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ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο
194 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,
Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2,

1
2

ΕΕ C 82 της 3.3.2016, σ. 6.
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017.
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Ένωση έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία μιας Ενεργειακής Ένωσης με μακρόπνοη
πολιτική για το κλίμα. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό
στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια έως το
2030 και έχει καθοριστική σημασία για τον περιορισμό της ζήτησης για ενέργεια.

(2)

Η ενεργειακή επισήμανση επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν τεκμηριωμένες
επιλογές βασιζόμενοι στην κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την
ενέργεια προϊόντων. Η πληροφόρηση σχετικά με αποδοτικά και βιώσιμα τέτοια
προϊόντα συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των
λογαριασμών ενέργειας, προωθώντας ταυτόχρονα την καινοτομία και τις
επενδύσεις στην παραγωγή ενεργειακά αποδοτικότερων προϊόντων. Η βελτίωση
της απόδοσης των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων μέσω της
τεκμηριωμένης επιλογής των καταναλωτών και η εναρμόνιση των σχετικών
απαιτήσεων σε επίπεδο Ένωσης ωφελούν επίσης τους παραγωγούς, τη
βιομηχανία και ολόκληρη την οικονομία της Ένωσης.

(3)

Η Επιτροπή αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και διαπίστωσε ότι χρειάζεται
επικαιροποίηση του πλαισίου για την ενεργειακή επισήμανση, ώστε να βελτιωθεί η
αποτελεσματικότητά του.

1

Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής
ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 1).
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(4)

Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ από κανονισμό ο
οποίος θα έχει ουσιαστικά το ίδιο πεδίο εφαρμογής, αλλά θα τροποποιεί και θα
βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις της, ώστε να διασαφηνισθεί και να
επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους, λαμβανομένης υπόψη της τεχνολογικής
προόδου τα τελευταία έτη στην ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Δεδομένου
ότι η κατανάλωση ενέργειας από τα μέσα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων
ρυθμίζεται άμεσα και έμμεσα από άλλους νόμους και πολιτικές της Ένωσης, είναι
σκόπιμο τα θέματα αυτά να εξακολουθήσουν να εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όπως και τα μέσα μεταφοράς με κινητήρα
που μένει ακίνητος κατά την λειτουργία, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες
και ιμάντες μεταφοράς.

(5)

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην
αγορά της Ένωσης για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων
εισαγομένων προϊόντων, θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, στα προϊόντα αυτά δεν θα πρέπει να
περιλαμβάνονται εκείνα που κυκλοφορούν στην αγορά της Ένωσης για δεύτερη ή
επόμενη φορά.

(6)

Ο κανονισμός είναι το κατάλληλο νομικό μέσο, καθώς επιβάλλει σαφείς και
λεπτομερείς κανόνες που αποκλείουν τυχόν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά στη
νομοθεσία των κρατών μελών διασφαλίζοντας ▌ υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε
ολόκληρη την Ένωση. Το εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης
αντί σε επίπεδο κράτους μέλους μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές ▌,
εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού και εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά.
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(7)

Η μείωση της ζήτησης για ενέργεια αναγνωρίζεται ως βασική δράση στην
ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια που ορίζεται στην ανακοίνωση
της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2014. Η στρατηγική-πλαίσιο για την ενεργειακή
ένωση, που παρατίθεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου
2015, έδωσε επιπλέον έμφαση στην αρχή της «προτεραιότητας στην ενεργειακή
απόδοση» και στην ανάγκη να εφαρμοσθεί πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία της
Ένωσης για την ενέργεια. Ο χάρτης πορείας της στρατηγικής-πλαίσιο για την
ενεργειακή ένωση, που εκτίθεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, προέβλεπε την
επανεξέταση του πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων το 2015. Ο
παρών κανονισμός θα βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο και το πλαίσιο εφαρμογής
της νομοθεσίας για την ενεργειακή επισήμανση.

(8)

Η βελτίωση της αποδοτικότητας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων μέσω
των τεκμηριωμένων επιλογών από την πλευρά των πελατών ωφελεί την οικονομία
της Ένωσης, μειώνει τη ζήτηση για ενέργεια και το λογαριασμό ενέργειας του
καταναλωτή, συμβάλλει στην καινοτομία και τις επενδύσεις στην ενεργειακή
απόδοση και επιτρέπει στις βιομηχανίες που αναπτύσσουν και παράγουν τα
ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Επίσης, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την ενεργειακή
απόδοση το 2020 και το 2030, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης
για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, επιδιώκεται να βελτιωθούν
οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και των εξαρτημάτων τους,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πόρων πέραν των ενεργειακών.

(9)

Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη, την αναγνώριση από τους
πελάτες και τη διείσδυση στην αγορά ενεργειακά έξυπνων προϊόντων, τα οποία
μπορούν να ενεργοποιηθούν για να αλληλεπιδρούν με άλλες συσκευές και
συστήματα, ακόμα και με το ίδιο το ενεργειακό δίκτυο, με στόχο τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης ή της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την προώθηση της καινοτομίας στη
βιομηχανία της Ένωσης.

▌
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(10)

Η παροχή επακριβών, σημαντικών και συγκρίσιμων πληροφοριών για τη
συγκεκριμένη κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων
διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που χρησιμοποιούν λιγότερη
ενέργεια και άλλους βασικούς πόρους. Μία τυποποιημένη, υποχρεωτική σήμανση
των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την
παροχή στους δυνητικούς πελάτες συγκρίσιμων πληροφοριών για την ενεργειακή
απόδοση των προϊόντων αυτών. Η σήμανση θα πρέπει να συμπληρώνεται από
δελτίο πληροφοριών για το προϊόν και να είναι ευκόλως αναγνωρίσιμη, απλή και
συνοπτική. Για τον σκοπό αυτόν, η υφιστάμενη χρωματική κλίμακα σήμανσης, που
κυμαίνεται από το σκούρο πράσινο έως το κόκκινο, θα πρέπει να διατηρηθεί ως
βάση για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των
προϊόντων. Για να είναι η σήμανση πραγματικά χρήσιμη στους πελάτες που
επιδιώκουν την εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους, οι κατηγορίες της κλίμακας
σήμανσης θα πρέπει να αντιστοιχούν σε σημαντικές εξοικονομήσεις ενέργειας και
κόστους για τους πελάτες. Για τις περισσότερες ομάδες προϊόντων, η σήμανση θα
πρέπει επίσης να αναφέρει, όπου κρίνεται σκόπιμο, εκτός από την κλίμακα
σήμανσης, την απόλυτη κατανάλωση ενέργειας, για να μπορούν οι πελάτες να
προβλέπουν τον άμεσο αντίκτυπο των επιλογών τους στους λογαριασμούς τους.
Ωστόσο, είναι αδύνατο να παρασχεθούν οι ίδιες πληροφορίες σχετικά με τέτοια
προϊόντα που δεν καταναλώνουν τα ίδια ενέργεια.
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(11)

Η ταξινόμηση με τη χρήση των γραμμάτων A έως G έχει αποδειχθεί οικονομικά
αποδοτική για τους πελάτες. Σκοπός είναι, με την ομοιόμορφη εφαρμογή της σε
όλες τις ομάδες προϊόντων, να αυξήσει τη διαφάνεια και την ευκολία κατανόησης
από τον πελάτη. Στις περιπτώσεις που, λόγω των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού
δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου1, τα προϊόντα δεν είναι πλέον δυνατόν να εμπίπτουν στις τάξεις «Ε»,
«F» ή «G», οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να εμφανίζονται στη
σήμανση με γκρι χρώμα. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις,
όπως όταν η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ανεπαρκής στο σύνολο του φάσματος
των επτά τάξεων, η σήμανση θα πρέπει να μπορεί να περιέχει λιγότερες τάξεις σε
σύγκριση με τη συνήθη κλίμακα Α έως G. Στις εν λόγω περιπτώσεις, η χρωματική
κλίμακα της σήμανσης από σκούρο πράσινο έως κόκκινο θα πρέπει να διατηρηθεί
για τις εναπομείνασες κατηγορίες και να ισχύει μόνο για νέα προϊόντα που
διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία.

1

Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L
285 της 31.10.2009, σ. 10).
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(12)

Όταν ένας προμηθευτής διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, κάθε μονάδα του
προϊόντος πρέπει να συνοδεύεται από έντυπη σήμανση που θα συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Οι πράξεις αυτές θα
πρέπει να ορίζουν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο εμφάνισης των σημάνσεων,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες για τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους
εμπόρους, και θα μπορούσαν να προβλέπουν ότι η σήμανση τυπώνεται πάνω στην
συσκευασία του προϊόντος. Ο έμπορος θα πρέπει να εμφανίζει την παρεχόμενη
σήμανση μαζί με τη μονάδα του προϊόντος στη θέση που απαιτείται από την
σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Η σήμανση θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και
να είναι σαφές ότι ανήκει στο εν λόγω προϊόν χωρίς ο πελάτης να διαβάσει. την
εμπορική ονομασία και τον αριθμό του μοντέλου πάνω στη σήμανση, και θα
πρέπει να τραβά την προσοχή του πελάτη που εξετάζει τα εκτιθέμενα προϊόντα.

(13)

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του προμηθευτή να συνοδεύει κάθε μονάδα
προϊόντος με έντυπη σήμανση, οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία θα
μπορούσαν να επιτρέψουν τη χρήση ηλεκτρονικών σημάνσεων που θα
συμπληρώνουν την έντυπη ενεργειακή σήμανση. Ο έμπορος θα πρέπει επίσης να
μπορεί να «κατεβάσει» το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν από τη βάση
δεδομένων του προϊόντος.

(14)

Αν η εμφάνιση της ενεργειακής σήμανσης είναι αδύνατη, όπως σε ορισμένες μορφές
εξ αποστάσεως πωλήσεων και σε οπτικές διαφημίσεις και τεχνικό υλικό προώθησης,
οι δυνητικοί πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον για την ενεργειακή
τάξη του προϊόντος και για το φάσμα των διαθέσιμων τάξεων ενεργειακής
απόδοσης επί της σήμανσης.
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(15)

Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται στην ενεργειακή σήμανση αναπτύσσοντας και
διαθέτοντας στην αγορά συνεχώς αποδοτικότερα προϊόντα. Παράλληλα, έχουν την
τάση να διακόπτουν την παραγωγή των λιγότερο αποδοτικών προϊόντων,
παρακινούμενοι από την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τον οικολογικό
σχεδιασμό. Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στην κατάταξη της πλειονότητας
των μοντέλων προϊόντων ▌ στις υψηλότερες τάξεις της κλίμακας ενεργειακής
σήμανσης. Ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω διαφοροποίηση των προϊόντων ώστε
οι πελάτες να είναι σε θέση να τα συγκρίνουν σωστά, γεγονός που καθιστά
αναγκαία την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάνσεων. ▌Επομένως, ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την αναπροσαρμογή της
κλίμακας, ώστε να μεγιστοποιείται η ασφάλεια δικαίου για τους προμηθευτές και
τους εμπόρους.

(16)

Για διάφορες σημάνσεις που έχουν θεσπισθεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
εκδοθείσες δυνάμει της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, τα προϊόντα είναι διαθέσιμα μόνο ή
κυρίως στις ανώτατες τάξεις Αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα των
σημάνσεων. Οι τάξεις στις υφιστάμενες σημάνσεις, ανάλογα με την ομάδα
προϊόντων, ακολουθούν διαφορετικές κλίμακες, στις οποίες η ανώτατη τάξη
μπορεί να κυμαίνεται από την τάξη Α έως την τάξη Α+++. Ως εκ τούτου, όταν οι
πελάτες συγκρίνουν σημάνσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων προϊόντων, μπορεί
να συμπεράνουν ότι, για μια συγκεκριμένη σήμανση, υπάρχουν ενεργειακές τάξεις
καλύτερες από αυτές που εμφανίζονται στη σήμανση. Για την αποφυγή μιας
τέτοιας σύγχυσης, κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί ως πρώτο βήμα μια
αρχική αναπροσαρμογή των υφιστάμενων σημάνσεων, ώστε να διασφαλισθεί μια
ομοιογενής κλίμακα A έως G για τρεις κατηγορίες προϊόντων βάσει του παρόντος
κανονισμού.
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(17)

Η ενεργειακή επισήμανση των προϊόντων θέρμανσης χώρων και νερού
καθιερώθηκε πρόσφατα και ο ρυθμός της τεχνολογικής προόδου σε αυτές τις
ομάδες προϊόντων είναι σχετικά αργός. Στο ισχύον σύστημα επισήμανσης γίνεται
σαφής διάκριση μεταξύ των συμβατικών τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων, που
στην καλύτερη περίπτωση βρίσκονται στην τάξη Α, και των τεχνολογιών που
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συχνά κοστίζουν σαφώς
περισσότερο, οι οποίες τοποθετούνται αποκλειστικά στις τάξεις A+, A++ και
A+++. Μπορεί ήδη να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με τις πλέον
αποδοτικές τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων, και άρα θα ήταν σκόπιμο να
συνεχίσουν αυτές να προωθούνται ως τεχνολογίες Α τάξης. Καθώς η αγορά των
προϊόντων θέρμανσης χώρων και νερού θα στραφεί με βραδείς ρυθμούς στις
τεχνολογίες με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κρίνεται σκόπιμο να
αναπροσαρμοσθούν μελλοντικά οι κλίμακες των εν λόγω προϊόντων.

(18)

Μετά την αρχική αναπροσαρμογή κλίμακας, η συχνότητα των αναπροσαρμογών
θα πρέπει να υπαγορεύεται από το ποσοστό των πωλούμενων προϊόντων που
βρίσκονται στις κορυφαίες τάξεις. Η περαιτέρω αναπροσαρμογή κλίμακας θα
πρέπει να συνυπολογίζει την ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου και την ανάγκη
να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των προμηθευτών και των εμπόρων,
ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου η αναπροσαρμογή κρίνεται εύλογο
να πραγματοποιείται ανά περίπου 10 έτη. Η νέα αναπροσαρμοσμένη σήμανση θα
πρέπει να αφήνει κενή την ανώτατη τάξη για να ενθαρρύνεται η τεχνολογική
πρόοδος, να καθίσταται δυνατή η κανονιστική σταθερότητα, να περιορίζεται η
συχνότητα των αναπροσαρμογών και να επιτρέπονται η ανάπτυξη και αναγνώριση
συνεχώς αποδοτικότερων προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η
τεχνολογία αναμένεται να αναπτυχθεί ταχύτερα, κανένα προϊόν δε θα πρέπει να
εμπίπτει στις δύο ανώτατες τάξεις κατά τον χρόνο εισαγωγής της νέας
αναπροσαρμοσμένης σήμανσης.
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(19)

Πριν την αναπροσαρμογή, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονεί κατάλληλη
προπαρασκευαστική μελέτη.

(20)

Κατά την αναπροσαρμογή της κλίμακας σήμανσης μιας ομάδας προϊόντων, θα
πρέπει να αποφεύγεται σύγχυση του πελάτη με την γρήγορη αντικατάσταση ▌ των
σημάνσεων πάνω στα προϊόντα αυτά, που εμφανίζονται στα καταστήματα, καθώς
και με τη διοργάνωση κατάλληλων εκστρατειών ενημέρωσης των καταναλωτών
στις οποίες θα αναφέρεται σαφώς ότι υπάρχει νέα εκδοχή της σήμανσης.

(21)

Σε περίπτωση αναπροσαρμοσμένης σήμανσης, οι προμηθευτές θα πρέπει να
παρέχουν στους εμπόρους για ένα ορισμένο διάστημα και την υφιστάμενη και την
αναπροσαρμοσμένη σήμανση. Η αντικατάσταση των υφιστάμενων σημάνσεων στα
προϊόντα που εκτίθενται στα καταστήματα με τις αναπροσαρμοσμένες σημάνσεις,
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που εκτίθενται στο διαδίκτυο, θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία αντικατάστασης που
ορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την αναπροσαρμοσμένη σήμανση. Οι
έμποροι δεν θα πρέπει να εμφανίζουν στα καταστήματα τις αναπροσαρμοσμένες
σημάνσεις πριν από την ημερομηνία αντικατάστασης.

(22)

Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων
που αντιστοιχούν στον ρόλο κάθε φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού και διανομής. Οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους στην αλυσίδα εφοδιασμού
και θα πρέπει να ▌ διασφαλίζουν ότι θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά μόνο
προϊόντα που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
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(23)

Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πελατών στην ενεργειακή σήμανση, δεν θα
πρέπει να επιτρέπεται η χρήση άλλων σημάνσεων που απομιμούνται την ενεργειακή
σήμανση για συνδεόμενα και μη συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Στην
περίπτωση συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων που δεν καλύπτονται από
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν ή να εισάγουν νέα εθνικά
συστήματα για την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων. Τυχόν συμπληρωματικές
σημάνσεις, ετικέτες, σύμβολα ή επιγραφές που ενδέχεται να παραπλανήσουν ή να
προκαλέσουν σύγχυση στους πελάτες όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας του
προϊόντος δεν θα πρέπει να επιτρέπονται, για τον ίδιο λόγο. Οι σημάνσεις που
προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, όπως η επισήμανση των ελαστικών
επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες περιβαλλοντικές
παραμέτρους, και πρόσθετες σημάνσεις όπως το EU Energy Star και το
οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι
παραπλανούν ή προκαλούν σύγχυση.

(24)

Ολοένα και συχνότερα προσφέρονται στους πελάτες ενημερώσεις λογισμικού ή
υλικό λογισμικού για τα προϊόντα τους μετά τη διάθεση των προϊόντων στην
αγορά ή την έναρξη χρήσης τους. Οι ενημερώσεις αυτές αποσκοπούν κατά
κανόνα στη βελτίωση των επιδόσεων του προϊόντος, αλλά μπορούν επίσης να
επηρεάσουν την ενεργειακή απόδοση και άλλες παραμέτρους του προϊόντος που
αναφέρονται στην ενεργειακή σήμανση. Εάν οι αλλαγές αυτές λειτουργούν εις
βάρος των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στη σήμανση, οι πελάτες θα πρέπει
να ενημερώνονται και θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να αποδεχθούν ή
να αρνηθούν τις ανωτέρω ενημερώσεις.
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(25)

Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητο να διασαφηνισθεί ότι οι
κανόνες για την εποπτεία της αγοράς στην Ένωση και τον έλεγχο των προϊόντων
που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, ισχύουν
για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Δεδομένης της αρχής της ελεύθερης
κυκλοφορίας εμπορευμάτων, επιβάλλεται η συνεργασία μεταξύ των αρχών
εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών. Η συνεργασία για την ενεργειακή
επισήμανση θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της συνδρομής της Επιτροπής προς τις
ομάδες διοικητικής συνεργασίας (AdCos) για τον οικολογικό σχεδιασμό και την
ενεργειακή επισήμανση.

(26)

Στην πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά νέο κανονισμό για την εποπτεία της
αγοράς για τα προϊόντα, ενσωματώνονται οι διατάξεις του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 765/2008, της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου2 και διαφόρων τομεακών ενωσιακών νομοθετικών πράξεων
εναρμόνισης. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις ρήτρες
διασφάλισης της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου3, που θα εφαρμόζονται σε όλες τις ενωσιακές νομοθετικές
πράξεις εναρμόνισης. Όσο ο νέος κανονισμός τελεί ακόμη υπό εξέταση από τους
συννομοθέτες, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται παραπομπή στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 765/2008 και να συμπεριληφθούν ρήτρες διασφάλισης στον παρόντα
κανονισμό.

1

2

3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και
εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
3ης Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002,
σ. 4).
Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση
της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
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(27)

Οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 765/2008 δεν έχουν αποκλειστικό σκοπό την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας, αλλά εφαρμόζονται και στην επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης που
αποσκοπούν στη διαφύλαξη άλλων δημόσιων συμφερόντων,
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της Επιτροπής με τίτλο «20 δράσεις για ασφαλέστερα και συμμορφούμενα
προϊόντα για την Ευρώπη: ένα πολυετές σχέδιο δράσης για την εποπτεία των
προϊόντων στην ΕΕ» της 13ης Φεβρουαρίου 2013, η γενική μεθοδολογία της
Ένωσης για την εκτίμηση της επικινδυνότητας έχει επικαιροποιηθεί ώστε να
καλύπτει το σύνολο των κινδύνων, μεταξύ άλλων και όσων σχετίζονται με την
ενεργειακή επισήμανση.

(28)

Μια συστηματική και οικονομικά αποδοτική εποπτεία της αγοράς σε ολόκληρη
την Ένωση απαιτεί επίσης και μια καλά διαρθρωμένη, ολοκληρωμένη καταγραφή
και ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, όλων των σχετικών πληροφοριών για
τις εθνικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο παρόν πλαίσιο,
περιλαμβανομένης της αναφοράς των κοινοποιήσεων που απαιτούνται από τον
παρόντα κανονισμό. Η βάση δεδομένων του συστήματος πληροφοριών και
επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων (ICSMS) που δημιούργησε η
Επιτροπή είναι κατάλληλη για τη δημιουργία μιας πλήρους βάσης δεδομένων για
την εποπτεία της αγοράς και, συνεπώς, η χρήση της θα πρέπει να ενθαρρύνεται.
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(29)

Για να δημιουργηθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές, να δοθούν
στους εμπόρους εναλλακτικοί τρόποι λήψης δελτίων πληροφοριών για τα
προϊόντα, να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης και να
παρέχονται επίκαιρα στοιχεία της αγοράς στο πλαίσιο της ρυθμιστικής
διαδικασίας αναθεώρησης των σημάνσεων και των δελτίων πληροφοριών των
επιμέρους προϊόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει και να τηρεί μια βάση
δεδομένων για τα προϊόντα, η οποία θα περιλαμβάνει ένα δημόσιο τμήμα και ένα
τμήμα για τη συμμόρφωση και η οποία θα πρέπει να είναι προσβάσιμη μέσω
διαδικτυακής πύλης.

(30)

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών να εποπτεύουν την
αγορά και των υποχρεώσεων του προμηθευτή να ελέγχει τη συμμόρφωση του
προϊόντος, οι προμηθευτές θα πρέπει να θέτουν στη βάση δεδομένων των
προϊόντων ηλεκτρονικώς τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη συμμόρφωση του
προϊόντος. Οι πληροφορίες που αφορούν τους καταναλωτές και τους εμπόρους θα
πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό στο δημόσιο τμήμα της ανωτέρω βάσης
δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτά δεδομένα,
ώστε να παρέχουν στους προγραμματιστές φορητών εφαρμογών και σε άλλα
εργαλεία σύγκρισης δυνατότητα χρήσης. Η άμεση πρόσβαση στο δημόσιο τμήμα
της ανωτέρω βάσης δεδομένων θα πρέπει να διευκολύνεται με εύχρηστα εργαλεία,
για παράδειγμα ένα δυναμικό κωδικό ταχείας αντίδρασης (κωδικός QR) που θα
περιλαμβάνεται στην έντυπη σήμανση.
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(31)

Το τμήμα της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα, το οποίο αφορά τη
συμμόρφωση, θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες προστασίας των
δεδομένων. Τα υποχρεωτικά μέρη της τεχνικής τεκμηρίωσης, στο τμήμα για τη
συμμόρφωση, θα πρέπει να διατίθενται τόσο στις αρχές εποπτείας της αγοράς όσο
και στην Επιτροπή. Εάν ορισμένες τεχνικές πληροφορίες είναι τόσο ευαίσθητες
ώστε δεν θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην κατηγορία της τεχνικής
τεκμηρίωσης, όπως περιγράφεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα
πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές όταν
είναι αναγκαίο σύμφωνα με την υποχρέωση συνεργασίας των προμηθευτών ή
μέσω συμπληρωματικών μερών τής τεχνικής τεκμηρίωσης τα οποία οι
προμηθευτές «ανεβάζουν» στη βάση δεδομένων προαιρετικώς.

(32)

Για να χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων για τα προϊόντα το συντομότερο
δυνατόν, η καταχώριση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλα τα μοντέλα των
οποίων μονάδες διατίθενται στην αγορά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισμού. Όσον αφορά μοντέλα μονάδες των οποίων διατίθενται
στην αγορά πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και δεν κυκλοφορούν πλέον στην
αγορά, η καταχώριση θα πρέπει να είναι προαιρετική. Θα πρέπει να παρασχεθεί
κατάλληλη μεταβατική περίοδος για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και τη
συμμόρφωση των προμηθευτών με την υποχρέωση καταχώρισής τους. Όταν σε
προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά επέρχονται αλλαγές που επηρεάζουν τη
σήμανση και το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν, το προϊόν θα πρέπει να
θεωρείται ως νέο μοντέλο και ο προμηθευτής θα πρέπει να το καταχωρίσει στη
βάση δεδομένων για τα προϊόντα. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρχές
εποπτείας της αγοράς και τους προμηθευτές, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη
προσοχή στη μεταβατική διαδικασία έως την πλήρη υλοποίηση του δημόσιου
τμήματος και του τμήματος για τη συμμόρφωση της βάσης δεδομένων για τα
προϊόντα.
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(33)

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος
κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού θα
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(34)

Για να προαχθούν η ενεργειακή απόδοση, η άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και η
προστασία του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να δημιουργούν
κίνητρα για τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Τα κράτη μέλη μπορούν
να αποφασίζουν ελεύθερα τον χαρακτήρα αυτών των κινήτρων. Τα κίνητρα αυτά θα
πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις
και δεν θα πρέπει να δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς στην αγορά. Ο παρών
κανονισμός δεν προδικάζει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε μελλοντικής διαδικασίας
για κρατικές ενισχύσεις, η οποία είναι δυνατόν να κινηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όσον
αφορά τα κίνητρα αυτά.

- 16 -

(35)

Η κατανάλωση ενέργειας, οι επιδόσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα που καλύπτονται από ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις δυνάμει του
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπολογίζονται με τη χρήση αξιόπιστων,
επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς
αναγνωρισμένες εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού. Για μια σωστή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς τα πρότυπα θα πρέπει να έχουν εναρμονισθεί σε
επίπεδο Ένωσης. Αυτές οι μέθοδοι και τα πρότυπα θα πρέπει, στο μέτρο του
δυνατού, να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες χρήσης δεδομένου
προϊόντος, να αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή και να
χαρακτηρίζονται από αυστηρότητα, ώστε να αποτρέπουν την εκούσια ή ακούσια
καταστρατήγηση. Οι ενεργειακές σημάνσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις
συγκριτικές επιδόσεις της πραγματικής χρήσης των προϊόντων, στο πλαίσιο των
περιορισμών που οφείλονται στην ανάγκη αξιόπιστων και αναπαραγώγιμων
εργαστηριακών δοκιμών. Συνεπώς, οι προμηθευτές δεν θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να συμπεριλαμβάνουν λογισμικό ή υλικό που τροποποιεί αυτόματα τις
επιδόσεις του προϊόντος σε συνθήκες δοκιμών. Εάν δεν υπάρχουν δημοσιευμένα
πρότυπα κατά τον χρόνο εφαρμογής των ειδικών για κάθε προϊόν απαιτήσεων, η
Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού σε σχέση με τις
απαιτήσεις αυτές. Από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορά σε κάποιο σχετικό πρότυπο, η συμμόρφωση με το
πρότυπο αυτό θα πρέπει να συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις μεθόδους
μέτρησης για τις ανωτέρω απαιτήσεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος
κανονισμού.
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(36)

Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας για την
αναθεώρηση των σημάνσεων για συγκεκριμένα συνδεόμενα με την ενέργεια
προϊόντα καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο επιπρόσθετων τέτοιων προϊόντων για
τα οποία θα μπορούσε να καθιερωθεί ενεργειακή σήμανση. Το πρόγραμμα εργασίας
θα πρέπει να υλοποιηθεί με αφετηρία την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική
ανάλυση των σχετικών ομάδων προϊόντων. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να εξετάσει
τις συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα και το κόστος
παροχής στους καταναλωτές πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις του
συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, όπως είναι η ▌ ενέργεια που καταναλώνει,
η διάρκεια ή οι περιβαλλοντικές επιδόσεις, σε συμμόρφωση με τον στόχο για την
προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες
αναμένεται να βελτιώσουν την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών και την
καταλληλότητα της σήμανσης και δεν θα πρέπει να έχουν κανέναν αρνητικό
αντίκτυπο για αυτούς.

(37)

Οι προμηθευτές προϊόντων τα οποία διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με την
οδηγία 2010/30/ΕΕ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην υποχρέωση να
καθιστούν διαθέσιμη ηλεκτρονική έκδοση της τεχνικής τεκμηρίωσης των εν λόγω
προϊόντων κατ’ αίτηση των αρχών εποπτείας της αγοράς. Οι κατάλληλες
μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια δικαίου και τη
συνέχεια εν προκειμένω.

(38)

Επιπλέον, για μια ομαλή μετάβαση στον παρόντα κανονισμό, οι υφιστάμενες
απαιτήσεις που προβλέπουν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται κατά
το άρθρο 10 της οδηγίας 2010/30/EΕ και της οδηγίας 96/60/EΚ της Επιτροπής1
θα πρέπει να συνεχίσουν εφαρμοζόμενες στις οικείες ομάδες προϊόντων μέχρι να
καταργηθούν ή αντικατασταθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδιδόμενες
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η εφαρμογή των ανωτέρω απαιτήσεων δεν
θίγει την εφαρμογή των εκ του παρόντος κανονισμού υποχρεώσεων.

1

Οδηγία 96/60/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτέλεση της
οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας
των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων (ΕΕ L 266 της 18.10.1996, σ. 1).
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(39)

Για τον καθορισμό ειδικών ομάδων συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων βάσει
δέσμης ειδικών κριτηρίων και με στόχο την κατάρτιση ειδικών σημάνσεων και
δελτίων πληροφοριών για συγκεκριμένα προϊόντα ▌, η εξουσία έκδοσης πράξεων
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και
οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που
προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση
του νομοθετικού έργου1. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της
Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(40)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές
αρμοδιότητες για να προσδιορίζει στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας
διασφάλισης αν ένα εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι και για να καθορίζει
λεπτομερείς απαιτήσεις όσον αφορά τα λειτουργικά στοιχεία που αφορούν τη
βάση δεδομένων για τα προϊόντα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.

1
2

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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(41)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι να δίδεται η δυνατότητα
στους πελάτες να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα με την παροχή σχετικών
πληροφοριών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν
όμως, με την περαιτέρω ανάπτυξη του εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου και
τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους κατασκευαστές, να επιτευχθούν
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με
την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου,
ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων
αυτών.

(42)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών
όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας
2010/30/ΕΕ.

(43)

Επομένως, η οδηγία 2010/30/ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.

Ο παρών κανονισμός ορίζει ένα πλαίσιο που ισχύει για τα συνδεόμενα με την
ενέργεια προϊόντα («προϊόντα») που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε
λειτουργία. Προβλέπει την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων και την παροχή
τυποποιημένων πληροφοριών σχετικά με κάθε προϊόν από την άποψη της
ενεργειακής απόδοσης, της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων ▌ από τα
προϊόντα κατά τη χρήση τους καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τα ▌ προϊόντα, επιτρέποντας έτσι στους πελάτες να επιλέγουν αποδοτικότερα
προϊόντα με στόχο τη μείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης.

2.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:
α)

στα μεταχειρισμένα προϊόντα, εκτός των εισαγόμενων από τρίτη χώρα·

β)

στα μέσα μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων ▌.
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Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:
1)

«συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν» ή «προϊόν»: κάθε εμπόρευμα ή σύστημα
▌που επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση του και το οποίο
διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία, περιλαμβανομένων και των μερών
κάθε τέτοιου εμπορεύματος ή συστήματος που επηρεάζουν την κατανάλωση
ενεργείας κατά την χρήση, τα οποία διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία
για πελάτες και προορίζονται να ενσωματωθούν σε προϊόντα·

2)

«ομάδα προϊόντων»: μια ομάδα προϊόντων με την ίδια βασική λειτουργία·

3)

«σύστημα»: συνδυασμός διάφορων εμπορευμάτων που εκτελούν ειδική λειτουργία
σε αναμενόμενο περιβάλλον και των οποίων η ενεργειακή απόδοση μπορεί, τότε,
να καθορισθεί ως ενιαία οντότητα·

4)

«μοντέλο»: μια έκδοση ενός προϊόντος όλες οι μονάδες της οποίας διαθέτουν τα ίδια
τεχνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη σήμανση και το δελτίο πληροφοριών για το
προϊόν, καθώς και το ίδιο αναγνωριστικό μοντέλου·

5)

«αναγνωριστικό μοντέλου»: κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση
συγκεκριμένου μοντέλου προϊόντος από άλλα μοντέλα με την ίδια εμπορική
σήμανση ή με το ίδιο όνομα προμηθευτή·

6)

«ισοδύναμο μοντέλο»: μοντέλο το οποίο έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που
έχουν σημασία για τη σήμανση και το ίδιο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν,
αλλά που διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία, από τον ίδιο προμηθευτή, ▌
ως άλλο μοντέλο ▌ με διαφορετικό αναγνωριστικό μοντέλου·
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7)

«κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή ή χρήση στην
αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε
δωρεάν·

8)

«διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην
αγορά της Ένωσης·

9)

«θέση σε λειτουργία»: η πρώτη χρήση ενός προϊόντος στην αγορά της Ένωσης προς
τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται·

10)

«κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή
αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και διοχετεύει
στην αγορά αυτό το ▌προϊόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα·

11)

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο
στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ
ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·
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12)

«εισαγωγέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που διαθέτει
ένα προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της Ένωσης·

13)

«έμπορος»: ο λιανοπωλητής ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει
προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή εκθέτει προϊόντα σε πελάτες ή
εγκαταστάτες στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε
δωρεάν·

14)

«προμηθευτής»: ο εγκατεστημένος στην Ένωση κατασκευαστής, ο
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευαστή μη εγκατεστημένου στην Ένωση ή
ο εισαγωγέας που διαθέτει στην αγορά της Ένωσης προϊόν·

15)

«πωλήσεις εξ αποστάσεως»: η προσφορά προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά
που πραγματοποιείται ταχυδρομικά, μέσω καταλόγου, μέσω του διαδικτύου, μέσω
τηλεπώλησης ή με άλλες μεθόδους οι οποίες συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος πελάτης
δεν έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το εκτιθέμενο προϊόν·

16)

«πελάτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει, μισθώνει ή λαμβάνει
προϊόν για ιδία χρήση είτε ενεργεί είτε δεν ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν
στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

17)

«ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή
ενέργειας προς την εισροή ενέργειας·
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18)

«εναρμονισμένο πρότυπο»: πρότυπο οριζόμενο στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο
γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου1·

19)

«σήμανση»: ένα γραφικό διάγραμμα, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή,
που περιλαμβάνει κλειστή κλίμακα με τη χρήση μόνο των γραμμάτων A έως G,
όπου κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε τάξη και κάθε τάξη αντιστοιχεί σε
εξοικονόμηση ενέργειας, σε επτά διαφορετικά χρώματα, από το σκούρο πράσινο
έως το κόκκινο, με στόχο την ενημέρωση των πελατών σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας, περιλαμβάνοντας αναπροσαρμοσμένες
σημάνσεις και σημάνσεις με λιγότερες τάξεις και χρώματα σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφοι 10 και 11·

20)

«αναπροσαρμογή της κλίμακας»: θέσπιση αυστηρότερων απαιτήσεων για την
κατάταξη συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων σε ενεργειακή τάξη πάνω στη
σήμανση·

21)

«αναπροσαρμοσμένη σήμανση»: σήμανση για συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων που
έχει υποβληθεί σε αναπροσαρμογή κλίμακας και διακρίνεται από τις σημάνσεις
πριν από την αναπροσαρμογή, χωρίς να θίγει τη συνοχή του συνόλου των
σημάνσεων από άποψη οπτική και αντιλήψεως·

1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση
των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ,
97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την
κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης
αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 316 της
14.11.2012, σ. 12).
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22)

«δελτίο πληροφοριών για το προϊόν»: τυποποιημένο έγγραφο που περιλαμβάνει
πληροφορίες που αφορούν ένα προϊόν, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή·

23)

«τεχνική τεκμηρίωση»: τεκμηρίωση με επαρκή υποστηρικτικά έγγραφα ώστε οι
αρχές εποπτείας της αγοράς να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την
ακρίβεια μίας σήμανσης και ενός δελτίου πληροφοριών για τα προϊόντα,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκθέσεων δοκιμών ή παρόμοιων τεχνικών
αποδεικτικών στοιχείων·

24)

«συμπληρωματικές πληροφορίες»: οι πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται σε
σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με τις λειτουργικές και
περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός προϊόντος·

25)

«βάση δεδομένων για τα προϊόντα»: η συλλογή δεδομένων σχετικά με προϊόν, η
οποία είναι διευθετημένη κατά συστηματικό τρόπο και αποτελείται από ένα
δημόσιο τμήμα, προσανατολισμένο προς τον καταναλωτή, όπου οι πληροφορίες
σχετικά με τις επιμέρους παραμέτρους των προϊόντων είναι προσπελάσιμες με
ηλεκτρονικά μέσα, μια διαδικτυακή πύλη για την προσβασιμότητα και ένα τμήμα
για τη συμμόρφωση, με σαφώς καθορισμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας και
ασφάλειας·

26)

«ανοχή επαλήθευσης»: η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση από τα αποτελέσματα
μέτρησης και υπολογισμού των δοκιμών επαλήθευσης που εκτελούνται από τις
αρχές εποπτείας της αγοράς ή για λογαριασμό τους, έναντι των τιμών των
δεδηλωμένων ή δημοσιευμένων παραμέτρων, η οποία εκφράζει την απόκλιση
διεργαστηριακής διακύμανσης.
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Άρθρο 3
Γενικές υποχρεώσεις του προμηθευτή▌
1.

Ο προμηθευτής ▌ μεριμνά ώστε τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά να
συνοδεύονται, δωρεάν, από ακριβείς έντυπες σημάνσεις και από δελτία
πληροφοριών για τα προϊόντα για κάθε επιμέρους μονάδα, σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό και τις οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Ως εναλλακτική δυνατότητα, αντί της παροχής του δελτίου πληροφοριών μαζί με
το προϊόν, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 16
παράγραφος 3 στοιχείο η), μπορούν να προβλέπουν ότι αρκεί ο προμηθευτής να
εισαγάγει τις παραμέτρους αυτών των δελτίων στη βάση δεδομένων για τα
προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής παρέχει στον έμπορο, κατ’
αίτησή του, το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν σε έντυπη μορφή.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να προβλέπουν ότι η σήμανση τυπώνεται
επί της συσκευασίας του προϊόντος.

2.

Ο προμηθευτής παραδίδει στους εμπόρους τις έντυπες σημάνσεις,
συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμοσμένων σημάνσεων σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 13, και τα δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα δωρεάν,
χωρίς καθυστέρηση και εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή
σχετικής αίτησης του εμπόρου.
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3.

Ο προμηθευτής εξασφαλίζει την ακρίβεια των σημάνσεων και των δελτίων
πληροφοριών που παρέχει για τα προϊόντα και προσκομίζει επαρκή τεχνικά
υποστηρικτικά έγγραφα ώστε να επιτρέπεται η αξιολόγηση της ακρίβειάς τους.
▌

4.

Όταν μια μονάδα ενός μοντέλου είναι σε λειτουργία, ο προμηθευτής ζητά ρητή
συναίνεση από τον πελάτη για κάθε αλλαγή που προτίθεται να επιφέρει στην εν
λόγω μονάδα μέσω επικαιροποιήσεων οι οποίες μπορούν να αποβούν εις βάρος
των παραμέτρων της σήμανσης ενεργειακής απόδοσης για την εν λόγω μονάδα,
ως προβλέπεται στην σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Ο προμηθευτής
ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με τον στόχο της επικαιροποίησης και των
αλλαγών των παραμέτρων, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή τάξης της
σήμανσης. Για περίοδο ανάλογη προς τη μέση διάρκεια ζωής του προϊόντος, ο
προμηθευτής παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αρνηθεί την
επικαιροποίηση, χωρίς απώλεια λειτουργικότητας που μπορεί να αποφευχθεί.

5.

Ο προμηθευτής δεν διαθέτει στην αγορά προϊόντα σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε
οι επιδόσεις του μοντέλου να αλλάζουν αυτομάτως υπό συνθήκες δοκιμής, με
στόχο την επίτευξη ευνοϊκότερου επιπέδου για οποιαδήποτε από τις παραμέτρους
που καθορίζονται στην οικεία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ή περιλαμβάνονται στα
έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

- 28 -

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των προμηθευτών σε σχέση με τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα
1.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, πριν από τη διάθεση στην αγορά μονάδας νέου
μοντέλου που καλύπτεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, οι προμηθευτές
εισάγουν στο δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα και στο
τμήμα για τη συμμόρφωση τις πληροφορίες για το εν λόγω μοντέλο, όπως
παρατίθενται στο παράρτημα I.

2.

Για τα μοντέλα που καλύπτονται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, και των οποίων
μονάδες διατίθενται στην αγορά μεταξύ της … [Υπηρεσία Εκδόσεων
παρακαλούμε εισάγετε: ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]
και της 1ης Ιανουαρίου 2019, οι προμηθευτές εισάγουν στη βάση δεδομένων για
τα προϊόντα τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I και αφορούν τα
μοντέλα αυτά, έως τις 30 Ιουνίου 2019.
Έως την εισαγωγή των δεδομένων στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, οι
προμηθευτές καθιστούν διαθέσιμη προς επιθεώρηση ηλεκτρονική έκδοση της
τεχνικής τεκμηρίωσης εντός 10 ημερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης των
αρχών εποπτείας της αγοράς ή της Επιτροπής.

3.

Οι προμηθευτές μπορούν να εισάγουν στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα τις
πληροφορίες όσον αφορά τα μοντέλα, όπως ορίζονται στο παράρτημα I των
οποίων οι μονάδες διατέθηκαν αποκλειστικά στην αγορά ή τέθηκαν σε λειτουργία
πριν από τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε: ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος κανονισμού].
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4.

Προϊόν επί του οποίου επήλθαν τροποποιήσεις οι οποίες επηρεάζουν τη σήμανση
ή το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν θεωρείται νέο μοντέλο. Οι προμηθευτές
αναφέρουν στη βάση δεδομένων όταν πλέον δεν διαθέτουν στην αγορά μονάδες
ενός μοντέλου.

5.

Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τα
συγκροτήματα θερμαντήρων που αναφέρονται στους κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 811/20131, (ΕΕ) αριθ. 812/20132 και (ΕΕ) 2015/11873 της
Επιτροπής, όπου προβλέπεται ότι η σήμανση των εν λόγω συγκροτημάτων
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εμπόρων.

6.

Μετά τη διάθεση στην αγορά της τελευταίας μονάδας ενός μοντέλου, οι
προμηθευτές διατηρούν τις πληροφορίες που αφορούν το μοντέλο στο τμήμα
συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα, για περίοδο 15 ετών. Όπου
κρίνεται σκόπιμο σε σχέση με τη μέση διάρκεια ζωής του προϊόντος, μπορεί να
καθοριστεί συντομότερη περίοδος διατήρησης των δεδομένων δυνάμει του
άρθρου 16 παράγραφος 3 στοιχείο ιζ). Οι πληροφορίες στο δημόσιο τμήμα της
βάσης δεδομένων δεν διαγράφονται.

1

2

3

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 811/2013 της Επιτροπής, της 18ης
Φεβρουαρίου 2013, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των
θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των
συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής,
καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή
θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής (ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 1).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 812/2013 της Επιτροπής, της 18ης
Φεβρουαρίου 2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης
ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και
των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής (ΕΕ L 239 της
6.9.2013, σ. 83).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1187 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου
2015, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των λεβήτων στερεού
καυσίμου και των συγκροτημάτων λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών
θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών (ΕΕ L 193 της
21.7.2015, σ. 43).
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Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των εμπόρων
1.

Οι έμποροι:
α)

▌ εκθέτουν σε ορατό σημείο, ακόμη και στις πωλήσεις εξ αποστάσεως μέσω
του διαδικτύου, τη σήμανση την οποία παρέχει ο προμηθευτής ή ▌ η οποία
καθίσταται διαθέσιμη σύμφωνα με την παράγραφο 2 για μονάδες ενός
μοντέλου που καλύπτεται από την οικεία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη· και

▌
β)

καθιστούν διαθέσιμο στους πελάτες το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν,
μεταξύ άλλων σε υλική μορφή στο σημείο πώλησης κατ’ αίτησή τους.

2.

Στις περιπτώσεις που, παρά το άρθρο 3 παράγραφος 1, οι έμποροι δεν έχουν
σήμανση, την ζητούν από τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

3.

Αν, παρά το άρθρο 3 παράγραφος 1, οι έμποροι δεν έχουν δελτίο πληροφοριών για
το προϊόν, το ζητούν από τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2
ή, εάν προτιμούν, το εκτυπώνουν ή το «κατεβάζουν» από την βάση δεδομένων για
τα προϊόντα, εάν οι εν λόγω λειτουργίες είναι διαθέσιμες για το σχετικό προϊόν.
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Άρθρο 6
Άλλες υποχρεώσεις προμηθευτών και εμπόρων
Οι προμηθευτές και οι έμποροι:
α)

▌αναφέρονται στην τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος και στο φάσμα των
διαθέσιμων τάξεων απόδοσης επί της σήμανσης σε οπτικές διαφημίσεις ή τεχνικό
υλικό προώθησης ενός συγκεκριμένου μοντέλου, ▌σύμφωνα με τη σχετική κατ’
εξουσιοδότηση πράξη·

β)

▌συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και μεριμνούν αμέσως για την
επανόρθωση οποιασδήποτε περίπτωσης μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στις οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η
οποία εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης τους, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν
αιτήματος των αρχών εποπτείας της αγοράς·

γ)

▌για προϊόντα που καλύπτονται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, δεν παρέχουν
και δεν επιδεικνύουν άλλες σημάνσεις, ετικέτες, σύμβολα ή επιγραφές που δεν
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των οικείων κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, εάν αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πλάνη ή σύγχυση στους
πελάτες όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή άλλων πόρων κατά τη χρήση·

δ)

για προϊόντα που δεν καλύπτονται από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 17, δεν παρέχουν ή δεν εμφανίζουν σημάνσεις
που απομιμούνται τις σημάνσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στις
οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·
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ε)

για μη συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, δεν παρέχουν ούτε εμφανίζουν
σημάνσεις που απομιμούνται τις σημάνσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό
ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 17.

Το πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) δεν επηρεάζει τις σημάνσεις που προβλέπονται στην εθνική
νομοθεσία, εφόσον δεν καλύπτονται από τις οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των κρατών μελών
1.

Τα κράτη μέλη δεν ▌ παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ούτε τη θέση σε
λειτουργία, στην επικράτειά τους, ▌ προϊόντων που συμμορφώνονται προς τον
παρόντα κανονισμό και τις οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

2.

Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν ▌ κίνητρα για προϊόν που καθορίζεται σε κατ’
εξουσιοδότηση πράξη, τα κίνητρα αυτά πρέπει να στοχεύουν στις δύο υψηλότερες
τάξεις ενεργειακής απόδοσης στις οποίες εντάσσεται σημαντικός αριθμός
προϊόντων ή σε ανώτερες τάξεις όπως προβλέπεται στην εν λόγω κατ’
εξουσιοδότηση πράξη.

3.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εισαγωγή σημάνσεων και η αναπροσαρμογή της
κλίμακάς τους ▌να συνοδεύονται από εκπαιδευτικές και προωθητικές ενημερωτικές
εκστρατείες για την ενεργειακή επισήμανση, εάν ενδείκνυται σε συνεργασία με τους
προμηθευτές και τους εμπόρους. Η Επιτροπή στηρίζει τη συνεργασία και την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τις εν λόγω εκστρατείες, μεταξύ
άλλων προτείνοντας κοινά βασικά μηνύματα.
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4.

Τα κράτη μέλη ▌καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς
εφαρμογής της νομοθεσίας που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του
παρόντος κανονισμού και των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, και λαμβάνουν
κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις είναι
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Οι κανόνες που πληρούν τις
απαιτήσεις του άρθρου 15 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ θεωρείται ότι πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου όσον αφορά τις κυρώσεις.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως τις … [Υπηρεσία Εκδόσεων
παρακαλούμε εισάγετε: ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]
τους κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και που δεν της είχαν
προηγουμένως κοινοποιηθεί και της κοινοποιούν επίσης χωρίς καθυστέρηση κάθε
μεταγενέστερη τροποποίηση που τους επηρεάζει.
Άρθρο 8

Εποπτεία της αγοράς της Ένωσης και έλεγχος των ▌ εισερχόμενων στην αγορά της Ένωσης
προϊόντων
1.

Τα άρθρα 16 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στα ▌
προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τις οικείες κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις.

2.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συνεργασία και την ανταλλαγή
πληροφοριών για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση
των προϊόντων μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες
για την εποπτεία της αγοράς ή για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην
αγορά της Ένωσης και μεταξύ των αρχών αυτών και της Επιτροπής, ιδίως με τη
στενότερη συμμετοχή των AdCo για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή
επισήμανση.
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Αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών διενεργούνται επίσης όταν τα αποτελέσματα
των δοκιμών δείχνουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό
και τις οικείες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.
3.

Τα γενικά προγράμματα εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών ή τα τομεακά
προγράμματα που έχουν εγκριθεί βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
765/2008 περιλαμβάνουν μέτρα αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού.

4.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις AdCos για τον οικολογικό σχεδιασμό και την
ενεργειακή επισήμανση, εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για την επιβολή του
παρόντος κανονισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για τη δοκιμή
των προϊόντων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών
εποπτείας της αγοράς και της Επιτροπής.

5.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν το δικαίωμα να ανακτούν από τους
προμηθευτές το κόστος ελέγχου των εγγράφων και φυσικής δοκιμής των
προϊόντων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό ή με τις
οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
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Άρθρο 9
Διαδικασία σε εθνικό επίπεδο για τον χειρισμό προϊόντων που παρουσιάζουν κίνδυνο
1.

Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να
πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από ▌τον παρόντα κανονισμό είναι
επικίνδυνο όσον αφορά θέματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, όπως το περιβάλλον και η προστασία
των καταναλωτών, διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω ▌ προϊόν, η οποία
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης που έχουν σχέση με τον
κίνδυνο και οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή στις οικείες κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις. Οι προμηθευτές και οι έμποροι συνεργάζονται με τις αρχές
εποπτείας της αγοράς για τον σκοπό της αξιολόγησης, αν χρειασθεί.

2.

Εάν, κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι αρχές εποπτείας
της αγοράς διαπιστώσουν ότι το ▌ προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
παρόντος ▌κανονισμού ή των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ζητούν
αμελλητί από τον προμηθευτή ή τον έμπορο να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά
μέτρα για να θέσει ▌το προϊόν σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές, κατά
περίπτωση να ▌το αποσύρει από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογης
χρονικής περιόδου, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου ▌, όπως αυτές ορίζουν.
Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα αναφερόμενα στην
παρούσα παράγραφο μέτρα.
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3.

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρήσουν ότι μια περίπτωση μη συμμόρφωσης
κατά την παράγραφο 2 δεν περιορίζεται στην εθνική επικράτεια, ενημερώνουν την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα
μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο προμηθευτής ή ο έμπορος.

4.

Ο προμηθευτής ή, κατά περίπτωση, ο έμπορος μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα
τα κατάλληλα διορθωτικά ή περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2
όσον αφορά όλα τα ▌ προϊόντα τα οποία έχει θέσει σε κυκλοφορία σε ολόκληρη την
Ένωση.

5.

Εάν ο προμηθευτής ή, κατά περίπτωση, ο έμπορος δεν λάβει ικανοποιητικά
διορθωτικά μέτρα εντός της αναφερομένης στην ▌ παράγραφο 2 χρονικής περιόδου,
οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για
να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν ▌ τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στην εθνική
αγορά, να αποσύρουν το ▌ προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.
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6.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα
κράτη μέλη για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 5. Οι εν λόγω
πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως:
α)

τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου ▌
προϊόντος,

β)

την καταγωγή του ▌ προϊόντος,

γ)

τη φύση της προβαλλομένης μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου,

δ)

τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα
επιχειρήματα που προβάλλει ο προμηθευτής ή, κατά περίπτωση, ο έμπορος.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν ιδίως εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται
είτε στη μη συμμόρφωση του ▌ προϊόντος με απαιτήσεις που αφορούν ζητήματα
προστασίας δημόσιου συμφέροντος προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είτε σε
αδυναμίες στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 13 και
συνιστούν τεκμήριο συμμόρφωσης.
7.

Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία, ενημερώνουν
αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και
παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του
▌ σχετικού προϊόντος και, σε περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό
μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.
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8.

Εάν, εντός 60 ημερών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην
παράγραφο 6, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από ένα κράτος μέλος ή την Επιτροπή
σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος για το εν λόγω
συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

9.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά
μέτρα όσον αφορά το ▌ σχετικό προϊόν, όπως η απόσυρση του ▌ προϊόντος από την
αγορά τους.
Άρθρο 10
Διαδικασία διασφάλισης της Ένωσης

1.

Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9 παράγραφοι 4 και 5,
διατυπωθούν αντιρρήσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή
θεωρήσει το εθνικό μέτρο αντίθετο με τη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή
διαβουλεύεται αμελλητί με το κράτος μέλος και τον προμηθευτή ή, κατά
περίπτωση, τον έμπορο, και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου.
Βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει μέσω
εκτελεστικής πράξης αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι και μπορεί να
προτείνει κατάλληλο εναλλακτικό μέτρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο
18 παράγραφος 2.
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2.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει
αμέσως σε αυτά και στον σχετικό προμηθευτή ή έμπορο.

3.

Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την απόσυρση του μη συμμορφούμενου ▌
προϊόντος από τις αγορές τους και ενημερώνουν την Επιτροπή αναλόγως. Εάν το
εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε το κράτος μέλος ανακαλεί το
μέτρο.

4.

Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του ▌
προϊόντος οφείλεται σε αδυναμίες στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται
στο άρθρο 9 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εφαρμόζει τη
διαδικασία του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

5.

Τα διορθωτικά ή περιοριστικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφοι 2, 4, 5 ή
9, ή του άρθρου 10 παράγραφος 3 επεκτείνονται σε όλες τις μονάδες ενός μη
συμμορφούμενου μοντέλου και των ισοδύναμων μοντέλων, εκτός από εκείνες για
τις οποίες ο προμηθευτής αποδεικνύει ότι είναι σύννομες.
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Άρθρο 11
Διαδικασία για την εισαγωγή σημάνσεων και την αναπροσαρμογή της κλίμακάς τους
1.

Όσον αφορά τις ομάδες προϊόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, η
Επιτροπή αναπροσαρμόζει την κλίμακα των σημάνσεων που ήταν σε ισχύ την …
[Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε: ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισμού], με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 και 8 έως 12.
Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση
ενέργειας και κόστους που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο β),
όταν η αναπροσαρμογή της κλίμακας δεν μπορεί να επιτύχει την εν λόγω
εξοικονόμηση, εξασφαλίζει τουλάχιστον μια ομοιογενή κλίμακα A έως G.

2.

Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε σήμανση για ομάδα προϊόντων την …
[Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε: ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή μπορεί να εισαγάγει σημάνσεις υπό τους
όρους των παραγράφων 8 έως 12.

3.

Η Επιτροπή μπορεί να αναπροσαρμόζει την κλίμακα σημάνσεων που έχουν ήδη
αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή έχουν εισαχθεί σύμφωνα με
την παράγραφο 2, εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 6 στοιχείο α) ή β)
και με την επιφύλαξη των παραγράφων 8 έως 12.
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4.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ομοιογενής κλίμακα από το Α έως το G, η
Επιτροπή εκδίδει έως ... [Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε: έξι έτη από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού για τη συμπλήρωση
του παρόντος κανονισμού, με τις οποίες εισάγονται αναπροσαρμοσμένες
σημάνσεις Α έως G για τις ομάδες προϊόντων που καλύπτονται από τις κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ,
με στόχο η αναπροσαρμοσμένη σήμανση να εμφανίζεται τόσο στα καταστήματα
όσο και διαδικτυακά 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Κατά τον καθορισμό της σειράς των ομάδων προϊόντων που θα πρέπει να
αναπροσαρμοσθούν ως προς την κλίμακα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την
αναλογία των προϊόντων που κατατάσσονται στις υψηλότερες τάξεις.

5.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 4, η Επιτροπή:
α)

επανεξετάζει τις ομάδες προϊόντων που καλύπτονται από τους κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 811/2013, (ΕΕ) αριθ. 812/2013 και
(ΕΕ) 2015/1187 έως ... [Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε: οκτώ
έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], με
σκοπό την αναπροσαρμογή της κλίμακάς τους, και, ανάλογα με την
περίπτωση, εκδίδει, έως ... [Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε:
εννέα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού],
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος
κανονισμού για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού διά της
εισαγωγής αναπροσαρμοσμένων σημάνσεων Α έως G.
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Σε κάθε περίπτωση, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες εισάγονται
αναπροσαρμοσμένες σημάνσεις Α έως G εκδίδονται το αργότερο έως ...
[Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε: 13 έτη από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
β)

εκδίδει, έως ... [Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε: 15 μήνες από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού],
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος
κανονισμού για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την εισαγωγή
αναπροσαρμοσμένων σημάνσεων A έως G για τις ομάδες προϊόντων που
καλύπτονται από τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) αριθ.
1059/20101, (ΕΕ) αριθ. 1060/20102, (ΕΕ) αριθ. 1061/20103, (ΕΕ) αριθ.
1062/20104 και (ΕΕ) αριθ. 874/20125 της Επιτροπής, και την οδηγία
96/60/ΕΚ, με στόχο η αναπροσαρμοσμένη σήμανση να εμφανίζεται τόσο στα
καταστήματα όσο και διαδικτυακά 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος τους.

1

2

3

4

5

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής, της 28ης
Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης
ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 1).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής, της 28ης
Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης
ενέργειας των οικιακών ψυκτικών συσκευών (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 17).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής, της 28ης
Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης
ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 47).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2010 της Επιτροπής, της 28ης
Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης
ενέργειας των τηλεοράσεων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 64).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της Επιτροπής, της 12ης
Ιουλίου 2012, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης
ενέργειας των ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών (ΕΕ L 258 της 26.9.2012, σ.
1).
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6.

Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία η Επιτροπή μπορεί να αναπροσαρμόζει εκ
νέου την κλίμακα σημάνσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή
επανεξετάζει τη σήμανση με σκοπό την αναπροσαρμογή της εάν κρίνει ότι:
α)

τουλάχιστον το 30 % των μονάδων μοντέλων που ανήκουν σε ομάδα
προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της Ένωσης εμπίπτει στην κορυφαία
τάξη ενεργειακής απόδοσης Α και μπορεί να αναμένεται περαιτέρω
τεχνολογική εξέλιξη· ή

β)

το 50 % των μονάδων μοντέλων που ανήκουν σε ομάδα προϊόντων που
πωλούνται στην αγορά της Ένωσης εμπίπτει στις δύο κορυφαίες τάξεις
ενεργειακής απόδοσης A και B και μπορεί να αναμένεται περαιτέρω
τεχνολογική εξέλιξη.

7.

Η Επιτροπή διενεργεί επανεξέταση εάν εκτιμά ότι πληρούνται οι όροι της
παραγράφου 6 στοιχείο α) ή β).
Εάν, για συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων, οι εν λόγω όροι δεν πληρούνται εντός
οκτώ ετών από την έναρξη ισχύος της σχετικής κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η
Επιτροπή προσδιορίζει ποιοι φραγμοί, εφόσον υπάρχουν, έχουν εμποδίσει τη
σήμανση να εκπληρώσει το ρόλο της.
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Στην περίπτωση νέων σημάνσεων η Επιτροπή διενεργεί προπαρασκευαστική
μελέτη με βάση τον ενδεικτικό κατάλογο ομάδων προϊόντων που καθορίζεται στο
πρόγραμμα εργασίας.
Η Επιτροπή ολοκληρώνει την μελέτη επανεξέτασης, υποβάλλει τα αποτελέσματα
και, κατά περίπτωση, σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο φόρουμ
διαβούλευσης εντός 36 μηνών από τη στιγμή που θα εκτιμήσει ότι οι όροι της
παραγράφου 6 στοιχείο α) ή β) έχουν πληρωθεί. Το φόρουμ διαβούλευσης συζητεί
την εκτίμηση και την επανεξέταση.
8.

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, όταν μια σήμανση εισάγεται, ή όταν η κλίμακα της
σήμανσης αναπροσαρμόζεται, να μην αναμένεται κατάταξη προϊόντων στην
ενεργειακή τάξη A ▌κατά τον χρόνο εισαγωγής της σήμανσης και ώστε ο
εκτιμώμενος χρόνος εντός του οποίου τα περισσότερα μοντέλα θα κατατάσσονται σε
αυτή την τάξη να είναι τουλάχιστον 10 χρόνια αργότερα.

▌
9.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 8, όταν η τεχνολογία αναμένεται να
αναπτυχθεί ταχύτερα, ορίζονται απαιτήσεις κατά τρόπον ώστε να μην αναμένεται
κατάταξη προϊόντων στις ενεργειακές τάξεις Α και Β κατά τον χρόνο εισαγωγής
της σήμανσης.
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10.

Εάν, για δεδομένη ομάδα προϊόντων, δεν επιτρέπεται πλέον η διάθεση στην αγορά
ή η θέση σε λειτουργία μοντέλων που ανήκουν στις ενεργειακές τάξεις E, F ή G,
λόγω μέτρου εφαρμογής οικολογικού σχεδιασμού που λαμβάνεται δυνάμει της
οδηγίας 2009/125/ΕΚ, η εν λόγω τάξη ή τάξεις εμφανίζονται πλέον στη σήμανση
σκιασμένες, όπως προσδιορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Η
σήμανση με τις σκιασμένες τάξεις ισχύει μόνο για νέες μονάδες προϊόντων που
διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία.

11.

Όταν, για τεχνικούς λόγους, είναι αδύνατον να καθορισθούν επτά ενεργειακές
τάξεις που αντιστοιχούν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και δαπανών από
πλευράς του πελάτη, η σήμανση μπορεί, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2
σημείο 14, να περιέχει λιγότερες τάξεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διατηρείται πάνω
στη σήμανση το φάσμα από το βαθύ πράσινο έως το κόκκινο.

12.

Η Επιτροπή ασκεί τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις που της ανατίθενται με το
παρόν άρθρο, ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 16.
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13.

Όταν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 3, αναπροσαρμόζεται η κλίμακα μίας
σήμανσης:
α)

οι προμηθευτές, όταν διαθέτουν ένα προϊόν στην αγορά, παρέχουν στους
εμπόρους τόσο την υφιστάμενη όσο και την αναπροσαρμοσμένη σήμανση και
τα δελτία πληροφοριών για το προϊόν, για περίοδο τεσσάρων μηνών πριν από
την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την
έναρξη εμφάνισης της αναπροσαρμοσμένης σήμανσης.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του παρόντος στοιχείου, εφόσον η
τρέχουσα και η αναπροσαρμοσμένη σήμανση απαιτούν διαφορετικές
δοκιμές του μοντέλου, οι προμηθευτές μπορούν να επιλέξουν να μην
παρέχουν την τρέχουσα σήμανση με τις μονάδες μοντέλων που διαθέτουν
στην αγορά ή θέτουν σε λειτουργία για περίοδο τεσσάρων μηνών πριν από
την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για
την έναρξη εμφάνισης της αναπροσαρμοσμένης σήμανσης, εφόσον δεν
διατέθηκε στην αγορά ή δεν τέθηκε σε λειτουργία καμία μονάδα του ίδιου
μοντέλου ή ισοδύναμων μοντέλων πριν από την έναρξη της περιόδου των
τεσσάρων μηνών. Στην περίπτωση αυτή, οι έμποροι δεν προσφέρουν προς
πώληση τις μονάδες αυτές πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι
προμηθευτές γνωστοποιούν στους εμπόρους τη συνέπεια αυτή το
συντομότερο δυνατόν, ακόμα και όταν συμπεριλαμβάνουν τις μονάδες αυτές
στις προσφορές τους προς τους εμπόρους·
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β)

οι προμηθευτές, για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε
λειτουργία πριν από την περίοδο των τεσσάρων μηνών, παρέχουν την
αναπροσαρμοσμένη σήμανση κατ’ αίτηση των εμπόρων σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 2, από την έναρξη της περιόδου αυτής. Για τα
προϊόντα αυτά, οι έμποροι λαμβάνουν αναπροσαρμοσμένη σήμανση
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου:
i)

οι έμποροι που δεν είναι σε θέση να λάβουν αναπροσαρμοσμένη
σήμανση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος στοιχείου για
μονάδες που έχουν ήδη στο απόθεμά τους, διότι ο προμηθευτής έχει
παύσει τις δραστηριότητές του, μπορούν να πωλούν τις εν λόγω
μονάδες αποκλειστικά με τη μη αναπροσαρμοσμένη σήμανση για
περίοδο έως εννέα μηνών από την ημερομηνία που ορίζεται στη
σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την έναρξη εμφάνισης της
αναπροσαρμοσμένης σήμανσης· ή

ii)

εάν η μη αναπροσαρμοσμένη και η αναπροσαρμοσμένη σήμανση
απαιτούν διαφορετικές δοκιμές του μοντέλου, οι προμηθευτές
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να παρέχουν αναπροσαρμοσμένη
σήμανση για μονάδες που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε
λειτουργία πριν από την περίοδο των τεσσάρων μηνών, εφόσον δεν
διατέθηκε στην αγορά ή δεν τέθηκε σε λειτουργία καμία μονάδα του
ίδιου μοντέλου ή ισοδύναμων μοντέλων πριν από την έναρξη της
περιόδου των τεσσάρων μηνών. Στην περίπτωση αυτή, οι έμποροι
επιτρέπεται να πωλούν τις μονάδες αυτές αποκλειστικά με τη μη
αναπροσαρμοσμένη σήμανση για περίοδο εννέα μηνών από την
ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για
την έναρξη εμφάνισης της αναπροσαρμοσμένης σήμανσης·
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γ)

οι έμποροι αντικαθιστούν τις υφιστάμενες σημάνσεις στα προϊόντα που
εκτίθενται, τόσο στα καταστήματα όσο και διαδικτυακά, με τις
αναπροσαρμοσμένες σημάνσεις εντός 14 εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία που ορίζεται ▌ στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την
έναρξη εμφάνισης της αναπροσαρμοσμένης σήμανσης. Οι έμποροι δεν
εμφανίζουν στα καταστήματα τις αναπροσαρμοσμένες σημάνσεις πριν από την
ημερομηνία αυτή.

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου, οι κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο ε)
μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τις σημάνσεις ενεργειακής απόδοσης
που τυπώνονται επί της συσκευασίας.
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Άρθρο 12
Βάση δεδομένων για τα προϊόντα
1.

Η Επιτροπή δημιουργεί και διατηρεί βάση δεδομένων για τα προϊόντα, η οποία
αποτελείται από ένα τμήμα με δημόσιο χαρακτήρα, ένα τμήμα που αφορά τη
συμμόρφωση και μια διαδικτυακή πύλη που παρέχει πρόσβαση στα εν λόγω δύο
τμήματα.
Η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δεν αντικαθιστά ούτε μεταβάλλει τις
αρμοδιότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς.

2.

Η βάση δεδομένων για τα προϊόντα εξυπηρετεί τους εξής σκοπούς:
α)

στήριξη των αρχών εποπτείας της αγοράς κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού και των οικείων
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, περιλαμβανομένης και της επιβολής αυτών·

β)

παροχή στο κοινό πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται
στην αγορά, τις ενεργειακές τους σημάνσεις και τα δελτία πληροφοριών
προϊόντος·

γ)

παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών στην Επιτροπή όσον αφορά την
ενεργειακή απόδοση προϊόντων, με σκοπό την επανεξέταση των
ενεργειακών σημάνσεων.

- 50 -

3.

Το δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων και η διαδικτυακή πύλη περιέχουν τις
πληροφορίες που καθορίζονται, αντιστοίχως, στα σημεία 1 και 2 του
παραρτήματος I, τα οποία δημοσιοποιούνται. Το δημόσιο τμήμα της βάσης
δεδομένων πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, καθώς
και τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 4 του παραρτήματος I.

4.

Το τμήμα της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα το οποίο αφορά τη συμμόρφωση
είναι προσβάσιμο μόνο στις αρχές εποπτείας της αγοράς και την Επιτροπή και
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος Ι,
μεταξύ των οποίων τα συγκεκριμένα μέρη της τεχνικής τεκμηρίωσης που
αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Το τμήμα που αφορά τη
συμμόρφωση πληροί τα κριτήρια των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου,
καθώς και τα λειτουργικά κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 4 του
παραρτήματος I.

5.

Τα υποχρεωτικά συγκεκριμένα μέρη του τεχνικού φακέλου τα οποία εισάγουν οι
προμηθευτές στη βάση δεδομένων καλύπτουν μόνο:
α)

γενική περιγραφή του μοντέλου, επαρκή ώστε αυτό να αναγνωρίζεται σαφώς
και ευχερώς·

β)

τα στοιχεία αναφοράς των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων ή
άλλων προτύπων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν·
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γ)

ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση,
την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη δοκιμή του μοντέλου·

δ)

τις μετρούμενες τεχνικές παραμέτρους του μοντέλου·

ε)

τους υπολογισμούς που έγιναν με τις μετρούμενες παραμέτρους·

στ)

τις συνθήκες δοκιμής, εάν δεν περιγράφονται επαρκώς στο στοιχείο β).

Επιπλέον, οι προμηθευτές μπορούν προαιρετικώς να «ανεβάζουν» στη βάση
δεδομένων συμπληρωματικά μέρη της τεχνικής τεκμηρίωσης.
6.

Όταν δεδομένα πέραν εκείνων της παραγράφου 5 ή δεδομένα που δεν είναι
διαθέσιμα στο δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων καθίστανται απαραίτητα για
τις αρχές εποπτείας της αγοράς και/ή την Επιτροπή για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, είναι δυνατή η
απόκτησή τους από τους προμηθευτές κατ’ αίτησή τους.
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7.

Η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δημιουργείται σύμφωνα με τα ακόλουθα
κριτήρια:
α)

ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους προμηθευτές και
λοιπούς χρήστες της βάσης δεδομένων·

8.

β)

ευχέρεια χρήσης και οικονομική αποδοτικότητα· και

γ)

αυτόματη αποφυγή περιττών καταχωρίσεων.

Το τμήμα συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων δημιουργείται σύμφωνα με τα
ακόλουθα κριτήρια:
α)

την προστασία από ακούσια χρήση και τη διαφύλαξη των εμπιστευτικών
πληροφοριών μέσω αυστηρών μέτρων ασφάλειας·

β)

τα δικαιώματα πρόσβασης βάσει της αρχής της ανάγκης για γνώση·

γ)

την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και την οδηγία 95/46/ΕΚ, ανάλογα με την
περίπτωση·

δ)

τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα, ώστε να αποφεύγεται η
αντιγραφή μεγαλύτερων συνόλων δεδομένων·

ε)

την ανιχνευσιμότητα της πρόσβασης στα δεδομένα από τους προμηθευτές
όσον αφορά την τεχνική τεκμηρίωσή τους.
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9.

Τα δεδομένα του τμήματος της βάσης δεδομένων που αφορά τη συμμόρφωση
υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443
της Επιτροπής1. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις για την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της απόφασης (EΕ, Eυρατόμ) 2017/46 της
Επιτροπής2, καθώς και οι εκτελεστικοί κανόνες τους. Το επίπεδο
εμπιστευτικότητας αντανακλά τις ζημίες που προκύπτουν από τη γνωστοποίηση
των δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

10.

Οι προμηθευτές έχουν δικαιώματα πρόσβασης και επεξεργασίας των
πληροφοριών που εισήγαγαν στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2. Χάριν εποπτείας της αγοράς, τηρείται αρχείο των
εκάστοτε αλλαγών, στο οποίο καταγράφεται η ημερομηνία της κάθε
τροποποίησης.

11.

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων για τα
προϊόντα μπορούν να εντοπίζουν εύκολα την καλύτερη ενεργειακή τάξη για κάθε
ομάδα προϊόντων, ώστε να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των μοντέλων και να
επιλέγουν τα ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα.

12.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να προσδιορίσει, με εκτελεστικές πράξεις, τα
λειτουργικά στοιχεία της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα. Έπειτα από
διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 14, οι εν
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.

1

2

Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά
με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).
Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017,
σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ L 6 της 11.1.2017, σ. 40).
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Άρθρο 13
Εναρμονισμένα πρότυπα
1.

Μετά την έκδοση εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος
κανονισμού η οποία θέτει ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης ▌ η Επιτροπή δημοσιεύει,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, ▌ αναφορές σε εναρμονισμένα
πρότυπα τα οποία πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις μέτρησης και υπολογισμού της
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Όταν, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος, εφαρμόζονται τα εν
λόγω εναρμονισμένα πρότυπα, το μοντέλο τεκμαίρεται συμμορφούμενο προς τις
σχετικές απαιτήσεις μέτρησης και υπολογισμού που ορίζονται στην κατ’
εξουσιοδότηση πράξη.

3.

Τα εναρμονισμένα πρότυπα αποσκοπούν στην προσομοίωση της πραγματικής
χρήσης κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με παράλληλη διατήρηση
τυποποιημένης μεθόδου δοκιμής. Οι μέθοδοι δοκιμής λαμβάνουν επίσης υπόψη
τα παρεπόμενα έξοδα για τη βιομηχανία και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ).

4.

Οι μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού που περιλαμβάνονται στα εναρμονισμένα
πρότυπα είναι αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες και ευθυγραμμίζονται με
τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5.
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Άρθρο 14
Φόρουμ διαβούλευσης
1.

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η
Επιτροπή διασφαλίζει, ως προς κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει
του άρθρου 16 και κάθε εκτελεστική πράξη εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 12
παράγραφος 12 του παρόντος κανονισμού, την ισόρροπη συμμετοχή των
εκπροσώπων των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων για την εν λόγω ομάδα
προϊόντων, όπως η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των βιοτεχνιών,
των συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, των εμπόρων λιανικής πώλησης, των
εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του περιβάλλοντος και των οργανώσεων
καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή συνιστά φόρουμ διαβούλευσης στο
πλαίσιο του οποίου έρχονται σε επαφή τα εν λόγω μέρη. Το φόρουμ διαβούλευσης
συνδυάζεται με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας
2009/125/ΕΚ.

2.

Όταν ενδείκνυται, κατά την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή
υποβάλλει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των σημάνσεων ειδικών ομάδων
προϊόντων στον έλεγχο αντιπροσωπευτικών ομάδων πελατών στην Ένωση, ώστε
να εξασφαλίσει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα τις σημάνσεις.
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Άρθρο 15
Πρόγραμμα εργασίας
Έπειτα από συνεργασία με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 14, η
Επιτροπή καταρτίζει μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας το οποίο δημοσιοποιείται. Το
πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο ομάδων προϊόντων που θεωρούνται
προτεραιότητες για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το πρόγραμμα εργασίας
περιλαμβάνει επίσης σχέδια για την αναθεώρηση και την αναπροσαρμογή της κλίμακας των
σημάνσεων ομάδων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 5, με εξαίρεση
την αναπροσαρμογή της κλίμακας σημάνσεων που ήταν σε ισχύ την … [Υπηρεσία
Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού], ως προς τα οποία η αναπροσαρμογή της κλίμακας προβλέπεται στο
άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί περιοδικά το πρόγραμμα εργασίας έπειτα από διαβούλευση με το
φόρουμ διαβούλευσης. Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί να συνδυάζεται με το πρόγραμμα
εργασίας που απαιτείται βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ και επανεξετάζεται
κάθε τρία χρόνια.
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετησίως σχετικά με
την προϊούσα εφαρμογή του προγράμματος εργασίας.
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Άρθρο 16
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 17 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τη
θέσπιση λεπτομερών απαιτήσεων σχετικά με σημάνσεις για ειδικές ομάδες
προϊόντων ▌.

2.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν
ομάδες προϊόντων που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α)

σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία και
λαμβανομένων υπόψη των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά της
Ένωσης, η ομάδα προϊόντων έχει σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης
ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων πόρων·

β)

εντός της ομάδας προϊόντων, τα μοντέλα με ισοδύναμες λειτουργίες
διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τα σχετικά επίπεδα επιδόσεων·

γ)

δεν υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος όσον αφορά την προσιτή τιμή
και το κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος·

δ)

η καθιέρωση απαιτήσεων ενεργειακής επισήμανσης για ομάδα προϊόντων
δεν έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα του εν χρήσει
προϊόντος.
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3.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με ειδικές ομάδες προϊόντων καθορίζουν
ιδίως:
α)

τον ορισμό της ειδικής ομάδας προϊόντων που εμπίπτει στον ορισμό του
«συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος» ως έχει στο άρθρο 2 σημείο 1 και ▌
την οποία θα καλύπτουν οι λεπτομερείς απαιτήσεις επισήμανσης·

β)

τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο της σήμανσης, συμπεριλαμβανομένης
κλίμακας από το A έως το G που παρουσιάζει την κατανάλωση ενέργειας, η
οποία, αν είναι εφικτό, πρέπει να έχει ομοιόμορφα χαρακτηριστικά σχεδιασμού
σε όλες τις ομάδες προϊόντων, να είναι σαφής και ευανάγνωστη. Οι βαθμίδες
A έως G της ταξινόμησης αντιστοιχούν σε σημαντική εξοικονόμηση
ενέργειας και δαπανών και κατάλληλη διαφοροποίηση των προϊόντων από
την άποψη του πελάτη. Διευκρινίζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι
βαθμίδες A έως G της ταξινόμησης και, κατά περίπτωση, η κατανάλωση
ενέργειας εμφανίζονται σε περίοπτη θέση της σήμανσης·

γ)

εάν ενδείκνυται, τη χρήση άλλων πόρων και συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, η σήμανση θα δίνει έμφαση στην
ενεργειακή απόδοση του προϊόντος. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες είναι
σαφείς και δεν μειώνουν την συνολική κατανόηση και αποτελεσματικότητα
της σήμανσης έναντι των πελατών. Βασίζονται σε δεδομένα που αφορούν
φυσικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τα οποία μπορούν να μετρηθούν και
να επαληθευθούν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς·
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δ)

κατά περίπτωση, την προσθήκη στη σήμανση μιας αναφοράς η οποία θα
επιτρέπει στους καταναλωτές να εντοπίζουν προϊόντα που είναι έξυπνα από
ενεργειακή άποψη, δηλαδή ικανά να αλλάξουν και να βελτιστοποιήσουν
αυτόματα την κατανάλωσή τους ανταποκρινόμενα σε εξωτερικά ερεθίσματα
(όπως μηνύματα από και μέσω κεντρικού συστήματος ενεργειακής
διαχείρισης της κατοικίας, ενδείξεις σχετικά με τις τιμές, άμεσα σήματα
ελέγχου, τοπικές μετρήσεις) ή ικανά να παρέχουν άλλες υπηρεσίες που
αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση και την υιοθέτηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της χρήσης της ενέργειας σε ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα·

ε)

τους τρόπους εμφάνισης της σήμανσης, όπως επικολλημένη στη μονάδα
προϊόντος χωρίς να μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα, εκτυπωμένη
στη συσκευασία, παρεχόμενη σε ηλεκτρονική μορφή ή στο διαδίκτυο,
λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 και των
επιπτώσεων για τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους εμπόρους·

στ) εφόσον ενδείκνυται, ηλεκτρονικά μέσα για την επισήμανση προϊόντων·
ζ)

τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχονται η σήμανση και το δελτίο πληροφοριών
του προϊόντος στην περίπτωση εξ αποστάσεως πωλήσεων·
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η)

τα απαιτούμενα περιεχόμενα και, εάν ενδείκνυται, τον μορφότυπο και άλλες
λεπτομέρειες σχετικά με το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν και τον τεχνικό
φάκελο, περιλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στις παραμέτρους
του δελτίου πληροφοριών για το προϊόν στη βάση δεδομένων σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 1·

θ)

τις ανοχές επαλήθευσης που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη όταν
επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ▌·

▌
ι)

τον τρόπο με τον οποίο η ενεργειακή τάξη και η κλίμακα τάξεων ενεργειακής
απόδοσης, διαθέσιμη πάνω στην σήμανση, πρέπει να περιλαμβάνονται σε
οπτικές διαφημίσεις και τεχνικό υλικό προώθησης, περιλαμβανομένων της
αναγνωσιμότητας και της ορατότητας·

ια)

τις ▌ μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 13, που θα
χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των πληροφοριών της σήμανσης και του
δελτίου πληροφοριών για τα προϊόντα, περιλαμβανομένου του ορισμού του
δείκτη ενεργειακής απόδοσης (energy efficiency index - ΕΕΙ) ή ισοδύναμης
παραμέτρου·

ιβ)

εάν απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, στην περίπτωση
μεγαλύτερων συσκευών, για την κατάταξή τους σε μια δεδομένη ενεργειακή
τάξη·

·
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ιγ)

τον μορφότυπο συμπληρωματικών παραπομπών σχετικά με τη σήμανση, ώστε
να παρέχεται στους πελάτες πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, σε πιο
λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιδόσεις του προϊόντος, οι οποίες
περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν. Ο μορφότυπος των
εν λόγω παραπομπών ενδέχεται να έχει τη μορφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης,
δυναμικού κωδικού γρήγορης απάντησης (κωδικός QR), συνδέσμου προς
σημάνσεις στο διαδίκτυο ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου
προσανατολισμένου στον πελάτη·

ιδ)

τον τρόπο εμφάνισης, εφόσον απαιτείται, των ενεργειακών κατηγοριών που
περιγράφουν την κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος κατά τη χρήση στη ▌
διαδραστική οθόνη του προϊόντος·

ιε)

την ημερομηνία της αξιολόγησης και της ενδεχόμενης μετέπειτα αναθεώρησης
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·

▌
ιστ) κατά περίπτωση, διαφορές στις ενεργειακές επιδόσεις στις διαφορετικές
κλιματικές περιοχές·
ιζ)

όσον αφορά την απαίτηση διατήρησης των πληροφοριών στο τμήμα της
βάσης δεδομένων που αφορά τη συμμόρφωση, σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 6, μια περίοδο διατήρησης των δεδομένων μικρότερη των 15
ετών, κατά περίπτωση σε σχέση με τη μέση διάρκεια ζωής του προϊόντος.
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4.

Η Επιτροπή εκδίδει χωριστή κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για κάθε συγκεκριμένη
ομάδα προϊόντων. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με το χρονοδιάγραμμα
έγκρισης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων, δεν
καθυστερεί την έκδοσή του για λόγους που σχετίζονται με την έκδοση άλλης
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αφορά άλλη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων,
εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από εξαιρετικές περιστάσεις.

5.

Η Επιτροπή τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των σχετικών
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, καθώς και των μέτρων για την ανάπτυξη της
οδηγίας 2009/125/ΕΚ, περιλαμβανομένων πλήρων παραπομπών σε όλα τα σχετικά
εναρμονισμένα πρότυπα.
Άρθρο 17
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό
τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.

Η προβλεπόμενη στα άρθρα 11 παράγραφοι 4 και 5 και στο άρθρο 16 εξουσία ▌
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο έξι
ετών από την …[Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση
σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν τη
λήξη της εξαετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.

Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 11 παράγραφοι 4 και 5 και στο άρθρο
16 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4.

Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει
διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις
αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του
νομοθετικού έργου. Η διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών
πραγματοποιείται μετά τη διαβούλευση βάσει του άρθρου 14.

5.

Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 11 παράγραφοι 4
και 5 και του άρθρου 16 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει
αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν
αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ή του Συμβουλίου.
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Άρθρο 18
Διαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου
19 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.

Οσάκις γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο
5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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Άρθρο 19
Αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων
Το αργότερο … [Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε: οκτώ έτη από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού και διαβιβάζει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή αξιολογεί πόσο αποτελεσματικά ο κανονισμός και οι κατ’
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχουν επιτρέψει
στους πελάτες να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών
του στις επιχειρήσεις, στην κατανάλωση ενέργειας, στις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, στις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, καθώς και του κόστους για τη
δημιουργία και τη διατήρηση της βάσης δεδομένων.
Άρθρο 20
Κατάργηση και μεταβατικά μέτρα
1.

Η οδηγία 2010/30/ΕΕ καταργείται από την … [Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε
εισάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία ▌ θεωρούνται παραπομπές στον
παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IΙ.

3.

Όσον αφορά τα μοντέλα, οι μονάδες των οποίων διατέθηκαν στην αγορά ή
τέθηκαν σε λειτουργία σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ πριν από … [Υπηρεσία
Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού], οι προμηθευτές θέτουν, επί διάστημα πέντε ετών μετά την
κατασκευή της τελευταίας μονάδας, ηλεκτρονική έκδοση του τεχνικού φακέλου
στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, προς έλεγχο, εντός 10 ημερών από την
παραλαβή σχετικής αίτησης από τις αρχές εποπτείας της αγοράς ή την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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4.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της
οδηγίας 2010/30/ΕΕ και την οδηγία 96/60/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ μέχρι να
καταργηθούν από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδιδομένη κατά το άρθρο 16 του
παρόντος κανονισμού που θα καλύπτει την οικεία ομάδα προϊόντων. Οι εκ του
παρόντος κανονισμού υποχρεώσεις θα ισχύουν για τις ομάδες προϊόντων που
καλύπτονται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδιδόμενες σύμφωνα με το άρθρο
10 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ και από την οδηγία 96/60/ΕΚ.

5.

Όσον αφορά τις ομάδες προϊόντων που καλύπτονται ήδη από κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, ή από
την οδηγία 96/60/ΕΚ, όταν η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κατά
το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού, η ταξινόμηση ενεργειακής απόδοσης της
οδηγίας 2010/30/ΕΕ μπορεί κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 παράγραφος 3
στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται μέχρι
την ημερομηνία εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εισάγουν
αναπροσαρμοσμένη κλίμακα σημάνσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τέταρτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την … [Υπηρεσία Εκδόσεων παρακαλούμε εισάγετε την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο το άρθρο 4 που αφορά τις υποχρεώσεις των
προμηθευτών σε σχέση με τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα εφαρμόζεται από την 1η
Ιανουαρίου 2019.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

- 68 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.

Πληροφορίες που τίθενται από τον προμηθευτή στο δημόσιο τμήμα της βάσης
δεδομένων:
α)

η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα
στοιχεία ταυτοποίησης του προμηθευτή·

β)

το αναγνωριστικό μοντέλου·

γ)

η σήμανση σε ηλεκτρονική μορφή·

δ)

η τάξη ή οι τάξεις ενεργειακής απόδοσης και οι άλλες παράμετροι της
σήμανσης.

2.

Πληροφορίες που τίθενται στη διαδικτυακή πύλη από την Επιτροπή:
α)

τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών
μελών·

β)

το πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 15·

γ)

τα πρακτικά του φόρουμ διαβούλευσης·

δ)

κατάλογος των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, των
μεταβατικών μεθόδων μέτρησης και υπολογισμού και των εφαρμοστέων
εναρμονισμένων προτύπων.
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3.

Πληροφορίες που τίθενται από τον προμηθευτή στο τμήμα της βάσης δεδομένων
που αφορά τη συμμόρφωση:
α)

το αναγνωριστικό μοντέλου όλων των ισοδύναμων μοντέλων που έχουν
διατεθεί ήδη στην αγορά·

β)

η τεχνική τεκμηρίωση που προσδιορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

Η Επιτροπή παρέχει ένα σύνδεσμο προς το σύστημα πληροφοριών και
επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS), το οποίο περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα των ελέγχων συμμόρφωσης που διενεργούν τα κράτη μέλη και τα
λαμβανόμενα προσωρινά μέτρα.
4.

Λειτουργικά κριτήρια για το δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων:
α)

κάθε μοντέλο προϊόντος μπορεί να ανακτηθεί ως ατομικός φάκελος·

β)

παράγει ένα ενιαίο αρχείο που μπορεί κανείς να διαβάσει, να «κατεβάσει»
και να εκτυπώσει, το οποίο θα περιλαμβάνει την ενεργειακή σήμανση κάθε
προϊόντος, καθώς και το κείμενο του πλήρους δελτίου πληροφοριών του
προϊόντος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

γ)

οι πληροφορίες είναι αναγνώσιμες από μηχάνημα, είναι ταξινομήσιμες και
αναζητήσιμες, πληρούν τα ανοικτά πρότυπα για χρήση από τρίτους και
παρέχονται δωρεάν·

δ)

δημιουργείται και διατηρείται ένα ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης ή
σημείο επαφής για τους προμηθευτές, στο οποίο παραπέμπει σαφώς η
διαδικτυακή πύλη.

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πίνακας αντιστοιχίας
Οδηγία 2010/30/ΕΕ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

—

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

—

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 σημείο 1

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 σημείο 22

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

—

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

—

Άρθρο 2 στοιχείο ε)

—

Άρθρο 2 στοιχείο στ)

—

Άρθρο 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 σημείο 13

Άρθρο 2 στοιχείο η)

Άρθρο 2 σημείο 14

Άρθρο 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 σημείο 8

Άρθρο 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 σημείο 9

Άρθρο 2 στοιχείο ια)

—

Άρθρο 3

Άρθρο 7

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 6 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 8 παράγραφος 2
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Οδηγία 2010/30/ΕΕ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 6 στοιχείο β) και άρθρο 9

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 4

—

Άρθρο 4 στοιχείο α)

Άρθρο 5

Άρθρο 4 στοιχείο β)

—

Άρθρο 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 6 στοιχείο α)

Άρθρο 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 6 στοιχείο α)

Άρθρο 5

Άρθρο 3 παράγραφος 1 και άρθρο 6

Άρθρο 5 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 5 στοιχείο β) σημεία (i), (ii), (iii) και
(iv)

Άρθρο 4 παράγραφος 6 και παράρτημα Ι

Άρθρο 5 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 5 στοιχείο δ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 5 στοιχείο δ) δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 5 στοιχείο ε)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 5 στοιχείο στ)

—

Άρθρο 5 στοιχείο ζ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 5 στοιχείο η)

—

Άρθρο 6

Άρθρο 5 παράγραφος 1 και άρθρο 6

Άρθρο 6 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 6 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 7

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχεία ε) και ζ)

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

—

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 4

—

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 16
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Οδηγία 2010/30/ΕΕ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

—

Άρθρο 10 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

—

Άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α)

—

Άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β)

—

Άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 14

Άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

—

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο ια)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο η)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο δ) δεύτερο —
εδάφιο
Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο δ) τρίτο
εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο δ)
τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο δ) πέμπτο
εδάφιο

Άρθρο 11

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο ε)

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο στ)

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο η)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο ζ)

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο ι)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο η)

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο θ)

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο θ)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο ι)

Άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο ιε)

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 2
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Οδηγία 2010/30/ΕΕ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 17 παράγραφος 5

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 12 παράγραφος 2

—

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 13

Άρθρο 17 παράγραφος 6

Άρθρο 14

Άρθρο 19

Άρθρο 15

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 16

—

Άρθρο 17

Άρθρο 20

Άρθρο 18

Άρθρο 21

Άρθρο 19

Άρθρο 21

Παράρτημα I

—

—

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II
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