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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικολογικός σχεδιασμός συνεπάγεται οικονομικά οφέλη για τη 

βιομηχανία και τους καταναλωτές και συμβάλλει σημαντικά στις πολιτικές της Ένωσης 

για το κλίμα, την ενέργεια και την κυκλική οικονομία· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, 

μαζί με τον κανονισμό για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας, συμβάλλει στο 

ήμισυ περίπου του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας για το 2020 και έχει ακόμη 

μεγαλύτερες δυνατότητες μακροπρόθεσμα και ότι οι δύο νομοθετικές πράξεις θα πρέπει 

να μειώσουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά 23% για το 

φυσικό αέριο και 37% για τον άνθρακα και ότι θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 320 

εκατομμύρια τόνους κάθε έτος· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπολογιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας που πρόκειται να 

επιτευχθεί μέσω του πλαισίου του οικολογικού σχεδιασμού και της επισήμανσης της 

κατανάλωσης ενέργειας θα μπορούσε επίσης να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

λογαριασμών ενέργειας για κάθε νοικοκυριό κατά 490 EUR ετησίως, ενώ παράλληλα θα 

παράγονται κάθε χρόνο επιπλέον έσοδα ύψους 55 δισεκατομμυρίων EUR για τους τομείς 

της βιομηχανίας και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, και την ενδεχόμενη 

δημιουργία 800.000 νέων άμεσων θέσεων εργασίας σε αυτούς τους τομείς· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για τον οικολογικό σχεδιασμό θα πρέπει να καλύπτουν 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα 

των πόρων στην Ένωση, συνεκτιμωμένου του γεγονότος ότι πάνω από το 80% του 

περιβαλλοντικού αντικτύπου ενός προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού, το 

οποίο συνεπώς διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ενίσχυση 

πτυχών της κυκλικής οικονομίας, της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας αναβάθμισης, 

της δυνατότητας επιδιόρθωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης ενός 

προϊόντος· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός από την κατασκευή πιο βιώσιμων και πιο ενεργειακά 

αποδοτικών προϊόντων, θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρχές της οικονομίας του 

διαμοιρασμού και της οικονομίας των υπηρεσιών, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια, όταν παρουσιάζουν προγράμματα για 

να ενθαρρύνουν τη χρήση των πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της 

Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP) και, ως εκ τούτου, οφείλει να 

λάβει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των εν λόγω επικίνδυνων ουσιών, μεταξύ άλλων 

με περιορισμό της χρήσης τους κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή, μαζί με φορείς αρμόδιους για την προστασία των καταναλωτών, την 
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επιστημονική κοινότητα και ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 

έχουν ζητήσει επανειλημμένα τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τον 

οικολογικό σχεδιασμό· 

1. συνιστά να περιληφθούν περισσότερα καταναλωτικά προϊόντα στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ)· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε προϊόντα ΤΠΕ, τα οποία πωλούνται σε μεγάλες ποσότητες και 

αντικαθίστανται συχνά· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η Επιτροπή να εκτιμά και να 

εξετάζει προσεκτικά με ποιο τρόπο θα βελτιώσει και θα ελέγχει τη βιωσιμότητα αυτών 

των ομάδων προϊόντων, ιδίως των κινητών/έξυπνων τηλεφώνων (smartphones), των 

οποίων τα ανταλλακτικά, οι ηλεκτρικές στήλες και τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι 

εύκολα αντικαταστάσιμα και καθολικά· 

2. αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία των προϊόντων ΤΠΕ είναι ταχέως εξελισσόμενη, πράγμα 

που μπορεί να οδηγήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τα προϊόντα αυτά που θα 

είναι ήδη παρωχημένες όταν τεθούν σε ισχύ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 

επιταχύνει τις ρυθμιστικές διαδικασίες οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα ΤΠΕ και 

να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα 

μέτρα οικολογικού σχεδιασμού, με σκοπό την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων κατά τη χρήση των προϊόντων, για παράδειγμα, με τη χρήση τεχνικών μαζικών 

δεδομένων·  

3. θεωρεί ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό υπήρξε σημαντικό εργαλείο για την 

ενεργειακή απόδοση των προϊόντων και πιστεύει ότι ο μελλοντικός συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την κυκλική οικονομία θα μπορούσε να ενισχύσει 

περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση· ζητεί, ως εκ τούτου, ένα φιλόδοξο σχέδιο σχετικά 

με τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική οικονομία που θα μπορούσε να παρέχει 

αφενός περιβαλλοντικά οφέλη και, αφετέρου, μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας· 

4. τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν σταδιακά μετρήσιμες και εκτελεστές απαιτήσεις 

προϊόντος πλήρως εναρμονισμένες σε ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να διατηρηθεί η 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να υποστηριχθούν η καινοτομία, η έρευνα και η 

ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων κατασκευαστών και να διασφαλιστεί ο θεμιτός 

ανταγωνισμός, χωρίς να δημιουργείται περιττός διοικητικός φόρτος· 

5. ζητεί τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού να επεκταθούν για να συμπεριλάβουν την 

αποδοτικότητα των πόρων, την κυκλική οικονομία και πτυχές των προϊόντων που έχουν 

σχέση με την υγεία· θεωρεί απαραίτητο να συνδυαστούν η αποδοτική χρήση πόρων και η 

κυκλικότητα των υλικών με τη συνεχή εξοικονόμησης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη 

τους ιστορικούς ρυθμούς προόδου όσον αφορά τον καθορισμό νέων απαιτήσεων· τονίζει 

ότι η ενέργεια, και ιδίως οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, πρέπει να θεωρείται βασικός 

πόρος και ότι τα προϊόντα θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν για την κατανάλωση ενέργειας 

και νερού και τη χρήση πρώτων υλών από πλευράς κύκλου ζωής· πιστεύει ότι η 

ανθεκτικότητα, η δυνατότητα αναβάθμισης, η δυνατότητα επιδιόρθωσης και η 

ανακυκλωσιμότητα μπορούν επίσης να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας·  

6. τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν δεοντολογικά κριτήρια που θα συνδέονται, μεταξύ 

άλλων, με την προέλευση και την εξόρυξη των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς 

και με τις κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων και των τοπικών πληθυσμών· 
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7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά 

την ενσωμάτωση πτυχών της κυκλικής οικονομίας κατά την επανεξέταση των ισχυόντων 

ειδικών μέτρων ανά προϊόν και νέων ομάδων προϊόντων· επισημαίνει ότι, παρά την 

ελπιδοφόρα ιδιαίτερη προσοχή που δίδεται σε πτυχές της κυκλικής οικονομίας στο 

πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 2016-2019, τη δέσμη 

μέτρων της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία και τη σημασία του εν λόγω θέματος, 

οι εργασίες για το θέμα αυτό υπήρξαν απογοητευτικές· καλεί, επομένως, την Επιτροπή 

να επιταχύνει τις δράσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η οδηγία για τον οικολογικό 

σχεδιασμό συμβάλλει σημαντικά στην κυκλική οικονομία· 

8. τονίζει ότι είναι αναγκαίο: 

α) η δυνατότητα αναβάθμισης να προωθηθεί μέσω της διαθεσιμότητας των 

ενημερώσεων λογισμικού για ηλεκτρονικές συσκευές,  

β) η δυνατότητα επιδιόρθωσης να διευκολύνεται με τη δυνατότητα εξεύρεσης 

ανταλλακτικών στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος, σε 

λογική τιμή σε σχέση με το συνολικό κόστος του προϊόντος,  

γ) η ανακυκλωσιμότητα να ενισχυθεί με τη χρήση ενιαίων ή συμβατών πλαστικών 

πολυμερών· 

9. υπογραμμίζει ότι, πέρα από τη διασφάλιση της ανακυκλωσιμότητας, θα πρέπει επίσης να 

προωθηθεί και η πραγματική χρήση των ανακυκλωμένων υλικών· θεωρεί ότι, αφενός, η 

ανακυκλωσιμότητα και η εύκολη αποσυναρμολόγηση προϊόντων πρέπει να 

ενσωματωθούν στο στάδιο σχεδιασμού, έτσι ώστε στο τέλος του κύκλου ζωής τους τα 

προϊόντα να μπορούν να μετατραπούν σε υψηλής ποιότητας δευτερογενείς πρώτες ύλες 

και, αφετέρου, ότι πρέπει να προωθηθεί και να εγκριθεί η πραγματική 

επαναχρησιμοποίηση αυτών των δευτερογενών πρώτων υλών σε νέα προϊόντα, για 

παράδειγμα, ορίζοντας μια υποχρεωτική ελάχιστη χρήση ανακυκλωμένων υλικών κατά 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων· 

10. τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση ανακυκλωμένων/δευτερογενών 

υλικών, είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας 

δευτερογενών υλικών, και, συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια καλά οργανωμένη 

αγορά για τα εν λόγω υλικά· 

11. τονίζει τη σημασία της ανάληψης ευθύνης από τους παραγωγούς και της επέκτασης των 

περιόδων εγγύησης και των προϋποθέσεων, υποχρεώνοντας τους 

κατασκευαστές/πωλητές να αναλάβουν την ευθύνη για ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός 

προϊόντος, της ενίσχυσης της δυνατότητας επιδιόρθωσης, αναβάθμισης, 

δομοστοιχείωσης και ανακύκλωσης και της διασφάλισης ότι οι πρώτες ύλες και η 

διαχείριση των αποβλήτων παραμένουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

12. υπογραμμίζει ότι η χρήση υλικών και ουσιών καίριας σημασίας, όπως οι σπάνιες γαίες, ή 

τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, όπως οι έμμονοι οργανικοί ρύποι (ΡΟΡ) και οι 

ενδοκρινικοί διαταράκτες, πρέπει να εξετάζεται ειδικά βάσει των διευρυμένων κριτηρίων 

οικολογικού σχεδιασμού προκειμένου να περιορίζεται η χρήση τους ή τουλάχιστον να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα εξαγωγής/διαχωρισμού τους στο τέλος του κύκλου ζωής· 
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13. τονίζει την ανάγκη να βελτιστοποιηθεί και να προστατευθεί η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να εγκριθούν μεμονωμένα μέτρα οικολογικού 

σχεδιασμού εντός καθορισμένων και κοινοποιημένων προθεσμιών, και ότι θα πρέπει τα 

μέτρα αυτά να εφαρμοστούν αμελλητί· καλεί την Επιτροπή να προβλέψει τους 

απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή τους·  

14. τονίζει την ανάγκη να βελτιστοποιηθεί η εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα που 

διατίθενται στην αγορά, μέσω της αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ της 

Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών· 

συνιστά την οργάνωση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, υπό την ευθύνη της Επιτροπής, 

μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς· 

15. υπογραμμίζει ότι τα πρωτόκολλα των δοκιμών θα πρέπει να είναι πιο κοντά στις 

πραγματικές συνθήκες, δηλαδή τα προϊόντα θα πρέπει να δοκιμάζονται υπό συνθήκες και 

σε περιβάλλοντα που να προσομοιώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα αντίστοιχα του 

μέσου καταναλωτή· ζητεί οι μέθοδοι δοκιμής τόσο των προμηθευτών όσο και των αρχών 

εποπτείας της αγοράς να καθοριστούν και να εκτελούνται με τέτοιον τρόπο ώστε 

οποιαδήποτε εσκεμμένη ή ακούσια χειραγώγηση ή βελτίωση των αποτελεσμάτων των 

δοκιμών να εντοπίζεται και να απορρίπτεται και οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των δοκιμών και των αποτελεσμάτων που δηλώνονται να περιορίζονται 

στο στατιστικό περιθώριο σφάλματος του εξοπλισμού μέτρησης· 

16. επισημαίνει ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι το 10-25 % των προϊόντων που διατίθενται στην 

αγορά δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής 

επισήμανσης, γεγονός που συνεπάγεται την απώλεια του 10 % περίπου της 

προβλεπόμενης εξοικονόμησης· ζητεί η συμμόρφωση να παρακολουθείται καλύτερα· 

τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των ταχέων μεθόδων ελέγχου για τον εντοπισμό των 

προϊόντων και των τύπων των προϊόντων που είναι πιο πιθανό να μην συμμορφώνονται 

με την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό·  

17. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή και συνέργεια με άλλες τομεακές νομοθετικές πράξεις και 

άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για υπεύθυνες 

δημόσιες συμβάσεις, του οικολογικού σήματος και της κοινής χρήσης της βάσης 

δεδομένων καταχώρισης προϊόντων που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 

σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση·  

18. ζητεί κατάλληλη χρηματοδότηση ούτως ώστε η Ένωση και τα κράτη μέλη να μπορούν 

να εξασφαλίζουν επαρκή παρακολούθηση της ανάπτυξης πολιτικής, να αναλαμβάνουν 

την εποπτεία της αγοράς, να δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, να 

διαβουλεύονται σε εθνικό επίπεδο προτού τα κράτη μέλη ψηφίσουν μέτρα εφαρμογής, 

και να σχεδιάζουν προορατικές στρατηγικές επικοινωνίας· καλεί την Επιτροπή να 

κοινοποιεί ενεργητικά στους ευρωπαίους πολίτες τα οφέλη των μέτρων οικολογικού 

σχεδιασμού ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας θέσπισης των μέτρων αυτών· 

19. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν το καλό παράδειγμα με 

το να θεσπίσουν και να χρησιμοποιούν πλήρως τη κυκλική οικονομία και τις στρατηγικές 

για οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (GPP) ώστε να δίδεται προτεραιότητα σε 

αποδεδειγμένα βιώσιμα προϊόντα, όπως τα προϊόντα με οικολογικό σήμα, και τα 

υψηλότερα πρότυπα για την αποδοτικότητα των πόρων σε όλες τις επενδύσεις, και να 

προωθούν την ευρεία χρήση των οικολογικών συμβάσεων και στον ιδιωτικό τομέα.  
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