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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που αφορούν ποσότητες και µονάδες, σε
αυτή τη µελέτη οι αριθµοί είναι γραµµένοι σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες
− το κόµµα "," είναι το διαχωριστικό µεταξύ του ακέραιου και του δεκαδικού µέρος
ενός αριθµού
− οι αριθµοί µε περισσότερα από τρία ψηφία χωρίζονται από ένα κενό σε οµάδες των
τριών ψηφίων
− στην περίπτωση των νοµισµατικών αξιών, οι αριθµοί χωρίζονται από µια τελεία σε
οµάδες των τριών ψηφίων
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Το έγγραφο αυτό ετοιµάστηκε στα πλαίσια του προγράµµατος Come On Labels, µε την υποστήριξη του
προγράµµατος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος του προγράµµατος, που
δραστηριοποιείται σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, είναι η υποστήριξη της ενεργειακής σήµανσης οικιακών
συσκευών µέσω της δοκιµής συσκευών για έλεγχο της συµµόρφωσής τους µε τα αναγραφόµενα στοιχεία
της ετικέτας, µέσω της σωστής παρουσίας ετικετών στα καταστήµατα και µέσω της εκπαίδευσης των
καταναλωτών.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έννοια της ενεργειακής σήµανσης εισήχθη στη δεκαετία του 1990 µέσω της οδηγίας
πλαισίου 92/75/ΕΟΚ ως ένα εργαλείο για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των
οικιακών συσκευών και τη µείωση της οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Ωστόσο, µετά από παραπάνω από µια δεκαετία και παρά το γεγονός ότι η υποδοµή για
τη χρήση της ενεργειακής σήµανσης υπάρχει σε όλη την Ε.Ε., µόνο πολύ λίγα κράτη
µέλη εφαρµόζουν µια υπεύθυνη πολιτική για τον έλεγχο της σωστής εφαρµογής της
ενεργειακής σήµανσης και για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τα
στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή.
Μετά τη δηµοσίευση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, που αφορά τη νέα ενεργειακή σήµανση,
τη 18η Ιουνίου 2010, τέσσερις κατ' εξουσιοδότηση κανονισµοί ακολούθησαν,
καθορίζοντας τις νέες ενεργειακές ετικέτες για τις κύριες οικιακές συσκευές: ψυγεία
(Σχήµα 1), καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και τηλεοράσεις1.
Συγχρόνως, οι κανονισµοί οικολογικού σχεδιασµού που δηµοσιεύονται από το 2009
καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που
πρόκειται να διατεθούν στην αγορά της Ε.Ε.. Η συµµόρφωση µε όλες αυτές τις
απαιτήσεις, καθώς και µε τις δηλώσεις της ενεργειακής ετικέτας, θα πρέπει να
επαληθευθεί.
Απαιτείται µια ισχυρή και συνεπής προσπάθεια για την αποδοτική εφαρµογή και τον
έλεγχο των νέων νοµοθετικών απαιτήσεων, καθώς και τις διατάξεις που αφορούν την
παλιά ενεργειακή ετικέτα (Σχήµα 2), η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Η ανάγκη για
αποτελεσµατική επιτήρηση της αγοράς είναι ζωτικής σηµασίας για την εξασφάλιση
ίσων όρων ανταγωνισµού για τους παράγοντες της αγοράς και την προστασία των
καταναλωτών.
Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρουσιάσει τις καλές πρακτικές που
πραγµατοποιούνται σε ορισµένα Κράτη Μέλη και που οι εθνικές αρχές επιτήρησης της
αγοράς άλλων Κρατών Μελών θα µπορούσαν να εφαρµόσουν σε εθνικό επίπεδο.

1

∆ηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 30η Νοεµβρίου 2010 και τέθηκε
σε εφαρµογή την 20η ∆εκεµβρίου 2010.
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Σχήµα 1 Νέα ενεργειακή ετικέτα για συσκευές
ψύξης.

Σχήµα 2: Παλιά ετικέτα για πλυντήρια.
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2.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων του προγράµµατος Come On Labels στον τοµέα της
δοκιµής συσκευών είναι:
- η αναθεώρηση των δοκιµών συσκευών: η επισκόπηση τόσο των επίσηµων όσο και
των µη επίσηµων δοκιµών, καλύπτοντας την πλειοψηφία των δοκιµών που
διενεργούνται, καθώς και η προώθηση ενός βελτιωµένου επιπέδου κατανόησης και
συµµόρφωσης µε τις συνθήκες δοκιµών των εναρµονισµένων προτύπων.
- η οργάνωση της δοκιµής συσκευών από τις εθνικές αρχές: η υποστήριξη και η
ενθάρρυνση των εθνικών αρχών να αναλάβουν τον τοµέα των δοκιµών, παρέχοντάς
τους πληροφορίες για τις καλύτερες πρακτικές, καθώς και εµπειρία από άλλες χώρες.
Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να συνοψίσει τις υπάρχουσες καλές πρακτικές
δοκιµής συσκευών που αναπτύχθηκαν µε επιτυχία στα Κράτη Μέλη ή αλλού (π.χ. σε
ήδη ολοκληρωµένα ή σε εξέλιξη έργα του χρηµατοδοτικού προγράµµατος Ευφυής
Ενέργεια για την Ευρώπη - IΕΕ). Το έγγραφο χωρίζεται σε δύο κύρια µέρη:
- αρχικά, γίνεται περιγραφή των κοινών διαδικασιών ελέγχου και των µεθόδων
δοκιµής που έχουν οριστεί, καθώς και επιλογή των κατάλληλων εργαστηρίων στην
Ε.Ε. για τις συσκευές που καλύπτονται από την ενεργειακή σήµανση και τους
κανονισµούς οικολογικού σχεδιασµού, µαζί µε µια σύντοµη επισκόπηση της
υφιστάµενης νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας που προετοιµάζεται σε επίπεδο Ε.Ε. για
την ενεργειακή σήµανση.
- στη συνέχεια, δίνεται µια σύντοµη επισκόπηση της τρέχουσας πρακτικής, που αφορά
τη δοκιµή συσκευών στην Ε.Ε. και στα Κράτη Μέλη όσον αφορά τον αριθµό των
εθνικών επίσηµων δοκιµών και των προϊόντων που καλύπτονται, καθώς και των µη
επίσηµων δοκιµών που διενεργήθηκαν (για παράδειγµα από Ενώσεις Καταναλωτών,
ΜΚΟ, Εθνικά Κέντρα, κλπ.) χωρίς να ακολουθηθούν οι διατάξεις της νοµοθεσίας
της Ε.Ε. και τα εναρµονισµένα πρότυπα.

Το αναµενόµενο αποτέλεσµα και ο αντίκτυπος αυτού του εγγράφου είναι:
- η πραγµατοποίηση µιας επισκόπησης των πιθανών κοινών διαδικασιών επαλήθευσης
που αναπτύχθηκαν µε επιτυχία σε επίπεδο Κρατών Μελών ή σε άλλα έργα του ΙΕΕ,
που θα προσπαθεί να εξηγήσει και να δικαιολογήσει (από νοµικής, στατιστικής και
πρακτικής άποψης) την ανάγκη να χρησιµοποιούνται µόνο οι καθορισµένες µέθοδοι
δοκιµής και τα εκπαιδευµένα εργαστήρια.
- η δηµιουργία κινήτρων στις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να αναπτύξουν ένα
σχέδιο δοκιµών προϊόντων και να αυξήσουν τις δραστηριότητες αυτές µέσω της
ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών µε άλλες εθνικές αρχές.
- η συλλογή ενός συνόλου πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στις εθνικές αρχές,
στους κατασκευαστές / προµηθευτές, στις οµάδες καταναλωτών και στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε τις δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν και τα
αποτελέσµατά τους.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µία από τις νέες νοµοθετικές απαιτήσεις για τα Κράτη Μέλη
της Ε.Ε., που περιλαµβάνεται στην οδηγία 2010/30/ΕΕ, είναι να προετοιµάζουν κάθε
τέσσερα χρόνια έκθεση στην Επιτροπή, περιλαµβάνοντας λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
δραστηριότητες επιβολής και το επίπεδο συµµόρφωσης στο έδαφός τους. Αυτό θα
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πρέπει να περιλαµβάνει και πληροφορίες σχετικά µε τις δοκιµές ελέγχου της
συµµόρφωσης συσκευών, µε τις οποίες ασχολείται το παρόν έγγραφο.

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
3.1 Επισκόπηση της νοµοθεσίας για την ενεργειακή σήµανση και τον οικολογικό
σχεδιασµό
Οι πιο κοινές ενεργειακές πολιτικές για τις συσκευές που εφαρµόζονται σε πολλές
χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός της Ε.Ε., είναι η σήµανση (ενεργειακή ή άλλου είδους)
και οι απαιτήσεις απόδοσης. Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν το 2008 από το
∆ιεθνές Κέντρο Ενέργειας και αναφέρονται στο 2005, 61 χώρες σε όλο τον κόσµο, που
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% του παγκόσµιου πληθυσµού (Σχήµα 3),
έχουν εφαρµόσει τέτοιες πολιτικές.
Σχήµα 3: Οι ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης και η ενεργειακή ετικέτα, όπως είχε εξαπλωθεί παγκοσµίως
το 2005 (πηγή: επεξεργασία πληροφοριών ΙΕΑ 2008 από τη συγγραφέα)
Mandatory requirements

Voluntary Commitments

Comparative Label

Endorsement Label

Στο επίπεδο της Ε.Ε., η κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων και η λειτουργική
απόδοση των κύριων οικιακών συσκευών, και γενικότερα «των συνδεόµενων µε την
ενέργεια προϊόντων2», καλύπτονται από το συνδυασµό των µέτρων εφαρµογής δύο
συντονισµένων οδηγιών πλαίσια:
2

Σύµφωνα µε την οδηγία 2010/30/ΕΕ ένα «συνδεόµενο µε την ενέργεια προϊόν» είναι
κάθε προϊόν που, κατά τη χρήση του, έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και
διατίθεται στην αγορά ή / και τίθενται σε λειτουργία στην Ένωση,
συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων τα οποία προορίζονται να ενσωµατωθούν σε
συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία, τα οποία
διατίθενται στην αγορά ή / και τίθενται σε λειτουργία ως µεµονωµένα εξαρτήµατα για
τελικούς χρήστες και των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις µπορούν να
αξιολογούνται µε ανεξάρτητο τρόπο (άρθρο 2.α).
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την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
21ης Οκτωβρίου 2009, που θεσπίζει πλαίσιο για τον καθορισµό των απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασµού για τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα
(αναδιατύπωση) (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285, 31.10.2009)
- την 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 σήµανσης και της παροχής
οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε αυτά (αναδιατύπωση) (Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153, 18.06 .2010)

-

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό έχει ως στόχο τη θέσπιση πλαισίου για τον
καθορισµό των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού για τα συνδεόµενα µε την
ενέργεια προϊόντα που έχουν σηµαντική δυνατότητα βελτίωσης, προκειµένου να
µειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας
µέσω καλύτερου σχεδιασµού, ο οποίος οδηγεί επίσης στην εξοικονόµηση χρηµάτων για
τις επιχειρήσεις και τους τελικούς χρήστες. Απαίτηση οικολογικού σχεδιασµού
θεωρείται κάθε απαίτηση που προορίζεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική επίδοση
ενός προϊόντος ή κάθε απαίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά µε τις περιβαλλοντικές
πτυχές ενός προϊόντος. Από αυτή την άποψη:
- η «γενική απαίτηση οικολογικού σχεδιασµού» βασίζεται στο οικολογικό προφίλ
ενός προϊόντος ως σύνολο, χωρίς να έχουν τεθεί οριακές τιµές για συγκεκριµένες
περιβαλλοντικές πτυχές
- η «ειδική απαίτηση οικολογικού σχεδιασµού» είναι µια ποσοτικοποιηµένη και
µετρήσιµη απαίτηση που αφορά µια συγκεκριµένη περιβαλλοντική πτυχή ενός
προϊόντος, όπως η κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, υπολογιζόµενη για
συγκεκριµένη επίδοση.
Ο σκοπός της οδηγίας πλαισίου που αφορά την ενεργειακή σήµανση είναι: α)να παρέχει
στους τελικούς χρήστες ακριβείς, θεµατικά σχετικές και συγκρίσιµες πληροφορίες, µε
τη µορφή της ενεργειακής ετικέτας και του τεχνικού δελτίου, για την κατανάλωση
ενέργειας και άλλων απαραίτητων πόρων από συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα
και β)να επηρεάσει την επιλογή τους υπέρ των πιο αποδοτικών προϊόντων, προωθώντας
έτσι την παραγωγή τους από την πλευρά του κατασκευαστή.
Ο σκοπός των δύο οδηγιών πλαισίων είναι να δηµιουργηθούν συνέργειες µεταξύ τους,
καθώς και µε άλλα υφιστάµενα κοινοτικά όργανα, προκειµένου να συµβάλουν στην
αύξηση του αντικτύπου τους και στη θέσπιση συνεκτικών απαιτήσεων που θα
εφαρµόζουν οι κατασκευαστές. Τα µέτρα εφαρµογής και των δύο οδηγιών πλαισίων
περιλαµβάνονται σε κανονισµούς, οι οποίοι είναι άµεσα εφαρµόσιµοι σε επίπεδο
Κρατών Μελών χωρίς καµία ανάγκη µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

3.2 Ενεργειακή σήµανση και οικολογικός σχεδιασµός για οικιακές συσκευές και
άλλα προϊόντα
Από το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει µελέτες οικολογικού σχεδιασµού (Γενική
∆ιεύθυνση Ενέργειας και Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων - DG Energy and DG
Enterprise) ως βάση για την προετοιµασία των µέτρων οικολογικού σχεδιασµού. Αυτές
έχουν δείξει ότι για τις οικιακές συσκευές, η φάση χρήσης έχει την υψηλότερη
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κατανάλωση πόρων (ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και νερό σε ορισµένες περιπτώσεις)
και τις υψηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες από τις
γενικές και / ή ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού, που έχουν καθοριστεί στους
ειδικούς κανονισµούς προϊόντος, σχετίζονται µε αυτή τη φάση. Επίσης, η σήµανση που
έχει καθοριστεί για τις συσκευές αυτές καλύπτει τη χρήση, αν και η κατανάλωση
ενέργειας σε λειτουργίες χαµηλής ισχύος είναι σηµαντική σε κάποια προϊόντα.
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων3) τα πρώτα
εννέα µέτρα εφαρµογής οικολογικού σχεδιασµού (Πίνακας 1) θα επιτρέψουν την
εξοικονόµηση ενέργειας 341 TWh το 2020, που αντιστοιχεί στο 12% της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε. για το 2007.
Πίνακας 1: Εκτιµώµενη εξοικονόµηση ενέργειας το 2020 µε βάση τα πρώτα εννέα µέτρα εφαρµογής
οικολογικού σχεδιασµού που έχουν υιοθετηθεί.

Το πρώτο Πρόγραµµα Εργασίας της οδηγίας οικολογικού σχεδιασµού, όπως είχε
ζητηθεί στο Άρθρο 16, υιοθετήθηκε την 21η Οκτωβρίου 2008. Ορίζει µια λίστα µε 10
οµάδες προϊόντων, που πρέπει να εξετάζονται µε προτεραιότητα για την εφαρµογή των
µέτρων την περίοδο 2009-2011: συσκευές κλιµατισµού και συστήµατα εξαερισµού,
ηλεκτρικός εξοπλισµός θέρµανσης και εξοπλισµός θέρµανσης που χρησιµοποιεί ορυκτά
καύσιµα, εξοπλισµός προετοιµασίας τροφίµων, βιοµηχανικοί και εργαστηριακοί
κλίβανοι και φούρνοι, εργαλειοµηχανές, εξοπλισµός δικτύου / επεξεργασίας δεδοµένων
/ αποθήκευσης δεδοµένων, εµπορικός εξοπλισµός ψύξης και κατάψυξης, εξοπλισµός
ήχου και εικόνας, µετασχηµατιστές, εξοπλισµός που χρησιµοποιεί νερό. Η Επιτροπή
καλείται να παράγει ένα νέο πρόγραµµα εργασιών έως την 21η Οκτωβρίου 2011.
Οι πρώτοι κατ' εξουσιοδότηση κανονισµοί για την εφαρµογή της νέας ενεργειακής
σήµανσης εκδόθηκαν την 28η Σεπτεµβρίου 2010 από την Επιτροπή και δηµοσιεύθηκαν
την 30η Νοεµβρίου 2010 στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314,
µετά την τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο:
- Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων (κανονισµός
1061/2010/EΕ).

3

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/product-groups/index_en.htm
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Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων (κανονισµός
1059/2010/EΕ).
- Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων (κανονισµός 1062/2010/EΕ).
- Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών συσκευών ψύξης (κανονισµός
1060/2010/EΕ).

-

Νέοι κανονισµοί οικολογικού σχεδιασµού και ενεργειακής σήµανσης είναι στο στάδιο
της προετοιµασίας για:
- ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων, που επί του παρόντος καλύπτονται από την οδηγία
της Επιτροπής 95/13/ΕΚ
- πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων
- θερµαντήρες νερού
- λέβητες
- ηλεκτρικές σκούπες
- συσκευές κλιµατισµού, που επί του παρόντος καλύπτονται από την οδηγία
2002/31/ΕΚ
- αποροφητήρες κουζίνας.
Τα συνεργικά αποτελέσµατα των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού και της
ενεργειακής σήµανσης εξηγούνται στο Σχήµα 4. Οι ενεργειακές ετικέτες έχουν µία
επίδραση «τραβήγµατος», επειδή επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέξουν το πιο
αποτελεσµατικό µοντέλο στην αγορά, ενώ οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού έχουν
µια επίδραση «ώθησης», επειδή αποµακρύνουν από την αγορά το λιγότερο αποδοτικό
µοντέλο.
Σχήµα 4: Συνεργική επίδραση του οικολογικού σχεδιασµού και της ενεργειακής σήµανσης

Η επίδραση των µέτρων πολιτικής - κατ' ουσίαν η ενεργειακή σήµανση για συσκευές
ψύξης - έχει πρόσφατα συνοψισθεί όπως φαίνεται στο Σχήµα 5 για τις 10 µεγαλύτερες
αγορές στην Ε.Ε. (AT, BE, DE, ES, FR, GR, IT, NL, PT, SE). Κατά την περίοδο 20002010, το µερίδιο των προϊόντων τάξης ενεργειακής απόδοσης A+ (µε ανοιχτό πράσινο
χρώµα στο σχήµα) αυξήθηκε και έφτασε το 40% το 2010, όταν το µερίδιο των
προϊόντων τάξης ενεργειακής απόδοσης Α++ ήταν 8%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις
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αρχές του 2011 (Σχήµα 6, αναφορικά µε τις πωλήσεις σε 13 Κράτη Μέλη) κάποιοι
καταψύκτες τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+++ κυκλοφορούσαν ήδη στην αγορά, ως
αποτέλεσµα της προαιρετικής εφαρµογής της νέας ενεργειακής σήµανσης από
ορισµένους κατασκευαστές.

Σχήµα 5: Πωλήσεις (%) ψυγείων και καταψυκτών την περίοδο 2000-2010 σε 10 Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
2000
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3
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2
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4

8
2
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Σχήµα 6: Σύγκριση των πωλήσεων (%) ψυγείων και καταψυκτών τον Ιάν.-Φεβρ. του 2010 και του 2011
σε 13 Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
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3.3 Επισκόπηση των διαδικασιών επαλήθευσης που ακολουθούνται στην Ε.Ε. για
την ενεργειακή σήµανση και τον οικολογικό σχεδιασµό οικιακών συσκευών
Η διαδικασία επαλήθευσης της παλιάς ενεργειακής ετικέτας για τις κύριες οικιακές
συσκευές, η οποία θα εξακολουθεί να ισχύει µέχρι οι διατάξεις των νέων κατ'
εξουσιοδότηση κανονισµών εφαρµοστούν υποχρεωτικά, βασίζεται σε µια ειδική Ρήτρα
ή στο Κανονιστικό Παράρτηµα του εναρµονισµένου προτύπου που εφαρµόζεται στο
συγκεκριµένο προϊόν, που µε τη σειρά του αναφέρεται στην ειδική οδηγία του
προϊόντος. Στο νέο κατ' εξουσιοδότηση κανονισµό για την ενεργειακή σήµανση, καθώς
και στους κανονισµούς για τον οικολογικό σχεδιασµό, τα βασικά στοιχεία για τη
διαδικασία επαλήθευσης αναφέρονται ρητά (σε ένα από τα Παραρτήµατα) των
διατάξεων της νοµοθεσίας.

3.3.1

Η επίσηµη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στα Κράτη Μέλη

3.3.1.1
σχεδιασµού

∆ιαδικασία

επαλήθευσης

ενεργειακής

σήµανσης

και

οικολογικού

Είτε στην περίπτωση εφαρµογής µιας παλιάς οδηγίας ή ενός νέου κατ' εξουσιοδότηση
κανονισµού, η διαδικασία επαλήθευσης βασίζεται σε µία προσέγγιση δύο βηµάτων: στο
Βήµα 1 ο έλεγχος πραγµατοποιείται σε ένα δείγµα του µοντέλου. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης ακολουθεί το Βήµα 2, όπου ελέγχονται τρία επιπλέον δείγµατα του ίδιου
µοντέλου.
Ανάλογα µε την παράµετρο που πρέπει να ελέγχεται, η ανοχή επαλήθευσης (η οποία
λαµβάνει υπόψη της την αβεβαιότητα στις εργαστηριακές µετρήσεις) εφαρµόζεται και
στα δύο Βήµατα. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ στις παλιές οδηγίες
ενεργειακής σήµανσης η αποδεκτή ανοχή στο Βήµα 1 ήταν µεγαλύτερη από αυτή του
Βήµατος 2, στο νέο κατ' εξουσιοδότηση κανονισµό η επιτρεπόµενη ανοχή είναι η ίδια
και στα δύο Βήµατα.
Μια περίληψη του συστήµατος επαλήθευσης της Ε.Ε. για την κατανάλωση ενέργειας µε
βάση την παλιά και τη νέα νοµοθεσία ενεργειακής σήµανσης και των απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης παρουσιάζεται στους Πίνακες 2 και 3.
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Πίνακας 2: Περίληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της Ε.Ε. και των ανοχών για την κατανάλωση
ενέργειας µε βάση την παλιά ενεργειακή σήµανση και τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης
∆ιαδικασία Επαλήθευσης
Βήµα 1
Βήµα 2
Εφαρµοζόµενες Εναρµονισµένα
Συσκευή
οδηγίες
πρότυπα
Μονάδες
Ανοχή
Μονάδες Ανοχή
(n)
(%)
(n)
(%)
Παλιά ενεργειακή σήµανση
94/2/EΚ,
Ψυγεία & Καταψύκτες
EN 153
1
15%
3
10%
2003/66/EΚ
95/12/EΚ,
Πλυντήρια ρούχων
EN 60456
1
15%
3
10%
96/89/EΚ
Στεγνωτήρια ρούχων
95/13/EΚ
EN 61121
1
15%
3
10%
Πλυντήρια96/60/EΚ
EN 50229
1
15%
3
10%
στεγνωτήρια ρούχων
97/17/EΚ,
Πλυντήρια πιάτων
EN 50242
1
15%
3
10%
99/9/EΚ
Κλιµατιστικές
2002/31/EΚ
EN 14511
1
15%
3
10%
συσκευές
40Wh +
Φούρνοι
2002/40/EΚ
EN 50304
1
3
10%
10%
Απαιτήσεις απόδοσης
Ψυγεία & Καταψύκτες 96/57/EΚ
EN 153
1
15%
3
10%

Πίνακας 3: Περίληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της Ε.Ε. και των ανοχών για την κατανάλωση
ενέργειας µε βάση τη νέα ενεργειακή σήµανση και τις ελάχιστες απαιτήσεις
∆ιαδικασία Επαλήθευσης
Εφαρµοζόµενες Εναρµονισµένα
Βήµα 1
Βήµα 2
Συσκευή
οδηγίες
πρότυπα
Μονάδες
Ανοχή
Μονάδες Ανοχή
(n)
(%)
(n)
(%)
Νέα ενεργειακή σήµανση
Ψυγεία & Καταψύκτες
1060/2010/EΕ EN 153
1
10%
3
10%
Πλυντήρια ρούχων
1061/2010/EΕ EN 60456
1
10%
3
10%
Πλυντήρια πιάτων
1059/2010/EΕ EN 50242
1
10%
3
10%
Απαιτήσεις απόδοσης
Ψυγεία & Καταψύκτες
643/2009/EΚ
EN 153
1
10%
3
10%
Πλυντήρια ρούχων
1015/2010/EΚ EN 60456
1
10%
3
10%
Πλυντήρια πιάτων
1016/2010/EΚ EN 50242
1
10%
3
10%

3.3.1.2

Χρήση εναρµονισµένων προτύπων

Η δηµιουργία µιας εσωτερικής αγοράς βασισµένη στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών
εξαρτάται κατά ένα µεγάλο βαθµό από ένα επαρκές επίπεδο τεχνικής εναρµόνισης. Η
νοµοθεσία της Ε.Ε. ορίζει τις «βασικές απαιτήσεις» που θα πρέπει να πληρούν τα
αγαθά όταν διατίθενται στην αγορά (για παράδειγµα τις ειδικές απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασµού ή τα κατώτατα όρια των τάξεων ενεργειακής απόδοσης), ενώ οι
Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) έχουν ως αποστολή
την κατάρτιση των αντίστοιχων προτύπων µέτρησης που θα πληρούν τις ανωτέρω
βασικές απαιτήσεις, η συµµόρφωση µε τις οποίες θα παρέχει το τεκµήριο
συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία. Τέτοιες προδιαγραφές αναφέρονται ως
"εναρµονισµένα πρότυπα". Από αυτή την άποψη:
- τα προϊόντα που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα πρότυπα
θεωρούνται ότι είναι συµµορφούµενα µε τις βασικές απαιτήσεις.
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τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά, θα παραµείνουν προαιρετικά. Εναλλακτικές
διαδροµές είναι δυνατές, αλλά οι παραγωγοί θα έχουν την υποχρέωση να αποδείξουν
ότι τα προϊόντα τους είναι συµµορφούµενα µε τις βασικές απαιτήσεις.
- τα πρότυπα πρέπει να παρέχουν την εγγύηση της ποιότητας µε βάση τις απαραίτητες
απαιτήσεις της νοµοθεσίας της Ε.Ε..
- οι εθνικές αρχές εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για την προστασία των
απαιτήσεων στο έδαφός τους (π.χ. την επιτήρηση της αγοράς) και για τη λήψη όλων
των κατάλληλων µέτρων για την αποφυγή (ακόµα και την απόσυρση) µη
συµµορφούµενων προϊόντων από την εθνική αγορά.

-

Τα πρότυπα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- συντάσσονται από έναν από τους τρεις ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης
(CEN, CENELEC, ETSI).
- βασίζονται στη συναίνεση µεταξύ των εκπροσωπούµενων χωρών και υιοθετούνται
µετά από δηµόσια έρευνα που περιλαµβάνει ψηφοφορία σε δύο στάδια, µε τις
εθνικές ψήφους να βασίζονται σε αντίστοιχα σταθµισµένα χαρακτηριστικά.
- παραµένουν εθελοντικά, αλλά η µεταφορά τους σε εθνικό πρότυπο και η απόσυρση
των εθνικών προτύπων που αποκλίνουν είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τους
εσωτερικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Τυποποίησης.
Επιπλέον προστίθενται συνθήκες στα ευρωπαϊκά πρότυπα για να καλύψουν το
συγκεκριµένο ρόλο των εναρµονισµένων προτύπων:
- η Επιτροπή εκδίδει εντολή τυποποίησης σύµφωνα µε τη διαδικασία της
οδηγίας 98/34/ΕΚ (εδραίωση της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ).
- τα πρότυπα έχουν αναπτυχθεί λαµβάνοντας υπόψη τις βασικές απαιτήσεις
που περιγράφονται στη νοµοθεσία.
- η αναφορά του προτύπου δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε την ένδειξη της νοµοθεσίας της Ε.Ε. για την οποία θα πρέπει να ισχύει το
τεκµήριο συµµόρφωσης.

3.4 Οι ισχύουσες νοµικές υποχρεώσεις για τα Κράτη Μέλη που αφορούν την
επιτήρηση της αγοράς
Το Νέο Νοµοθετικό Πλαίσιο (ΝΝΠ) και ο εκσυγχρονισµός της Νέας Προσέγγισης για
την εµπορία των προϊόντων, υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο την 9η Ιουλίου 2008 και,
τέλος, δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 13η
Αυγούστου 2008. Αυτή η ευρεία δέσµη µέτρων έχει στόχο την άρση των εµποδίων που
αποµένουν για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, προκειµένου να ενισχυθεί το
εµπόριο αγαθών µεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε.. Τα υπάρχοντα συστήµατα
επιτήρησης της αγοράς για τα βιοµηχανικά προϊόντα έχουν ενισχυθεί και
ευθυγραµµίζονται µε τους ελέγχους των εισαγωγών, ενισχύοντας έτσι το ρόλο και την
αξιοπιστία της σήµανσης CE. Το ΝΝΠ αποτελείται από τον κανονισµό 765/2008/EΚ4
για τη διαπίστευση και την επιτήρηση της αγοράς και την Απόφαση 768/2008/ΕΚ για
τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για την εµπορία προϊόντων.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008 καθορίζει τις απαιτήσεις διαπίστευσης και επιτήρησης της αγοράς όσον αφορά την εµπορία
προϊόντων και την κατάργηση του κανονισµού αριθ. 339/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

4
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Ο στόχος του είναι να διευκολύνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αγαθών,
καθώς και να ενισχύσει και να εκσυγχρονίσει τις συνθήκες για τη διάθεση ενός ευρέος
φάσµατος βιοµηχανικών προϊόντων στην αγορά της Ε.Ε.. Συγκεκριµένα:
- θεσπίζει καλύτερους κανόνες για την επιτήρηση της αγοράς, ώστε να προστατεύσει
τόσο τους καταναλωτές όσο και τους επαγγελµατίες από µη ασφαλή προϊόντα,
συµπεριλαµβανοµένων των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Αυτό ισχύει ιδίως για
προϊόντα τα οποία µπορεί να αποτελέσουν για παράδειγµα κίνδυνο για την υγεία ή
για το περιβάλλον, τα οποία σε µια τέτοια περίπτωση θα αποσυρθούν από την αγορά.
- ενισχύει την εµπιστοσύνη και την ποιότητα των αξιολογήσεων συµµόρφωσης των
προϊόντων. Αυτό γίνεται µέσω ενισχυµένων και σαφέστερων κανόνων σχετικά µε τις
απαιτήσεις από τους φορείς αξιολόγησης και την αυξηµένη χρήση της διαπίστευσης
εργαστηρίων. Επίσης, προωθεί ένα ενισχυµένο σύστηµα που θα εξασφαλίσει ότι
αυτοί οι φορείς παρέχουν τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που οι κατασκευαστές, οι
καταναλωτές και οι δηµόσιες αρχές απαιτούν.
- ενισχύει την αξιοπιστία και αποσαφηνίζει την έννοια της σήµανσης CE. Επιπλέον, η
σήµανση θα προστατεύεται ως κοινοτικό συλλογικό εµπορικό σήµα, οπότε οι αρχές
και οι ανταγωνιστές θα έχουν πρόσθετα µέσα ώστε να αναλάβουν νοµική δράση
κατά των κατασκευαστών που κάνουν κατάχρηση αυτού.
- θεσπίζει ένα κοινό νοµικό πλαίσιο για τα βιοµηχανικά προϊόντα µε τη µορφή µιας
δέσµης µέτρων που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική νοµοθεσία.
Αυτό συµπεριλαµβάνει διατάξεις για τη υποστήριξη της επιτήρησης της αγοράς και
την εφαρµογή της σήµανσης CE, µεταξύ άλλων, ενώ θέτει απλούς κοινούς ορισµούς
(όρων που χρησιµοποιούνται µερικές φορές µε διαφορετικό τρόπο) και
ορίζει διαδικασίες που θα επιτρέψουν τη µελλοντική νοµοθεσία να γίνει πιο συνεπής
και ευκολότερη στην εφαρµογή. Οι διατάξεις διαχωρίζονται για νοµικούς λόγους,
αλλά πρέπει να εξετάζονται παράλληλα, δεδοµένου ότι είναι απολύτως
συµπληρωµατικές και αποτελούν µαζί τη βάση του συνεκτικού νοµικού πλαισίου για
την εµπορία των προϊόντων. Οι διατάξεις της Απόφασης θα ενσωµατωθούν σε
υπάρχουσες οδηγίες, όπως και όταν αυτές αναθεωρηθούν. Στην πραγµατικότητα,
αυτή είναι µια βάση για µελλοντική ρύθµιση.
Η απόφαση 768/2008/ΕΚ δεν έχει νοµικές συνέπειες: είναι σχεδιασµένη για να
λειτουργεί ως εργαλειοθήκη που περιέχει τις εν λόγω διατάξεις. Αντ' αυτής, ο
κανονισµός 765/2008/ΕΚ, που άρχισε να εφαρµόζεται την 1η Ιανουαρίου 2010,
καθορίζει τα άµεσα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών και των
ιδιωτών για τις δράσεις επιτήρησης και προγραµµατισµού της αγοράς. Ειδικότερα:
• Το Άρθρο 16 καθορίζει τη γενική αρχή ότι τα Κράτη Μέλη θα οργανώνουν και θα
πραγµατοποιούν δράσεις για την εποπτεία της αγοράς, προκειµένου να
διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από την εναρµονισµένη κοινοτική
νοµοθεσία και που υπάρχουν υπόνοιες ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την
ασφάλεια των χρηστών ή που δεν συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες απαιτήσεις
αποσύρονται από την αγορά ή η διάθεσή τους στην αγορά απαγορεύεται ή
περιορίζεται. Οι καταναλωτές, η Επιτροπή και τα άλλα Κράτη Μέλη θα
ενηµερώνονται σχετικά. Επιπλέον, οι εθνικές αρχές επιτήρησης της αγοράς και οι
δράσεις θα καθοριστούν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η λήψη αποτελεσµατικών
µέτρων.
• Το άρθρο 18 καθορίζει τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών σχετικά µε την
οργάνωση της επιτήρησης της αγοράς. Στην πραγµατικότητα, τα Κράτη Μέλη
πρέπει:
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•

4.

− να θεσπίσουν κατάλληλους µηχανισµούς επικοινωνίας και συντονισµού
ανάµεσα στις αρχές επιτήρησης της αγοράς.
− να θεσπίσουν κατάλληλες διαδικασίες επιτήρησης της αγοράς.
− να αναθέσουν στις αρχές επιτήρησης της αγοράς τις αρµοδιότητες, τους πόρους
και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.
− να εξασφαλίσουν ότι οι αρχές επιτήρησης της αγοράς εξασκούν τις
αρµοδιότητές τους σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας.
− να θεσπίσουν, να εφαρµόσουν και να επικαιροποιούν περιοδικά τα
προγράµµατα επιτήρησης της αγοράς.
− να επανεξετάζουν και να αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των εποπτικών
δραστηριοτήτων τους.
Το Άρθρο 19 ορίζει ότι οι αρχές επιτήρησης της αγοράς θα πραγµατοποιούν
κατάλληλους ελέγχους των χαρακτηριστικών των προϊόντων σε επαρκή κλίµακα,
µέσω ελέγχων των εγγράφων τους και, ενδεχοµένως, µέσω φυσικών και
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιµοποιώντας επαρκή δείγµατα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
(ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις διαδικασίες επιτήρησης της αγοράς και τις δράσεις
που αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία στην Ε.Ε. µαζί µε τα αποτελέσµατά τους, οι
οποίες συλλέχθησαν στα πλαίσια του προγράµµατος Come On Labels. Αυτά τα
παραδείγµατα, αν και περιορισµένα σε αριθµό, θεωρούνται όλα καλές πρακτικές που θα
µπορούσαν να ληφθούν υπόψη από τις εθνικές αρχές επιτήρησης της αγοράς άλλων
Κρατών Μελών. Αν και όλες οι καλές πρακτικές δεν παρουσιάζουν τον ίδιο βαθµό
επιτυχίας, µπορούν να αντληθούν διδάγµατα από κάθε παράδειγµα για τον τρόπο που
θα πρέπει να σχεδιαστεί µία αποτελεσµατική και επιτυχής άσκηση ελέγχου.

4.1

Σουηδία

Στη Σουηδία, το Σουηδικό Κέντρο Ενέργειας έχει πραγµατοποιήσει τα τελευταία
χρόνια, σχεδόν τακτικά, δοκιµές συσκευών. Η έκθεση «∆έκα Χρόνια Ενεργειακή
Σήµανση Οικιακών Συσκευών 1995-2005"5 παρουσίασε τα συµπεράσµατα της
δεκαετούς περιόδου ενεργειακής σήµανσης και παρουσίασε, επίσης, τα αποτελέσµατα
της δοκιµής συσκευών του Βήµατος 1:
- από 101 «ψυχρές συσκευές», 15 απέκλιναν περισσότερο από το επιτρεπόµενο
(14,9%).
- από 19 φούρνους, 2 απέκλιναν περισσότερο από το επιτρεπόµενο (10,5%).
- από 28 πλυντήρια πιάτων, 13 απέκλιναν περισσότερο από το επιτρεπόµενο (46,4%).
- από 48 πλυντήρια, 20 απέκλιναν περισσότερο από το επιτρεπόµενο (41,7%).
- από 14 στεγνωτήρια, 2 απέκλιναν περισσότερο από το επιτρεπόµενο (14,3%).

5

The Swedish Energy Agency, Ten Years of Energy Labelling of Domestic Appliances 1995–2005, ER
2006:18.
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∆εδοµένου ότι µόνο το Βήµα 1 εκ των δύο βηµάτων της διαδικασίας επαλήθευσης της
ενεργειακής σήµανσης έχει ολοκληρωθεί, δεν ήταν δυνατό να εξαχθούν συµπεράσµατα
για τον πραγµατικό βαθµό συµµόρφωσης των εξεταζόµενων προϊόντων.
Συµπληρωµατικές πληροφορίες στη διεύθυνση: www.energimyndigheten.se.

4.2

∆ανία

Εκ µέρους του ∆ανέζικου Κέντρου Ενέργειας, η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία
ελέγχεται από την Ενεργειακή Σήµανση ∆ανίας. Η Ενεργειακή Σήµανση ∆ανίας είναι
υπεύθυνη για την διαχείριση των δειγµατοληπτικών ελέγχων προϊόντων,
συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής των προϊόντων που θα ελεγχθούν, την ανάκτηση
και την αναθεώρηση της τεχνικής τεκµηρίωσης από τους κατασκευαστές και την
παρακολούθηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών µε τους κατασκευαστές και τους
προµηθευτές.
Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται δοκιµές σε 5-20 είδη κάθε οµάδας προϊόντων, που
ισοδυναµούν µε το 1-5% της εθνικής αγοράς. Οι προϋποθέσεις για τον ετήσιο έλεγχο
καθορίζονται από το ∆ανέζικο Κέντρο Ενέργειας σε συνεργασία µε την Ενεργειακή
Σήµανση ∆ανίας και τα εργαστήρια που δοκιµάζουν τα προϊόντα. Τα µοντέλα που
πρέπει να ελεγχθούν επιλέγονται είτε ως τυχαία δείγµατα είτε σύµφωνα µε
προκαθορισµένα κριτήρια που θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν: αποκλίσεις στις
πληροφορίες που αναγράφονται στην ενεργειακή ετικέτα, προηγούµενα µη αποδεκτά
αποτελέσµατα από τον ίδιο προµηθευτή, την επιθυµία για τον έλεγχο ενός αριθµού
συσκευών που έχουν κοινά χαρακτηριστικά ή τον έλεγχο του µεριδίου της αγοράς για
έναν συγκεκριµένο τύπο συσκευής. Οι έλεγχοι µπορούν να συµπεριλαµβάνουν όλους
τους προµηθευτές και όλα τα εµπορικά σήµατα, αν και όχι κατ' ανάγκη κάθε χρόνο.
Μία ετήσια έκθεση συντάσσεται, δείχνοντας τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν το
προηγούµενο έτος, καθώς την εξέλιξη των επαληθεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο
παρελθόν.
Η Ετήσια Έκθεση των δραστηριοτήτων για το 20076 και 20087 (που καλύπτει τις
δραστηριότητες από την 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους) εµφανίζει τις
δράσεις ελέγχου συµµόρφωσης που ξεκίνησαν το 2007 να µην έχουν ακόµη
ολοκληρωθεί το 2008 (Πίνακας 4). ∆υστυχώς, η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων
δοκιµών δεν είναι πλήρως κατανοητή από τις Ετήσιες Εκθέσεις: στην πραγµατικότητα
δεν είναι σαφές αν - και πόσα - δείγµατα έχουν δοκιµαστεί στο Βήµα 2 και
επιβεβαιώθηκε η µη συµµόρφωσή τους ή εάν τα µέτρα που ελήφθησαν από τον
προµηθευτή (τροποποίηση των δηλώσεων της ετικέτας, τεχνικές τροποποιήσεις του
προϊόντος, απόσυρση του προϊόντος από την αγορά) ήταν συνέπεια διµερούς διαλόγου
µε τις αρχές επιτήρησης της αγοράς κατά τη διάρκεια των δοκιµών που έγιναν µε το
πρώτο δείγµα ή ήταν συνέπεια της τελικής αξιολόγησης µη συµµόρφωσης του
µοντέλου µετά από τρία επιπλέον δείγµατα που ελέγχθηκαν.

6

Annual Report 2007 Report on the work of Energy Labelling Denmark on checking energy labelling of
household appliances, air- conditioning systems and household lamps in Denmark, Energy Labelling
Denmark, 2008.
7
Annual Report 2008, Report on the work of Energy Labelling Denmark on checking energy labelling of
household appliances, air conditioning systems and household lamps in Denmark, , Energy Labelling
Denmark, 2009.
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Πίνακας 4: Αποτελέσµατα των δοκιµών του 2007 σε οικιακές συσκευές στη ∆ανία
ΜηΜοντέλα
Μερίδιο
Μη-συµµορφώσιµα
συµµορφώσιµα
που
Αριθµός
Προϊόντα που
της
µοντέλα µετά το
µοντέλων
µοντέλα µετά προχώρησαν
δοκιµάστηκαν το 2007
αγοράς
Βήµα 2
το Βήµα 1
στο Βήµα 2
δεν
Οικιακά ψυγεία, καταψύκτες
30
3%
12
7
ολοκληρώθηκαν το
και συνδυασµοί αυτών
2008
δεν
ψυγεία
10
1
0
πραγµατοποιήθηκαν
δεν
ψυγεία-καταψύκτες
10
5
4
ολοκληρώθηκαν το
2008
όρθιοι καταψύκτες
6
2
0
δεν
οριζόντιοι καταψύκτες
5
4
3
ολοκληρώθηκαν το
2008
Πλυντήρια ρούχων
7
3%
4
0
Πλυντήρια-στεγνωτήρια
3
12,5
2
0
ρούχων
Πλυντήρια πιάτων
10
3%
4
4
δεν
Φούρνοι
5 + 4*
1%
3
2
ολοκληρώθηκαν το
2008
δεν
όχι
Συστήµατα κλιµατισµού
4
1
1
ολοκληρώθηκαν το
διαθέσιµο
2008
*τέσσερα µοντέλα προήλθαν από µία νορβηγική δράση ελέγχου συµµόρφωσης προϊόντων

4.3

Ηνωµένο Βασίλειο

Το ετήσιο Εθνικό Πρόγραµµα Επιτήρησης της Αγοράς που εφαρµόζει την Κοινοτική
Νοµοθεσία Εναρµόνισης (CHL), όπως απαιτείται από το Άρθρο 18 (5) του κανονισµού
αριθ. 765/2008/ΕΚ, δηµοσιεύτηκε το ∆εκέµβριο 2010. Το συνολικό σύστηµα
επιτήρησης της αγοράς του Ηνωµένου Βασιλείου, που συντονίζεται από BIS (τµήµα
Καινοτοµίας Επιχειρήσεων και Επιδεξιοτήτων), παρουσιάζεται στο Σχήµα 7. Αν και
µόνο το κάτω αριστερό µέρος του συνολικού συστήµατος (επισηµαίνεται µε ροζ στο
σχήµα) είναι σχετικό µε την επαλήθευση της ενεργειακής σήµανσης των οικιακών
συσκευών και άλλων προϊόντων, το γενικό σύστηµα δίνει µια άµεση εικόνα της
πολυπλοκότητας ενός συστήµατος επιτήρησης της αγοράς σύµφωνα µε το νέο
νοµοθετικό πλαίσιο.

Σχήµα 7: Το σύστηµα επιτήρησης της αγοράς στο Ηνωµένο Βασίλειο
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Στο πλαίσιο του παραπάνω συστήµατος, η DEFRA (το κυβερνητικό τµήµα του
Ηνωµένου Βασιλείου που είναι υπεύθυνο για την πολιτική και τις ρυθµίσεις που
αφορούν το περιβάλλον, τα τρόφιµα και τις αγροτικές υποθέσεις) έχει πραγµατοποιήσει
από 2004 δοκιµές επαλήθευσης της συµµόρφωσης οικιακών συσκευών µε την
ενεργειακή σήµανση. Η εφαρµογή και η συµµόρφωση θεωρούνται στην
πραγµατικότητα απαραίτητα συστατικά για την επίτευξη της επιθυµητής
εξοικονόµησης ενέργειας, αλλά δηµιουργούν επίσης στη βιοµηχανία ίσους όρους
ανταγωνισµού. Επί του παρόντος, το µέγεθος της µη συµµόρφωσης στο Ηνωµένο
Βασίλειο υπολογίζεται ότι είναι περίπου 10 έως 15% σε επίπεδο παραγωγής (δηλαδή
αναγραφή µη αληθών στοιχείων στην ενεργειακή ετικέτα) και 20% σε επίπεδο λιανικής
πώλησης (απουσία ή λανθασµένη σήµανση).
Για παράδειγµα, το 20058 πραγµατοποιήθηκε για τη DEFRA, µέσω του Προγράµµατος
Μετασχηµατισµού της Αγοράς (MTP), ένα σύνολο ελέγχων ενεργειακής σήµανσης σε
8 φούρνους, 10 πλυντήρια - στεγνωτήρια, 20 στεγνωτήρια και 20 συσκευές ψύξης,
προκειµένου να παρακολουθεί η συµµόρφωση µε τις διατάξεις την της οδηγίας της Ε.Ε.
για την ενεργειακή σήµανση. Η συγκεκριµένη έρευνα για τα ψυγεία και τους
καταψύκτες περιλάµβανε την αγορά 20 οικιακών συσκευών ψύξης από εµπόρους και
τις δοκιµές αυτών προκειµένου να επαληθευτεί ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην
ενεργειακή ετικέτα κατά τη στιγµή της αγοράς, σχετικά µε την ενεργειακή κατανάλωση
και τον όγκο αποθήκευσης, είναι αληθή. Το πεδίο εφαρµογής περιορίστηκε στη δοκιµή
ενός δείγµατος από κάθε συσκευή (δηλαδή πραγµατοποιήθηκε µόνο το Βήµα 1 της
διαδικασίας επαλήθευσης). Χρησιµοποιήθηκε το ακόλουθο πρωτόκολλο µε τον
παρακάτω κατάλογο εµπορικών σηµάτων:
- για τα ψυγεία-καταψύκτες, επιλέχθηκαν δέκα µοντέλα από διαφορετικά εµπορικά
σήµατα που προωθήθηκαν µέσω του Βρετανικού Προγράµµατος Αερίου EEC
(British Gas EEC scheme) στους λιανοπωλητές κατά το Ιανουάριο 2005. Εκείνη τη
8

Nicola King, Market Transformation Programme, 2005 Energy Label Compliance Testing PostConsultation Report, September 2005.
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στιγµή µόνο ένας περιορισµένος αριθµός µοντέλων τάξης ενεργειακής απόδοσης Α,
ενός περιορισµένου αριθµού εµπορικών σηµάτων, είχαν προωθηθεί µε αυτό το
σύστηµα. Το σύστηµα αυτό στη συνέχεια επεκτάθηκε για να συµπεριλάβει όλες τις
τάξης ενεργειακής απόδοσης Α ψυγείων-καταψυκτών, αλλά ο κατάλογος µε τις
µάρκες δεν άλλαξε, καθώς κάλυπτε µια αντιπροσωπευτική επιλογή των
προµηθευτών. Η πλειονότητα των δειγµάτων είχαν αγορασθεί από τον ίδιο
λιανοπωλητή, αλλά τρία από αυτά προέρχονταν από άλλους εµπόρους λιανικής
πώλησης.
- για τα πέντε ψυγεία και καταψύκτες, κάποια έχουν επιλεγεί από εµπορικά σήµατα
που δεν περιλαµβάνονται ήδη στη λίστα ψυγείων-καταψυκτών. Η επιλογή
περιλάµβανε τρεις µάρκες λιανοπωλητών.
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Η τελική ανάλυση των
αποτελεσµάτων που έγινε από το MTP έδειξε ότι 15 από τα 20 επιλεγµένα µοντέλα δεν
συµµορφώνονταν µε την τάξη ενεργειακής απόδοσης που ισχυριζόταν η ενεργειακή
τους ετικέτα.
Αλλά η πραγµατική κατάσταση ήταν διαφορετική: πραγµατοποιήθηκε µόνο το Βήµα 1
της επαληθευτικής διαδικασίας και η επιτρεπόµενη ανοχή σε αυτό το βήµα (15%) δεν
λήφθηκε σωστά στα υπόψη. Η έκθεση επαλήθευσης αναφέρει ότι από τα 15 µοντέλα
που θεωρηθήκαν ότι δεν συµµορφώνονται, τα 10 έχουν ενεργειακή κατανάλωση και / ή
όγκους τουλάχιστον κατά 10% χειρότερους από αυτούς που ισχυρίστηκε η ενεργειακή
ετικέτα και τα 8 µοντέλα υπερέβαιναν την επιτρεπόµενη 15% ανοχή στην ενεργειακή
κατανάλωση. Συνεπώς, εξετάζοντας µόνο την ενεργειακή κατανάλωση, µόνο 8 µοντέλα
απέτυχαν στο Βήµα 1 (έχοντας µία µετρούµενη τιµή να υπερβαίνει το 15% της
επιτρεπόµενης ανοχής) και 12 µοντέλα ήταν πλήρως συµβατά µε αυτή την παράµετρο.
Εφόσον το Βήµα 2 (µε δοκιµές σε επιπλέον 3 δείγµατα) δεν είχε πραγµατοποιηθεί,
τελικά συµπεράσµατα δε µπορούν να εξαχθούν για το πραγµατικό µέγεθος
συµµόρφωσης της κατανάλωσης ενέργειας των 8 συσκευών ψύξης που απέτυχαν στο
Βήµα 1.
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Πίνακας 5: Αποτελέσµατα δοκιµών συµµόρφωσης συσκευών ψύξης ως προς την ενεργειακή σήµανση
στο Ηνωµένο Βασίλειο (2005)
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4.4

Προγράµµατα ευρωπαϊκού βεληνεκούς

Σε επίπεδο Ε.Ε. έχουν αναπτυχθεί πιο πρόσφατα ορισµένα προγράµµατα του IEE
προκειµένου να αξιολογηθεί η συµµόρφωση των διαφόρων προϊόντων µε τα στοιχεία
που αναγράφονται στην ενεργειακή ετικέτα.

4.4.1

Το πρόγραµµα ATLETE

Το πρόγραµµα ATLETE ξεκίνησε τον Ιούνιο 2009 και τελειώνει επίσηµα στο τέλος
Μαΐου 2011, φέρνοντας σε συνεργασία πέντε εταίρους που ασχολούνται µε την
ορθολογική χρήση ενέργειας και την εξοικονόµηση ενέργειας (ADEME, CECED,
ΕΝΕΑ, ISIS και SEVEn). Το πρόγραµµα έλαβε 75% της χρηµατοδότησής του από το
πρόγραµµα ΙΕΕ. Ο στόχος ήταν να αυξηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. η εφαρµογή και ο έλεγχος
της ενεργειακής σήµανσης (και του οικολογικού σχεδιασµού) µέσω:
- της παροχής συγκεκριµένης κατεύθυνσης στην Ε.Ε. και στις εθνικές αρχές για ένα
όλο και πιο αποτελεσµατικό σύστηµα επιτήρησης της αγοράς.
- του καθορισµού µιας κοινής διαδικασίας σε µεγάλη κλίµακα για τη συµµόρφωση
των δηλώσεων κατασκευαστών, συµπεριλαµβάνοντας µία µεθοδολογία για τη
διαπίστευση των εργαστηρίων και την επιλογή των µοντέλων.
- της παροχής της πρώτης επισκόπησης αποτελεσµάτων δοκιµών σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο για έναν µεγάλο αριθµό οικιακών συσκευών: 80 µοντέλα ψυγείων και
καταψυκτών επιλέχθηκαν µεταξύ αυτών µε τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ε.Ε. το
Φεβρουάριο 2010.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος, τα δύο Βήµατα που προβλέπουν οι οδηγίες για την
ενεργειακή σήµανση (1994/2/EΚ και 2003/66/ΕΚ) οικιακών ψυγείων και καταψυκτών
πραγµατοποιήθηκαν από την αρχή του δεύτερου εξαµήνου του 2010.
Τα διαθέσιµα αποτελέσµατα, αν και όχι πλήρη, δείχνουν ότι από τα 80 επιλεγµένα
µοντέλα:
- 13 µοντέλα εξακολουθούν να εκκρεµούν (δοκιµή σε εξέλιξη)
- για 11 µοντέλα δεν µπορούσε να εξαχθεί συµπέρασµα (µετά το Βήµα 1), διότι δεν
ήταν δυνατό να βρεθούν τρία επιπλέον δείγµατα στην αγορά για να
πραγµατοποιηθεί το Βήµα 2
- 58 µοντέλα έχουν ολοκληρωθεί.
Για τα 58 µοντέλα που τα πλήρη αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα:
- 49 δοκιµασµένα µοντέλα (84%) έχουν δηλώσει τη σωστή τάξη ενεργειακής
απόδοσης
- 7 δοκιµασµένα µοντέλα (13%) ήταν υπερτιµηµένα κατά 1 τάξη
- 2 δοκιµασµένα µοντέλα (3%) ήταν υπερτιµηµένα κατά 2 ή περισσότερες τάξεις.

Παρόλα αυτά, όταν τα αποτελέσµατα και των πέντε παραµέτρων που ελέγχονται
(ψυκτική ικανότητα, χρόνος αύξησης της θερµοκρασίας, θερµοκρασία αποθήκευσης,
όγκος αποθήκευσης και κατανάλωση ενέργειας) ληφθούν υπόψη (Σχήµα 8), η
συµµόρφωση µειώνεται στο 47% χάρη στο συνδυασµό των περιπτώσεων µη
συµµόρφωσης σε κάποιες από αυτές τις παραµέτρους. Ειδικά, ο «όγκος αποθήκευσης»
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και η «ψυκτική ικανότητα» αποτελούν το περίπου 25% των περιπτώσεων µη
συµµόρφωσης.
Τα τελικά αποτελέσµατα όλων των δοκιµασµένων µοντέλων θα δηµοσιευθούν στην
ιστοσελίδα του έργου (www.atete.eu) µόλις ολοκληρωθούν.
Σχήµα 8: Συνολικά αποτελέσµατα συµµόρφωσης του προγράµµατος ATLETE (58 µοντέλων από σύνολο
80)

4.4.2

Το πρόγραµµα SELINΑ

Ο κύριος στόχος του προγράµµατος ήταν ο χαρακτηρισµός της αγοράς για την
ενεργειακή κατανάλωση σε κατάσταση αναµονής ή σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
των νέων συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται
από µετρήσεις και από τη συλλογή δεδοµένων κατασκευαστών σε λειτουργίες χαµηλής
ισχύος. Ο κύριος στρατηγικός στόχος του προγράµµατος ήταν ο µετασχηµατισµός της
αγοράς προς µια αγορά µε σηµαντική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε
κατάσταση αναµονής και εκτός λειτουργίας µέσω:
- της αύξησης του µεριδίου των ενεργειακά αποδοτικών συσκευών στην αγορά και
στα νοικοκυριά
- της αποµάκρυνσης του µη αποδοτικού εξοπλισµού από την αγορά
- της βοήθειας κατά το σχεδιασµό νέων µελλοντικών πολιτικών που επιβάλλουν
περιορισµούς στην κατανάλωση ενέργειας του εξοπλισµού σε κατάσταση αναµονής
και σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
- της βελτίωσης της γνώσης των εµπόρων λιανικής πώλησης για τις προδιαγραφές
εξοπλισµού
- της επιρροής στη συµπεριφορά των καταναλωτών κατά την επιλογή και λειτουργία
του εξοπλισµού.
Το πρόγραµµα ανέπτυξε µια κοινή µεθοδολογία µέτρησης και δηµιούργησε µια
εκτεταµένη συλλογή δεδοµένων για την κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός
λειτουργίας και σε κατάσταση αναµονής για περισσότερα από 6.000 διαφορετικά
προϊόντα. Επέτρεψε, έτσι, για πρώτη φορά, τη συλλογή ενός µεγάλου
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αντιπροσωπευτικού δείγµατος µετρήσεων κατανάλωσης ισχύος σε καταστάσεις
λειτουργίας χαµηλής ισχύος της αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών της
Ε.Ε. σε 12 χώρες. Τα συνολικά αποτελέσµατα για την κατανάλωση ισχύος σε
κατάσταση εκτός λειτουργίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.
Τα κύρια αποτέλεσµατα του έργου ήταν:
- 18,5% των συσκευών, των οποίων η κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας
µετρήθηκε, δεν τηρούν το όριο του 1W που αναφέρεται στον κανονισµό της Ε.Ε..
Όταν οι µετρήσεις συγκρίνονται µε το όριο του 0,5W του 2013, ο αριθµός
συσκευών φτάνει το 41,5%, παρόλο που τα προϊόντα που ελέγχονται το 2009
δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 2013.
- η ανάλυση της ακρίβειας των µετρήσεων έδειξαν έναν µέσο όρο σφάλµατος
περίπου 12%, ενώ η τυπική απόκλιση βρέθηκε να είναι περίπου 20%. Αυτό δείχνει
ότι η µέθοδος µέτρησης πρέπει να βελτιωθεί.
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Πίνακας 6: Αποτελέσµατα του προγράµµατος SELINA για την κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός
λειτουργίας
Κατανάλωση ισχύος
Στατιστικά
ο
25
50ο
75ο
Αριθµός
Οµάδα προϊόντος
εκατοστηµόριο εκατοστηµόριο
µετρήσεων Ελάχιστο Μέγιστο Μέσο εκατοστηµόριο
(W)
(W)
(W)
(percentile)9
(percentile)
(percentile)
(W)
(W)
(W)
Προσωπικής
216
0
2,37
0,25
0
0,05
0,35
φροντίδας
Τηλεφωνίας
14
0,09
1,12
0,55
0,15
0,66
0,84
Η/Υ
412
0
8,48
0,86
0,41
0,57
0,83
Set-top-boxes
(αποκωδικοποιητές,
17
0
0,8
0,1
0
0
0,1
ενισχυτές)
Μαγειρικής356
0
4,09
0,18
0
0,05
0,11
κοπτικής
DVD/VCR
54
0
3,96
0,51
0
0,1
0,82
Βασικές συσκευές
(ψυγεία, πλυντήρια
625
0
7,87
0,33
0,06
0,09
0,2
κλπ.)
Ήχου
181
0
14,87
1,11
0
0,52
1,14
Ισχύος (φορτιστές
1
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
µπαταριών, UPS)
Απεικόνισης
154
0
8,42
0,52
0,18
0,3
0,48
Μαγειρικής
454
0
3,41
0,22
0
0
0,03
Συσκευές
εξοικονόµησης
62
0,02
12,87
0,56
0,17
0,22
0,36
ενέργειας (EPS)
Κατασκευής &
31
0
1,07
0,04
0
0
0
Υποδοµών
Συστήµατα
κλιµατισµού
96
0
2,89
0,33
0
0
0
(HVAC)
Φωτισµού
18
0,28
19,73
3,7
0,33
0,94
5,02
Καθαρισµού
119
0
1,24
0,12
0
0
0
∆ικτύου
3
1,19
15,03
6,06
1,19
1,95
15,03
Οθόνες (για
παρουσίαση
644
0
7,97
0,46
0,12
0,26
0,5
φωτογραφιών,
κλπ.)
http://www.selina-project.eu/index.cfm?item=results

4.4.3

Το πρόγραµµα TOPTEN

Η TOPTEN πρωτοβουλία είναι ένα διεθνές πρόγραµµα για τη δηµιουργία ενός
δυναµικού συστήµατος συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) για τα πιο ενεργειακά
αποδοτικά προϊόντα. Ξεκίνησε το 2000 στην Ελβετία και από τότε δηµιουργήθηκαν
δεκαέξι άλλες εθνικές ιστοσελίδες, εκ των οποίων δεκατέσσερις ευρωπαϊκές χάρη στην
τα προγράµµατα ΙΕΕ Euro-Topten και Euro-Topten Plus. Επιπλέον, τον Οκτώβριο 2010
ακολούθησαν τα προγράµµατα Topten China και Topten USA.

9

Το Χο εκατοστηµόριο είναι η τιµή (που αναγράφεται στον Πίνακα 6), κάτω από την οποία βρίσκεται το
Χ% των παρατηρήσεων.
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Το Topten είναι ένα online εργαλείο αναζήτησης, προσανατολισµένο προς τον
καταναλωτή, το οποίο παρουσιάζει τις καλύτερες συσκευές σε διάφορες κατηγορίες
προϊόντων. Τα κριτήρια-κλειδιά είναι η ενεργειακή απόδοση, οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον, την υγεία, καθώς και η ποιότητα. Ως εργαλείο επικοινωνίας βοηθά στο να
δείξει τι µπορούν να κάνουν προσωπικά οι καταναλωτές για να µειώσουν τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους µέσω των προϊόντων που χρησιµοποιούν. Η
ιστοσελίδα: www.topten.info χρησιµεύει ως πύλη για την εύρεση των εθνικών
δικτυακών τόπων των χωρών που συµµετέχουν. Εκτός από την ενηµέρωση των
καταναλωτών, επί του παρόντος το πρόγραµµα στοχεύει στην παροχή συστάσεων
πολιτικής, βασισµένες στην επισκόπηση της αγοράς υψηλά αποδοτικών προϊόντων, και
στην επιρροή των κατασκευαστών.
Αρχικά το Topten επικεντρωνόταν σε τεχνικά ζητήµατα, προκειµένου να αυξήσει τη
γνώση των καταναλωτών σχετικά µε τις δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας. Τώρα
έχει καθιερώσει τα «Καλύτερα Προϊόντα της Ευρώπης» στην ιστοσελίδα:
www.topten.eu, όπου εντοπίζονται τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα στην
Ευρώπη, δηλώνοντας, επίσης, τις αγορές των χώρες στις οποίες διατίθενται. Στον
παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η λίστα µε τα καλύτερα πλυντήρια ρούχων όπως
εµφανίζεται στην ιστοσελίδα TopTen (τελευταία ενηµέρωση: 17/05/2011). Το όνοµα
του κατασκευαστή και τα µοντέλα των πλυντηρίων ρούχων έχουν παραλειφθεί από τον
Πίνακα 7 (αν και παρουσιάζονται στον πίνακα που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα).
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Πίνακας 7: Τα καλύτερα πλυντήρια ρούχων στην Ευρώπη το Μάιο 2011, σύµφωνα µε το δικτυακό τόπο
του προγράµµατος Top Ten
Μάρκα
Σύνδεσµος
Μοντέλο
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
Κόστος για ηλεκτρισµό
787
787
787
787
787
787
880
880
και νερό (€/15 έτη)
Χωρητικότητα (kg)
7
7
7
7
7
7
8
8
Τάξη Ενεργειακής
A+++
A+++
A+++
A+++
A+++
A+++
A+++
A+++
Απόδοσης
∆είκτης Ενεργειακής
41,9
41,9
41,9
41,9
41,9
41,9
42,5
42,5
Απόδοσης
Βαθµός στυψίµατος
A
A
A
A
A
A
A
A
Ενέργεια (kWh/έτος)
160
160
160
160
160
160
182
182
0,8 /
0,8 /
0,8 /
0,8 /
0,8 /
0,8 /
0,91 /
0,91 /
Ενέργεια (kWh/cycle)
0,66 /
0,66 /
0,66 /
0,66 /
0,66 /
0,66 /
0,76 /
0,76 /
60 / 601/2 / 401/2
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,66
0,66
Νερό (litre/έτος)
10.780 10.780 10.780 10.780 10.780 10.780 11.880 11.880
179 /
179 /
179 /
179 /
179 /
179 /
179 /
179 /
Χρόνος προγράµµατος
149 /
149 /
149 /
149 /
149 /
149 /
149 /
149 /
(min) 60 / 601/2 / 401/2
119
119
119
119
119
119
119
119
Λειτουργία µετά το
0,75 /
1,0 /
1,0 /
1,0 /
1,5 /
1,5 /
2,25 /
τέλος του προγράµµατος 0,75 /
0,2
0,35
0,35
0,35
0,35
0,15
0,2
0,15
(left-on mode)/ Εκτός
λειτουργίας (W)
Μέγιστη
επιτυγχανόµενη
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
ταχύτητα περιδίνησης
(rpm)
Πρόγραµµα πλυσίµατος
ναι
ναι
ναι
όχι
ναι
ναι
ναι
ναι
βαµβακερών 20°C
Παροχή ζεστού /
όχι / όχι όχι / όχι όχι / όχι όχι / όχι ναι /ναι όχι / όχι όχι / όχι όχι / όχι
βρόχινου νερού
Θόρυβος (dB(A))
πλυσίµατος /
49 / 74 49 / 74 49 / 74 49 / 74 49 / 74 48 / 73 48 / 73 48 / 73
στυψίµατος
∆ιαθέσιµο σε χώρες

4.5

κατόπιν
ζήτησης

κατόπιν
ζήτησης

κατόπιν
ζήτησης

κατόπιν
ζήτησης

κατόπιν
ζήτησης

κατόπιν
ζήτησης

κατόπιν
ζήτησης

κατόπιν
ζήτησης

Εµπειρίες σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Η αξιολόγηση της αγοράς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία είναι κοινά
ζητήµατα σε όλες τις χώρες. Αρκετές εµπειρίες έχουν συλλεχθεί εκτός Ευρώπης.
Το Υπουργείο Ενέργειας και η Αρχή Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ έχουν
πραγµατοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραµµα για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των
συσκευών που φέρουν τη σήµανση Energy Star, το οποίο ολοκληρώθηκε µέχρι το τέλος
του 2010. Σχεδίαζαν να δηµοσιοποιήσουν τα ονόµατα των προϊόντων που απέτυχαν.
Την άνοιξη του 2011 τόσο το Υπουργείο Ενέργειας όσο και η Αρχή Προστασίας
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ πρότειναν να συνεχίσουν τα προγράµµατα δοκιµών. Τα
ακόλουθα έγγραφα είναι διαθέσιµα:
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•

•

•

αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος έως τον Αύγουστο 2010:
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/corporate/ns/webinar_ener
gystar_testing_20100824.pdf
Συχνές Ερωτήσεις για το πιλοτικό πρόγραµµα, ∆εκέµβριος 2010:
www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/pdfs/faq_final_december2010.pdf
πρόταση για δύο νέα προγράµµατα δοκιµών επαλήθευσης έως τον Απρίλιο 2011,
ανοιχτή για σχόλια από φορείς µέχρι την 9η Μαϊου 2011:
- www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/energy_star_testing_veri
fication.html
- www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/pdfs/estar_verification_
process.pdf

Στην Αυστραλία, η λεγόµενη επιτροπή E3 (που έχει σχηµατιστεί από εκπροσώπους της
Κοινοπολιτείας, της Πολιτείας και της Επικράτειας) πραγµατοποιεί ένα πρόγραµµα
«δοκιµών ελέγχου» από το 1991 προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις
ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης και τη νοµοθεσία για την ενεργειακή σήµανση.
Περίπου 100 προϊόντα ελέγχονται κάθε χρόνο σύµφωνα µε µια διαδικασία δύο
Βηµάτων. Η διαδικασία επικύρωσης των στοιχείων που τοποθετεί ο κατασκευαστής
στην ενεργειακή ετικέτα αρχίζει µε µία δοκιµή ενός µόνο δείγµατος του προϊόντος. Σε
περίπτωση που το εν λόγω προϊόν αποτύχει σε ένα από τα κριτήρια εγκυρότητας , τότε
κρίνεται ότι έχει αποτύχει τη δοκιµή και το θέµα παραπέµπεται στην αρµόδια
ρυθµιστική αρχή για περαιτέρω δράση. Μετά το Βήµα 1, δίνεται η δυνατότητα στους
προµηθευτές των προϊόντων που απέτυχαν είτε να γίνει έλεγχος και σε άλλα δείγµατα,
η διαδικασία γνωστή ως Βήµα 2 είτε να δεχθεί ο κατασκευαστής τα πρώτα
αποτελέσµατα της δοκιµής. Η συνολική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των
ανοχών που εφαρµόζονται, περιγράφεται στις «Κατευθυντήριες Γραµµές της
∆ιοίκησης» (αρχείο διαθέσιµο στη διεύθυνση: www.energyrating.gov.au/adminguidelines.html), οι οποίες καθορίζουν τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που συνήθως
εφαρµόζονται κατά το πρόγραµµα δοκιµών-ελέγχου.
Το σχήµα χρηµατοδότησης παρουσιάζει ενδιαφέρον: το Βήµα 1 χρηµατοδοτείται από
τη ρυθµιστική αρχή. Εάν το προϊόν αποτύχει, ο προµηθευτής χρηµατοδοτεί το
ακόλουθο Βήµα 2, και αν αποτύχει και στο Βήµα 2, ο προµηθευτής χρηµατοδοτεί όλη
τη διαδικασία. Επίσης, η επιτροπή E3 επιστρέφει το κόστος των δοκιµών που
ανατέθηκαν από ανταγωνιστές σε διαπιστευµένα εργαστήρια, αν το προϊόν αποτύχει.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.energyrating.gov.au/checktest.html
Το UNDP αναπτύσσει ένα πρόγραµµα στην Τουρκία για τον έλεγχο της συµµόρφωσης
των συσκευών µε βάση τους κανονισµούς της Ε.Ε. που αφορούν τον οικολογικό
σχεδιασµό και την ενεργειακή σήµανση. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µία πρόταση για
τον αριθµό των προϊόντων που θα δοκιµαστούν και για τις οργανωτικές και οικονοµικές
ρυθµίσεις των δοκιµών, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες δυνατότητες ελέγχου. Οι
κύριοι φορείς θα είναι το Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εµπορίου και το Τουρκικό
Ινστιτούτο Προτύπων, µε την υποστήριξη κάποιών εργαστηρίων δοκιµών.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://unjobs.org/vacancies/1304141657448
Στις Φιλιππίνες, το Υπουργείο Ενέργειας είναι υπεύθυνο για τα Εργαστήρια ∆οκιµών
Καυσίµων και Συσκευών (FATL), τα οποία ελέγχουν την ενεργειακή αποδοτικότητα
των προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.unescap.org/esd/publications/energy/compend/ceccpart3chapter3.htm
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5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

∆υστυχώς, κατά την τελευταία δεκαετία οι δραστηριότητες επιτήρησης της αγοράς
έχουν αναπτυχθεί µόνο σε ορισµένα Κράτη Μέλη και στις περισσότερες περιπτώσεις µε
µη συνεχόµενο τρόπο. Ξεκινώντας το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε
ορισµένες πανευρωπαϊκές δράσεις µέσω της χρηµατοδότησης συγκεκριµένων έργων
στα πλαίσια του προγράµµατος ΙΕΕ. Έχει, επίσης, καθοριστεί η συγκεκριµένη οµάδα
∆ιοικητικής Συνεργασίας (ADCO) για τον οικολογικό σχεδιασµό, όπως προβλέπεται
από τον κανονισµό 765/2008/ΕΚ.
Η σηµασία και η ανάγκη για µια ισχυρή δράση επαλήθευσης των στοιχείων της
ενεργειακής ετικέτας είναι εµφανής από όλες τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν:
σε µια ανεξέλεγκτη αγορά, η οικονοµική και ανταγωνιστική πίεση οδηγεί σε (σχετικά)
χαµηλή ενεργειακή απόδοση των προϊόντων προκειµένου να διατηρηθεί το µερίδιο
αγοράς από τους κατασκευαστές / εισαγωγείς.
Ωστόσο, για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισµού για όλους τους φορείς και
καµία παραµόρφωση της αγοράς, οι ενέργειες επαλήθευσης θα πρέπει να
ακολουθήσουν µία σαφή διαδικασία, µε διαφάνεια και µε ακρίβεια, που θα
θεσµοθετηθεί είτε στην ίδια τη νοµοθεσία (όπως στην Ε.Ε.) είτε σε συνοδευτικές
διαδικασίες (όπως οι λεγόµενες αυστραλέζικες «Κατευθυντήριες γραµµές της
∆ιοίκησης») και θα πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόµενων. Από αυτή
την άποψη, αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες από τις καλές πρακτικές που
αναφέρθηκαν η ακολουθούµενη διαδικασία επαλήθευσης έχει περιλάβει µόνο το Βήµα
1, εξαιτίας της ισχυριζόµενης έλλειψης χρόνου και πόρων. Επιπλέον, τουλάχιστον σε
ορισµένες περιπτώσεις η επαλήθευση της απόδοσης µιας οικιακής συσκευής έχει
περιοριστεί σε ένα µέρος των παραµέτρων, σε εκείνες όµως που θεωρούνται πιο
σηµαντικές από την άποψη της ενεργειακής της απόδοσης. Επιπλέον, σε ένα µέρος των
IEE χρηµατοδοτούµενων έργων, τα µη συµµορφούµενα προϊόντα δεν έχουν τεθεί στη
διάθεση του κοινού. Μεταξύ των δράσεων που προωθούνται από τις εθνικές αρχές
επιτήρησης της αγοράς, µόνο στην Αυστραλία έχουν δηµοσιοποιηθεί τα δοκιµασµένα
µοντέλα και οι προµηθευτές τους.
Τα πρόσφατα αποτελέσµατα του προγράµµατος ATLETE έχουν αποδείξει ότι η
διαδικασία επαλήθευσης δύο Βηµάτων, που προβλέπεται από την νοµοθεσία της Ε.Ε.
για την ενεργειακή σήµανση, είναι και τεχνικά εφικτή και οικονοµικά προσιτή, ενώ η
µη συµµόρφωση µπορεί να προσδιοριστεί σε λιγότερο προφανείς παραµέτρους: στην
περίπτωση των ψυγείων και καταψυκτών ο «χρόνος αύξηση της θερµοκρασίας» και «η
ικανότητα κατάψυξης», τα οποία πολύ σπάνια ελέγχονται.
Εν κατακλείδι, µια σειρά συστάσεων µπορεί να εξαχθεί για τον ορισµό και την
εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής διαδικασίας επαλήθευσης, αναφερόµενη στη
νοµοθεσία της Ε.Ε. για τις οικιακές συσκευές:
•

να τεθεί µια σαφής διαδικασία, µε διαφάνεια και µε ακρίβεια, που θα
δηµοσιοποιηθεί ευρέως σε όλους τους παράγοντες της αγοράς και που θα
ακολουθηθεί από την εθνική αρχή επιτήρησης της αγοράς. Αυτή θα πρέπει να
περιλαµβάνει (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):
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τη χρήση µιας κατάλληλης µεθόδου µέτρησης και συνθηκών δοκιµής
τη δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν τα δύο Βήµατα της διαδικασίας
επαλήθευσης όπως ορίζονται από τα σχετικά µέτρα της Ε.Ε. που αφορούν την
ενεργειακή σήµανση και τον οικολογικό σχεδιασµό
- την επαλήθευση όλων των παραµέτρων που ζητούνται από τις διατάξεις της
νοµοθεσίας: όλες οι παράµετροι έχουν την ίδια σηµασία όταν τίθεται το θέµα
της συµµόρφωσης προϊόντων
- σε περίπτωση αποτυχίας του Βήµατος 1, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα
στον προµηθευτή είτε να αποδεχθεί τα αποτελέσµατα και να προβεί σε άµεση
διορθωτική δράση ή να ζητηθεί η ανάπτυξη του Βήµατος 2
- σε περίπτωση αποτυχίας του Βήµατος 1, θα πρέπει να θεωρηθεί η πιθανότητα
ελαττωµατικού ή κατεστραµµένου δείγµατος
να προβλεφθεί και να υποστηριχθεί η συζήτηση µε τον προµηθευτή σχετικά µε τους
πιθανούς λόγους της µη συµµόρφωσης: η κατανόηση των αιτιών της µη
συµµόρφωσης είναι εξίσου σηµαντικοί µε τον εντοπισµό των µη συµµορφούµενων
προϊόντων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην τροποποίηση των διφορούµενων
συνθηκών δοκιµής ή στην ανίχνευση ενός προβλήµατος σε µια γραµµή παραγωγής /
σε ένα συστατικό του προϊόντος ή στον επανέλεγχο των εργαστηριακών οργάνων.
να καθοριστούν τµηµατικές και έγκαιρες διορθωτικές ενέργειες που θα
εφαρµοστούν από την εθνική αρχή επιτήρησης της αγοράς. Οι δράσεις αυτές θα
πρέπει, ενδεχοµένως, να περιλαµβάνουν µια αρχική επικοινωνία µε τον προµηθευτή
του µη συµµορφούµενου προϊόντος προκειµένου να διορθώσει τα στοιχεία που
έχουν δηλωθεί, ακολουθούµενη - αν και όταν θεωρηθεί αναγκαίο – από την
εφαρµογή των ποινών ή κυρώσεων (αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές) και την υποχρέωση της εξάλειψης των µη συµµορφούµενων
προϊόντων από την αγορά.
να τεθεί ένα «σχέδιο εργασίας» για τον έλεγχο της αγοράς, που θα ανακοινωθεί σε
όλους τους φορείς, τονίζοντας ότι κανένα προϊόν δεν θα ξεχαστεί και ότι η
επιτήρηση της αγοράς είναι µια δράση ρουτίνας και όχι η εξαίρεση.
-

•

•

•
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες του προγράµµατος Come On
Labels και τα επιτυγχανόµενα αποτελέσµατα δηµοσιεύονται στην:
www.come-on-labels.eu
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