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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων ενεργειακής επισήμανσης για τις ηλεκτρονικές διατάξεις
απεικόνισης, τα οικιακά πλυντήρια ρούχων και τα οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια, τις ψυκτικές συσκευές
και τα οικιακά πλυντήρια πιάτων, καθώς και των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά την
παροχή πληροφοριών για τα εξωτερικά τροφοδοτικά
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2020/C 182/02)

Οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί (ΕΕ) 2019/2013 (1), (ΕΕ) 2019/2014 (2), (ΕΕ) 2019/2016 (3) και (ΕΕ) 2019/2017 (4) (στο
εξής: κανονισμοί για την ενεργειακή επισήμανση) που εκδόθηκαν το 2019 επιβάλλουν νέες υποχρεώσεις επισήμανσης για τις
ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, τα οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια, τις ψυκτικές συσκευές και
τα οικιακά πλυντήρια πιάτων. Οι εν λόγω κανονισμοί θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Μαρτίου 2021, αλλά από την 1η
Νοεμβρίου 2020 οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν αναπροσαρμοσμένη ετικέτα με τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά και
υποχρεούνται επίσης να καταχωρίζουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις παραμέτρους του νέου δελτίου πληροφοριών προϊόντος.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1782 της Επιτροπής (5) για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των εξωτερικών
τροφοδοτικών εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2020 και θεσπίζει νέες απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται στους τελικούς χρήστες, στις αρχές εποπτείας της αγοράς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτές περιλαμβάνονται
ο επανασχεδιασμός των πινακίδων που τοποθετούνται στον εξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά.

Σε πολλά κράτη μέλη, τα εργοστάσια και τα εργαστήρια έκλεισαν λόγω της πανδημίας COVID-19 ή έχουν μειώσει το εργατικό
δυναμικό και την παραγωγική ικανότητά τους. Αυτό μπορεί να δυσχεράνει ή ακόμα και να καταστήσει αδύνατη τη δοκιμή των
προϊόντων από τους κατασκευαστές και, ως εκ τούτου, την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών για την τεχνική τεκμηρίωση
ή το δελτίο πληροφοριών προϊόντος και την ετικέτα, κατά περίπτωση. Η έλλειψη ζήτησης λόγω κλεισίματος των καταστημάτων
σημαίνει ότι τα προϊόντα με τις υφιστάμενες ετικέτες, ή πινακίδες σε περίπτωση εξωτερικών τροφοδοτικών, αποθηκεύονται στις
αποθήκες των κατασκευαστών. Οι εν λόγω πτυχές ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατο για τους κατασκευαστές να παράγουν και να
παρέχουν αναπροσαρμοσμένη ετικέτα ή νέες πινακίδες με όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από την 1η Νοεμβρίου
2020 ή την 1η Απριλίου 2020 στην περίπτωση εξωτερικών τροφοδοτικών, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία. Η κατάσταση αυτή
αναμένεται να είναι βραχυπρόθεσμη και να έχει εν πολλοίς διευθετηθεί πριν από την 1η Μαρτίου 2021 όσον αφορά τις ενεργειακές
ετικέτες (όταν θα τεθούν σε εφαρμογή οι υπόλοιπες υποχρεώσεις των αντίστοιχων κανονισμών) ή πριν από την 1η Οκτωβρίου 2020
όσον αφορά τα εξωτερικά τροφοδοτικά.

Ορισμένα κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι έχουν επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος και ότι κατανοούν
τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Διάφορες ενώσεις του κλάδου
επικοινώνησαν με την Επιτροπή, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
(1) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2013 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των ηλεκτρονικών διατάξεων
απεικόνισης και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 315 της 5.12.2019, σ. 1).
(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων ρούχων
και των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής
και της οδηγίας 96/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 315 της 5.12.2019, σ. 29).
(3) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2016 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών ψυκτικών συσκευών
και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 315 της 5.12.2019, σ. 102).
(4) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2017 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων πιάτων και
για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 315 της 5.12.2019, σ. 134).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1782 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2019, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των
εξωτερικών τροφοδοτικών σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 278/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 272 της 25.10.2019, σ. 95).
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Η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, όπως οι κανονισμοί για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή
επισήμανση, παρακολουθείται και επιβάλλεται μέσω της εποπτείας της αγοράς που διενεργούν οι αρχές εποπτείας της αγοράς των
κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (6) σχετικά με το πλαίσιο για την ενεργειακή σήμανση και τα άρθρα 11 και 14 έως 20 του κανονισμού (ΕΕ)
2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των
προϊόντων.
Λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ενεργειακής
επισήμανσης και με τις υποχρεώσεις οικολογικού σχεδιασμού για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα εξωτερικά τροφοδοτικά,
η Επιτροπή παραθέτει ορισμένες παρατηρήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της επιβολής των υποχρεώσεων αυτών.
Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι η υποχρέωση των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών να παρακολουθούν τη
συμμόρφωση είναι συνεχής και δεν συνδέεται με συγκεκριμένη ημερομηνία μετά την έναρξη εφαρμογής των υποχρεώσεων την 1η
Απριλίου 2020 (για τις διατάξεις οικολογικού σχεδιασμού) και την 1η Νοεμβρίου 2020 (για τις υποχρεώσεις ενεργειακής
επισήμανσης), αντίστοιχα.
Δεύτερον, όσον αφορά τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς, η Επιτροπή υπενθυμίζει την απαίτηση του
άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020, σύμφωνα με την οποία οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να
ασκούν τις εξουσίες τους αποδοτικά και αποτελεσματικά, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
Τρίτον, σε κάθε περίπτωση, όλες οι υφιστάμενες ετικέτες στα καταστήματα θα πρέπει να αντικατασταθούν από τις αναπροσαρ
μοσμένες ετικέτες από την 1η έως την 15η Μαρτίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1369.
Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ούτε η Επιτροπή ούτε κανένα επιμέρους κράτος μέλος έχει την εξουσία να ακυρώνει δεσμευτικές
προθεσμίες ή άλλες υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ένωσης, εκτός εάν οι προθεσμίες ή οι υποχρεώσεις
τροποποιηθούν μέσω των κατάλληλων διαδικασιών.
Ωστόσο, κατά την επιβολή του δικαίου της Ένωσης, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την αρχή της
αναλογικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ και επιβάλλουν την τήρηση των
υποχρεώσεων που προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
— τις εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις που προκαλούνται από την κρίση της COVID-19, όπως αποδεικνύεται από τους
κατασκευαστές, οι οποίες τους εμποδίζουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς για
την ενεργειακή επισήμανση·
— τον σχετικά χρονικά περιορισμένο χαρακτήρα του προβλήματος, δεδομένου του σχετικά σύντομου χρονικού διαστήματος κατά
το οποίο οι κατασκευαστές θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να διαθέτουν προϊόντα στην αγορά μόνο με την τρέχουσα ετικέτα·
— την ανάγκη των κατασκευαστών να συνεχίσουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά, ιδίως εκείνα που βρίσκονται
αποθηκευμένα στις αποθήκες τους.
Εάν οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς –σύμφωνα με τις εν λόγω προϋποθέσεις– δεν επιβάλλουν την υποχρέωση παροχής
αναπροσαρμοσμένης ετικέτας με το προϊόν κατά τη στιγμή της διάθεσής του στην αγορά, και εισαγωγής των παραμέτρων του
δελτίου πληροφοριών προϊόντος στη βάση δεδομένων προϊόντων από την 1η Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή δεν θα κινήσει
διαδικασίες επί παραβάσει εφόσον η εν λόγω έλλειψη επιβολής δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια, είναι περιορισμένη χρονικά
από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 1η Μαρτίου 2021 και οι προμηθευτές παράσχουν στους εμπόρους τις ετικέτες που λείπουν
πριν από την 1η Μαρτίου 2021.
Παρόμοια προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμοστεί για την επιβολή των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά την παροχή
πληροφοριών για τα εξωτερικά τροφοδοτικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782 έως την 1η Οκτωβρίου 2020.

(6) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός
πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη
συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ)
αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).

