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Tροπολογία 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υφίστανται ακόμα σήμερα "μέτρα εφαρμογής" για κατηγορίες προϊόντων που καλύπτονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ακόμα Η αναθεώρηση της οδηγίας 
δημιουργεί περαιτέρω γραφειοκρατία και συμβάλλει στην αύξηση του κόστους παραγωγής και 
ανάπτυξης χωρίς να γίνεται καμία συμβολή στην προστασία του κλίματος Η μείωση των 
εκπομπών πρέπει να επιτευχθεί μέσω της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

Tροπολογία 10
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(2) Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών ή 
διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα 
κράτη μέλη για τον οικολογικό σχεδιασμό 
των συνδεόμενων με την ενέργεια
προϊόντων είναι δυνατόν να 
δημιουργήσουν εμπόδια στο εμπόριο και 
να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην 
Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθιέρωση 
και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών 
είναι το μόνο μέσο για την πρόληψη των 
εμποδίων αυτών στο εμπόριο και για την 

(2) Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών ή 
διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα 
κράτη μέλη για τον οικολογικό σχεδιασμό 
των συνδεόμενων με την ενέργεια
προϊόντων είναι δυνατόν να 
δημιουργήσουν εμπόδια στο εμπόριο και 
να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην 
Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθιέρωση 
και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών 
είναι το μόνο μέσο για την πρόληψη των 
εμποδίων αυτών στο εμπόριο και για την 
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αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού.  Η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 
εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού για όλα τα συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα μπορούν να 
εναρμονίζονται σε επίπεδο Κοινότητας.

αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού.  Η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 
εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού για όλα τα συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα μπορούν να 
εναρμονίζονται σε επίπεδο Κοινότητας. Η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής στα 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε υπερβολική 
εμπορικής φύσεως επιβάρυνση των  
ΜΜΕ, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
την ανταγωνιστικότητά τους.

Or. de

Tροπολογία 11
Alessandro Foglietta

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(2) Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών ή 
διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα 
κράτη μέλη για τον οικολογικό σχεδιασμό 
των συνδεόμενων με την ενέργεια
προϊόντων είναι δυνατόν να 
δημιουργήσουν εμπόδια στο εμπόριο και 
να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην 
Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθιέρωση 
και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών 
είναι το μόνο μέσο για την πρόληψη των 
εμποδίων αυτών στο εμπόριο και για την 
αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού. Η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 
εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού για όλα τα συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα μπορούν να 
εναρμονίζονται σε επίπεδο Κοινότητας.

(2) Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών ή 
διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα 
κράτη μέλη για τον οικολογικό σχεδιασμό 
των προϊόντων είναι δυνατόν να 
δημιουργήσουν εμπόδια στο εμπόριο και 
να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην 
Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθιέρωση 
και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών 
είναι το μόνο μέσο για την πρόληψη των 
εμποδίων αυτών στο εμπόριο και για την 
αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού. Η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 
εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού για όλα τα προϊόντα που έχουν 
σοβαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και 
παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες 
βελτίωσης όσον αφορά τον 
περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο μπορούν 
να εναρμονίζονται σε επίπεδο Κοινότητας. 



AM\766500EL.doc 5/57 PE418.286v02-00

EL

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 
πρέπει να εφαρμόζεται στο μέτρο που δεν 
συνεπάγεται δυσανάλογη οικονομική 
επιβάρυνση, η οποία ενδέχεται να 
υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των 
ΜΜΕ εντός της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη της νομοθεσίας πρέπει πάση θυσία να αποφευχθούν.  Σε τομείς 
όπως αυτός των δομικών κατασκευών, πολύ ειδική νομοθεσία ρυθμίζει την εμπορία 
οικοδομικών προϊόντων (Οδηγία για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (που θα 
αναθεωρηθεί προσεχώς υπό τον τίτλο: κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών).  Με τα μέτρα εφαρμογής που ισχύουν βάσει της Οδηγίας για τα προϊόντα του 
τομέα των δομικών κατασκευών έχει ήδη επιβληθεί νέο σύστημα εμπορίας και σήμανσης 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης απόδοσης στη σήμανση ΕΚ, όπως όσον αφορά 
την ανταλλαγή θερμότητας. 

Tροπολογία 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(2α) Προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών δεν καλύπτονται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Η γενική περιβαλλοντική απόδοση των 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών και, ειδικότερα η ενεργειακή 
τους απόδοση, δεν μπορεί να αξιολογείται 
ή να μετράται στο επίπεδο της 
παραγωγής, αλλά στο επίπεδο της 
κατασκευής

Or. en
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Αιτιολόγηση

Duplicate legislation for building and construction products needs to be avoided, since these 
are subject to complex legislation by which all eco-design aspects are already or will soon be 
covered. Construction products are always considered in relation to the works in which 
construction products are installed. The performance of  a construction product in a building 
depends on how it is installed in the system. Thus, construction products can have a green 
eco-design, however, if baldy installed in the building, the products lose their environmental 
credentials and become unsustainable.

Tροπολογία 13
Alessandro Foglietta

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(2α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει 
εφαρμογή μόνο στο μέτρο που δεν 
υπάρχουν ειδικές διατάξεις με παρόμοιο 
στόχο, χαρακτήρα ή αποτέλεσμα, σε άλλα 
κοινοτικά νομοθετικά μέτρα περί 
εναρμόνισης. Πρέπει να αποφευχθούν με 
κάθε δυνατό τρόπο η σύγχυση στην 
αγορά και η διόγκωση του κόστους λόγω 
επικάλυψης της νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη της νομοθεσίας πρέπει πάση θυσία να αποφευχθούν. 

Tροπολογία 14
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(3) Τα συνδεόμενα με την ενέργεια
προϊόντα αντιπροσωπεύουν μεγάλο 

(3) Για τη μεγάλη πλειονότητα των 
κατηγοριών προϊόντων που διατίθενται 
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ποσοστό της κατανάλωσης φυσικών 
πόρων και ενέργειας στην Κοινότητα. 
Έχουν επίσης και ορισμένες άλλες 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Για τη μεγάλη πλειονότητα των 
κατηγοριών προϊόντων που διατίθενται 
στην κοινοτική αγορά, είναι δυνατόν να 
σημειωθούν πολύ διαφορετικοί βαθμοί 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν και αυτά 
παρουσιάζουν παρόμοιες λειτουργικές 
επιδόσεις. Προς το συμφέρον της αειφόρου 
ανάπτυξης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
συνεχής βελτίωση του συνολικού 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου αυτών των 
προϊόντων, κυρίως μέσω της αναγνώρισης 
των κύριων πηγών αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της 
αποφυγής μεταφοράς της ρύπανσης, όταν 
η βελτίωση αυτή δεν συνεπάγεται 
υπερβολικό κόστος.

στην κοινοτική αγορά, είναι δυνατόν να 
σημειωθούν πολύ διαφορετικοί βαθμοί 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν και αυτά 
παρουσιάζουν παρόμοιες λειτουργικές 
επιδόσεις. Προς το συμφέρον της αειφόρου 
ανάπτυξης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
συνεχής βελτίωση του συνολικού 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου αυτών των 
προϊόντων, κυρίως μέσω της αναγνώρισης 
των κύριων πηγών αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της 
αποφυγής μεταφοράς της ρύπανσης, όταν 
η βελτίωση αυτή δεν συνεπάγεται 
υπερβολικό κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για να καλύπτει όλα τα προϊόντα - με σκοπό 
τόσο την ενεργειακή απόδοση όσο και την αποτελεσματική χρήση των πόρων - τότε είναι 
αυτονόητο ότι διαγράφονται οι πρώτες δύο προτάσεις 

Tροπολογία 15
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(3) Τα συνδεόμενα με την ενέργεια
προϊόντα αντιπροσωπεύουν μεγάλο 
ποσοστό της κατανάλωσης φυσικών πόρων 
και ενέργειας στην Κοινότητα. Έχουν 
επίσης και ορισμένες άλλες σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τη 
μεγάλη πλειονότητα των κατηγοριών 
προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική 

(3) Τα συνδεόμενα με την ενέργεια
προϊόντα αντιπροσωπεύουν μεγάλο 
ποσοστό της κατανάλωσης φυσικών πόρων 
και ενέργειας στην Κοινότητα. Έχουν 
επίσης περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
εξαιτίας της δημιουργίας απορριμμάτων.
Για τη μεγάλη πλειονότητα των 
κατηγοριών προϊόντων που διατίθενται 
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αγορά, είναι δυνατόν να σημειωθούν πολύ 
διαφορετικοί βαθμοί περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, αν και αυτά παρουσιάζουν 
παρόμοιες λειτουργικές επιδόσεις. Προς 
το συμφέρον της αειφόρου ανάπτυξης, θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεχής 
βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου αυτών των προϊόντων, κυρίως 
μέσω της αναγνώρισης των κύριων πηγών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και της αποφυγής μεταφοράς της 
ρύπανσης, όταν η βελτίωση αυτή δεν 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος.

στην κοινοτική αγορά, είναι δυνατόν να 
σημειωθούν πολύ διαφορετικοί βαθμοί 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναλόγως 
με την τεχνολογική ανάπτυξη του 
προϊόντος και με το συνολικό κόστος 
κατασκευής του. Προς το συμφέρον της 
αειφόρου ανάπτυξης, θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται η μείωση του συνολικού 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου αυτών των 
προϊόντων, κυρίως μέσω της αναγνώρισης 
των κύριων πηγών του αντίκτυπου αυτού
και της αποφυγής μεταφοράς της 
ρύπανσης, όταν η βελτίωση αυτή δεν 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το συνολικό κόστος της κατασκευής ενός προϊόντος συμπεριλαμβάνει το περιβαλλοντικό 
κόστος, ενώ η ενεργειακή του ένταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογική του 
ανάπτυξη. Οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν άμεσα το περιβαλλοντικό αντίκτυπο του 
προϊόντος.

Tροπολογία 16
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(3α) Πολλά προϊόντα, συνδεόμενα ή όχι 
με την ενέργεια, προσφέρουν σημαντικές 
δυνατότητες για μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων 
και των υλικών μέσω βελτίωσης στη 
σχεδίαση.

Or. en
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Tροπολογία 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

4. Ο οικολογικός σχεδιασμός των 
προϊόντων αποτελεί ζωτικό παράγοντα της 
κοινοτικής στρατηγικής για την 
ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων. Ως 
προληπτική προσέγγιση, που αποσκοπεί 
στη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των προϊόντων, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τις λειτουργικές τους 
ιδιότητες, προσφέρει νέες και πραγματικές 
ευκαιρίες για τους κατασκευαστές, τους 
καταναλωτές και την κοινωνία στο σύνολό 
της.

4. Ο οικολογικός σχεδιασμός των 
προϊόντων αποτελεί ζωτικό παράγοντα της 
κοινοτικής στρατηγικής για την 
ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων. Ως 
προληπτική προσέγγιση, που αποσκοπεί 
στη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των προϊόντων, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τις λειτουργικές τους 
ιδιότητες, προσφέρει νέες και πραγματικές 
ευκαιρίες για τους κατασκευαστές, τους 
καταναλωτές και την κοινωνία στο σύνολό 
της. Θα πρέπει να εξεταστεί ολόκληρο 
φάσμα εναλλακτικών λύσεων, 
προκειμένου να αυξηθούν η ενεργειακή 
απόδοση και η αποδοτική χρήση των 
πόρων και να περιοριστεί η ρύπανση, 
όπως η λειτουργική λογική (η μετατροπή 
των προϊόντων σε υπηρεσίες), η 
απεξάρτηση από τους υλικούς πόρους 
μέσω των ΤΠΕ  και η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας με βάση το παράδειγμα της 
φύσης (βιομιμητισμός).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθούν σημαντικά η ενεργειακή απόδοση και η αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
πόρων θα πρέπει να αναθεωρηθούν προσεκτικά τα ισχύοντα επιχειρηματικά πρότυπα και η 
διοργάνωση της παραγωγής και της κατανάλωσης. Ήδη υπάρχουν πολλά παρόμοια 
παραδείγματα. Ένα παράδειγμα αποτελεί η Interface, που είναι κατασκευαστής χαλιών. Τα 
προϊόντα της δεν πωλούνται, αλλά εκμισθώνονται, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση τόσο της 
ποσότητας των υλικών όσο και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
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Tροπολογία 18
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(4) Ο οικολογικός σχεδιασμός των 
προϊόντων αποτελεί ζωτικό παράγοντα της 
κοινοτικής στρατηγικής για την 
ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων. Ως 
προληπτική προσέγγιση, που αποσκοπεί 
στη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των προϊόντων, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τις λειτουργικές τους 
ιδιότητες, προσφέρει νέες και πραγματικές
ευκαιρίες για τους κατασκευαστές, τους 
καταναλωτές και την κοινωνία στο 
σύνολό της.

(4) Ο οικολογικός σχεδιασμός αποτελεί 
ζωτικό παράγοντα της κοινοτικής 
στρατηγικής για την ολοκληρωμένη 
πολιτική προϊόντων. Ως προληπτική 
προσέγγιση, που αποσκοπεί στη 
βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού 
κόστους των προϊόντων, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τις λειτουργικές τους 
ιδιότητες, προσφέρει  ευκαιρίες μείωσης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
οικονομιών των κρατών μελών της 
Ένωσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός του οικολογικού σχεδιασμού είναι να επιτευχθεί μείωση της ενεργειακής έντασης των 
οικονομιών των κρατών μελών.

Tροπολογία 19
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(5) Η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης, για την επίτευξη της οποίας 
μια από τις διαθέσιμες εναλλακτικές 
επιλογές είναι η αποδοτικότερη τελική 
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, 
θεωρείται ως ουσιαστική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα. 
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί 
την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία 

(5) Η μείωση της ενεργειακής έντασης 
των οικονομιών των κρατών μελών 
αναγνωρίζεται ως σημαντική συμβολή 
στην προστασία του περιβάλλοντος εντός 
της Κοινότητας και, χάρη στην μείωση 
της χρήσης εισαγομένων πρώτων υλών, 
εκτός της Κοινότητας επίσης Η ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί την 
ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία 
χρήσης ενέργειας που υπολογίζεται να 
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τελικής χρήσης ενέργειας που 
υπολογίζεται να αυξηθεί εντός των 
προσεχών 20 έως 30 ετών, εάν δεν 
ληφθούν μέτρα πολιτικής για να 
αντιστραφεί η τάση αυτή. Σύμφωνα με το 
υποβληθέν, από την Επιτροπή, Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα για τις Κλιματικές Αλλαγές 
(ΕΠΚΑ), είναι εφικτή η σημαντική
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η 
αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια από τις 
προτεραιότητες του Έκτου Κοινοτικού 
προγράμματος δράσης για το 
Περιβάλλον, όπως καθορίσθηκε με την 
απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Η εξοικονόμηση ενέργειας 
αποτελεί τον αποτελεσματικότερο από 
πλευράς κόστους τρόπο ενίσχυσης της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και μείωσης 
της εξάρτησης από τις εισαγωγές. 
Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπισθούν 
ουσιαστικά συνοδευτικά μέτρα και στόχοι 
που αφορούν τη ζήτηση.

αυξηθεί εντός των προσεχών 20 έως 30 
ετών. Σύμφωνα με το υποβληθέν, από την 
Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις 
Κλιματικές Αλλαγές (ΕΠΚΑ), μια μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας και 
ταυτόχρονα μια αποτελεσματικότερη 
παραγωγή ενέργειας συνιστούν 
προτεραιότητα για την περιβαλλοντική 
προστασία. Η εξοικονόμηση ενέργειας 
αποτελεί τον αποτελεσματικότερο από 
πλευράς κόστους τρόπο ενίσχυσης της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και μείωσης 
της εξάρτησης από τις εισαγωγές. 
Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπισθούν 
ουσιαστικά μέτρα και στόχοι που αφορούν 
τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η μείωση της ενεργειακής ·έντασης των οικονομιών των κρατών μελών με την ταυτόχρονη 
αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας συνιστά αποτελεσματικό μέσο προστασίας του 
περιβάλλοντος και μείωσης της εξάρτησής μας από εισαγωγές. Μια αύξηση της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά τα επόμενα 20 έως 30 χρόνια είναι αναπόφευκτη, όσες προσπάθειες και να 
γίνονται για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ως εκ τούτου, το σημαντικότερο μέτρο που πρέπει να 
ληφθεί, εκτός από τη μείωση της έντασης ενέργειας των οικονομιών, είναι να επεκταθεί η 
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Tροπολογία 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(5) Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, 
για την επίτευξη της οποίας μια από τις 

(5) Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και της αποτελεσματικής χρήσης των 



PE418.286v02-00 12/57 AM\766500EL.doc

EL

διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές είναι η 
αποδοτικότερη τελική χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρείται ως 
ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα. Η ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί την 
ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία 
τελικής χρήσης ενέργειας που 
υπολογίζεται να αυξηθεί εντός των 
προσεχών 20 έως 30 ετών, εάν δεν 
ληφθούν μέτρα πολιτικής για να 
αντιστραφεί η τάση αυτή. Σύμφωνα με το 
υποβληθέν, από την Επιτροπή, Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος 
(ΕΠΑΚ), είναι εφικτή η σημαντική μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας. Η αλλαγή του
κλίματος αποτελεί μια από τις 
προτεραιότητες του Έκτου Κοινοτικού 
προγράμματος δράσης για το Περιβάλλον, 
όπως καθορίσθηκε με την απόφαση αριθ. 
1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η 
εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον 
αποτελεσματικότερο από πλευράς κόστους 
τρόπο ενίσχυσης της ασφάλειας του 
εφοδιασμού και μείωσης της εξάρτησης 
από τις εισαγωγές. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεσπισθούν ουσιαστικά συνοδευτικά μέτρα 
και να τεθούν στόχοι που αφορούν τη 
ζήτηση.

πόρων, για την επίτευξη της οποίας μια 
από τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές 
είναι η αποδοτικότερη τελική χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρείται ως 
ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα καθώς και 
των στόχων της Θεματικής Στρατηγικής 
για τους Φυσικούς Πόρους. Η ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί την 
ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία 
τελικής χρήσης ενέργειας που 
υπολογίζεται να αυξηθεί εντός των 
προσεχών 20 έως 30 ετών, εάν δεν 
ληφθούν μέτρα πολιτικής για να 
αντιστραφεί η τάση αυτή. Σύμφωνα με το 
υποβληθέν, από την Επιτροπή, Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος 
(ΕΠΑΚ), είναι εφικτή η σημαντική μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας. Η αλλαγή του 
κλίματος αποτελεί μια από τις 
προτεραιότητες του Έκτου Κοινοτικού 
προγράμματος δράσης για το Περιβάλλον, 
όπως καθορίσθηκε με την απόφαση αριθ. 
1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η 
εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον 
αποτελεσματικότερο από πλευράς κόστους 
τρόπο ενίσχυσης της ασφάλειας του 
εφοδιασμού και μείωσης της εξάρτησης 
από τις εισαγωγές. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεσπισθούν ουσιαστικά συνοδευτικά μέτρα 
και να τεθούν στόχοι που αφορούν τη 
ζήτηση.

Η ανάγκη αυξημένης αποτελεσματικής 
χρήσης τω πόρων έχει αποδειχθεί σε 
πολυάριθμες επιστημονικές εκθέσεις, 
καθώς και στη Θεματική Στρατηγική για 
τους Φυσικούς Πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η παραπομπή στη Θεματική Στρατηγική για τους Φυσικούς Πόρους, δεδομένου 
ότι η Στρατηγική προσφέρει τα κυριότερα επιχειρήματα γιατί η Οδηγία για τον οικολογικό 
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σχεδιασμό πρέπει να έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής απ', ό, τι η ενεργειακή απόδοση μόνο.

Tροπολογία 21
Anders Wijkman

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 σε ολόκληρο 
τον 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. Μια λειτουργική προσέγγιση 
προσφέρει δυνατότητες σημαντικού 
κέρδους ως προς την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων, σε πολλούς τομείς 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση της τροπ. 2. Ο λειτουργικός τρόπος σκέψεως, μετατρέποντας βασικά τα 
προϊόντα σε υπηρεσίες, ενέχει μεγάλες δυνατότητες σε πολλούς τομείς προϊόντων.

Tροπολογία 22
Urszula Krupa

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 σε 
ολόκληρο τον 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 ενεργειακή 
τους ένταση και σε αυτό το στάδιο 
αποφασίζεται για το μεγαλύτερο μέρος 
του κόστους, συμπεριλαμβανομένου του 
περιβαλλοντικού.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Το κόστος ενός προϊόντος εξαρτάται άμεσα από την ενεργειακή του ένταση. Το συνολικό του 
περιβαλλοντικό κόστος μπορεί να εκτιμηθεί ήδη στο στάδιο του σχεδιασμού του.

Tροπολογία 23
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(7) Θα πρέπει να καταρτισθεί συνεκτικό 
πλαίσιο για την εφαρμογή των κοινοτικών 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για 
τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα  , 
με στόχο να διασφαλίζεται η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προϊόντων που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές 
και να βελτιωθεί ο συνολικός 
περιβαλλοντικός αντίκτυπός τους. Οι 
κοινοτικές αυτές απαιτήσεις θα πρέπει να 
σέβονται τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού και του διεθνούς εμπορίου.

(7) Θα πρέπει να καταρτισθεί συνεκτικό 
πλαίσιο για την εφαρμογή των κοινοτικών 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για 
τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα  , 
με στόχο να μειωθεί ο συνολικός 
περιβαλλοντικός αντίκτυπός τους. Οι 
κοινοτικές αυτές απαιτήσεις θα πρέπει να 
σέβονται τις αρχές του θεμιτού 
ανταγωνισμού και του διεθνούς εμπορίου.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο κυριότερος στόχος του οικολογικού σχεδιασμού φαίνεται ότι είναι η μείωση του συνολικού 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου των συνδεομένων με την ενέργεια προϊόντων. 
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Tροπολογία 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

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 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 και 
της αποτελεσματικότερης χρήσης των 
πόρων συμβάλλει στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και μειώνει τη 
ζήτηση φυσικών πόρων, παράγοντες που 
συνιστούν προϋποθέσεις για την υγιή 
οικονομική δραστηριότητα και, συνεπώς, 
για την αειφόρο ανάπτυξη.

Or. en

Tροπολογία 25
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(10) Αν κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να 
διατηρεί εθνικές διατάξεις λόγω μειζόνων 
αναγκών που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος ή να εισαγάγει νέες, με 
βάση νέα επιστημονικά στοιχεία που 
αφορούν την προστασία του 

Διαγράφεται
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περιβάλλοντος, λόγω προβλήματος το 
οποίο συντρέχει μόνο στην περίπτωση 
αυτού του κράτους μέλους και το οποίο 
έχει ανακύψει μετά τη λήψη των μέτρων 
εφαρμογής, μπορεί να το πράξει 
τηρώντας τους όρους του άρθρου 95 
παράγραφοι 4, 5 και 6 της Συνθήκης, το 
οποίο προβλέπει ότι προηγείται 
κοινοποίηση στην Επιτροπή και έγκριση 
εκ μέρους της.

Or. pl

Tροπολογία 26
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(10) Αν κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να 
διατηρεί εθνικές διατάξεις λόγω μειζόνων 
αναγκών που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος ή να εισαγάγει νέες, με 
βάση νέα επιστημονικά στοιχεία που 
αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος, λόγω προβλήματος το 
οποίο συντρέχει μόνο στην περίπτωση 
αυτού του κράτους μέλους και το οποίο 
έχει ανακύψει μετά τη λήψη των μέτρων 
εφαρμογής, μπορεί να το πράξει τηρώντας 
τους όρους του άρθρου 95 παράγραφοι 4, 5 
και 6 της Συνθήκης, το οποίο προβλέπει 
ότι προηγείται κοινοποίηση στην Επιτροπή 
και έγκριση εκ μέρους της.

(10) Αν κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να 
διατηρεί εθνικές διατάξεις λόγω μειζόνων 
αναγκών που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος ή να εισαγάγει νέες, με 
βάση νέα επιστημονικά στοιχεία που 
αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος, ενόψει προβλήματος το 
οποίο συντρέχει μόνο στην περίπτωση 
αυτού του κράτους μέλους και το οποίο 
έχει ανακύψει μετά τη λήψη των μέτρων 
εφαρμογής, μπορεί να το πράξει τηρώντας 
τους όρους του άρθρου 95 παράγραφοι 4, 5 
και 6 της συνθήκης, το οποίο προβλέπει 
ότι προηγείται κοινοποίηση στην Επιτροπή 
και έγκριση εκ μέρους της, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικές 
διατάξεις δεν παρακωλύουν την 
εναρμόνιση ή τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό δεν πρέπει να ενθαρρύνει την·έγκριση από τα κράτη 
μέλη ανεξάρτητων μέτρων τα οποία ενδέχεται να αντιβαίνουν προς το σκοπό εναρμόνισης της 
οδηγίας ή να λειτουργήσουν αρνητικά στην εσωτερική αγορά.

Tροπολογία 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(11) Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 
περιβαλλοντικά οφέλη από τον βελτιωμένο 
σχεδιασμό, μπορεί να είναι χρήσιμο να 
ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων
και να τους παρέχονται συμβουλές για τη 
χρήση του προϊόντος κατά τρόπο φιλικό 
προς το περιβάλλον.

(11) Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 
περιβαλλοντικά οφέλη από τον βελτιωμένο 
σχεδιασμό, είναι άκρως σημαντικό να 
ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων
και να τους παρέχονται συμβουλές για τη 
χρήση του προϊόντος κατά τρόπο φιλικό 
προς το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση των καταναλωτών διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στη βιώσιμη παραγωγή και 
κατανάλωση. Μόνο όταν οι καταναλωτές ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις διαθέσιμες 
επιλογές και με τον τρόπο χρήσεως των διαφόρων προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, 
η πολιτική θα είναι αποτελεσματική.

Tροπολογία 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(12α) Με βάση την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για μια Ολοκληρωμένη 
Πολιτική Προϊόντων (COM(2003)0302), 
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η παρούσα οδηγία οφείλει να προωθεί 
εναλλακτικά επιχειρηματικά πρότυπα που 
να ενισχύουν την περιβαλλοντική επίδοση 
προϊόντων και υπηρεσιών καθ' όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. την αιτιολόγηση της τροπ. 2.

Tροπολογία 29
Urszula Krupa

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) Η μείωση της ενεργειακής έντασης 
και της δημιουργίας αποβλήτων κατά την 
κατασκευή, την χρήση και την 
ανακύκλωση των προϊόντων θα πρέπει να 
θεωρείται ως πρώτιστος περιβαλλοντικός 
στόχος μέχρις ότου καταρτισθεί 
πρόγραμμα εργασίας

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο καλύτερος και πλέον αποτελεσματικός τρόπος προστασίας των περιβάλλοντος είναι να 
μειώνεται η ενεργειακή ένταση ενός προϊόντος σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του. 
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Tροπολογία 30
Marie-Noëlle Lienemann

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 
χρήση του αποτυπώματος άνθρακα των 
προϊόντων πρέπει να γενικευθεί και να 
ληφθεί υπόψη στον οικολογικό σχεδιασμό

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η ενεργειακή επίδοση κατά την κατανάλωση και μόνο δεν επαρκεί για να 
προωθηθούν οι πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει στο εξής 
να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων και οι χρήστες επίσης 
να ενημερώνονται για το αποτύπωμα αυτό σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, 
ούτως ώστε να προωθούνται τα προϊόντα που επηρεάζουν ελάχιστα την αλλαγή του κλίματος.

Tροπολογία 31
Satu Hassi

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 
αντίκτυπου. Λαμβάνοντας υπόψη την 
επείγουσα ανάγκη συμβολής στην 

(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 
αντίκτυπου. Λαμβάνοντας υπόψη την 
επείγουσα ανάγκη συμβολής στην 
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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.

εκπλήρωση των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν στα πλαίσια του 
πρωτοκόλλου του Κιότο της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), καθώς 
και της κοινοτικής δέσμευσης σχετικά με 
την επίτευξη βελτίωσης κατά 20% της 
ενεργειακής απόδοσης έως το 2020,  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.

Or. en

Tροπολογία 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(17) Θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα 
σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όπως η 
αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία, όταν η 
δράση αυτή είναι πιθανόν να εξασφαλίζει 
την επίτευξη των στόχων πολιτικής 
ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος απ' ό,τι 
οι υποχρεωτικές απαιτήσεις. Εάν οι 
δυνάμεις της αγοράς δεν κινηθούν προς τη 
σωστή κατεύθυνση ή με αποδεκτή 
ταχύτητα, μπορεί να χρειασθεί η λήψη 
νομοθετικών μέτρων.

(17) Θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα 
σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όπως η 
αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία, όταν η 
δράση αυτή είναι πιθανόν να εξασφαλίζει 
την επίτευξη των στόχων πολιτικής 
ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος απ' ό,τι 
οι υποχρεωτικές απαιτήσεις. Οι 
βιομηχανικοί κλάδοι πρέπει να 
ενθαρρύνονται να ετοιμάζουν προτάσεις 
αυτορρύθμισης Εάν οι δυνάμεις της 
αγοράς δεν κινηθούν προς τη σωστή 
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κατεύθυνση ή με αποδεκτή ταχύτητα, τότε 
μόνο μπορεί να επιβληθεί η λήψη 
νομοθετικών μέτρων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτορρύθμιση ενδέχεται να αποτελέσει αποτελεσματικό από πλευράς κόστους τρόπο αύξησης 
της ενεργειακής απόδοσης και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων.  Ίδιες πρωτοβουλίες εκ 
μέρους της βιομηχανίας πρέπει να ενθαρρύνονται.ε

Tροπολογία 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(17) Θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα 
σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όπως η 
αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία, όταν η 
δράση αυτή είναι πιθανόν να εξασφαλίζει 
την επίτευξη των στόχων πολιτικής 
ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος απ' ό,τι 
οι υποχρεωτικές απαιτήσεις. Εάν οι 
δυνάμεις της αγοράς δεν κινηθούν προς τη 
σωστή κατεύθυνση ή με αποδεκτή 
ταχύτητα, μπορεί να χρειασθεί η λήψη 
νομοθετικών μέτρων.

(17) Θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα 
σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όπως η 
αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία, όταν η 
δράση αυτή είναι πιθανόν να εξασφαλίζει 
την επίτευξη των στόχων πολιτικής 
ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος απ' ό,τι 
οι υποχρεωτικές απαιτήσεις. Οι 
βιομηχανικοί κλάδοι πρέπει να 
ενθαρρύνονται να ετοιμάζουν προτάσεις 
αυτορρύθμισης  Εάν οι δυνάμεις της 
αγοράς δεν κινηθούν προς τη σωστή 
κατεύθυνση ή με αποδεκτή ταχύτητα, τότε 
μόνο μπορεί να επιβληθεί η λήψη 
νομοθετικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπογραμμιστεί ότι η πρόοδος προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα πιθανόν να επιτευχθεί 
ταχύτερα χάρη σε εθελοντική δράση.  Στους κλάδους συνδεομένων με την ενέργεια προϊόντων 
που είτε δεν μπορούν να λαμβάνουν μέτρα αυτορρύθμισης είτε προτιμούν να μην τα λαμβάνουν 
θα πρέπει αναγκαστικά κάποτε να επιβληθούν μέτρα εφαρμογής, αλλά μια τέτοια προσέγγιση 
δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποθαρρυνθεί η εθελοντική αυτορρύθμιση που είναι έτοιμη και 
διαθέσιμη σε άλλους συνδεόμενους με την ενέργεια τομείς. Αντιθέτως, θα πρέπει να προωθηθεί 
ενεργά.   
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Tροπολογία 34
Urszula Krupa

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 
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.

(21) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης 
να ενθαρρύνει την ένταξη της αρχής του 
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, με την 
απουσία περιττής γραφειοκρατίας, την μη 
επιβολή επιπλέον δαπανών, δυσανάλογων 
προς τους προβλεπόμενους στο πλαίσιο 
του οικολογικού σχεδιασμού στόχους και 
με μεγαλύτερες προθεσμίες για την θέση 
σε εφαρμογή των διατάξεων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι κατ' εξοχήν ευάλωτες σε αλλαγές των διατάξεων, που 
συνεπάγονται επιπρόσθετες δαπάνες και γραφειοκρατία. Έχοντας υπόψη τη σκοπιμότητα και 
αποτελεσματικότητα των·συγκεκριμένων μέτρων υποστήριξης, δεν πρέπει αυτά να περιοριστούν 
στην πρόσβαση στις πληροφορίες και μόνο,. Πράγματι, για τις ΜΜΕ, πρόκειται μόνο για 
πρωταρχικό στάδιο στη διαδικασία αναπροσαρμογής σε νέες συνθήκες εργασίας.

Tροπολογία 35
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(22) Τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα  που συνάδουν με τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού οι οποίες 

(22) Τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα  που συνάδουν με τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού οι οποίες 
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καθορίζονται στα μέτρα εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να φέρουν τη 
σήμανση «CE» και συναφή πληροφοριακά 
στοιχεία, προκειμένου να μπορούν να 
διατίθενται στην εσωτερική αγορά και να 
κυκλοφορούν ελεύθερα. Η αυστηρή 
επιβολή των μέτρων εφαρμογής είναι 
απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται η 
μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου 
των συνδεόμενων με την ενέργεια 
προϊόντων  που υπόκεινται στη ρύθμιση 
και να εξασφαλίζεται ο θεμιτός 
ανταγωνισμός.

καθορίζονται στα μέτρα εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να φέρουν τη 
σήμανση «CE» και συναφή πληροφοριακά 
στοιχεία, προκειμένου να μπορούν να 
διατίθενται στην εσωτερική αγορά και να 
κυκλοφορούν ελεύθερα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αυστηρή επιβολή μέτρων εφαρμογής αντιβαίνει προς τις αρχές που διέπουν τις μεθόδους 
επίτευξης των στόχων του οικολογικού σχεδιασμού, όπως αναφέρονται στις αιτιολογικές 
σκέψεις 17, 18 και 19 που αφορούν το μηχανισμό της αυτορρύθμισης. 

Tροπολογία 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(22) Τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα  που συνάδουν με τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού οι οποίες 
καθορίζονται στα μέτρα εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να φέρουν τη 
σήμανση «CE» και συναφή πληροφοριακά 
στοιχεία, προκειμένου να μπορούν να 
διατίθενται στην εσωτερική αγορά και να 
κυκλοφορούν ελεύθερα. Η αυστηρή 
επιβολή των μέτρων εφαρμογής είναι 
απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται η 
μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου 
των συνδεόμενων με την ενέργεια 
προϊόντων  που υπόκεινται στη ρύθμιση 
και να εξασφαλίζεται ο θεμιτός 

(22) Τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα  που συνάδουν με τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού οι οποίες 
καθορίζονται στα μέτρα εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας ή σε μέτρα 
αυτορρύμισης θα πρέπει να φέρουν τη 
σήμανση «CE» και συναφή πληροφοριακά 
στοιχεία, προκειμένου να μπορούν να 
διατίθενται στην εσωτερική αγορά και να 
κυκλοφορούν ελεύθερα. Η αυστηρή 
επιβολή των μέτρων εφαρμογής είναι 
απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται η 
μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου 
των συνδεόμενων με την ενέργεια 
προϊόντων  που υπόκεινται στη ρύθμιση 
και να εξασφαλίζεται ο θεμιτός 
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ανταγωνισμός. ανταγωνισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί στην αγορά η αναγνώριση των προϊόντων που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των μέτρων αυτορρύθμισης ως ισοδύναμη προς την 
αναγνώριση σύμφωνα με μέτρα εφαρμογής.

Tροπολογία 37
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(22) Τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα  που συνάδουν με τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού οι οποίες 
καθορίζονται στα μέτρα εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να φέρουν τη 
σήμανση «CE» και συναφή πληροφοριακά 
στοιχεία, προκειμένου να μπορούν να 
διατίθενται στην εσωτερική αγορά και να 
κυκλοφορούν ελεύθερα. Η αυστηρή 
επιβολή των μέτρων εφαρμογής είναι 
απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται η 
μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου 
των συνδεόμενων με την ενέργεια 
προϊόντων  που υπόκεινται στη ρύθμιση 
και να εξασφαλίζεται ο θεμιτός 
ανταγωνισμός.

(22) Τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα, που καταναλώνουν ενέργεια, τα 
οποία συνάδουν με τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού οι οποίες 
καθορίζονται στα μέτρα εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να φέρουν τη 
σήμανση «CE» και συναφή πληροφοριακά 
στοιχεία, ειδικότερα δε το αποτύπωμα 
άνθρακα, προκειμένου να μπορούν να 
διατίθενται στην εσωτερική αγορά και να 
κυκλοφορούν ελεύθερα. Η αυστηρή 
επιβολή των μέτρων εφαρμογής είναι 
απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται η 
μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου 
των συνδεόμενων με την ενέργεια 
προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, 
τα οποία υπόκεινται στη ρύθμιση και να 
εξασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η ενεργειακή επίδοση κατά την κατανάλωση και μόνο δεν επαρκεί για να 
προωθηθούν οι πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει στο εξής 
να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων και οι χρήστες επίσης 
να ενημερώνονται για το αποτύπωμα αυτό σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, 
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ούτως ώστε να προωθούνται τα προϊόντα που επηρεάζουν ελάχιστα την αλλαγή του κλίματος.

Tροπολογία 38
John Bowis

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Tροπολογία 39
Alessandro Foglietta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1α. Στο μέτρο που υφιστάμενες 
κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις 
καλύπτουν εν μέρει ή πλήρως τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 
υπερισχύει το υφιστάμενο ρυθμιστικό 
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πλαίσιο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη νομοθεσίας πρέπει να αποφευχθούν.  Ορισμένοι τομείς 
ρυθμίζονται ήδη μέσω ειδικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στο 
πρόσφατα εγκριθέν "Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο', η ειδική σχετιζόμενη με τα προϊόντα νομοθεσία 
υπερισχύει.

Tροπολογία 40
Alessandro Foglietta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1β. Τα προϊόντα που σχεδιάζονται κατά 
παραγγελία εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
Parliament and the Council, includes some provisions aiming to avoid unnecessary burden 
for SMEs. Those provisions aim to ensure that some important parameters such as the sector, 
the structure of companies and the serial character of the production should be taken into 
account when conformity procedures are carried out. Indeed, such provisions have been 
included by the Parliament and the Council in Regulation No 765/2008/EC as well as 
Decision No 768/2008/EC governing the marketing of products in the EU. In particular, art 
8.10 of the Regulation and article 4.4 of the Decision, clearly state that for custom-made 
products and small series production, the technical and administrative conditions of 
conformity assessment procedures shall be alleviated and that due account should be taken 
“of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of 
complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the 
production process”. This clearly demonstrates that policy makers are fully aware that the 
cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are 
manufactured.
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Tροπολογία 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 
θέσπιση απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να 
πληρούν τα συνδεόμενα με την ενέργεια
προϊόντα τα οποία καλύπτονται από μέτρα 
εφαρμογής, προκειμένου τα εν λόγω 
προϊόντα να διατίθενται στην αγορά ή/και 
να τίθενται σε λειτουργία. Συμβάλλει στην 
αειφόρο ανάπτυξη αυξάνοντας την 
ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ 
ταυτόχρονα αυξάνει την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού.

2. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 
θέσπιση απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να 
πληρούν τα συνδεόμενα με την ενέργεια
προϊόντα τα οποία καλύπτονται από μέτρα 
εφαρμογής, προκειμένου τα εν λόγω 
προϊόντα να διατίθενται στην αγορά ή/και 
να τίθενται σε λειτουργία. Συμβάλλει στην 
αειφόρο ανάπτυξη αυξάνοντας την 
ενεργειακή απόδοση, την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων και το επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ 
ταυτόχρονα αυξάνει την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού.

Or. en

Tροπολογία 42
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2α. Συσκευές που σχεδιάζονται κατά 
παραγγελία αποκλείονται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νέα δέσμη μέτρων για την εσωτερικά αγορά εμπορευμάτων περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά 
με την αποφυγή περιττής επιβάρυνσης των ΜΜΕ. Ο Κανονισμός 765/2008/ΕΚ καθορίζει ότι " 
για προϊόντα επί παραγγελία και για μικρές σειρές παραγωγής ...οι τεχνικές και διοικητικές 
προϋποθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης" πρέπει να 
διευκολυνθούν. Η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται έτσι, ώστε να αποφεύγει κάθε 
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περιττή επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

Tροπολογία 43
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2β. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
δεν θίγουν τις διατάξεις που καθορίζονται 
σε κοινοτικά νομοθετικά κείμενα σχετικά 
με τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung). 
Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung. 
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.

Tροπολογία 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα 
μέσα μεταφοράς προσώπων ή 
εμπορευμάτων.

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα 
μέσα μεταφοράς προσώπων ή 
εμπορευμάτων, ούτε στα προϊόντα για 
οικοδομές ή κατασκευές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η επικάλυψη της νομοθεσίας σχετικά με τα προϊόντα για οικοδομές ή 
κατασκευές, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε σύνθετη νομοθεσία, που καλύπτει ή 
θα καλύψει σύντομα όλες τις πτυχές της οικολογικής σχεδίασης:
 οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (μελλοντικός 

κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, COM (2008) 311, υπό 
αναθεώρηση)

 οδηγία 2002/91/ΕΚ, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (υπό αναδιατύπωση)
 οδηγία 2008/98/EΚ, για τα απόβλητα

Tροπολογία 45
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. « Συνδεόμενο με την ενέργεια  προϊόν , 
εφεξής «το προϊόν», : κάθε προϊόν που, 
κατά τη χρήση του, έχει επίδραση στην 
κατανάλωση ενέργειας  το οποίο 
διατίθεται  στην αγορά ή/και τίθεται  σε 
λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση , 
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων 
που  προορίζονται να ενσωματωθούν σε 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και 
τα οποία διατίθενται στην αγορά ή/και 
τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα 
εξαρτήματα για τελικούς χρήστες, και των 
οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις 
μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο 
τρόπο·

1. « Συνδεόμενο με την ενέργεια  προϊόν , 
εφεξής «το προϊόν», : κάθε προϊόν που, 
κατά τη χρήση του, έχει επίδραση στην 
κατανάλωση ενέργειας  το οποίο 
διατίθεται  στην αγορά ή/και τίθεται  σε 
λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση , 
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων 
που  επηρεάζουν την ενεργειακή 
κατανάλωση του συνεδόμενου με την 
ενέργεια προϊόντος και  προορίζονται να 
ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία, και τα οποία 
διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε 
λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για 
τελικούς χρήστες, και των οποίων οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να 
αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται η διευκρίνιση για να μην καλυφθούν από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας τα 
μέρη που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. τα 
χαρακτηριστικά των οποίων δεν επηρεάζουν τον αντίκτυπο στην ενεργειακή κατανάλωση του 
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συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος. 

Ωστόσο, πριν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, καλό θα ήταν να καταβληθούν 
συγκεκριμένες προσπάθειες για να επιτευχθεί μια καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
ρυθμιστικών μέσων και να εξεταστούν συνέργειες μεταξύ των μέσω αυτών, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την ενιαία εφαρμογή τους από όλα τα κράτη μέλη. 

Tροπολογία 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. « Συνδεόμενο με την ενέργεια  προϊόν , 
εφεξής «το προϊόν», : κάθε προϊόν που, 
κατά τη χρήση του, έχει επίδραση στην 
κατανάλωση ενέργειας  το οποίο 
διατίθεται  στην αγορά ή/και τίθεται  σε 
λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση , 
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων 
που  προορίζονται να ενσωματωθούν σε 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και 
τα οποία διατίθενται στην αγορά ή/και 
τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα 
εξαρτήματα για τελικούς χρήστες, και των 
οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις 
μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο 
τρόπο·

1. « Συνδεόμενο με την ενέργεια  προϊόν , 
εφεξής «το προϊόν», : κάθε προϊόν που, 
κατά τη χρήση του, έχει ουσιαστική 
επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας  το 
οποίο διατίθεται  στην αγορά ή/και τίθεται
σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση , 
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων 
που  προορίζονται να ενσωματωθούν σε 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και 
τα οποία διατίθενται στην αγορά ή/και 
τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα 
εξαρτήματα για τελικούς χρήστες, και των 
οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις 
μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο 
τρόπο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός φαίνεται πολύ αόριστος και πρέπει να διευκρινιστεί, ώστε μόνο 
προϊόντα που έχουν ουσιαστική επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας να καλύπτονται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Αυτό συνάδει προς το βασικό στόχο να διασφαλιστεί 
αναλογικότητα μεταξύ της περιβαλλοντικής επίπτωσης και της δυνατότητας για βελτίωση. 
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Tροπολογία 47
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. " ·« Συνδεόμενο με την ενέργεια  προϊόν 
, εφεξής «το προϊόν», : κάθε προϊόν που, 
κατά τη χρήση του, έχει επίδραση στην 
κατανάλωση ενέργειας  το οποίο διατίθεται  
στην αγορά ή/και τίθεται  σε λειτουργία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση , 
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων 
που  προορίζονται να ενσωματωθούν σε 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και 
τα οποία διατίθενται στην αγορά ή/και 
τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα 
εξαρτήματα για τελικούς χρήστες, και των 
οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις 
μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο 
τρόπο

1. « Συνδεόμενο με την ενέργεια  προϊόν , 
εφεξής «το προϊόν», : κάθε προϊόν του 
οποίου η κατανάλωση ενέργειας κατά τη 
διαδικασία παραγωγής του μπορεί να 
υπολογιστεί και/ή που, κατά τη χρήση του, 
έχει επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας
το οποίο διατίθεται  στην αγορά ή/και 
τίθεται  σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση , συμπεριλαμβανομένων των 
εξαρτημάτων που  προορίζονται να 
ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία, και τα οποία 
διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε 
λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για 
τελικούς χρήστες, και των οποίων οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να 
αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαδικασία παραγωγής πρέπει να συμπεριληφθεί.

Tροπολογία 48
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

12. «Περιβαλλοντικός αντίκτυπος»: κάθε 
μεταβολή στο περιβάλλον η οποία 
προκύπτει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από 
ένα προϊόν  κατά τη διάρκεια του κύκλου 

12. «Περιβαλλοντικός αντίκτυπος»: κάθε 
μεταβολή στο περιβάλλον η οποία μπορεί 
να προβλεφθεί ή να προσδιοριστεί και 
που  προκύπτει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 
από την κατασκευή, την χρήση και 
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ζωής του· απόρριψη ενός προϊόντος  κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εάν δεν έχουμε επίγνωση μιας αλλαγής, δεν μπορούμε και να αναλάβουμε ορθολογική δράση 
για να την αντιμετωπίσουμε. Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος συμπεριλαμβάνει διάφορα στάδια, 
και συνήθως θεωρείται χαρακτηριστικά ότι προϊόντα έχουν αντίκτυπο μόνο στο στάδιο της 
χρήσης. Δεδομένου ότι οι στόχοι του οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να επιδιώκονται ήδη από 
το στάδιο σχεδιασμού του προϊόντος, είναι λογικό οι στόχοι αυτοί να λαμβάνονται υπόψη καθ' 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. 

Tροπολογία 49
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

12α. "Σοβαρός περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος": περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος που προκύπτει από προϊόν το 
οποίο ανταποκρίνεται σε όλα τα 
αναφερόμενα στο Άρθρο 15(2) κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινιστεί τι εννοείται με την έκφραση "Σοβαρός περιβαλλοντικός αντίκτυπος".

Tροπολογία 50
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

13. «Κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και 13. «Κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και 
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αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενός 
προϊόντος , από τη χρήση της πρώτης ύλης 
έως την τελική διάθεσή του·

αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενός 
προϊόντος , από τη χρήση της πρώτης ύλης 
έως την τελική διάθεσή του ή την 
επαναχρησιμοποίηση ή την 
ανακύκλωση.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τροποποιηθεί η έκφραση "από τα σπάργανα στα σάβανα"  Πολύ συχνά προϊόντα των 
οποίων η χρήσιμη ζωή τελείωσε, μπορούν να υποστούν επεξεργασία και /ή να ανακυκλωθούν, 
ώστε να χρησιμοποιηθούν σε άλλα προϊόντα.

Tροπολογία 51
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

13. «Κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και 
αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενός 
προϊόντος , από τη χρήση της πρώτης ύλης 
έως την τελική διάθεσή του·

13.  «Κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και 
αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενός προϊόντος, 
από την χρήση ενέργειας  και τη χρήση 
της πρώτης ύλης στη διαδικασία 
παραγωγής, την χρήση ενέργειας κατά 
την μεταφορά και διανομή και στο στάδιο 
της χρησιμοποίησης από τον χρήστη, την 
ενδεχόμενη επαναχρησιμοποίηση ή 
ανακύκλωση έως την χρήση ενέργειας του 
ενεργειακού κέρδους κατά την τελική 
διάθεση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινιστεί ότι η χρήση ενέργειας καλύπτεται επίσης, όπως και η διαδικασία 
παραγωγής, η μεταφορά/ διανομή και η επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση.
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Tροπολογία 52
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

16. "ανάκτηση ενέργειας": κάθε χρήση 
καυσίμων αποβλήτων ως μέσων 
παραγωγής ενέργειας μέσω της άμεσης 
καύσης με ή χωρίς άλλα απόβλητα αλλά 
με ανάκτηση της θερμότητας·

Διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność, natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.

Tροπολογία 53
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

16. "ανάκτηση ενέργειας": κάθε χρήση
καυσίμων αποβλήτων ως μέσων
παραγωγής ενέργειας μέσω της άμεσης 
καύσης με ή χωρίς άλλα απόβλητα αλλά με 
ανάκτηση της θερμότητας·

16. "μερική ανάκτηση ενέργειας μέσω 
καύσης": κάθε ανακύκλωση καυσίμων 
αποβλήτων μέσω της άμεσης καύσης με ή 
χωρίς άλλα απόβλητα αλλά με ανάκτηση 
μέρους της ενέργειας υπό τη μορφή
θερμότητας

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Η καύση αποβλήτων δεν μπορεί να 
θεωρείται γενικώς τρόπος ανάκτησης ενέργειας, όταν αποτελεί απλώς τρόπο ανακύκλωσης 
αποβλήτων, ο οποίος επιπλέον συνεπάγεται μεγάλο κίνδυνο για το περιβάλλον. Η ανάκτηση 
ενέργειας που ελευθερώνεται κατά την καύση αποβλήτων προκαλεί αναπόφευκτα μεγαλύτερη 
τοξικότητα των αερίων που εκπέμπονται ως συνέπεια της δευτερεύουσας σύνθεσης των τοξικών 
τους συστατικών, που δημιουργείται σε χαμηλότερη θερμοκρασία, λόγω συγκέντρωσης 
θερμότητας. 

Tροπολογία 54
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

20.«Οικολογικό προφίλ»: περιγραφή, 
σύμφωνα με το ισχύον  μέτρο εφαρμογής 
για το συγκεκριμένο προϊόν  , των εισροών 
και εκροών (όπως πρώτες ύλες, εκπομπές 
και απόβλητα) που συνδέονται με ένα 
προϊόν  καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του και που είναι σημαντικές από την 
άποψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπού 
του και εκφράζονται σε φυσικά μεγέθη τα 
οποία μπορούν να μετρηθούν·

20.«Οικολογικό προφίλ»: περιγραφή, 
σύμφωνα με το ισχύον  μέτρο εφαρμογής 
για το συγκεκριμένο προϊόν που 
καταναλώνει ενέργεια , των εισροών και 
εκροών (όπως πρώτες ύλες, εκπομπές και 
απόβλητα) που συνδέονται με ένα 
προϊόν που καταναλώνει ενέργεια καθ' 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και 
που είναι σημαντικές από την άποψη του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπού του και 
εκφράζονται σε φυσικά μεγέθη τα οποία 
μπορούν να μετρηθούν, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αποτυπώματος άνθρκα··

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η ενεργειακή επίδοση κατά την κατανάλωση και μόνο δεν επαρκεί για να 
προωθηθούν οι πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει στο εξής 
να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων και οι χρήστες επίσης 
να ενημερώνονται για το αποτύπωμα αυτό σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, 
ούτως ώστε να προωθούνται τα προϊόντα που επηρεάζουν ελάχιστα την αλλαγή του κλίματος.
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Tροπολογία 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

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 της 
συνολικής περιβαλλοντικής επίπτωσης 
του προϊόντος κατά τον κύκλο ζωής του, 
όπως αντικατοπτρίζονται στον φάκελο 
τεχνικών προδιαγραφών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι όλες οι αξιολογήσεις της περιβαλλοντικής επίδοσης 
ενός προϊόντος πρέπει να βασίζονται σε αντιμετώπιση του κύκλου ζωής του.

Tροπολογία 56
Urszula Krupa

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 εκφράζονται 
σε πραγματική μείωση του 
περιβαλλοντικού του αντίκτυπου σε όλα 
τα στάδια του κύκλου ζωής του ή σε ένα 
από αυτά.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Οι "περιβαλλοντικές επιδόσεις" δεν μπορούν να περιορίζονται στην τεχνική τεκμηρίωση του 
προϊόντος, αλλά πρέπει να προσφέρουν πραγματικά περιβαλλοντικά οφέλη. Στην αντίθετη 
περίπτωση, ο όρος δεν θα ήταν τίποτε παραπάνω από μια άδεια φράση και οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται θα οδηγήσουν σε αύξηση του περιβαλλοντικού κόστους σε σχέση με το σύνολο 
των δαπανών που αναλαμβάνονται για ένα προϊόν.

Tροπολογία 57
Thomas Ulmer

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 της 
συνολικής περιβαλλοντικής επίπτωσης 
του προϊόντος κατά τον κύκλο ζωής του, 
όπως αντικατοπτρίζονται στον φάκελο 
τεχνικών προδιαγραφών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το CEFIC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικών Βιομηχανιών) υποστηρίζει την ενσωμάτωση της 
ανάγκης να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής όταν αξιολογείται η περιβαλλοντική 
επίδοση.

Tροπολογία 58
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

22. «Βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων»: η διαδικασία βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός 
προϊόντος , κατά τη διάρκεια διαδοχικών 
γενεών του, αν και όχι κατ' ανάγκην για 

22. «Βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων»: η συνεχής τάση για μείωση 
του περιβαλλοντικού αντίκτυπου ενός 
προϊόντος , κατά τη διάρκεια διαδοχικών 
γενεών του, αν και όχι κατ' ανάγκην για 
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όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές του 
προϊόντος ταυτοχρόνως·

όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές του 
προϊόντος ταυτοχρόνως·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης δεν πρέπει να αποτελέσει μια γραφειοκρατική 
διατύπωση που αντικατοπτρίζεται σε αλλαγές στην τεχνική τεκμηρίωση, αλλά μια πραγματική 
μετρήσιμη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου ενός προϊόντος.

Tροπολογία 59
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - σημείο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

- να καταρτίζει συνολικό αποτύπωμα 
άνθρακα του προϊόντος όταν διατίθεται 
στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η ενεργειακή επίδοση κατά την κατανάλωση και μόνο δεν επαρκεί για να 
προωθηθούν οι πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει στο εξής 
να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων και οι χρήστες επίσης 
να ενημερώνονται για το αποτύπωμα αυτό σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, 
ούτως ώστε να προωθούνται τα προϊόντα που επηρεάζουν ελάχιστα την αλλαγή του κλίματος.
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Tροπολογία 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και 
τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος  που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, 
τοποθετείται στο προϊόν η σήμανση 
συμμόρφωσης CE και εκδίδεται δήλωση 
συμμόρφωσης, με την οποία ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει 
ότι το προϊόν  έχει συμμορφωθεί με όλες 
τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος 
μέτρου εφαρμογής.

1. Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και 
τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος  που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής ή μέτρα 
αυτορρύθμισης, τοποθετείται στο προϊόν η 
σήμανση συμμόρφωσης CE και εκδίδεται 
δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει 
ότι το προϊόν  έχει συμμορφωθεί με όλες 
τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος 
μέτρου εφαρμογής.

Or. en

Tροπολογία 61
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και 
τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος  που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, 
τοποθετείται στο προϊόν η σήμανση 
συμμόρφωσης CE και εκδίδεται δήλωση 
συμμόρφωσης, με την οποία ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει 
ότι το προϊόν  έχει συμμορφωθεί με όλες 
τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος 
μέτρου εφαρμογής.

1. Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και 
τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος  που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής ή μέτρα 
αυτορρύθμισης, τοποθετείται στο προϊόν η 
σήμανση συμμόρφωσης CE και εκδίδεται 
δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει 
ότι το προϊόν  έχει συμμορφωθεί με όλες 
τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος 
μέτρου εφαρμογής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προς εναρμόνιση με την τροπολογία 2, ανωτέρω.

Tροπολογία 62
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Άρθρο 6
Ελεύθερη κυκλοφορία

Διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, 
περιορίζουν ή παρεμποδίζουν, για λόγους 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που 
αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού 
σχεδιασμού που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι, μέρος 1, οι οποίες
καλύπτονται από το ισχύον  μέτρο 
εφαρμογής, τη διάθεση στην αγορά ή/και 
τη θέση σε λειτουργία στο έδαφός τους 
ενός προϊόντος , που έχει συμμορφωθεί με 
όλες τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος 
μέτρου εφαρμογής και φέρει τη σήμανση 
CE σύμφωνα με το άρθρο 5.
2. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, 
περιορίζουν ή παρεμποδίζουν, για λόγους 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που 
αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού 
σχεδιασμού που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι, μέρος 1, ενός προϊόντος
που φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με το 
άρθρο 5, για το οποίο το ισχύον μέτρο 
εφαρμογής δεν προβλέπει απαίτηση 
οικολογικού σχεδιασμού.
3. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την 
παρουσίαση, π.χ. σε εμπορικές εκθέσεις 
και επιδείξεις, προϊόντων  τα οποία δεν 
συμφωνούν με τις διατάξεις του 
εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής, υπό την 
προϋπόθεση να υπάρχει ορατή ένδειξη 
σύμφωνα με την οποία δεν διατίθενται 
στην αγορά/τίθενται σε λειτουργία έως 
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ότου συμμορφωθούν με τις διατάξεις 
αυτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η ενεργειακή επίδοση κατά την κατανάλωση και μόνο δεν επαρκεί για να 
προωθηθούν οι πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει στο εξής 
να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων και οι χρήστες επίσης 
να ενημερώνονται για το αποτύπωμα αυτό σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, 
ούτως ώστε να προωθούνται τα προϊόντα που επηρεάζουν ελάχιστα την αλλαγή του κλίματος.

    

Tροπολογία 63
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ιδίως με την 
ενίσχυση των δικτύων και δομών 
παροχής βοήθειας, για την ενθάρρυνση 
των ΜΜΕ και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων να υιοθετήσουν, ήδη από το 
στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος, 
περιβαλλοντικώς υγιή προσέγγιση και να 
προσαρμοσθούν προς τη μελλοντική 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ενθάρρυνση των ΜΜΕ και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων να υιοθετήσουν, ήδη 
από το στάδιο του σχεδιασμού του 
προϊόντος, προσέγγιση σύμφωνη προς τις 
αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας
και να προσαρμοσθούν προς τη 
μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εάν ο στόχος είναι η τήρηση των απαιτήσεων του οικολογικού σχεδιασμού, τότε θα πρέπει οι 
απαιτήσεις αυτές να διευκρινιστούν σαφώς Μια προσέγγιση σύμφωνη προς τις αρχές της 
περιβαλλοντικής προστασίας σημαίνει τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού κόστους του 
προϊόντος σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του.



PE418.286v02-00 42/57 AM\766500EL.doc

EL

Tροπολογία 64
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη παρέχουν στις ΜΜΕ 
και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάθε 
βοήθεια όσον αφορά πληροφορίες για τις 
απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού. 
Οι απαιτήσεις αυτές δεν συνεπάγονται 
δυσανάλογη προς τους στόχους του 
οικολογικού σχεδιασμού επιβάρυνση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, όπου αυτό 
δικαιολογείται, να εγκρίνουν προσωρινή 
απαλλαγή από ιδιαίτερα επιβαρυντικές 
απαιτήσεις σε συνάρτηση με την επίτευξη 
των στόχων αυτών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι κατ' εξοχήν ευάλωτες σε αλλαγές των διατάξεων, που 
συνεπάγονται επιπρόσθετες δαπάνες και γραφειοκρατία. Έχοντας υπόψη τη σκοπιμότητα και 
αποτελεσματικότητα των·συγκεκριμένων μέτρων υποστήριξης, δεν πρέπει αυτά να περιοριστούν 
στην πρόσβαση στις πληροφορίες και μόνο. Πράγματι, για τις ΜΜΕ, πρόκειται μόνο για 
πρωταρχικό στάδιο στη διαδικασία αναπροσαρμογής σε νέες συνθήκες εργασίας.

Tροπολογία 65
Thomas Ulmer

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:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάλυση του κόστους θα πρέπει να βασίζεται στον πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος.

Tροπολογία 66
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο 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
που καταναλώνει ενέργειακαι όλες τις 
σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, 
μεταξύ άλλων την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και το συνολικό 
αποτύπωμα άνθρακα.. 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·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η ενεργειακή επίδοση κατά την κατανάλωση και μόνο δεν επαρκεί για να 
προωθηθούν οι πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει στο εξής 
να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων και οι χρήστες επίσης 
να ενημερώνονται για το αποτύπωμα αυτό σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, 
ούτως ώστε να προωθούνται τα προϊόντα που επηρεάζουν ελάχιστα την αλλαγή του κλίματος.
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Tροπολογία 67
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο 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, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
παραγωγής,  και όλες τις σημαντικές 
περιβαλλοντικές παραμέτρους, μεταξύ 
άλλων την ενεργειακή αποδοτικότητα και 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων. 
Το βάθος ανάλυσης των περιβαλλοντικών 
πτυχών και της δυνατότητας βελτίωσής 
τους είναι ανάλογο της σημασίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαδικασία παραγωγής πρέπει να συμπεριληφθεί.

Tροπολογία 68
Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο 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 

 (α) μελετά τον κύκλο ζωής του προϊόντος
και όλες τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
παραμέτρους, μεταξύ άλλων την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων. Το 
βάθος ανάλυσης των περιβαλλοντικών 
πτυχών και της δυνατότητας βελτίωσής 
τους είναι ανάλογο της σημασίας τους.
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αφορούν τις άλλες πτυχές·

Or. en

Tροπολογία 69
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο β) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(β) πραγματοποιεί αξιολόγηση των 
συνεπειών για το περιβάλλον, τους 
καταναλωτές και τους κατασκευαστές, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, από 
άποψη ανταγωνιστικότητας και στις
αγορές εκτός Κοινότητας, καινοτομίας, 
πρόσβασης στην αγορά και κόστους και 
οφέλους·

(β) πραγματοποιεί αξιολόγηση των 
συνεπειών για το περιβάλλον, τους 
καταναλωτές και τους κατασκευαστές, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων, από άποψη 
ανταγωνιστικότητας και στις αγορές εκτός 
Κοινότητας, καινοτομίας, πρόσβασης στην 
αγορά και κόστους και οφέλους·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στις διατάξεις που αφορούν την υλοποίηση των στόχων του οικολογικού σχεδιασμού δεν πρέπει 
να παραμελούνται οι στόχοι που αναφέρονται στο προοίμιο. Η οικονομία της Κοινότητας 
βασίζεται επίσης στην δραστηριότητα των μικρών οικονομικών παραγόντων (των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων), τα συμφέροντα των οποίων δεν πρέπει να παραμελούνται στις διατάξεις της 
νομοθεσίας.

Tροπολογία 70
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(στ) ορίζει ημερομηνία(-ες) εφαρμογής, 
τυχόν σταδιακά ή μεταβατικά μέτρα ή 
περιόδους, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις για τις ΜΜΕ ή για 
συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων που 

(στ) ορίζει ημερομηνία(-ες) εφαρμογής, 
τυχόν σταδιακά ή μεταβατικά μέτρα ή 
περιόδους, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις για τις ΜΜΕ και 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ή για 
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κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από 
ΜΜΕ.

συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων που 
κατασκευάζονται από αυτές.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στις διατάξεις που αφορούν την υλοποίηση των στόχων του οικολογικού σχεδιασμού δεν πρέπει 
να παραμελούνται οι στόχοι που αναφέρονται στο προοίμιο. Η οικονομία της Κοινότητας 
βασίζεται στην δραστηριότητα τωνΜΜΕ και των μικρών οικονομικών παραγόντων (των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων), τα συμφέροντα των οποίων δεν πρέπει να παραμελούνται στις διατάξεις 
της νομοθεσίας που θεσπίζεται.

Tροπολογία 71
Anja Weisgerber

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 
σχέδιο προγραμματος εργασίας το οποίο 
λαμβάνει υπόψη την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής σε συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα και δημοσιοποιείται, το 
αργότερο στις 31.12.09 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 σχέδιο προγράμματος 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.

Το σχέδιο προγράμματος εργασίας 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προς εξέταση. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξετάζει κάθε μεμονωμένη 
ομάδα προϊόντων ξεχωριστά. Το τελικό 
πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει μόνο 
ομάδες  προϊόντων για τις οποίες το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του. Καμία άλλη ομάδα 
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προϊόντων δεν εξετάζεται από την 
Επιτροπή ενόψει της έγκρισης μέτρων 
εφαρμογής. Μπορούν, ωστόσο, να 
υποβάλλονται εκ νέου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προς έγκριση σε μελλοντικό 
σχέδιο προγράμματος εργασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten.  

Tροπολογία 72
Satu Hassi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 1 - εδάφια 1 και 1 α (νέα)

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 06 
Ιουλίου 2010.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάλογο 
προτεραιότητας με τα συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα (π. χ. προϊόντα του 
τομέα των δομικών κατασκευών και 
απορρυπαντικά) και προϊόντα που 
καταναλώνουν νερό, για τα οποία  πρέπει 
να θεσπιστεί ρύθμιση έως το 2012, με 
βάση το περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο 
και το εύρος των προοπτικών βελτίωσης 
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
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Or. en

Tροπολογία 73
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1α. Έως το 2011, η Επιτροπή θα έχει 
αναπτύξει μέθοδο για την προετοιμασία 
μέτρων εφαρμογής και τη διευκόλυνση 
της διαδικασίας ιεράρχησης όσον αφορά 
τα μη συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων που δεν καταναλώνουν νερό, 
των υφασμάτων,επίπλων, προϊόντων του 
τομέα των δομικών κατασκευών και των 
απορρυπαντικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που εφαρμόζεται σήμερα για την εκπόνση μέτρων εφαρμογής πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί για να καλύψει τα μη συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα.

Tροπολογία 74
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

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 

- μέτρα εφαρμογής αρχίζοντας από τα 
προϊόντα ή τις ομάδες προϊόντων που 
έχουν χαρακτηρισθεί από το ΕΠΑΚ ως 
παρέχοντα / παρέχουσες μεγάλες 
δυνατότητες οικονομικώς αποδοτικής 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, όπως ο εξοπλισμός 
θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, 
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του οικιακού όσο και του τριτογενούς 
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,

τα συστήματα ηλεκτρικών κινητήρων, τα 
συστήματα φωτισμού τόσο του οικιακού 
όσο και του τριτογενούς 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,

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς εναρμόνιση με την τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψεως 22, ανωτέρω.

Tροπολογία 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ως 
προς κάθε μέτρο εφαρμογής, εφαρμόζει 
ισόρροπη συμμετοχή των εκπροσώπων 
των κρατών μελών και όλων των 
ενδιαφερομένων για το εν λόγω προϊόν ή 
ομάδα προϊόντων, όπως η βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των 
βιοτεχνιών, των συνδικαλιστικών 
ενώσεων, των εμπόρων, των εμπόρων 
λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των 
ενώσεων προστασίας του περιβάλλοντος 
και των οργανώσεων καταναλωτών. Τα εν 
λόγω μέρη συμβάλλουν ειδικότερα στον 
ορισμό και στην αναθεώρηση των μέτρων 
εφαρμογής, στην εξέταση της 
αποτελεσματικότητας των καθιερωμένων 
μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς και 
στην αξιολόγηση των εθελοντικών 
συμφωνιών και άλλων μέτρων 
αυτορρύθμισης. Τα εν λόγω μέρη 
συναντώνται σε ένα φόρουμ 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ως 
προς κάθε μέτρο εφαρμογής, εφαρμόζει 
ισόρροπη συμμετοχή των εκπροσώπων 
των κρατών μελών και όλων των 
ενδιαφερομένων για το εν λόγω προϊόν ή 
ομάδα προϊόντων, όπως η βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των 
βιοτεχνιών, των συνδικαλιστικών 
ενώσεων, των εμπόρων, των εμπόρων 
λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των 
ενώσεων προστασίας του περιβάλλοντος 
και των οργανώσεων καταναλωτών. Τα εν 
λόγω μέρη συμβάλλουν ειδικότερα στον 
ορισμό και στην αναθεώρηση των μέτρων 
εφαρμογής και σχετικών 
συμπληρωματικών μέτρων για την 
προώθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης 
προϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους, όπως η προώθηση 
εναλλακτικών επιχειρησιακών προτύπων, 
στην εξέταση της αποτελεσματικότητας 
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διαβούλευσης. Η Επιτροπή καταρτίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ.

των καθιερωμένων μηχανισμών 
επιτήρησης της αγοράς και στην 
αξιολόγηση των εθελοντικών συμφωνιών 
και άλλων μέτρων αυτορρύθμισης Τα εν 
λόγω μέρη συναντώνται σε ένα φόρουμ 
διαβούλευσης. Η Επιτροπή καταρτίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το φόρουμ διαβούλευσης πρέπει να αποβλέπει στον ευρύτερο δυνατό διάλογο.

Tροπολογία 76
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες
που επιβάλλονται σε περίπτωση 
παραβίασης  των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή 
τους  . Οι προβλεπόμενες  κυρώσεις πρέπει 
να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές, λαμβανομένου υπόψη του 
βαθμού μη συμμόρφωσης και του αριθμού 
τεμαχίων των μη συμμορφούμενων 
προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική 
αγορά. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αυτές 
τις διατάξεις στην Επιτροπή κατά την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, το αργότερο, και κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίησή τους το 
συντομότερο δυνατόν. 2005/32 
(προσαρμοσμένο)

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες
που επιβάλλονται σε περίπτωση 
παραβίασης  των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή 
τους  . Οι προβλεπόμενες  κυρώσεις πρέπει 
να είναι ανάλογες προς την απουσία 
κινδύνων που δημιουργούνται από τα 
προϊόντα, αλλά ταυτόχρονα, 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές, λαμβανομένου επίσης 
υπόψη του βαθμού μη συμμόρφωσης και 
του αριθμού τεμαχίων των μη 
συμμορφούμενων προϊόντων που 
διατίθενται στην κοινοτική αγορά. . Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν αυτές τις 
διατάξεις στην Επιτροπή κατά την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, το αργότερο, και κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίησή τους το 
συντομότερο δυνατόν. 2005/32 
(προσαρμοσμένο)
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου για την υλοποίηση των στόχων της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, 
αντίθετα προς άλλες διατάξεις, οι οποίες αποβλέπουν κυρίως στην προστασία των 
καταναλωτών από πραγματικούς κινδύνους που προκαλούνται από τη διάθεση στην αγορά 
προϊόντων που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα, οι κυρώσεις που εφαρμόζονται πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την απουσία κινδύνων που προκύπτουν σε περίπτωση μη υλοποίησης των 
στόχων της οδηγίας.  Οι κυρώσεις πρέπει να είναι ανάλογες προς τον κίνδυνο που 
δημιουργείται.

Tροπολογία 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

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 το 2015, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πριν να εξεταστεί μια ενδεχόμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογής, η ίδια η Οδηγία χρειάζεται 
να αναθεωρηθεί. Δεν έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία ακόμα σχετικά με την εμπειρία που έχει 
αποκομιστεί με την εφαρμογή της Οδηγίας. Θα πρέπει να περιμένουμε μερικά χρόνια ακόμα 
πριν να είναι διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις εμπειρίες των κατασκευαστών όσον αφορά τις 
απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού, και τον αντίκτυπό τους στις αγορές.  Έως ότου 
δοκιμαστούν στην πράξη η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα της Οδηγίας, κάθε περαιτέρω 
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επέκταση των πεδίου εφαρμογής της είναι πρόωρη.  

Tροπολογία 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

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 το 2012  η Επιτροπή 
επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα της 
παρούσας οδηγίας και των μέτρων 
εφαρμογής της, αφιερώνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στο συνολικό κύκλο ζωής των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και της 
προώθησης της επαναχρησιμοποίησης 
και της ανακύκλωσης, του ορίου για τη 
λήψη μέτρων εφαρμογής, των μηχανισμών 
επιτήρησης της αγοράς και οποιασδήποτε 
σχετικής αυτορρύθμισης που προκύπτει -
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
εναλλακτικών επιχειρησιακών προτύπων 
που ενισχύουν την περιβαλλοντική 
επίδοση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των προϊόντων, όπως η εφαρμογή 
της λειτουργικής λογικής, η απεξάρτηση 
από τους υλικούς πόρους και ο 
βιομιμητισμός, π. χ. - μετά από 
διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης 
που αναφέρεται ανωτέρω και, ανάλογα με 
την περίπτωση, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις 
για την τροποποίησή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση της τροπ. 2.
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Tροπολογία 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 1.1. - στοιχείο εα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(εα) επαναχρησιμοποίησης ή ανάκτηση

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινιστεί ότι η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση καλύπτονται από τον 
προσδιορισμό.

Tροπολογία 80
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 1.2. - στοιχείο εα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(εα) το αποτύπωμα άνθρακα

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η ενεργειακή επίδοση κατά την κατανάλωση και μόνο δεν επαρκεί για να 
προωθηθούν οι πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει στο εξής 
να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων και οι χρήστες επίσης 
να ενημερώνονται για το αποτύπωμα αυτό σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, 
ούτως ώστε να προωθούνται τα προϊόντα που επηρεάζουν ελάχιστα την αλλαγή του κλίματος.
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Tροπολογία 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

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 27 
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·

(δ) χρήση ουσιών που ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια του Άρθρου 57 του 
Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ (REACH) και 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 
59(1) του Κανονισμού αυτού, και 
λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας 
σχετικά με την εμπορία και τη χρήση 
συγκεκριμένων ουσιών, όπως οι οδηγίες 
76/769/ΕΟΚ ή 2002/95/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφαλής χρήση των χημικών ουσιών ρυθμίζεται από 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 είναι η βελτίωση της 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους των χημικών 
ουσιών. Μπορούν να εξετάζονται ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία. Πρέπει, 
εντούτοις, στην πρόταση για τον οικολογικό σχεδιασμό να αποφευχθούν μέτρα που 
επικαλύπτονται, είναι ασύμβατα ή συγκρούονται με τις διατάξεις του REACH. 

Tροπολογία 82
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I - Μέρος 2 - σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

- το αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντος, 
τουλάχιστον όταν διατίθεται στην αγορά 
ή τίθεται σε λειτουργία εντός της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η ενεργειακή επίδοση κατά την κατανάλωση και μόνο δεν επαρκεί για να 
προωθηθούν οι πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει στο εξής 
να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων και οι χρήστες επίσης 
να ενημερώνονται για το αποτύπωμα αυτό σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, 
ούτως ώστε να προωθούνται τα προϊόντα που επηρεάζουν ελάχιστα την αλλαγή του κλίματος.

Tροπολογία 83
Marie-Noëlle Lienemann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I - Μέρος 3 - παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες, 
σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής, είναι 
δυνατόν να επηρεάζονται ουσιαστικά από 
τον σχεδιασμό του προϊόντος, οι 
κατασκευαστές προϊόντων  υποχρεούνται 
να διενεργούν αξιολόγηση του μοντέλου 
του προϊόντος  καθ' όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του, με βάση ρεαλιστικές 
παραδοχές σχετικά με τις κανονικές 
συνθήκες και για τους σκοπούς της 
χρησιμοποίησής του. Άλλες 
περιβαλλοντικές πτυχές μπορεί να 
εξετάζονται σε εθελοντική βάση.

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες, 
σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής, είναι 
δυνατόν να επηρεάζονται ουσιαστικά από 
τον σχεδιασμό του προϊόντος που 
καταναλώνει ενέργεια, οι κατασκευαστές 
προϊόντων τα οποία καταναλώνουν 
ενέργεια υποχρεούνται να διενεργούν 
αξιολόγηση του μοντέλου του προϊόντος
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, 
με βάση ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με 
τις κανονικές συνθήκες και τους σκοπούς 
της χρησιμοποίησής του και το 
αποτύπωμα άνθρακα.. Άλλες 
περιβαλλοντικές πτυχές μπορεί να 
εξετάζονται σε εθελοντική βάση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η ενεργειακή επίδοση κατά την κατανάλωση και μόνο δεν επαρκεί για να 
προωθηθούν οι πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει στο εξής 
να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων και οι χρήστες επίσης 
να ενημερώνονται για το αποτύπωμα αυτό σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, 
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ούτως ώστε να προωθούνται τα προϊόντα που επηρεάζουν ελάχιστα την αλλαγή του κλίματος.

Tροπολογία 84
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII - σημείο 9 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

9. ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΚΙΝΉΤΡΩΝ 9. ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί συνοχή μεταξύ του τίτλου και του περιεχομένου της ρήτρας.

Tροπολογία 85
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII  – σημείο 9α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

9α. ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Μέτρα αυτορρύθμισης δεν θεωρείται 
κατά κανόνα ότι ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια του παρόντος Παραρτήματος, 
παρά μόνο όταν ο όγκος παραγωγής του 
προϊόντος ή της ομάδας προϊόντων που 
διατίθεται στην εμπορία στην ΕΕ. 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 75% ή 
περισσότερο 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οιαδήποτε πρόταση μέτρου αυτορρύθμισης είναι επαρκώς 
αντιπροσωπευτική για το προϊόν ή την ομάδα προϊόντων, και να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα το 
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πρόβλημα των πολλών "ελεύθερων σκοπευτών" που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την 
αξιοπιστία του μέτρου αυτορρύθμισης.  Αυτή τη στιγμή η πρόταση της Επιτροπής δεν 
περιλαμβάνει κανένα όριο, και υπάρχει κίνδυνος, χωρίς αυτό, η εθελοντική αυτορρύθμιση να 
θεωρηθεί μη βιώσιμη, παρόλο που ενδέχεται να οδηγήσει ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος 
σε αποτελέσματα απ' ό, τι τα μέτρα εφαρμογής.
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