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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον 
αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (αναδιατύπωση)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0399),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0277/2008),

– έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της 9ης Οκτωβρίου 2008 που απηύθυνε η Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 80α, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (A6-0000/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των Νομικών 
Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν 
λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που 
προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης και των 
τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των 
υφισταμένων κειμένων, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας τους,

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί στις συστάσεις της 
Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

                                               
1 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα

για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για 

προϊόντα
Σε ολόκληρο το κείμενο της πρότασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου, οι 
λέξεις "συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα" αντικαθίστανται από τη λέξη
"προϊόντα".

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιορισμένη επέκταση του πεδίου εφαρμογής στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα δεν 
θα επιτρέψει να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό των οικονομικά αποδοτικών βελτιώσεων των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, δεδομένου ότι θα προστεθούν λίγες μόνο νέες 
ομάδες προϊόντων. Εξάλλου, η οδηγία προβλέπει ούτως ή άλλως κριτήρια για την επιλογή των 
προϊόντων τα οποία θα καλύπτονται τελικά από τα μέτρα εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων 
των εκτιμήσεων επιπτώσεων κλπ. Επομένως, δεν δικαιολογείται η προσθήκη μιας σχετικά 
αυθαίρετης προκαταρκτικής εκτίμησης. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής πέραν των 
συνδεομένων με την ενέργεια προϊόντων θα παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να δίδεται 
προτεραιότητα σε προϊόντα τα οποία έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και μεγάλες 
δυνατότητες για να καταστούν φιλικότερα προς το περιβάλλον. 

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών ή (2) Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών ή 
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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. 

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 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα προϊόντα σύμφωνα με 
την τροπολογία 1.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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.

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 τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση εθνικών διατάξεων ή η εισαγωγή νέων δεν πρέπει να περιορίζει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. 

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 που αφορούν 
τον αειφόρο χαρακτήρα των προϊόντων 
τους. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδοτική 
στήριξη σε οργανώσεις εκπροσώπησης 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
συμμετοχή των μεσαίων, μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων στο φόρουμ 
διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
18.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν γενικά το χρόνο, τα οικονομικά 
μέσα και τις γλωσσικές δεξιότητες για να συμβάλουν άμεσα στις εργασίες του φόρουμ 
διαβούλευσης. Για το λόγο αυτό, η εκπροσώπησή τους πρέπει να ανατίθεται σε οργανώσεις 
εκπροσώπησης ευρωπαϊκών ΜΜΕ, οι οποίες πρέπει να στηρίζονται οικονομικά από την 
Επιτροπή για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η Επιτροπή πρέπει, με βάση την πείρα 
από την εφαρμογή της οδηγίας, να 
εξετάσει τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητά της και να εκτιμήσει 
τη σκοπιμότητα επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της πέραν των συνδεόμενων 
με την ενέργεια προϊόντων. Στο πλαίσιο 
της επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να 
διαβουλευτεί με εκπροσώπους των κρατών 
μελών, καθώς και με τα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη.

(38) Η Επιτροπή πρέπει, με βάση την πείρα 
από την εφαρμογή της οδηγίας, να 
εξετάσει την αποτελεσματικότητα της 
παρούσας οδηγίας και των μέτρων 
εφαρμογής της, καθώς και τις μεθόδους 
που στηρίζουν την προετοιμασία των 
μέτρων εφαρμογής. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να 
διαβουλευτεί με εκπροσώπους των κρατών 
μελών, καθώς και με τα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα προϊόντα θα οδηγήσει σε περισσότερο εις  βάθος 
εξέταση άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων εκτός της ενεργειακής απόδοσης. Ως εκ τούτου, 
είναι απαραίτητη η επανεξέταση των μεθόδων προετοιμασίας των μέτρων εφαρμογής. Μια 
μέθοδος που βασίζεται σε πολλά κριτήρια είναι επίσης σύμφωνη με την προσέγγιση που 
βασίζεται στον κύκλο ζωής, η οποία προωθείται από το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη 
κατανάλωση και παραγωγή και για τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική. Η αιτιολογική σκέψη 
αντιστοιχεί στο άρθρο 21 σχετικά με την επανεξέταση.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. «Προϊόν», κάθε προϊόν το οποίο
διατίθεται  στην αγορά ή/και τίθεται  σε 
λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις 
μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο 
τρόπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα προϊόντα σύμφωνα με 
την τροπολογία 1.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 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 πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει , για 
τα τρία επόμενα χρόνια, ενδεικτικό 
κατάλογο ομάδων προϊόντων που 
θεωρούνται ότι έχουν προτεραιότητα για 

Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει , για 
τα τρία επόμενα χρόνια, ενδεικτικό 
κατάλογο ομάδων προϊόντων που 
θεωρούνται ότι έχουν προτεραιότητα για 
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τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής. τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής.
Το πρόγραμμα εργασίας τροποποιείται 
περιοδικά από την Επιτροπή μετά από 
διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης.

Το πρόγραμμα εργασίας τροποποιείται 
περιοδικά και τουλάχιστον ανά τριετία 
από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση 
με το φόρουμ διαβούλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία στην πρώτη πρόταση έχει ήδη παρέλθει και επομένως πρέπει να διαγραφεί. 
Προκειμένου, ωστόσο, να υπάρχει πλαίσιο αναφοράς, προτείνεται να υποβάλλεται από την 
Επιτροπή τουλάχιστον ανά τριετία νέο πρόγραμμα εργασίας για να εξασφαλιστεί συνεχής 
βελτίωση και ασφάλεια προγραμματισμού για τη βιομηχανία.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στις 2012  η Επιτροπή 
επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα της 
παρούσας οδηγίας και των μέτρων 
εφαρμογής της, την αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων που στηρίζουν την 
προετοιμασία μέτρων εφαρμογής όσον 
αφορά την επαρκή κάλυψη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
προϊόντων καθ' όλο τον κύκλο ζωής τους, 
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. en
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Αιτιολόγηση

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα προϊόντα θα οδηγήσει σε περισσότερο εις  βάθος 
εξέταση άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων εκτός της ενεργειακής απόδοσης. Ως εκ τούτου, η 
επανεξέταση των μεθόδων προετοιμασίας των μέτρων εφαρμογής είναι απαραίτητη ώστε να 
μην λαμβάνονται υπόψη μόνον οι παράμετροι της ενεργειακής απόδοσης, αλλά το σύνολο του 
κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Μια μέθοδος που βασίζεται σε πολλά κριτήρια είναι επίσης 
σύμφωνη με την προσέγγιση που βασίζεται στον κύκλο ζωής, η οποία προωθείται από το σχέδιο 
δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και για τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

COM(2008)0151 of  – 2008/0151(COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα
COM(2008) 399 τελικό, 16.7.2008 - 2008/0151 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 
διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και κυρίως 
το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα , η οποία αποτελείται από τις 
αντίστοιχες Νομικές Υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, συνεδρίασε στις 24.07.08 με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την 
προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή1, η εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον 

                                               
1 Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική έκδοση του 
κειμένου και εργάστηκε επί τη βάσει του αγγλικού κειμένου που αποτελεί την πρωτότυπη γλωσσική έκδοση του 
υπό εξέτασιν κειμένου.
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καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα και την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 
96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οδήγησε τη 
Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας να διαπιστώσει, βάσει κοινής συμφωνίας, ότι στο άρθρο 20 
η αντικατάσταση της λέξης "κυρώσεις" με τη λέξη "κανόνες" και η προσθήκη της τελικής 
πρότασης : "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"  πρέπει να επισημαίνονται με γκρίζα σκίαση που 
χρησιμοποιείται συνήθως για την επισήμανση ουσιαστικών τροποποιήσεων.

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης έδωσε τη δυνατότητα στην Συμβουλευτική Ομάδα 
Εργασίας να καταλήξει ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία 
ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην πρόταση αυτή 
ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η Ομάδα Εργασίας κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα, ότι 
όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης και 
των τροποποιήσεων αυτών, ότι η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των 
υφισταμένων κειμένων, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας τους.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsult Jurisconsult εκτελών χρέη Γενικού 

Διευθυντή
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"Οι τρέχουσες συνήθειες κατανάλωσης και παραγωγής έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αερίων του θερμοκηπίου, της ρύπανσης και της 
εξάντλησης των φυσικών πόρων. Πολλά μπορούν να γίνουν ώστε ο τρόπος με τον οποίο 
καταναλώνουμε και παράγουμε στην Ευρώπη να καταστεί πιο βιώσιμος, χωρίς πρόσθετο 
κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, και να μπορεί να προσφέρει οφέλη."
(Απόσπασμα από την Ανακοίνωση Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο 
δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και για τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για περισσότερα 
προϊόντα).

Η οδηγία πλαίσιο 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 
Ιουλίου 2005, θεσπίζει πλαίσιο για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον 
αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, στο εξής "οδηγία οικολογικού σχεδιασμού". 
Στόχος της προτεινόμενης αναδιατύπωσης της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού είναι να 
ενσωματώσει την τροποποιητική οδηγία 2008/28/EC1 και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής 
της ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση κοινοτικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού και 
για όλα τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Αυτές οι απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού είναι υποχρεωτικές διατάξεις, οι οποίες καθορίζονται με μέτρα εφαρμογής και 
αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 

Αναδιατύπωση

Ο εισηγητής εκφράζει πρώτα απ' όλα τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει 
μόνο μια πολύ περιορισμένη αναδιατύπωση της σημαντικής οδηγίας οικολογικού 
σχεδιασμού, κυρίως διότι δεν φαίνεται να υπάρχουν "ουσιαστικές τροποποιήσεις" της 
οδηγίας που θα απαιτούσαν αναδιατύπωση.  

Πεδίο εφαρμογής

Στην αναδιατύπωση, η Επιτροπή προτείνει μόνο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας σε "συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα" τα οποία ορίζονται ως "κάθε προϊόν που, 
κατά τη χρήση του, έχει επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας" και δεσμεύεται να 
επανεξετάσει το 2012 εάν πρέπει να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το πεδίο εφαρμογής. Ο 
εισηγητής, από την άλλη πλευρά, προτείνει την άμεση επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε 
όλα τα προϊόντα πλην των μέσων μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία κατά την προσαρμογή στις μελλοντικές περιβαλλοντικές 
προκλήσεις και προτεραιότητες, όπως είναι η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Σύμφωνα 
                                               
1 Οδηγία 2008/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2005/32/ΕΚ για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 48).
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με την εκτίμηση των επιπτώσεων που πραγματοποίησε η Επιτροπή, η επιλογή αυτή έχει 
πράγματι αναγνωριστεί ως η καλύτερη επιλογή, ενώ η εναλλακτική λύση που παρουσιάζεται 
στην πρόταση της Επιτροπής δεν έχει καν αξιολογηθεί! 

Γενικός στόχος του οικολογικού σχεδιασμού είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των προϊόντων με το ελάχιστο κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος. Θεωρείται 
ότι τα περισσότερα προϊόντα μπορούν να έχουν καλύτερες επιδόσεις με λιγότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις με το ίδιο ή ελαφρά μόνον υψηλότερο κόστος για τους 
καταναλωτές. Η περιορισμένη επέκταση του πεδίου εφαρμογής στα συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα δεν θα επιτρέψει να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό των οικονομικά 
αποδοτικών βελτιώσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, δεδομένου ότι θα 
προστεθούν λίγες μόνο νέες ομάδες προϊόντων. 

Έχει επομένως καίρια σημασία να επιτρέπει το νομικό πλαίσιο οικολογικού σχεδιασμού της 
ΕΕ τη συστηματική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών στο στάδιο σχεδιασμού όλων των 
προϊόντων που παρουσιάζουν δυνατότητες βελτίωσης.

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού δεν θα εμποδίσει 
την εν εξελίξει διαδικασία εφαρμογής, δεδομένου ότι η οδηγία είναι μια οδηγία-πλαίσιο και, 
ως εκ τούτου, η αλλαγή του πεδίου εφαρμογής δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην επιλογή των 
προϊόντων. Εναπόκειται πάντα στην Επιτροπή να αποφασίσει, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ρυθμιστικής επιτροπολογίας, ποια προϊόντα θα καλύπτονται από τα μέτρα εφαρμογής και 
σύμφωνα με ποιες προτεραιότητες. Δεν θα ήταν δικαιολογημένο να προστεθεί μια σχετικά 
αυθαίρετη προκαταρκτική αξιολόγηση, όπως η επέκταση μόνο σε προϊόντα που σχετίζονται 
με την ενέργεια.

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής πέραν των συνδεομένων με την ενέργεια προϊόντων θα 
παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να δίδεται προτεραιότητα σε προϊόντα τα οποία έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και μεγάλες δυνατότητες για να καταστούν 
φιλικότερα προς το περιβάλλον. Θα επιτρέψει τον καθορισμό ελάχιστων περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και παρέχοντας στους καταναλωτές ευρύτερο 
φάσμα βιώσιμων προϊόντων.

Σε μια περίοδο συνεχούς ελάττωσης των φυσικών πόρων, φιλικά προς το περιβάλλον και 
ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα δεν θα είναι μόνο προς όφελος των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, αλλά θα συμβάλουν επίσης αποφασιστικά στην επιτυχία και την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.   

Επανεξέταση

Η πρόταση του εισηγητή να επεκταθεί άμεσα το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα προϊόντα 
καθιστά περιττή την εκτίμηση της "σκοπιμότητας" περαιτέρω επέκτασης. Ταυτόχρονα, 
εξακολουθεί να είναι αναγκαία η επανεξέταση όλων των μηχανισμών της οδηγίας. Επιπλέον, 
πρέπει να ελεγχθεί η μέθοδος των προπαρασκευαστικών μελετών για τα μέτρα εφαρμογής. Η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα προϊόντα θα οδηγήσει σε περισσότερο εις βάθος 
εξέταση άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων εκτός της ενεργειακής απόδοσης. Ως εκ 
τούτου, η επανεξέταση της μεθόδου για την προετοιμασία των μέτρων εφαρμογής είναι 
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απαραίτητη για να ληφθεί υπόψη το σύνολο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, πράγμα το 
οποίο συμφωνεί επίσης με την προσέγγιση που βασίζεται στον κύκλο ζωής, η οποία 
προωθείται από το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και για τη 
βιώσιμη βιομηχανική πολιτική.
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