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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικά

Τον Ιούλιο του 2007, η Επιτροπή υπέβαλε «Σχέδιο δράσης για την αειφορική κατανάλωση 
και παραγωγή». Η δέσμη ενεργειών και προτάσεων περιλαμβάνει την αναδιατύπωση της 
οδηγίας για την οικολογική σχεδίαση των προϊόντων1 (οδηγία Ecodesign). Η αναδιατύπωση 
της οδηγίας 2005/32/ΕΚ αποσκοπεί γενικά στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ώστε να 
περιλάβει τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικής σχεδίασης και για ενεργειακά προϊόντα. 
Συνεπώς, η οδηγία πλαίσιο θα καλύπτει και τα προϊόντα που δεν χρησιμοποιούν τα ίδια 
ενέργεια αλλά έχουν αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας, όπως τα παράθυρα και οι 
συσκευές χρήσης νερού. Για παράδειγμα, οι οικολογικά σχεδιασμένες κεφαλές ψεκασμού 
νερού για ντους προκαλούν μικρότερη κατανάλωση μειώνοντας έτσι τη συνολική ζήτηση 
ενέργειας για θέρμανση νερού. 

Σκοπός

1) Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

Με την προτεινόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας περί οικολογικής 
σχεδίασης ώστε να καλύπτει τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα διανοίγεται ευρύ 
φάσμα νέων δυνατοτήτων. Η δυνατότητα καθορισμού ελάχιστων περιβαλλοντικών προτύπων 
για ευρύτερο φάσμα προϊόντων συμβάλλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των 
προϊόντων. Τούτο βοηθά στην εξοικονόμηση σπάνιων πόρων και δημόσιου χρήματος.

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν ταυτόχρονα όλα τα προϊόντα, πρέπει να 
επιδοκιμάσουμε την επιλεγείσα προσέγγιση για σταδιακή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. 
Ωστόσο, τα μελλοντικά προϊόντα θα πρέπει να παράγονται και να χρησιμοποιούνται όχι μόνο 
με ενεργειακώς αποδοτικό τρόπο, αλλά και με μεγαλύτερη απόδοση όσον αφορά την 
αξιοποίηση των πόρων. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε 
να καλυφθούν όλα τα προϊόντα κατά την αναθεώρηση της οδηγίας από την Επιτροπή (άρθρο 
21), και όχι στο πλαίσιο αξιολόγησης της «σκοπιμότητας επέκτασης του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας σε μη συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα» έως το 2012. 

2) Αποθάρρυνση του «παρασιτισμού»

Η οδηγία για την οικολογική σχεδίαση καθώς και η πρόταση επέκτασής της στα συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα επιτρέπει την αυτορρύθμιση της βιομηχανίας, για παράδειγμα με 
εθελοντικές και μονομερείς δεσμεύσεις. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως στόχο να μειώσει 
το κόστος για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας ταχύτερα και με πιο ευέλικτο τρόπο. 
Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα μέτρα είναι προαιρετικού χαρακτήρα, δεν είναι εξασφαλισμένη η 

                                               
1 Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 Ιουλίου 2005 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 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Επίσημη Εφημερίδα L 191, 22/07/2005, P. 
0029 - 0058
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τήρηση των υποχρεώσεων στην πράξη. Επιπλέον, οι εθελοντικές δεσμεύσεις στερούνται 
συχνά διαφάνειας και φιλοδοξίας.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει φαινόμενα 
«παρασιτισμού» -κοντόφθαλμοι οικονομικοί παράγοντες που σχεδιάζουν να βγουν από την 
αγορά μπορεί να διοχετεύσουν σε αυτήν προϊόντα εκτός προτύπων. Τούτο τους προσφέρει 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τη δημιουργία 
πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού. Θα πρέπει επομένως τα νομοθετικά μέτρα να 
προηγηθούν των εθελοντικών συμφωνιών.

3) Διαφάνεια στη χρηματοδότηση

Η διαφάνεια και η σαφήνεια των πληροφοριών αποτελούν βασικό παράγοντα για την 
ενίσχυση και τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων. Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει ότι δεν 
υπάρχουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες για τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και τους 
εκτελεστικούς φορείς όσον αφορά την οικολογική σχεδίαση των προϊόντων. Επιπλέον, η 
τρέχουσα διαδικασία εκπόνησης μελετών σχετικά με την εφαρμογή και τα προϊόντα είναι 
χρονοβόρα και δαπανηρή, με αποτέλεσμα να είναι σχετικά μικρός ο αριθμός των 
συμμετεχόντων στις συναντήσεις των ενδιαφερομένων φορέων. Ιδιαίτερα η συμμετοχή των 
ΜΜΕ είναι ανεπαρκής. Η δημιουργία βάσης δεδομένων για προϊόντα οικολογικής σχεδίασης 
(άρθρο 18α νέο) θα προσέδιδε σημαντική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
και τους καταναλωτές, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και 
διευκολύνοντας την ταχεία και ευέλικτη συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Επιπλέον, είναι άκρως σημαντικό, η Επιτροπή να ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (άρθρο 3.3) σχετικά με τα ευρήματα των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Ιστορικό

Η τρέχουσα οικονομική κρίση καθιστά ακόμη σοβαρότερη την ευθύνη της ΕΕ να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. 
Προσφέρει μια ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων της Ευρώπης και 
την τοποθέτηση των ευρωπαϊκών προϊόντων στις πρώτες θέσεις στο διεθνή ανταγωνισμό.

Οι καταναλωτές δεν συνεκτιμούν σε επαρκή βαθμό τα οικονομικά οφέλη από συσκευές και 
εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Οι αποφάσεις των καταναλωτών για το τι 
αγοράζουν είναι ωστόσο ζωτικής σημασίας για να υπάρξουν επιτυχή αποτελέσματα. Η 
ενεργειακή απόδοση και η αποδοτική χρήση των πόρων θα πρέπει να καταστούν βασικοί 
παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων από τους καταναλωτές. Η χρήση δυναμικών προτύπων, 
σε συνδυασμό με μηχανισμούς βαθμολόγησης επιδόσεων και σήμανσης, αποτελεί 
ισχυρότατο εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών και μετασχηματισμού της αγοράς στην 
οδό της οικονομικής απόδοσης και της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι είναι πεπερασμένοι, τα φιλικά προς το περιβάλλον και 
ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα όχι μόνο θα μειώσουν την εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές 
ενέργειας αλλά θα συμβάλουν επίσης σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Tροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(5α) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 8-9 
Μαρτίου 2007 υπογραμμίζεται η ανάγκη 
για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
στην Κοινότητα προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης 
κατά 20% όσον αφορά την κατανάλωση 
ενέργειας στην Κοινότητα σε σχέση με τις 
προβλέψεις για το 2020, και ζητείται η 
πλήρης και ταχεία υλοποίηση των κύριων 
στοιχείων της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2006 με 
τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή 
Απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού». 
Στο σχέδιο δράσης υπογραμμίζονται οι 
τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας στον τομέα των προϊόντων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά 
του της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με 
το σχέδιο δράσης, ζητούσε την ενίσχυση 
των διατάξεων της οδηγίας 2005/32/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση στην οικολογική σχεδίαση πρέπει να θεωρηθεί υπό το φως του «Σχεδίου δράσης 
για την ενεργειακή απόδοση» καθώς και της γενικότερης δέσμευσης για μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020.

Tροπολογία 2
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(6) Θα πρέπει να αναληφθεί δράση κατά τη 
φάση σχεδιασμού των συνδεόμενων με την 
ενέργεια προϊόντων , δεδομένου ότι, σε 
αυτό το στάδιο, καθορίζεται η ρύπανση 
που θα προκαλέσει το προϊόν στον κύκλο 
της ζωής του και αυτό το στάδιο 
αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του 
κόστους.

(6) Θα πρέπει να αναληφθεί δράση κατά τη 
φάση σχεδιασμού των συνδεόμενων με την 
ενέργεια προϊόντων , δεδομένου ότι, σε 
αυτό το στάδιο, καθορίζεται η ρύπανση 
που θα προκαλέσει το προϊόν σε ολόκληρο 
τον κύκλο της ζωής του και αυτό το στάδιο 
αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του 
κόστους.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναληφθεί δράση κατά τη φάση σχεδιασμού των συνδεόμενων με την 
ενέργεια προϊόντων , δεδομένου ότι, σε αυτό το στάδιο, καθορίζεται η ρύπανση που θα 
προκαλέσει το προϊόν σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής του και αυτό το στάδιο αντιστοιχεί στο 
μεγαλύτερο μέρος του κόστους.

Tροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να 
επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος μέσω της μείωσης του 
δυνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου 
των συνδεόμενων με την ενέργεια 
προϊόντων , γεγονός που τελικά θα 
ωφελήσει τους καταναλωτές και τους 
λοιπούς τελικούς χρήστες. Η αειφόρος 
ανάπτυξη επιβάλλει επίσης τη δέουσα 
συνεκτίμηση του αντίκτυπου που θα έχουν 
τα υπό μελέτη μέτρα στον τομέα της 
υγείας, καθώς και στον κοινωνικό και 
οικονομικό τομέα. Η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων 
συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, γεγονός που αποτελεί 
προϋπόθεση για την υγιή οικονομική 
δραστηριότητα και, συνεπώς, για την 
αειφόρο ανάπτυξη.

(9) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να 
επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος μέσω της μείωσης του 
δυνητικού αρνητικού περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου των συνδεόμενων με την 
ενέργεια προϊόντων , γεγονός που τελικά 
θα ωφελήσει τους καταναλωτές και τους 
λοιπούς τελικούς χρήστες. Η αειφόρος 
ανάπτυξη επιβάλλει επίσης τη δέουσα 
συνεκτίμηση του αντίκτυπου που θα έχουν 
τα υπό μελέτη μέτρα στον τομέα της 
υγείας, καθώς και στον κοινωνικό και 
οικονομικό τομέα. Η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων 
συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, γεγονός που αποτελεί 
προϋπόθεση για την υγιή οικονομική 
δραστηριότητα και, συνεπώς, για την 
αειφόρο ανάπτυξη.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, με την παρούσα οδηγία να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος με τον περιορισμό των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων.

Tροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(13) Μολονότι είναι επιθυμητή μια 
σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, η μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου μέσω της βελτίωσης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας θα πρέπει 
να θεωρείται ως πρώτιστος 
περιβαλλοντικός στόχος μέχρις ότου 
καταρτισθεί πρόγραμμα εργασίας.

(13) Μολονότι είναι επιθυμητή μια 
σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις, η μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου μέσω της βελτίωσης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας θα πρέπει
να θεωρείται ως πρώτιστος 
περιβαλλοντικός στόχος μέχρις ότου 
καταρτισθεί πρόγραμμα εργασίας. Η 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
αποτελεί τον ταχύτερο και φτηνότερο 
τρόπο για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί τον ταχύτερο και φτηνότερο τρόπο για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Tροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(14) Μπορεί να είναι αναγκαία και 
δικαιολογημένη η θέσπιση ειδικών, 
ποσοτικά προσδιορισμένων απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού για ορισμένα 
προϊόντα ή περιβαλλοντικές πτυχές τους, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους 

(14) Μπορεί να είναι αναγκαία και 
δικαιολογημένη η θέσπιση ειδικών, 
ποσοτικά προσδιορισμένων απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού για ορισμένα 
προϊόντα ή περιβαλλοντικές πτυχές τους, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους 



PE416.299v02-00 8/20 AD\762954EL.doc

EL

αντίκτυπου. Λαμβάνοντας υπόψη την 
επείγουσα ανάγκη συμβολής στην 
εκπλήρωση των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν στα πλαίσια του 
πρωτοκόλλου του Κιότο της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), και με 
την επιφύλαξη της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης που προωθεί η παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να δίδεται 
προτεραιότητα στα μέτρα με υψηλή 
δυνατότητα μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου με χαμηλό κόστος. Τα 
μέτρα αυτά μπορούν επίσης να 
συμβάλλουν στην αειφόρο χρήση των 
πόρων και να συνεισφέρουν σημαντικά 
στο δεκαετές πλαίσιο προγραμμάτων για 
τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση 
που συμφωνήθηκε στην παγκόσμια σύνοδο 
κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Γιοχάνεσμπουργκ, τον Σεπτέμβριο του 
2002.

αντίκτυπου. Λαμβάνοντας υπόψη την 
επείγουσα ανάγκη συμβολής στην 
εκπλήρωση των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν στα πλαίσια του 
πρωτοκόλλου του Κιότο της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), καθώς 
και της δέσμευσης της Κοινότητας για 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε ποσοστό τουλάχιστον 
20% χαμηλότερο από τα επίπεδα του 
1990 έως το 2020 και, κατά 30% αν 
υπάρξουν δεσμεύσεις για συγκρίσιμες 
μειώσεις των εκπομπών από άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες, και με την 
επιφύλαξη της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης που προωθεί η παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να δίδεται 
προτεραιότητα στα μέτρα με υψηλή 
δυνατότητα μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου με χαμηλό κόστος. Τα 
μέτρα αυτά μπορούν επίσης να 
συμβάλλουν στην αειφόρο χρήση των 
πόρων και να συνεισφέρουν σημαντικά 
στο δεκαετές πλαίσιο προγραμμάτων για 
τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση 
που συμφωνήθηκε στην παγκόσμια σύνοδο 
κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Γιοχάνεσμπουργκ, τον Σεπτέμβριο του 
2002.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή της συγκεκριμένης αιτιολογικής σκέψης ώστε να περιλάβει 
την απόφαση που έλαβαν οι αρχηγοί κρατών το Μάρτιο του 2007 σχετικά με τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Κοινότητα.

Tροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(21) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης 
να ενθαρρύνει την ένταξη της αρχής του 

(21) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης 
να ενθαρρύνει την ένταξη της αρχής του 
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οικολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η ένταξη 
αυτή μπορεί να διευκολυνθεί από την 
ευρεία διαθεσιμότητα και την εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν 
τον αειφόρο χαρακτήρα των προϊόντων 
τους.

οικολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η ένταξη 
αυτή μπορεί να διευκολυνθεί από την 
ευρεία διαθεσιμότητα και την εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν 
τον αειφόρο χαρακτήρα των προϊόντων 
τους, και από την πρόσβαση σε ειδικά 
χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ του 
τομέα της αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση της οικολογικής σχεδίασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις πολύ 
μικρές εταιρείες θα μπορούσε να διευκολυνθεί από την ευρεία και εύκολη διαθεσιμότητα 
πληροφοριών σχετικά με την αειφορία των προϊόντων τους, και από την πρόσβαση σε ειδικά 
χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ του τομέα της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης.

Tροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(21α) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
πρακτικά υπόψη τους κανόνες που 
ενδέχεται να καθοριστούν στην Small 
Business Act, η οποία θα μειώσει τα 
εμπόδια για  τις ΜΜΕ όσον αφορά τόσο 
την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και την 
εφαρμογή των καθιερωμένων προτύπων.

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να λαμβάνονται υπόψη οι διοικητικοί φραγμοί που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ και να καταβάλλεται προσπάθεια για τον περιορισμό τους στο ελάχιστο δυνατόν.

Tροπολογία 8
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(23) Κατά την κατάρτιση των μέτρων 
εφαρμογής και του προγράμματος 
εργασίας της, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαβουλεύεται με τους αντιπροσώπους των 
κρατών μελών καθώς και με τα 
ενδιαφερόμενα για την ομάδα του 
προϊόντος μέρη , όπως η βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
βιοτεχνιών, οι συνδικαλιστικές ενώσεις, οι 
έμποροι, οι εισαγωγείς, οι ομάδες 
προστασίας του περιβάλλοντος και οι 
ενώσεις καταναλωτών.

(23) Κατά την κατάρτιση των μέτρων 
εφαρμογής και του προγράμματος 
εργασίας της, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαβουλεύεται με τους αντιπροσώπους των 
κρατών μελών καθώς και με τα 
ενδιαφερόμενα για το προϊόν ή την ομάδα 
του προϊόντος μέρη, όπως η βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
βιοτεχνιών, των συνδικαλιστικών 
ενώσεων, των εμπόρων, των εισαγωγέων, 
των ομάδων προστασίας του 
περιβάλλοντος και των ενώσεων 
καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Συσχέτιση του όρου «προϊόν», όπως ορίζεται στην οδηγία, με την ομάδα τέτοιων προϊόντων για 
τους σκοπούς της θέσπισης μέτρων εφαρμογής.

Tροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(23α) Κατά τη θέσπιση προτύπων 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν πρακτικά υπόψη 
το γεγονός ότι οι ΜΜΕ συναντούν ενίοτε 
ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρμογή νέων 
προτύπων.

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να λαμβάνονται υπόψη οι διοικητικοί φραγμοί που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ και να καταβάλλεται προσπάθεια για τον περιορισμό τους στο ελάχιστο δυνατόν.

Tροπολογία 10
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(25) Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις ενότητες και τους κανόνες 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις 
οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης και που 
καθορίζονται από την απόφαση 
93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22 
Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που 
αφορούν τις διάφορες φάσεις των 
διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας 
και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης 
της σήμανσης πιστότητας «CE» που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις 
οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης.

(25) Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις ενότητες και τους κανόνες 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις 
οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης και που 
καθορίζονται από την απόφαση
768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο 
εμπορίας των προϊόντων1.

1 ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σελ. 23. 1 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σελ. 82.

Tροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(26) Οι αρχές επιτήρησης θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα που σχεδιάζονται εντός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
προκειμένου να βελτιωθεί η επιτήρηση της 
αγοράς. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να 
αξιοποιεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνιών και τα 
σχετικά κοινοτικά προγράμματα. Η 
ανταλλαγή πληροφοριών για 
περιβαλλοντικές επιδόσεις κύκλου ζωής 
και για τις επιτυχημένες σχεδιαστικές 
λύσεις θα πρέπει να διευκολύνεται. Η 
σώρευση και η διάδοση των γνώσεων που 
παράγονται από τις προσπάθειες 
οικολογικού σχεδιασμού των 
κατασκευαστών αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα οφέλη της παρούσας 
οδηγίας.

(26) Οι αρχές επιτήρησης θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα που σχεδιάζονται εντός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
προκειμένου να βελτιωθεί η επιτήρηση της 
αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 756/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 με τον 
οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς 
όσον αφορά την εμπορία προϊόντων1. Η 
συνεργασία αυτή θα πρέπει να αξιοποιεί 
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνιών και τα 
σχετικά κοινοτικά προγράμματα. Η 
ανταλλαγή πληροφοριών για 
περιβαλλοντικές επιδόσεις πλήρους 
κύκλου ζωής και για τις επιτυχημένες 
σχεδιαστικές λύσεις θα πρέπει να 
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διευκολύνεται. Η σώρευση και η διάδοση 
των γνώσεων που παράγονται από τις 
προσπάθειες οικολογικού σχεδιασμού των 
κατασκευαστών αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα οφέλη της παρούσας 
οδηγίας.
1 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σελ. 30.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να περιληφθούν τα μέσα προς τα οποία είναι συμπληρωματική η οδηγία, 
προκειμένου να μην εμποδιστεί το έργο που επιτελείται σήμερα στο πλαίσιο άλλων 
συμπληρωματικών κοινοτικών μέσων.

Tροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(26α) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να προωθήσουν και να 
αναπτύξουν ειδικά προγράμματα και 
μέσα για τη χρηματοδότηση της έρευνας 
στην οικολογική σχεδίαση προϊόντων 
συνδεόμενων με την ενέργεια.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσουν και να αναπτύξουν ειδικά 
προγράμματα και μέσα για τη χρηματοδότηση της έρευνας στην οικολογική σχεδίαση προϊόντων 
συνδεόμενων με την ενέργεια.

Tροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τη θέσπιση κοινοτικών 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για 
τα συνδεόμενα με την ενέργεια  προϊόντα , 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην 

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τη θέσπιση κοινοτικών 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για 
τα συνδεόμενα με την ενέργεια  προϊόντα , 
προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη 
περιβαλλοντική απόδοση και να 
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εσωτερική αγορά. διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων αυτών στην εσωτερική αγορά.

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση της οδηγίας 2005/32/ΕΚ αποσκοπεί στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
ώστε να περιλάβει τον καθορισμό κοινοτικών απαιτήσεων οικολογικής σχεδίασης και για 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Απώτερος στόχος της επέκτασης αυτής δεν είναι, 
ωστόσο, μόνο να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων αλλά και να βελτιωθεί η 
περιβαλλοντική τους απόδοση.

Tροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

21. «Περιβαλλοντικές επιδόσεις» ενός 
προϊόντος : τα αποτελέσματα της εκ 
μέρους του κατασκευαστή διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών πτυχών του προϊόντος , 
όπως αντικατοπτρίζονται στον φάκελο 
τεχνικών προδιαγραφών·

21. «Περιβαλλοντικές επιδόσεις» ενός 
προϊόντος : τα αποτελέσματα της εκ 
μέρους του κατασκευαστή διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών πτυχών του προϊόντος , 
όπως αντικατοπτρίζονται στον φάκελο 
τεχνικών προδιαγραφών, και η όλη του 
επίπτωση στο περιβάλλον κατά τον κύκλο 
ζωής του·

Tροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει 
να αναπτύξουν και να προωθήσουν ειδικά 
προγράμματα και μέσα για τη 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ του τομέα της 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξουν και να προωθήσουν 
ειδικά προγράμματα και μέσα για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ του τομέα της αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης.
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Tροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15- παράγραφος 2 - στοιχείο (γ) – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(γ) το προϊόν  πρέπει να παρουσιάζει 
σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης όσον 
αφορά τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο 
χωρίς υπερβολικό κόστος, λαμβάνοντας 
υπόψη ειδικότερα:

(γ) το προϊόν  πρέπει να παρουσιάζει 
τεχνικά εφικτές και οικονομικά σκόπιμες 
δυνατότητες βελτίωσης όσον αφορά τον 
περιβαλλοντικό του αντίκτυπο με βάση 
ανάλυση κόστους διάρκειας ζωής, 
λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα:

Αιτιολόγηση

«Σημαντικές δυνατότητες» είναι μάλλον ασαφής ορισμός και θα περιόριζε το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας. Όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, θα πρέπει να βασίζεται μέθοδο ανάλυσης 
κόστους διάρκειας ζωής, και να λαμβάνονται υπόψη κι άλλες περιβαλλοντικές πτυχές.

Tροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(α) μελετά τον κύκλο ζωής του προϊόντος
και όλες τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
παραμέτρους, μεταξύ άλλων την 
ενεργειακή αποδοτικότητα. Το βάθος 
ανάλυσης των περιβαλλοντικών πτυχών 
και της δυνατότητας βελτίωσής τους είναι 
ανάλογο της σημασίας τους. Η υιοθέτηση 
των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού 
στις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές 
ενός προϊόντος  δεν επιβραδύνεται 
αδικαιολόγητα από αβεβαιότητες που 
αφορούν τις άλλες πτυχές·

(α) μελετά τον κύκλο ζωής του προϊόντος
σε όλες τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
παραμέτρους του, μεταξύ άλλων δε την 
ενεργειακή απόδοση, από την παραγωγή 
μέχρι τη χρήση και τη διάθεση, με τη 
βοήθεια επιστημονικών στοιχείων. Το 
βάθος ανάλυσης των περιβαλλοντικών 
πτυχών και της δυνατότητας βελτίωσής 
τους είναι ανάλογο της σημασίας τους. Η 
υιοθέτηση των απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού στις σημαντικές 
περιβαλλοντικές πτυχές ενός προϊόντος
δεν επιβραδύνεται αδικαιολόγητα από 
αβεβαιότητες που αφορούν τις άλλες 
πτυχές·

Αιτιολόγηση

Η λήψη των αποφάσεων πρέπει να βασίζεται πρακτικά σε επιστημονικά στοιχεία.
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Tροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 15 και μετά από συνεργασία με 
το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 18, η Επιτροπή καταρτίζει 
πρόγραμμα εργασίας το οποίο 
δημοσιοποιείται, το αργότερο στις 6 
Ιουλίου 2007.

1. Σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 15 και μετά από συνεργασία με 
το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 18, η Επιτροπή καταρτίζει 
πρόγραμμα εργασίας το οποίο 
δημοσιοποιείται, το αργότερο στις 
31.10.11 και στη συνέχεια ανά τριετία.

Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει , για 
τα τρία επόμενα χρόνια, ενδεικτικό 
κατάλογο ομάδων προϊόντων που 
θεωρούνται ότι έχουν προτεραιότητα για 
τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής.

Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει , για 
τα τρία επόμενα χρόνια, ενδεικτικό 
κατάλογο ομάδων προϊόντων που 
θεωρούνται ότι έχουν προτεραιότητα για 
τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής.

Το πρόγραμμα εργασίας τροποποιείται 
περιοδικά από την Επιτροπή μετά από 
διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης.

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία κατάρτισης προγράμματος εργασίας πρέπει να αναπροσαρμοστεί ανάλογα. 
Επιπλέον, πρέπει να αναφέρεται σαφώς, ποια περίοδος τροποποίησης του προγράμματος 
εργασίας είναι κατάλληλη.

Tροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

- μέτρα εφαρμογής αρχίζοντας από τα 
προϊόντα που έχουν χαρακτηρισθεί από το 
ΕΠΑΚ ως παρέχοντα μεγάλες δυνατότητες 
οικονομικώς αποδοτικής μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως ο 
εξοπλισμός θέρμανσης και παραγωγής 
ζεστού νερού, τα συστήματα ηλεκτρικών 
κινητήρων, τα συστήματα φωτισμού τόσο 
του οικιακού όσο και του τριτογενούς 
τομέα, οι οικιακές συσκευές, ο γραφειακός 

- μέτρα εφαρμογής αρχίζοντας από τα 
προϊόντα ή τις ομάδες προϊόντων που 
έχουν χαρακτηρισθεί από το ΕΠΑΚ ως 
παρέχοντα μεγάλες δυνατότητες 
οικονομικώς αποδοτικής μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως ο 
εξοπλισμός θέρμανσης και παραγωγής 
ζεστού νερού, τα συστήματα ηλεκτρικών 
κινητήρων, τα συστήματα φωτισμού τόσο 
του οικιακού όσο και του τριτογενούς 
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εξοπλισμός τόσο του οικιακού όσο και του 
τριτογενούς τομέα, οι καταναλωτικές 
ηλεκτρονικές συσκευές και τα συστήματα 
θέρμανσης, αερισμού, και κλιματισμού,

τομέα, οι οικιακές συσκευές, ο γραφειακός 
εξοπλισμός τόσο του οικιακού όσο και του 
τριτογενούς τομέα, οι καταναλωτικές 
ηλεκτρονικές συσκευές και τα συστήματα 
θέρμανσης, αερισμού, και κλιματισμού,

Αιτιολόγηση

Προς εναρμόνιση με την τροπολογία 1, ανωτέρω.

Tροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Άρθρο 18a
Βάση δεδομένων οικολογικής σχεδίασης

1. Η Επιτροπή δημιουργεί μια τηλεματική 
δημόσια βάση δεδομένων οικολογικής 
σχεδίασης. Η βάση αυτή εξυπηρετεί στην 
αύξηση της διαφάνειας για τους 
καταναλωτές, τη βιομηχανία και τις 
αρμόδιες αρχές, και στη διευκόλυνση της 
εύκολης και γρήγορης συλλογής 
στοιχείων για τους καταναλωτές και τις 
ΜΜΕ. Επιπλέον, η βάση δεδομένων 
μπορεί να χρησιμοποιείται για να έχει η 
βιομηχανία τη δυνατότητα να συμβάλλει 
στον καθορισμό και την αναθεώρηση 
μέτρων εφαρμογής με την παροχή 
ενημερωμένων στοιχείων, και για τη 
δημοσιοποίηση σχετικών πληροφοριών οι 
οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές 
από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος ή 
τους ενδιαφερόμενους φορείς σε σχέση με 
την παρούσα οδηγία και την επίτευξη των 
στόχων της.
2. Η βάση δεδομένων οικολογικής 
σχεδίασης πρέπει να παρέχει:
(α) εύκολη πρόσβαση για τους 
καταναλωτές, τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ 
και τις αρμόδιες αρχές·
(β) χρήσιμες πληροφορίες οικολογικής 
σχεδίασης και απόδοσης για προϊόντα, 
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τις οποίες θα εισαγάγουν οι επιχειρήσεις·
(γ) απλή εισαγωγή στοιχείων και εύκολη 
ερμηνεία αποτελεσμάτων·
(δ) υπολογισμό των οικολογικών 
χαρακτηριστικών των προϊόντων με τη 
χρήση εμπορικά διαθέσιμου υλικού και 
βάσεων δεδομένων κατασκευαστών.

Αιτιολόγηση

Η πείρα έχει δείξει ότι δεν υπάρχουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες για προϊόντα 
οικολογικής σχεδίασης. Επιπλέον, η τρέχουσα διαδικασία εκπόνησης μελετών σχετικά με την 
εφαρμογή και τα προϊόντα είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, με αποτέλεσμα να είναι σχετικά 
μικρός ο αριθμός των συμμετεχόντων στις συναντήσεις των ενδιαφερομένων φορέων. Ιδιαίτερα 
η συμμετοχή των ΜΜΕ είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει να δημιουργηθεί τηλεματική βάση 
δεδομένων οικολογικής σχεδίασης, για την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για προϊόντα 
οικολογικής σχεδίασης και τη διευκόλυνση της γρήγορης και ευέλικτης συμμετοχής των 
συμμετεχόντων.

Tροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Το αργότερο στις 2012  η Επιτροπή 
επανεξετάζει τη σκοπιμότητα επέκτασης 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε μη 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα,
την αποτελεσματικότητα της παρούσας 
οδηγίας και των μέτρων εφαρμογής της, 
του ορίου για τη λήψη μέτρων εφαρμογής, 
των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς 
και οποιασδήποτε σχετικής αυτορρύθμισης 
που προκύπτει, μετά από διαβούλευση με 
το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρει το 
άρθρο 18 και, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο προτάσεις για την 
τροποποίησή της.

Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012, η 
Επιτροπή επανεξετάζει την 
αποτελεσματικότητα της παρούσας 
οδηγίας και των μέτρων εφαρμογής της, 
του ορίου για τη λήψη μέτρων εφαρμογής, 
των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς 
και οποιασδήποτε σχετικής αυτορρύθμισης 
που προκύπτει, μετά από διαβούλευση με 
το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρει το 
άρθρο 18 και, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο προτάσεις για την 
τροποποίησή της, με στόχο:

- τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας ώστε να περιλάβει προϊόντα που 
δεν συνδέονται με την ενέργεια και 
προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για 
μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και την αποδοτική 
αξιοποίηση των πόρων και των υλικών με 
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τη βελτίωση της σχεδίασης·
- τη συμπερίληψη προϊόντων με όγκο 
πωλήσεων και εμπορικών συναλλαγών 
εντός της Κοινότητας κάτω των 200.000 
τεμαχίων ανά έτος, με βάση όριο 
περιβαλλοντικού αντικτύπου.
Το αργότερο το 2010, η Επιτροπή πρέπει 
να υποβάλει κατάλογο προϊόντων 
προτεραιότητας που αν χρειαστεί πρέπει 
να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση πριν από το 
2012, με βάση τις τρέχουσες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και τα 
αναμενόμενα μελλοντικά πλεονεκτήματα.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα 
σε προϊόντα με επίπτωση στην 
κατανάλωση ενέργειας ή άλλων πόρων, 
τόσο στην παραγωγή όσο και στη χρήση 
τους.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε να καλυφθούν όλα τα προϊόντα 
κατά την αναθεώρηση της οδηγίας από την Επιτροπή, και όχι στο πλαίσιο αξιολόγησης της 
«σκοπιμότητας επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε μη συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα» έως το 2012. Επιπλέον, η αναδιατύπωση του 2012 πρέπει να καλύπτει και προϊόντα 
με όγκο κάτω των 200.000 τεμαχίων ανάλογα με τη διάρκεια ζωής και τον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο κάθε προϊόντος.

Tροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 1.3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(δ) χρήση ουσιών που ταξινομούνται ως 
επικίνδυνες για την υγεία ή/και το 
περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικινδύνων ουσιών και 
λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας 
σχετικά με την εμπορία και τη χρήση 
συγκεκριμένων ουσιών, όπως οι οδηγίες 
76/769/ΕΟΚ ή 2002/95/ΕΚ·

Διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η διαχείριση κινδύνου των χημικών ουσιών γίνεται αποτελεσματικά με τις διατάξεις του 
REACH (κανονισμός 1907/2006/ΕΚ). Ο κανονισμός REACH είναι το πληρέστερο και 
απαιτητικότερο μέσο της πολιτικής για τις χημικές ουσίες στον κόσμο. Πρωταρχικός στόχος του 
κανονισμού είναι η βελτίωση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από 
τους κινδύνους των χημικών ουσιών. Πρέπει επομένως στην πρόταση για την οικολογική 
σχεδίαση να αποφευχθούν μέτρα που επικαλύπτονται, είναι ασύμβατα ή συγκρούονται με τις 
διατάξεις του REACH.
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