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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

23.5.2018 A8-0165/2 

Τροπολογία  2 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

2017/2087(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

και του επιπέδου προστασίας του 

περιβάλλοντος μέσω εναρμονισμένων 

απαιτήσεων που διασφαλίζουν τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

ευνοούν τη συνεχή μείωση του συνολικού 

περιβαλλοντικού αντικτύπου των 

συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 

έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στην 

ενεργειακή ασφάλεια μέσω της μείωσης 

της κατανάλωσης ενέργειας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Τροπολογία  3 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

2017/2087(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εφαρμογή της οδηγίας θα μπορεί να 

ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τις 

προσπάθειες της ΕΕ για βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και να συμβάλει 

στην επίτευξη των επιδιωκόμενων μέσω 

της δράσης για το κλίμα στόχων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κατάργηση της οδηγίας για τον οικολογικό 

σχεδιασμό  θα μπορεί να ενισχύσει σε 

σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες της 

Ευρώπης για βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης· υπογραμμίζει ότι η ενέργεια, 

ιδιαίτερα τα ορυκτά καύσιμα, θα πρέπει 

να θεωρείται βασικός πόρος που μπορεί 

επίσης να υποστηρίξει τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας· 

Or. en 



 

AM\1153946EL.docx  PE621.609v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

23.5.2018 A8-0165/4 

Τροπολογία  4 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

2017/2087(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τις 

αρχές του 2018, ήταν σε ισχύ 29 ειδικοί 

κανονισμοί για τον οικολογικό σχεδιασμό 

που καλύπτουν διαφορετικές ομάδες 

προϊόντων και, επιπλέον, είχαν εγκριθεί 

τρεις εθελοντικές συμφωνίες που 

αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Τροπολογία  5 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

2017/2087(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ) λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 

γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

διευρύνθηκε το 2009 προκειμένου να 

καλύψει όλα τα συνδεόμενα με την 

ενέργεια προϊόντα (εξαιρουμένων των 

μεταφορικών μέσων), κανένα από τα 

προϊόντα που δεν καταναλώνουν ενέργεια 

δεν έχει καλυφθεί ακόμη από τις 

απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού· 

ΙΓ) λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως το 

2020, όλος ο εξοπλισμός φωτισμού 

σκηνής που χρησιμοποιείται στο σύνολο 

της βιομηχανίας ψυχαγωγίας θα είναι 

απαρχαιωμένος και ότι δεν θα μπορεί να 

αποκτηθεί φωτισμός  ισοδύναμης 

φωτεινότητας, ο οποίος είναι 

απαραίτητος στον κλάδο της 

δημιουργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως 

εκ τούτου, ο φωτισμός σκηνής θα πρέπει 

να εξαιρεθεί από τη νομοθεσία· 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Τροπολογία  6 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

2017/2087(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 

αναφέρεται ότι η συμπληρωματικότητά 

της με τον κανονισμό REACH για τα 

χημικά προϊόντα θα πρέπει να συμβάλει 

στην αύξηση του αντίστοιχου αντικτύπου 

τους και στη θέσπιση συνεκτικών 

απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να 

εφαρμόζουν οι κατασκευαστές· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις σε 

σχέση με τη χρήση επικίνδυνων χημικών 

ουσιών και την ανακύκλωσή τους είναι 

περιορισμένες μέχρι σήμερα· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 

για τον οικολογικό σχεδιασμό θα έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στα θέατρα και 

στους παρεμφερείς χώρους στην Ευρώπη 

- ιδίως στις μικρότερες επιχειρήσεις, που 

θα θιγούν δυσανάλογα  – και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος της 

δημιουργίας θα πρέπει να εξαιρεθεί από 

την παρούσα νομοθεσία· 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

2017/2087(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 

δράσης της ΕΕ για την κυκλική 

οικονομία συμπεριλαμβάνει τη δέσμευση 

να δοθεί έμφαση στις πτυχές της 

κυκλικής οικονομίας στις απαιτήσεις του 

μελλοντικού σχεδιασμού προϊόντων στο 

πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό 

σχεδιασμό, μέσω της συστηματικής 

ανάλυσης θεμάτων όπως η δυνατότητα 

επισκευής, η ανθεκτικότητα, η 

δυνατότητα αναβάθμισης, η δυνατότητα 

ανακύκλωσης ή η ταυτοποίηση 

ορισμένων υλικών ή ουσιών· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 

της Επιτροπής για τον οικολογικό 

σχεδιασμό θα έχει καταστροφικές 

συνέπειες για τη βιομηχανία ψυχαγωγίας 

και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό· 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Τροπολογία  8 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

2017/2087(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία απαιτεί 

από την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα 

εφαρμογής όταν το προϊόν πληροί τα 

κριτήρια, δηλαδή όταν υπάρχει 

σημαντικός όγκος πωλουμένων ειδών, 

σημαντικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

και περιθώριο βελτίωσης· τονίζει την 

ευθύνη που βαρύνει την Επιτροπή ως 

προς την τήρηση αυτής της εντολής και 

τη διασφάλιση ότι επιτυγχάνονται 

ουσιαστικά οφέλη για τους καταναλωτές, 

την κυκλική οικονομία και το περιβάλλον, 

αναγνωρίζοντας ότι τα εν λόγω πρότυπα 

για τα προϊόντα μπορούν να 

εφαρμόζονται μόνο σε επίπεδο Ένωσης 

και ότι, συνεπώς, τα κράτη μέλη 

βασίζονται στο ότι η Επιτροπή θα 

αναλάβει την απαραίτητη δράση· 

4. θεωρεί ότι τέτοιες αυθαίρετες 

αποφάσεις που σχετίζονται με την 

ενέργεια δεν θα πρέπει να λαμβάνονται 

από τη μη εκλεγμένη Επιτροπή· 

Or. en 

 

 


