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ΟΔΗΓΙΑ 2008/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Μαρτίου 2008
για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/32/ΕΚ για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση
της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ όσον αφορά τις
εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
σμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (7).

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση
2006/512/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο για την έγκριση των μέτρων γενικής εμβέλειας που
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων βασικής πράξης η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης, μεταξύ
άλλων, με την κατάργηση ορισμένων από τα στοιχεία αυτά
ή τη συμπλήρωση της πράξης με την προσθήκη νέων μη
ουσιωδών στοιχείων.

(3)

Σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής (8), σχετικά με την απόφαση
2006/512/ΕΚ, προκειμένου η κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο να είναι εφαρμοστέα σε ήδη ισχύουσες πράξεις που
εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης, οι πράξεις αυτές πρέπει να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες.

(4)

Η προαναφερόμενη δήλωση περιλαμβάνει κατάλογο των
πράξεων που πρέπει να προσαρμοσθούν κατά προτεραιότητα,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η οδηγία 2005/32/ΕΚ.
Η προσαρμογή της εν λόγω οδηγίας καθιστά αναγκαία την
προσαρμογή των οδηγιών 92/42/ΕΟΚ, 96/57/ΕΚ και
2000/55/ΕΚ.

(5)

Ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιήσει
ή να καταργήσει τις οδηγίες 92/42/ΕΟΚ, 96/57/ΕΚ και
2000/55/ΕΚ. Η εν λόγω τροποποίηση ή κατάργηση πρέπει
να εγκριθεί σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης
1999/468/ΕΚ.

(6)

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να
εγκρίνει μέτρα εφαρμογής που καθορίζουν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, περιλαμβανομένης της θέσπισης μέτρων
κατά τη μεταβατική περίοδο, και, όπου ενδείκνυται, διατάξεις
για τον υπολογισμό των διαφόρων περιβαλλοντικών πτυχών.
Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και
αποσκοπούν στο να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία της
οδηγίας 2000/32/ΕΚ με τη συμπλήρωσή της διά νέων μη
ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (3), καθώς και τρεις οδηγίες που συνιστούν
μέτρα εφαρμογής της κατά την έννοια του άρθρου 15 της
ως άνω οδηγίας, ήτοι η οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης
για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται
με υγρά ή αέρια καύσιμα (4), η οδηγία 96/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή
απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και
συνδυασμών τους (5), και η οδηγία 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Σεπτεμβρίου 2000, σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται
για τους λαμπτήρες φθορισμού (6), προβλέπουν ότι ορισμένα
μέτρα θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορι-

(1) ΕΕ C 161 της 13.7.2007, σ. 45.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 (δεν έχει
ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2008.
(3) ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29.
(4) ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2005/32/ΕΚ.
(5) ΕΕ L 236 της 18.9.1996, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2005/32/ΕΚ.
(6) ΕΕ L 279 της 1.11.2000, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2005/32/ΕΚ.

(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).
(8) ΕΕ C 255 της 21.10.2006, σ. 1.
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(7)

(8)
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Η οδηγία 2005/32/ΕΚ, καθώς και οι οδηγίες 92/42/ΕΟΚ,
96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ, θα πρέπει, κατά συνέπεια, να
τροποποιηθούν.

Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που επέρχονται στην οδηγία
2005/32/ΕΚ, καθώς και στις οδηγίες 92/42/ΕΟΚ, 96/57/ΕΚ
και 2000/55/ΕΚ, με την παρούσα οδηγία είναι προσαρμογές
τεχνικού χαρακτήρα και αφορούν αποκλειστικά τις διαδικασίες επιτροπών, δεν απαιτούν ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου δεν απαιτούνται
διατάξεις προς το σκοπό αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
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3. Το άρθρο 16 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α) στην εισαγωγική φράση, διαγράφονται τα εξής: «σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, και»·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της με νέα στοιχεία, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 19 παράγραφος 3.».

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις στην οδηγία 2005/32/ΕΚ
Η οδηγία 2005/32/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α. Κατευθυντήριες γραμμές που καλύπτουν ιδιαιτερότητες
των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον οικείο παραγωγικό
τομέα δύνανται να συνοδεύουν τα μέτρα εφαρμογής. Αν απαιτείται, και σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να
παρέχει επιπλέον ειδικευμένο υλικό για να διευκολύνει τις ΜΜΕ
στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.».

2. Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Στο άρθρο 19, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση στην οδηγία 92/42/ΕΟΚ
Στο άρθρο 10α της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ, η φράση «σύμφωνα με το
άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ» αντικαθίσταται
από τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2005/32/ΕΚ».

Άρθρο 3
Τροποποίηση στην οδηγία 96/57/ΕΚ

«1.
Όταν ένα ΠΚΕ πληροί τα κριτήρια που παρατίθενται
στην παράγραφο 2, εμπίπτει σε μέτρο εφαρμογής ή μέτρο
αυτορρύθμισης κατά την παράγραφο 3 στοιχείο β). Αυτά τα
μέτρα εφαρμογής, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, με τη συμπλήρωσή της, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 3.»·

Στο άρθρο 9α της οδηγίας 96/57/ΕΚ, η φράση «σύμφωνα με το
άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ» αντικαθίσταται
από τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2005/32/ΕΚ».

Άρθρο 4
Τροποποίηση στην οδηγία 2000/55/ΕΚ

β) η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«10.
Αν απαιτείται, ένα μέτρο εφαρμογής που καθορίζει
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού περιλαμβάνει διατάξεις
για το συνυπολογισμό των διαφόρων περιβαλλοντικών πτυχών. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 3.».

Στο άρθρο 9α της οδηγίας 2000/55/ΕΚ, η φράση «σύμφωνα με το
άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ» αντικαθίσταται
από τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2005/32/ΕΚ».

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

L 81/50

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.3.2008

Άρθρο 6
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2008.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

