
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέματα που επικεντρώνονται σε αυτή την 

έκδοση: 

 

Χαρτογράφηση εγκαταστάσεων δοκιμών για 

ενεργειακές δοκιμές στον ΕΟΧ: γεφύρωση 

του χάσματος Μη ικανοποιητικά προκαταρκτικά 

αποτελέσματα από επιθεωρήσεις 

προϊόντων ενεργειακής σήμανσης (EL) και 

τους ελέγχους εγγράφων προϊόντων 

οικολογικού σχεδιασμού (ED) 

Καινοτομία για εναρμόνιση: 

κατηγοριοποίηση της μη συμμόρφωσης 

στον οικολογικό σχεδιασμό σε συνέργεια με 

την ED/EL ADCO 

Πώς μπορούν οι Αρχές Εποπτείας της Αγοράς 

(ΑΕΠ) να ενδυναμώσουν τη συνεργασία με τα 

Τελωνεία; 

Διερεύνηση προκλήσεων και διδαγμάτων που 

έχουν αποκομιστεί μέχρι σήμερα 

CONCERTED ACTION 

EEPLIANT3 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
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Η Ομίχλη 

(της μη συμμόρφωσης προϊόντων)  

μεγαλώνει 
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Τον Ιούνιο του 2019, η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ Συντονισμένη Δράση EEPLIANT3 Concerted Action 

δεσμεύτηκε για ενισχυμένους διακρατικούς ελέγχους συμμόρφωσης και μια σειρά καινοτομιών για τη 

βελτίωση της εποπτείας της αγοράς προϊόντων που διατίθενται στην ενιαία αγορά και σχετίζονται με την 

ενέργεια. Δεσμευτήκαμε για μια μετασχηματιστική αλλαγή που θα βοηθήσει στην εκπλήρωση μέρους των 

δεσμεύσεων της ΕΕ για το κλίμα έως το 2050. Μετά από 30 μήνες συλλογικής εργασίας, πόσο καλά 

τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας και πόση πρόοδο έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγοριοποίηση της μη συμμόρφωσης για τον 
οικολογικό σχεδιασμό: από την ιδέα στην 
επιτόπια καινοτομία         

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 και η 
άσκηση των εξουσιών κατά την εφαρμογή του θα 
πρέπει να είναι αναλογικές και επαρκείς προς τη 
φύση και τον αντίκτυπο της μη συμμόρφωσης. Για 
να μπορέσουν οι ΑΕΠ να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους και σε ελέγχους οικολογικού 
σχεδιασμού, το EEPLIANT3 συμβάλλει στο έργο των 
EL/ECOD ADCOs για την ανάπτυξη μιας νέας 
μεθοδολογίας ταξινόμησης κινδύνου για μη 
συμμόρφωση στον οικολογικό σχεδιασμό. Το 
πρώτο προσχέδιο της σταδιακής διαδικασίας μαζί με 
ένα εργαλείο αξιολόγησης είναι τώρα έτοιμα να 
δοκιμαστούν από τις αρμόδιες ομάδες εργασίας  του 
EEPLIANT3.  
Χαρτογράφηση εγκαταστάσεων δοκιμών για 
ενεργειακές δοκιμές στον ΕΟΧ: γεφύρωση του 
χάσματος 

Η οργάνωση και η ανάθεση των δοκιμών 
επαλήθευσης είναι μια βασική δραστηριότητα για 
την επιτήρηση της αγοράς. Η πρόσβαση σε 
διαπιστευμένες εγκαταστάσεις δοκιμών για δοκιμές 
που σχετίζονται με την ενέργεια είναι πρόκληση για 
πολλές ΕΑΠ. Ως απάντηση, ορισμένοι αναπτύσσουν 
ικανότητα εσωτερικών δοκιμών, ενώ άλλοι 
συνεχίζουν να αγωνίζονται για να βρουν κατάλληλα 
πιστοποιημένες εμπορικές εγκαταστάσεις δοκιμών, 
με την απαραίτητη διαθεσιμότητα. 

Το EEPLIANT3 διεξήγαγε δύο έρευνες σε ΑΕΠ της ΕΕ 
και εμπορικούς φορείς δοκιμών που είναι 
διαπιστευμένοι για ED/EL στον ΕΟΧ για να 
χαρτογραφήσει την ικανότητα των εργαστηριακών 
δοκιμών. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 
σύμφωνα με τα πορίσματα του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών της Επιτροπής. Δείχνουν ότι πολύ λίγες 
ΑΕΠ διαθέτουν εγκαταστάσεις δοκιμών ποιότητας 
επαλήθευσης (ισοδύναμο EN17025), ενώ ορισμένα 
κράτη μέλη δεν διαθέτουν καθόλου ή έχουν πολύ 
λίγα εργαστήρια κατάλληλα για οποιονδήποτε τύπο 
δοκιμών ED/EL. Συνεπώς, η πρόσβαση σε 
κατάλληλα πιστοποιημένες εγκαταστάσεις δοκιμών 
για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τον 
οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση, 
είτε ανήκουν σε ΑΕΠ είτε εμπορικά, αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο για πολλές ΑΕΠ προς την πλήρη 
επαλήθευση της συμμόρφωσης.  

 

 

 

Μη ικανοποιητικά προκαταρκτικά αποτελέσματα 
από ετικέτες, έγγραφα και διαδικτυακούς 
ελέγχους 

Οι έλεγχοι εγγράφων και οι διαδικτυακοί έλεγχοι 
μέχρι σήμερα αποκαλύπτουν ζοφερά ποσοστά μη 
συμμόρφωσης για τα προϊόντα που εστιάζονται. 

Για κλιματιστικά (A/C) και ανεμιστήρες άνεσης, σε 
108 επιθεωρήσεις εγγράφων (διαιρούμενου τύπου 
A/C: 56, με αγωγό: 31, ανεμιστήρες άνεσης: 21), το 
23% των ετικετών ήταν λανθασμένες (π.χ. λάθος 
τιμές), ενώ 49% των μοντέλων είχαν θέματα με το 
δελτίο (π.χ. ελλιπείς τιμές, εσφαλμένη σειρά 
πληροφοριών), το 69% με τη δήλωση τεχνικής 
τεκμηρίωσης (π.χ. ελλείποντα δεδομένα) και το 78% 
με τη δήλωση CE (π.χ. έλλειψη αναφοράς σε 
πρότυπα και κανονισμούς). Όσον αφορά τις 
επιθεωρήσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων 
(470 ιστοσελίδες), 237 από τις 271 ετικέτες 
εμφανίζονταν λανθασμένα και η ετικέτα έλειπε σε 
190 περιπτώσεις χωρίς να βρεθεί δελτίο για 179 
περιπτώσεις. 

Ομοίως, οι έλεγχοι σε στεγνωτήρια (104 
επιθεωρήσεις εγγράφων) έδειξαν 18% ποσοστό μη 
συμμόρφωσης των ετικετών. 53% από τις 104 
μονάδες που επιθεωρήθηκαν δεν εμφάνισαν  θέματα 
με το δελτίο, το 43% με τη δήλωση CE και το 28% με 
την τεχνική τεκμηρίωση. Επιπλέον, για τις 436 
ιστοσελίδες καταστημάτων που ελέγχθηκαν, μόνο 
58 από τις 276 ετικέτες εμφανίστηκαν σωστά, με 94 
να απουσιάζει τελείως η ετικέτα και για 143 
ηλεκτρονικές σελίδες δεν βρέθηκε δελτίο προϊόντος. 

Οι έλεγχοι σε 96 μονάδες εξαερισμού αποκάλυψαν 
ότι το 27% αυτών των προϊόντων παρουσίαζαν 
σφάλματα στην τεχνική τους τεκμηρίωση ή στο 
δελτίο που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις 
αγοράς. Οι έλεγχοι σε 60 ηλεκτρονικά καταστήματα 
έδειξαν ότι συνολικά το 75% από τα 111 προϊόντα 
που ελέγχθηκαν βρέθηκαν μη συμμορφούμενα.  

Για την εκστρατεία μας για θερμοσίφωνες και 
αποθήκευση ζεστού νερού, η τελική ενοποίηση των 
αποτελεσμάτων από τις επιθεωρήσεις εγγράφων 
βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη καθώς περισσότερα 
προϊόντα ελέγχονται αυτήν τη στιγμή. Μέχρι 
στιγμής, 13 από τις 20 δεξαμενές αποθήκευσης 
απέτυχαν στους ελέγχους τεκμηρίωσης, 45 από 
τους 54 ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες και 22 από τις 
24 θερμοσίφωνες αντλιών θερμότητας επίσης 
απέτυχαν με βάση την αξιολόγηση των ΑΕΠ. Ήδη 
έχει παρατηρηθεί ότι τα περισσότερα από τα 
προϊόντα που ελέγχονται αποτυγχάνουν σε πολλά 
ζητήματα, κυρίως σε σχέση με τη δήλωση CE και τις 
απαιτήσεις πληροφοριών οικολογικού σχεδιασμού.  

 

Η αρχική επένδυση κεφαλαίου δεν αρκεί για να 
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των αναγκών των ΑΕΠ της 
ΕΕ και της πραγματικότητας όσον αφορά την ικανότητα 
δοκιμών ED/EL. Θα απαιτηθούν βιώσιμες ροές 
χρηματοδότησης για να εξασφαλιστεί επίσης η συνεχής 

εμπειρία δοκιμών και συντήρησης. 

Rafael Guirado (FFII-LCOE-Spain), WP Leader     

https://eepliant.eu/index.php/new-about-eepliant/about-eepliant3
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Ενίσχυση της συνεργασίας με τα Τελωνεία 

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το 2019, το 28,6% των 
τελωνειακών ελέγχων ανακάλυψε μη ασφαλή ή μη 
συμμορφούμενα προϊόντα, με το 98% από αυτά να έχουν 
σταματήσει στα σύνορα δέκα κρατών μελών της ΕΕ. 

Από τις πρώιμες πλατφόρμες peer-to-peer μέχρι την 
ακμάζουσα διαδικτυακή αγορά μεταχειρισμένων, η 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και ο μεγάλος 
όγκος προϊόντων που εισέρχονται στην ΕΕ από τρίτες 
χώρες καθιστούν τους συνοριακούς ελέγχους 
απαραίτητους για τον εντοπισμό και την παρεμπόδιση 
εισόδου μη συμμορφούμενων και επικίνδυνων 
προϊόντων στην ΕΕ. 

Είναι γι’ αυτό, που η συνεργασία των ΑΕΠ με το 
Τελωνείο μπορεί να αλλάξει τους όρους του 
παιχνιδιού. Το EEPLIANT3 διεξήγαγε μια διαδικτυακή 
έρευνα και μια σειρά από συνεντεύξεις με 
τελωνειακές αρχές της ΕΕ σχετικά με τη νομοθεσία 
EL/ED.  

Στόχος ήταν η καταγραφή των τρεχουσών καλών 

πρακτικών στους τελωνειακούς ελέγχους και η έκδοση 

συστάσεων σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας πιο 

συστηματικής συνεργασίας για την αύξηση του επιπέδου 

των ελέγχων σε προϊόντα που σχετίζονται με την 

ενέργεια. 

Καλές πρακτικές στη συνεργασία με τα Τελωνεία 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι επί του παρόντος 
υπάρχει περιορισμένη συστηματική συνεργασία μεταξύ 
των ΑΕΠ και των τελωνείων στον τομέα των EL/ED. 
Παρά τις εθνικές διαφορές, εντοπίστηκαν κοινές αρχές 
καλών πρακτικών: 

• Οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και ο διορισμός 
σημείων επαφής στο Τελωνείο είναι παράγοντες 
επιτυχίας. 

• Αμοιβαία ανάγκη για ανάπτυξη ικανοτήτων και 
κατανόηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών. 

• Οι ΑΕΠ θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην 
εκπαίδευση του προσωπικού των τελωνείων σχετικά 
με τις νομικές απαιτήσεις του EL/ED και τις ειδικές 
απαιτήσεις για κάθε τομέα προϊόντος που εστιάζεται. 

• Δημιουργία μιας λίστας ελέγχου ,«ενός εργαλείου» 
για όλες τις τυπικές απαιτήσεις μπορεί να διευκολύνει 
την εργασία. 

• Τα ενιαία γραφεία σύνδεσης στα κράτη μέλη 
μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο 
συντονισμό των κοινών δραστηριοτήτων. 

Το EEPLIANT3 θα επιδιώξει να δοκιμάσει την 
καταλληλότητα των καλών πρακτικών στις πηγές 
φωτισμού. 

 

Contact details: Ioana Sandu, Executive Director 
PROSAFE Office, Avenue des Arts/Kunstlaan 41, 1040 Brussels, Belgium, +32 2 8080 996/-97 
eepliant3@prosafe.org / info@prosafe.org / www.eepliant.eu / www.prosafe.org  

Project Leader: Bram Verckens, Head of Department, FPS Economy, Directorate of General Energy, Infrastructure and Controls  

 Brussels (Belgium)  

 @EEPLIANT, @PROSAFE_ORG    

 

https://eepliant.eu/index.php/newsletters/170-2nd-newsletter-including-graphs-complete
mailto:eepliant3@prosafe.org
mailto:info@prosafe.org
http://www.eepliant.eu/
http://www.prosafe.org/
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Disclaimer  
This newsletter is part of the EEPLIANT3 Concerted Action that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No 832558.  

The content of this deliverable represents the views of author and it is his sole responsibility; it can in no way be taken to reflect the 
views of the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), the European Commission or any other body of 

the European Union, who are not responsible for any use that may be made of the information it contains. 

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και χτίζοντας 
νέες γνώσεις και δεξιότητες 

 

Η πρώτη φάση της υλοποίησης της δράσης περιλάμβανε 
την ανάλυση διαφόρων προκλήσεων και διδαγμάτων 
που αντλήθηκαν από τη διαδικασία. Κάθε φορά που 
αναπτύσσονται, τα έξυπνα ψηφιακά εργαλεία έχουν 
αποτέλεσμα στον μετασχηματισμό της εποπτείας της 
αγοράς, αλλά οι προσπάθειες είναι κατακερματισμένες 
και εξαρτώνται από τους διαθέσιμους πόρους και τις 
προτεραιότητες των ΑΕΠ. Το EEPLIANT3 έρχεται να 
κλείσει το χάσμα αυτό αναπτύσσοντας ένα χαρτοφυλάκιο 
4 στοιχείων εργαλείων πληροφορικής που 
περιλαμβάνει: 

1) Μια μεταφόρτωση στο εργαλείο ICSMS (βασισμένο σε 
προηγούμενες εργασίες στα έργα MSTyr15 και 
EEPLIANT2). 

2) Ένα WebCrawler. 

3) Ένα καινοτόμο έργο AI/Robotics και 

4) «Γρήγορες νίκες» (δηλαδή μίνι έργα «γρήγορης 
νίκης»). 

Ωστόσο, η επένδυση στην ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων 
χωρίς την εξασφάλιση της βιωσιμότητας μέσω 
μακροπρόθεσμης φιλοξενίας και συντήρησης μετά το 
κλείσιμο του έργου είναι – με απλά λόγια – σπατάλη 
κόπου, χρημάτων και πόρων. Επί του παρόντος, το 
EEPLIANT3 επιδιώκει να διαγνώσει και να διερευνήσει 
όλες τις διαθέσιμες επιλογές και τις εφικτές λύσεις σε 
αυτό το ζήτημα σε συνέργεια με την ΕΕ και το Δίκτυο 
Συμμόρφωσης Προϊόντων της ΕΕ. 

Είναι γνωστό ότι τα κενά στη γνώση και την εμπειρία 
που απαιτούνται για τη διενέργεια ελέγχων 
συμμόρφωσης στις απαιτήσεις EL/ED επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς. 

Το EEPLIANT3 μπαίνει στο παιχνίδι με διάφορες 
διαδικτυακές εκπαιδεύσεις και κοινές δραστηριότητες 
peer-to-peer, συμπεριλαμβανομένου ενός καινοτόμου 
προγράμματος ανταλλαγής προσωπικού που 
περιλαμβάνει οκτώ προσαρμοσμένα προγράμματα, 

σχεδιασμένα σε συνεργασία με τους ED/EL ADCOs.  

Προκαταρκτικά αποτελέσματα σε συντομία (#1) 
δεν είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικά 
 

                    

*‘unknown’ means that currently MSAs cannot form an opinion about the product’s compliance – subject to the provision of clarifications 

or additional information by the respective economic operators upon MSAs’ request (in progress)       

Προκαταρκτικά αποτελέσματα σε συντομία (#2) 
δεν είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικά 
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