15.12.2001

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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I
(Πρα΄ξεις για την ισχυ΄ των οποι΄ων απαιτει΄ται δηµοσι΄ευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Νοεµβρι΄ου 2001
σχετικα΄ µε κοινοτικο΄ προ΄γραµµα επιση΄µανσης ενεργειακη΄ς απο΄δοσης για γραφειακο΄ εξοπλισµο΄
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Ει΄ναι σηµαντικη΄ η προω΄θηση µε΄τρων που αποσκοπου΄ν στην
ορθη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.

(4)

Ει΄ναι ευκται΄ο να συντονιστου΄ν οι εθνικε΄ς πρωτοβουλι΄ες
ενεργειακη΄ς επιση΄µανσης για την ελαχιστοποι΄ηση των αρνητικω΄ν επιπτω΄σεων στη βιοµηχανι΄α και στο εµπο΄ριο.

(5)

Ει΄ναι σκο΄πιµο να ληφθει΄ ως βα΄ση ΄ενα υψηλο΄ επι΄πεδο
προστασι΄ας στις προτα΄σεις για την προσε΄γγιση των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν η΄ διοικητικω΄ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν
µελω΄ν στα θε΄µατα της υγει΄ας, της ασφα΄λειας, της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος και της προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν. Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς συµβα΄λλει σε υψηλο΄ επι΄πεδο
προστασι΄ας το΄σο για το περιβα΄λλον ο΄σο και για τον
καταναλωτη΄, επιδιω΄κοντας τη σηµαντικη΄ βελτι΄ωση της
ενεργειακη΄ς απο΄δοσης αυτου΄ του εξοπλισµου΄.

(6)

∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι της προτεινοµε΄νης δρα΄σης δεν
µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν ικανοποιητικα΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη
και µπορου΄ν συνεπω΄ς, να επιτευχθου΄ν καλυ΄τερα στο επι΄πεδο
της Κοινο΄τητας, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να λα΄βει µε΄τρα
συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας του α΄ρθρου 5
της συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας
του ιδι΄ου α΄ρθρου, ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν υπερβαι΄νει τα
αναγκαι΄α για την επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν.

(7)

Επιπλε΄ον, το α΄ρθρο 174 της συνθη΄κης επιτα΄σσει την
προστασι΄α και βελτι΄ωση του περιβα΄λλοντος και τη συνεπη΄
και ορθολογικη΄ χρησιµοποι΄ηση των φυσικω΄ν πο΄ρων, στο΄χοι
που συγκαταλε΄γονται στους στο΄χους της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς για το περιβα΄λλον. Η παραγωγη΄ και η κατανα΄λωση
ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας προκαλου΄ν το 30 % της εκποµπη΄ς
διοξειδι΄ου του α΄νθρακα (CO2) ανθρω΄πινης προε΄λευσης και
συµµετε΄χουν κατα΄ περι΄που 35 % στην πρωτογενη΄ ενεργειακη΄ κατανα΄λωση στην Κοινο΄τητα. Τα ποσοστα΄ αυτα΄ αυξα΄νονται και οι απω΄λειες ενε΄ργειας του ηλεκτρικου΄ εξοπλισµου΄
ο΄ταν ει΄ναι σε κατα΄σταση ετοιµο΄τητας ει΄ναι το 10 % της
κατανα΄λωση΄ς του.

'Εχοντας υπο΄ψη:
τη συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως
το α΄ρθρο 175 παρα΄γραφος 1,
την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
τη γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
αφου΄ ζη΄τησαν τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω΄ν,
αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της
συνθη΄κης (3),
Εκτιµω΄ντας τα εξη΄ς:
(1)

(2)

Ο γραφειακο΄ς εξοπλισµο΄ς ΄εχει µεγα΄λο µερι΄διο στην συνολικη΄ κατανα΄λωση ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας. Τα πιο αποτελεσµατικα΄ µε΄τρα για τη µει΄ωση της κατανα΄λωσης ηλεκτρικη΄ς
ενε΄ργειας απο΄ τον εν λο΄γω εξοπλισµο΄ ει΄ναι η µει΄ωση της
κατανα΄λωσης στην κατα΄σταση ετοιµο΄τητας, συ΄µφωνα µε τα
συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου του Μαι΅ου 1999 σχετικα΄
µε τις απω΄λειες ενε΄ργειας στη φα΄ση αναµονη΄ς των ειδω΄ν
καταναλωτικου΄ ηλεκτρικου΄ εξοπλισµου΄. Τα δια΄φορα
µοντε΄λα που ει΄ναι διαθε΄σιµα στην κοινοτικη΄ αγορα΄ ΄εχουν
πολυ΄ διαφορετικα΄ επι΄πεδα κατανα΄λωσης σε κατα΄σταση
ετοιµο΄τητας.
Ωστο΄σο υπα΄ρχουν και α΄λλα µε΄τρα για τη µει΄ωση της
ενεργειακη΄ς κατανα΄λωσης του εν λο΄γω εξοπλισµου΄, ο΄πως η
διακοπη΄ της τροφοδοσι΄ας του ο΄ταν δεν χρεια΄ζεται και
εφο΄σον δεν θι΄γονται οι λειτουργι΄ες του. Η Επιτροπη΄ πρε΄πει
να εξακριβω΄σει ποια ει΄ναι τα κατα΄λληλα µε΄τρα ου΄τως ω΄στε
να εκµεταλλευθει΄ και αυτη΄ν την δυνατο΄τητα εξοικονο΄µησης
ενε΄ργειας.

(1) ΕΕ C 150 Ε της 30.5.2000, σ. 73 και ΕΕ C 180 Ε της 26.6.2001,
σ. 262.
(2) ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 18.
(3) Γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 1ης Φεβρουαρι΄ου 2001
(ΕΕ C 267 της 21.9.2001, σ. 49), κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου της
31ης Μαι΅ου 2001 (δεν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα) και Απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της
3ης Οκτωβρι΄ου 2001.
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(8)

Περαιτε΄ρω, µε την ΄εκδοση της απο΄φασης 89/364/ΕΚ
του Συµβουλι΄ου της 5ης Ιουνι΄ου 1989 για τη θε΄σπιση
κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης για τη βελτι΄ωση της
αποτελεσµατικο΄τητας κατα΄ τη χρη΄ση της ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας (1) ετε΄θη ο διπλο΄ς στο΄χος να ενθαρρυνθου΄ν οι καταναλωτε΄ς να επιλε΄γουν ηλεκτρικε΄ς συσκευε΄ς και εξοπλισµο΄ µε
υψηλο΄ επι΄πεδο ηλεκτρικη΄ς απο΄δοσης και να βελτιωθει΄ η
αποδοτικο΄τητα των συσκευω΄ν και του εξοπλισµου΄. Απαιτου΄νται περαιτε΄ρω βη΄µατα για τη βελτι΄ωση της ενηµε΄ρωσης
των καταναλωτω΄ν.

(9)

Στο πρωτο΄κολλο UNFCCC που συνη΄φθη στο Κιο΄το στις
10 ∆εκεµβρι΄ου 1997 συµφωνη΄θηκε η µει΄ωση της εκποµπη΄ς
αερι΄ων του θερµοκηπι΄ου για την Κοινο΄τητα κατα΄ 8 % στην
περι΄οδο 2008-2012 το αργο΄τερο. Για να επιτευχθει΄ ο
στο΄χος αυτο΄ς, απαιτει΄ται η λη΄ψη αυστηρο΄τερων µε΄τρων για
τη µει΄ωση των εκποµπω΄ν CO2 εντο΄ς της Κοινο΄τητας.

(10)

Επιπλε΄ον, η απο΄φαση αριθ. 2179/98 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 24ης Σεπτεµβρι΄ου
1998 περι΄ αναθεωρη΄σεως του προγρα΄µµατος της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε την πολιτικη΄ και τη δρα΄ση
για το περιβα΄λλον και τη βιω΄σιµη ανα΄πτυξη «Στο΄χος
η αειφορι΄α» (2), θε΄τει ως κυ΄ρια προτεραιο΄τητα για την
ολοκλη΄ρωση των περιβαλλοντικω΄ν προδιαγραφω΄ν σε σχε΄ση
µε την ενε΄ργεια την επιση΄µανση της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης
των διαφο΄ρων συσκευω΄ν.

(11)

Στο ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998
για την ενεργειακη΄ απο΄δοση στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα (3)
ζητει΄ται να αυξηθει΄ η χρη΄ση της επιση΄µανσης στις συσκευε΄ς
και στον εξοπλισµο΄.

(12)

Ει΄ναι ευκται΄ο να συντονιστου΄ν οι προδιαγραφε΄ς ενεργειακη΄ς
απο΄δοσης, οι επισηµα΄νσεις και οι µε΄θοδοι δοκιµη΄ς ο΄που
κρι΄νεται αναγκαι΄ο.

(13)

Στην αγορα΄ προσφε΄ρεται γραφειακο΄ς εξοπλισµο΄ς µε υψηλη΄
ενεργειακη΄ απο΄δοση ο οποι΄ος κοστι΄ζει ελα΄χιστα η΄ και
καθο΄λου ακριβο΄τερα και του οποι΄ου το προ΄σθετο κο΄στος
µπορει΄ να αποσβεσθει΄ λο΄γω της εξοικονο΄µησης ηλεκτρικη΄ς
ενε΄ργειας µε΄σα σε ΄ενα ευ΄λογο χρονικο΄ δια΄στηµα· συνεπω΄ς
οι στο΄χοι της εξοικονο΄µησης ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας και
µει΄ωσης του CO2 µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν στον τοµε΄α
αυτο΄ µε ελα΄χιστο κο΄στος και χωρι΄ς να ζηµιω΄νονται οι
καταναλωτε΄ς και η βιοµηχανι΄α.

(14)

Η εµπορι΄α γραφειακου΄ εξοπλισµου΄ διεξα΄γεται σε παγκο΄σµια
κλι΄µακα. Η συµφωνι΄α µεταξυ΄ της κυβε΄ρνησης των Ηνωµε΄νων
Πολιτειω΄ν της Αµερικη΄ς και της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
για το συντονισµο΄ των προγραµµα΄των επιση΄µανσης της
ενεργειακη΄ς απο΄δοσης για τον γραφειακο΄ εξοπλισµο΄ θα
διευκολυ΄νει το διεθνε΄ς εµπο΄ριο και την προστασι΄α του
περιβα΄λλοντος ο΄σον αφορα΄ αυτο΄ν τον εξοπλισµο΄. Ο παρω΄ν
κανονισµο΄ς αποσκοπει΄ στην εφαρµογη΄ της εν λο΄γω Συµφωνι΄ας στην Κοινο΄τητα.

(1) ΕΕ L 157 της 9.6.1989, σ. 32.
(2) ΕΕ L 275 της 10.10.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ C 394 της 17.12.1998, σ. 1.
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(15)

Για να επηρεα΄σει τις απαιτη΄σεις της επιση΄µανσης «Energy
Star», η οποι΄α χρησιµοποιει΄ται παγκοσµι΄ως, η Ευρωπαϊκη΄
Κοινο΄τητα πρε΄πει να συµµετα΄σχει στο οικει΄ο προ΄γραµµα και
στην συ΄νταξη των απαραι΄τητων τεχνικω΄ν προδιαγραφω΄ν·
ωστο΄σο θα πρε΄πει να γι΄νονται τακτικε΄ς επανεξετα΄σεις απο΄
΄ νεται αν τα τεχνικα΄ κριτη΄ρια
την Επιτροπη΄ ω΄στε να εξακριβω
ει΄ναι αρκετα΄ φιλο΄δοξα και αν ικανοποιου΄ν επαρκω΄ς τις
επιδιω΄ξεις της Κοινο΄τητας.

(16)

Απαιτει΄ται ΄ενα αποτελεσµατικο΄ συ΄στηµα επιβολη΄ς, ω΄στε
να διασφαλι΄ζεται η ορθη΄ εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος
επιση΄µανσης της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης για γραφειακο΄
εξοπλισµο΄ και να παρε΄χονται εγγυη΄σεις για δι΄καιες συνθη΄κες
ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ των παραγωγω΄ν και για την προστασι΄α
των δικαιωµα΄των των καταναλωτω΄ν.

(17)

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αφορα΄ µο΄νο τον γραφειακο΄ εξοπλισµο΄.

(18)

Η οδηγι΄α 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 22ας Σεπτεµβρι΄ου 1992 για την ΄ενδειξη της κατανα΄λωσης ενε΄ργειας και
λοιπω΄ν πο΄ρων των οικιακω΄ν συσκευω΄ν µε την επιση΄µανση
και την παροχη΄ οµοιο΄µορφων πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε τα
προϊο΄ντα (4) δεν αποτελει΄ την καταλληλο΄τερη νοµοθετικη΄
πρα΄ξη για τον γραφειακο΄ εξοπλισµο΄. Το οικονοµικο΄τερο
µε΄σο, για την προω΄θηση της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης του
γραφειακου΄ εξοπλισµου΄ ει΄ναι ΄ενα εθελοντικο΄ προ΄γραµµα
επιση΄µανσης.

(19)

Ει΄ναι αναγκαι΄ο να ανατεθει΄ σε ΄εναν κατα΄λληλο φορε΄α, το
Γραφει΄ο της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για το Εnergy Star
(ECESB), το ΄εργο της συµβολη΄ς στη θε΄σπιση και στην
΄ ν προδιαγραφω΄ν, ΄ετσι ω΄στε να
αναθεω΄ρηση των τεχνικω
επιτευχθει΄ η αποτελεσµατικη΄ και ουδε΄τερη εφαρµογη΄ του
συστη΄µατος. Το ΕCESB θα πρε΄πει να αποτελει΄ται απο΄
εθνικου΄ς αντιπροσω΄πους.

(20)

Ει΄ναι αναγκαι΄ο να εξασφαλιστει΄ η συνε΄πεια και ο συντονισµο΄ς του προγρα΄µµατος επιση΄µανσης της ενεργειακη΄ς
απο΄δοσης του γραφειακου΄ εξοπλισµου΄ µε τις προτεραιο΄τητες της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς και µε α΄λλα κοινοτικα΄ συστη΄µατα επιση΄µανσης η΄ πιστοποι΄ησης της ποιο΄τητας, ο΄πως
αυτα΄ που θεσπι΄ζονται µε την οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου
92/75/ΕΟΚ και τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1980/2000
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της
17ης Ιουλι΄ου 2000 περι΄ αναθεωρηµε΄νου κοινοτικου΄ συστη΄µατος απονοµη΄ς οικολογικου΄ ση΄µατος (5).

(21)

Ει΄ναι ευκται΄ος ο συντονισµο΄ς µεταξυ΄ του κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος Εnergy Star και α΄λλων εθελοντικω΄ν συστηµα΄των
ενεργειακη΄ς επιση΄µανσης γραφειακου΄ εξοπλισµου΄ στη
Κοινο΄τητα, ω΄στε να µην δηµιουργει΄ται συ΄γχυση στους
καταναλωτε΄ς και να µην υπα΄ρξουν στρεβλω΄σεις στην αγορα΄.

(4) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.
(5) ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.
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Ει΄ναι αναγκαι΄ο να εξασφαλι΄ζεται η διαφα΄νεια κατα΄ την
εφαρµογη΄ του συστη΄µατος και η συνε΄πεια µε αντι΄στοιχα
διεθνη΄ προ΄τυπα για τη διευκο΄λυνση της προ΄σβασης και της
συµµετοχη΄ς στο συ΄στηµα κατασκευαστω΄ν και εξαγωγε΄ων
απο΄ εξωκοινοτικε΄ς χω΄ρες,
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ποιο΄τητας, καθω΄ς και µε α΄λλα συστη΄µατα, ο΄πως το κοινοτικο΄
συ΄στηµα απονοµη΄ς οικολογικου΄ ση΄µατος, που θεσπι΄στηκε µε τον
κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 880/92, και η ΄ενδειξη της κατανα΄λωσης
ενε΄ργειας και λοιπω΄ν πο΄ρων των οικιακω΄ν συσκευω΄ν µε την
επιση΄µανση και την παροχη΄ οµοιο΄µορφων πληροφοριω΄ν, που
θεσπι΄στηκε µε την οδηγι΄α 92/75/ΕΟΚ.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Αρθρο 1
Στο΄χοι
Με τον παρο΄ντα κανονισµο΄ θεσπι΄ζονται οι κανο΄νες για το κοινοτικο΄
προ΄γραµµα επιση΄µανσης ενεργειακη΄ς απο΄δοσης γραφειακου΄
εξοπλισµου΄ (εφεξη΄ς «προ΄γραµµα Εnergy Star»), ο΄πως ορι΄ζεται στη
συµφωνι΄α µεταξυ΄ της κυβε΄ρνησης των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν
της Αµερικη΄ς και της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε τον
συντονισµο΄ των προγραµµα΄των επιση΄µανσης της ενεργειακη΄ς
απο΄δοσης για γραφειακο΄ εξοπλισµο΄ (εφεξη΄ς «η συµφωνι΄α»). Η
συµµετοχη΄ στο προ΄γραµµα Εnergy Star ει΄ναι εθελοντικη΄.

'Αρθρο 2
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται στις οµα΄δες προϊο΄ντων γραφειακου΄ εξοπλισµου΄ που ορι΄ζονται στο Παρα΄ρτηµα Γ της συµφωνι΄ας,
µε την επιφυ΄λαξη τυχο΄ν τροποποιη΄σεω΄ν του συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο Χ της συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 3
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ νοει΄ται ως:
(α)

«κοινο΄ λογο΄τυπο»: το ση΄µα που εµφαι΄νεται στο παρα΄ρτηµα,

(β)

«συµµετε΄χοντες στο προ΄γραµµα»: κατασκευαστε΄ς, συναρµολογητε΄ς, εξαγωγει΄ς, εισαγωγει΄ς, πωλητε΄ς και α΄λλοι φορει΄ς
που δεσµευ΄ονται να προωθη΄σουν πιστοποιηµε΄να ενεργειακω΄ς
αποδοτικα΄ προϊο΄ντα γραφειακου΄ εξοπλισµου΄, τα οποι΄α
πληρου΄ν τις προδιαγραφε΄ς του προγρα΄µµατος Εnergy Star
και οι οποι΄οι ΄εχουν επιλε΄ξει τη συµµετοχη΄ τους στο προ΄γραµµα Εnergy Star καταχωριζο΄µενοι απο΄ την Επιτροπη΄,

(γ)

«προδιαγραφε΄ς»: οι απαιτη΄σεις ενεργειακη΄ς απο΄δοσης και
επιδο΄σεων, περιλαµβανοµε΄νων των µεθο΄δων δοκιµω΄ν που
χρησιµοποιου΄νται για να αποφασισθει΄ αν ο οικει΄ος
εξοπλισµο΄ς ει΄ναι κατα΄λληλος να λα΄βει το κοινο΄ λογο΄τυπο
του ενεργειακα΄ αποδοτικου΄ γραφειακου΄ εξοπλισµου΄.

2.
Το κοινο΄ λογο΄τυπο µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄ν οι συµµετε΄χοντες στο προ΄γραµµα και α΄λλοι φορει΄ς στα δικα΄ τους προϊο΄ντα
γραφειακου΄ εξοπλισµου΄ και στην σχετικη΄ διαφη΄µιση.

3.
Τα προϊο΄ντα γραφειακου΄ εξοπλισµου΄ στα οποι΄α ΄εχει χορηγηθει΄ το κοινο΄ λογο΄τυπο απο΄ την «Υπηρεσι΄α Προστασι΄ας του
Περιβα΄λλοντος των ΗΠΑ» (U.S. EPA) θεωρει΄ται ο΄τι ανταποκρι΄νονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄, εκτο΄ς εα΄ν υπα΄ρχουν στοιχει΄α περι΄
του αντιθε΄του.

4.
Με επιφυ΄λαξη των κοινοτικω΄ν κανο΄νων ο΄σον αφορα΄ την
αξιολο΄γηση και τη ση΄µανση της συµµο΄ρφωσης η΄/και των διεθνω΄ν
συµφωνιω΄ν που συνα΄πτει η Κοινο΄τητα µε τρι΄τες χω΄ρες σχετικα΄ µε
την προ΄σβαση στην κοινοτικη΄ αγορα΄, τα προϊο΄ντα που καλυ΄πτονται
απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄ και διακινου΄νται στην κοινοτικη΄
αγορα΄ µπορου΄ν να δοκιµα΄ζονται απο΄ την Επιτροπη΄ η΄ απο΄ τα κρα΄τη
µε΄λη προκειµε΄νου να ελε΄γχεται η συµµο΄ρφωση΄ τους προς τις
απαιτη΄σεις του παρο΄ντος κανονισµου΄.

'Αρθρο 5
Εγγραφη΄ Συµµετεχο΄ντων στο Προ΄γραµµα

1.
Οι αιτη΄σεις συµµετοχη΄ς στο προ΄γραµµα υποβα΄λλονται στην
Επιτροπη΄.

2.
Η αι΄τηση συµµετοχη΄ς στο προ΄γραµµα γι΄νεται δεκτη΄ απο΄ την
Επιτροπη΄, αφου΄ διαπιστωθει΄ ο΄τι ο υποψη΄φιος αποδε΄χεται την
κατευθυντη΄ρια γραµµη΄ για τη χρη΄ση του λογοτυ΄που που περιε΄χεται στο παρα΄ρτηµα Β της συµφωνι΄ας. Η Επιτροπη΄ δηµοσιευ΄ει
επικαιροποιηµε΄νο κατα΄λογο των συµµετεχο΄ντων στο προ΄γραµµα
και τον κοινοποιει΄ τακτικα΄ στα κρα΄τη µε΄λη.

'Αρθρο 6
Προβολη΄ και ενηµε΄ρωση

'Αρθρο 4
Γενικε΄ς αρχε΄ς
1.
Το προ΄γραµµα Εnergy Star συντονι΄ζεται καταλλη΄λως µε
α΄λλες κοινοτικε΄ς ρυθµι΄σεις επιση΄µανσης η΄ πιστοποι΄ησης της

1.
Η Επιτροπη΄ καταβα΄λλει κα΄θε προσπα΄θεια για να ενθαρρυ΄νει,
σε συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη και τα µε΄λη του ΕCESB, τη χρη΄ση
του κοινου΄ λογοτυ΄που προβαι΄νοντας στις δε΄ουσες ενε΄ργειες
ευαισθητοποι΄ησης και ενηµε΄ρωσης των καταναλωτω΄ν, των προµηθευτω΄ν, των εµπο΄ρων λιανικη΄ς πω΄λησης και του κοινου΄.
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2.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος µεριµνα΄ ω΄στε οι καταναλωτε΄ς και οι
α΄λλοι ενδιαφερο΄µενοι φορει΄ς να γνωρι΄ζουν και να ΄εχουν προ΄σβαση
σε λεπτοµερει΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε το προ΄γραµµα Εnergy
Star, κα΄νοντας χρη΄ση ο΄λων των δυνατω΄ν µε΄σων που διαθε΄τει η
Κοινο΄τητα.

5.
Η Επιτροπη΄ ενηµερω΄νει το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το
Συµβου΄λιο για τις δραστηριο΄τητες του ΕCESB.

3.
Προκειµε΄νου να τονωθει΄ η αγορα΄ προϊο΄ντων γραφειακου΄
εξοπλισµου΄ που θα φε΄ρουν το κοινο΄ λογο΄τυπο, η Επιτροπη΄ και
α΄λλα ο΄ργανα της Κοινο΄τητας, καθω΄ς και οι δηµο΄σιες αρχε΄ς σε
εθνικο΄ επι΄πεδο πρε΄πει, µε την επιφυ΄λαξη του κοινοτικου΄ και
εθνικου΄ δικαι΄ου και οικονοµικω΄ν κριτηρι΄ων, να ενθαρρυ΄νουν
τη χρη΄ση προδιαγραφω΄ν ενεργειακη΄ς απο΄δοσης που θα ει΄ναι
τουλα΄χιστον εξι΄σου αυστηρε΄ς µε τις προδιαγραφε΄ς Εnergy Star,
ο΄ταν καθορι΄ζουν τις απαιτη΄σεις τους για τα προϊο΄ντα γραφειακου΄
εξοπλισµου΄.

Εθνικοι΄ αντιπρο΄σωποι

'Αρθρο 9

Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ορι΄ζει, αναλο΄γως των περιστα΄σεων, τα προ΄σωπα, τους εθνικου΄ς εµπειρογνω΄µονες σε θε΄µατα ενεργειακη΄ς
πολιτικη΄ς η΄ τις αρχε΄ς («εθνικοι΄ αντιπρο΄σωποι») που ει΄ναι αρµο΄διοι
για τη διεξαγωγη΄ των εργασιω΄ν που προβλε΄πονται απο΄ τον
παρο΄ντα κανονισµο΄. Σε περι΄πτωση ορισµου΄ πλειο΄νων εθνικω΄ν
αντιπροσω΄πων, το κρα΄τος µε΄λος καθορι΄ζει τις αντι΄στοιχες εξουσι΄ες
καθενο΄ς και τους οικει΄ους ο΄ρους συντονισµου΄.

'Αρθρο 7

'Αρθρο 10

'Αλλα εθελοντικα΄ συστη΄µατα ενεργειακη΄ς επιση΄µανσης
Προ΄γραµµα εργασι΄ας
1.
Τα υφιστα΄µενα και τα νε΄α εθελοντικα΄ συστη΄µατα ενεργειακη΄ς
επιση΄µανσης γραφειακου΄ εξοπλισµου΄ στην Κοινο΄τητα, µπορου΄ν να
συνυπα΄ρχουν µε το προ΄γραµµα Εnergy Star.
2.
Η Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να διασφαλι΄σουν
τον αναγκαι΄ο συντονισµο΄ µεταξυ΄ του προγρα΄µµατος Εnergy Star
και των εθνικω΄ν συστηµα΄των και α΄λλων συστηµα΄των επιση΄µανσης
στην Κοινο΄τητα η΄ στα κρα΄τη µε΄λη.

Συ΄µφωνα µε τους στο΄χους που παρατι΄θενται στο α΄ρθρο 1, η
Επιτροπη΄ καταρτι΄ζει προ΄γραµµα εργασι΄ας εντο΄ς ΄εξι µηνω΄ν απο΄ την
ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄ και το
προτει΄νει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο, υ΄στερα
απο΄ διαβου΄λευση µε το ΕCESB. Το προ΄γραµµα εργασι΄ας περιλαµβα΄νει τη στρατηγικη΄ για την ανα΄πτυξη του προγρα΄µµατος Εnergy
Star, η οποι΄α καταρτι΄ζει για τα επο΄µενα τρι΄α ΄ετη:
—

τους στο΄χους του προγρα΄µµατος Εnergy Star σε κοινοτικο΄
επι΄πεδο ο΄σον αφορα΄ τη βελτι΄ωση της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης,
επιδιω΄κοντας ΄ενα υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας του καταναλωτη΄ και του περιβα΄λλοντος, και τη διει΄σδυση στην αγορα΄,

—

ενδεικτικο΄ κατα΄λογο προϊο΄ντων γραφειακου΄ εξοπλισµου΄ που
πρε΄πει να υπαχθου΄ν κατα΄ προτεραιο΄τητα στο προ΄γραµµα
Εnergy Star,

—

σχε΄δια προτα΄σεων για εκστρατει΄ες ενηµε΄ρωσης και προβολη΄ς
καθω΄ς και για α΄λλες αναγκαι΄ες ενε΄ργειες,

—

προτα΄σεις συντονισµου΄ και συνεργασι΄ας µεταξυ΄ του προγρα΄µµατος Εnergy Star και α΄λλων εθελοντικω΄ν συστηµα΄των
ενεργειακη΄ς επιση΄µανσης στα κρα΄τη µε΄λη.

'Αρθρο 8
Γραφει΄ο της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για το Εnergy Star
1.
Η Επιτροπη΄ ιδρυ΄ει Γραφει΄ο της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
για το Εnergy Star («ECESB») αποτελου΄µενο απο΄ εθνικου΄ς
αντιπροσω΄πους που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9 καθω΄ς και α΄λλα
ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη. Το ΕCESB παρακολουθει΄ την εφαρµογη΄ του
προγρα΄µµατος Εnergy Star στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και παρε΄χει,
εα΄ν απαιτει΄ται, συµβουλε΄ς και αρωγη΄ στην Επιτροπη΄ ω΄στε να της
επιτρε΄ψει να λειτουργη΄σει ως ∆ιαχειριστικο΄ς Φορε΄ας.
2.
'Ενα ΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄
και στη συνε΄χεια ετησι΄ως, το ΕCESB συντα΄σσει ΄εκθεση για το
µερι΄διο της αγορα΄ς που ΄εχουν τα προϊο΄ντα µε το κοινο΄ λογο΄τυπο
και για τη διαθε΄σιµη τεχνολογι΄α µει΄ωσης της ενεργειακη΄ς κατανα΄λωσης.
3.
Η Επιτροπη΄ διασφαλι΄ζει ο΄τι το ΕCESB τηρει΄, ο΄σο ει΄ναι
δυνατο΄ στα πλαι΄σια της λειτουργι΄ας του και για κα΄θε οµα΄δα
προϊο΄ντων γραφειακου΄ εξοπλισµου΄, την ισο΄ρροπη εκπροσω΄πηση
ο΄λων των ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν που ΄εχουν σχε΄ση µε την εν λο΄γω
οµα΄δα προϊο΄ντων, ο΄πως οι κατασκευαστε΄ς, οι ΄εµποροι λιανικη΄ς
πω΄λησης, οι εισαγωγει΄ς, οι οµα΄δες προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος
και οι οργανω΄σεις καταναλωτω΄ν.
4.
Ο εσωτερικο΄ς κανονισµο΄ς του ΕCESB καταρτι΄ζεται απο΄ την
Επιτροπη΄, η οποι΄α λαµβα΄νει υπο΄ψη τις απο΄ψεις των αντιπροσω΄πων
των κρατω΄ν µελω΄ν στο ΕCESB.

Το προ΄γραµµα εργασι΄ας αναθεωρει΄ται σε περιοδικη΄ βα΄ση. Για
πρω΄τη φορα΄ αναθεωρει΄ται το αργο΄τερο δω΄δεκα µη΄νες µετα΄ την
υποβολη΄ στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο και στη
συνε΄χεια ανα΄ δωδεκα΄µηνο.

'Αρθρο 11
΄ ρηση των
Προπαρασκευαστικε΄ς διαδικασι΄ες για την αναθεω
΄ ν κριτηρι΄ων
τεχνικω
Με σκοπο΄ την προετοιµασι΄α της αναθεω΄ρησης των προδιαγραφω΄ν
και των οµα΄δων προϊο΄ντων γραφειακου΄ εξοπλισµου΄ που ορι΄ζονται
στο Παρα΄ρτηµα Γ της συµφωνι΄ας, και πριν απο΄ την υποβολη΄
σχεδι΄ου προ΄τασης η΄ την απα΄ντηση στην U.S. EPA συ΄µφωνα µε τις
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διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται απο΄ τη συµφωνι΄α και απο΄ την
απο΄φαση 2001/469/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Μαι΅ου 2001,
για την, εξ ονο΄µατος της Κοινο΄τητος, συ΄ναψη της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ της κυβε΄ρνησης των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν της Αµερικη΄ς και
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για το συντονισµο΄ των προγραµµα΄των
επιση΄µανσης της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης για τον γραφειακο΄
εξοπλισµο΄ (1), πρε΄πει να γι΄νουν τα ακο΄λουθα:
1.

Η Επιτροπη΄ µπορει΄ να ζητη΄σει απο΄ το ΕCESB να προβει΄ σε
συστα΄σεις για την αναθεω΄ρηση της συµφωνι΄ας. Το ΕCESB
δυ΄ναται επι΄σης να προβει΄ σε συστα΄σεις προς την Επιτροπη΄ µε
δικη΄ του πρωτοβουλι΄α.

2.

Η Επιτροπη΄ συµβουλευ΄εται το ΕCESB ο΄ποτε λαµβα΄νει προ΄ταση αναθεω΄ρησης της συµφωνι΄ας απο΄ την U.S. EPA.

3.

'Οταν το ΕCESB δι΄νει τη γνω΄µη του στην Επιτροπη΄ λαµβα΄νει
υπο΄ψη τα αποτελε΄σµατα των µελετω΄ν σκοπιµο΄τητας και των
µελετω΄ν της αγορα΄ς, καθω΄ς και την υπα΄ρχουσα τεχνολογι΄α
για τη µει΄ωση της κατανα΄λωσης ενε΄ργειας. Η Επιτροπη΄
λαµβα΄νει ιδιαι΄τερα υπο΄ψη το στο΄χο, ο οποι΄ος αναλυ΄εται
στην ΄εκθεση του ΕCESB κατ' α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 2, να
καθορισθου΄ν τεχνικε΄ς προδιαγραφε΄ς υψηλου΄ επιπε΄δου, σε
σχε΄ση µε τη διαθε΄σιµη τεχνολογι΄α και το κο΄στος, για τη
µει΄ωση της κατανα΄λωσης ενε΄ργειας.

'Αρθρο 12
Παρακολου΄θηση της αγορα΄ς και ΄ελεγχος καταχρη΄σεων
1.
Το κοινο΄ λογο΄τυπο χρησιµοποιει΄ται µο΄νο σε προϊο΄ντα που
καλυ΄πτονται απο΄ τη συµφωνι΄α και συ΄µφωνα µε τις κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς χρη΄σης του λογοτυ΄που που περιε΄χονται στο παρα΄ρτηµα Β
της συµφωνι΄ας.
2.
Απαγορευ΄εται κα΄θε ψευδη΄ς η΄ παραπλανητικη΄ διαφη΄µιση η΄ η
χρη΄ση κα΄θε ση΄µατος η΄ λογοτυ΄που που ει΄ναι δυνατο΄ να οδηγη΄σει
σε συ΄γχυση σε σχε΄ση µε το κοινο΄ λογο΄τυπο που εισα΄γεται µε τον
παρο΄ντα κανονισµο΄.
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3.
Η Επιτροπη΄ διασφαλι΄ζει την ορθη΄ χρη΄ση του κοινου΄ λογοτυ΄που, λαµβα΄νοντας µε΄τρα η΄ συντονι΄ζοντας τις ενε΄ργειες που
περιγρα΄φονται στο α΄ρθρο VIII, παρα΄γραφοι 2, 3 και 4 της
συµφωνι΄ας. Τα κρα΄τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν τη συµµο΄ρφωση προς
τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος κανονισµου΄ στο ΄εδαφο΄ς τους και
ενηµερω΄νουν σχετικα΄ την Επιτροπη΄. Τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να
κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ στοιχει΄α για τη µη συµµο΄ρφωση των
Συµµετεχο΄ντων στο Προ΄γραµµα και α΄λλων φορε΄ων, προκειµε΄νου
αυτη΄ να λα΄βει αρχικα΄ µε΄τρα.

'Αρθρο 13
Εφαρµογη΄
Τα κρα΄τη µε΄λη ενηµερω΄νουν την Επιτροπη΄ εντο΄ς 12 µηνω΄ν απο΄
την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄ σχετικα΄
µε τα µε΄τρα που λαµβα΄νουν για τη συµµο΄ρφωση΄ τους προς αυτο΄ν.

'Αρθρο 14
΄ ρηση
Αναθεω
Πριν τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη της συµφωνι΄ας συζητη΄σουν την
ανανε΄ωση΄ της συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο XII αυτη΄ς, η Επιτροπη΄
αξιολογει΄ το προ΄γραµµα Εnergy Star υπο΄ το πρι΄σµα της κτηθει΄σας
εµπειρι΄ας κατα΄ την εφαρµογη΄ του.
Η Επιτροπη΄, ΄εως τις 15 Ιανουαρι΄ου 2005, καταρτι΄ζει και υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο ΄εκθεση
παρακολου΄θησης της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης του γραφειακου΄
εξοπλισµου΄ στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα. Η ΄εκθεση θα περιλαµβα΄νει
αξιολο΄γηση της αποτελεσµατικο΄τητας του προγρα΄µµατος Εnergy
Star και προτα΄σεις, εφο΄σον χρεια΄ζεται, συµπληρωµατικω΄ν µε΄τρων
για το προ΄γραµµα. Στην ΄εκθεση θα εξετα΄ζονται τα αποτελε΄σµατα
του διαλο΄γου µεταξυ΄ ΕΕ και ΗΠΑ και ιδι΄ως αν οι προδιαγραφε΄ς
του προγρα΄µµατος Εnergy Star παρα΄γουν επαρκη΄ αποτελε΄σµατα.

'Αρθρο 15
Τελικε΄ς διατα΄ξεις
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την τριακοστη΄ ηµε΄ρα απο΄
τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
΄ν
Κοινοτη΄των.

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
'Εγινε στις Βρυξε΄λλες, στις 6 Νοεµβρι΄ου 2001.

Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
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