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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

P8_TA(2017)0251
Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με
την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που
αφορά τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και
την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 –
2015/0149(COD))
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
(COM(2015)0341),

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0189/2015),

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 20161,

–

κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–

έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του
εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Απριλίου 2017, να εγκρίνει τη θέση
του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

1

ΕΕ C 82 της 3.3.2016, σ. 6.

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των
Τροφίμων (A8-0213/2016),

1.

εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω1·

2.

εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που
επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.

λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.

ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή
και στα εθνικά κοινοβούλια.

1

Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 6 Ιουλίου 2016
(Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0304).

P8_TC1-COD(2015)0149
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις
13 Ιουνίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την
ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του
Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με
τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ
Υπενθυμίζοντας τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του
νομοθετικού έργου και ιδίως την παράγραφο 26 της συμφωνίας αυτής, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι διατάξεις του παρόντος
κανονισμού δεν προδικάζουν οποιαδήποτε μελλοντική θέση των θεσμικών οργάνων όσον
αφορά την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο άλλων νομοθετικών
φακέλων.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την χρηματική αποζημίωση των καταναλωτών
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για την ενίσχυση της επιβολής της
ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που αφορά προϊόντα, η Επιτροπή - προκειμένου να
αντιμετωπίσει την ενδεχόμενη οικονομική ζημία των καταναλωτών λόγω λανθασμένης
σήμανσης των προϊόντων ή λόγω κατώτερης ενεργειακής απόδοσης και κατώτερων
περιβαλλοντικών επιδόσεων από αυτά που επισημαίνονται - θα πρέπει να διερευνήσει το
ενδεχόμενο αποζημίωσης των καταναλωτών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των
προϊόντων με την ενεργειακή τάξη που αναγράφεται στην σήμανση τους.

