
 

Οικολογικός σχεδιασμός: από την ενεργειακή
απόδοση στην ανακύκλωση
 
Την εισαγωγή νέων παραμέτρων για την ανακύκλωση και την επισκευή των προϊόντων
στην οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 
Σε έκθεση που εγκρίθηκε την Πέμπτη 31 Μαΐου,  οι ευρωβουλευτές καλούν την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει περισσότερα προϊόντα εντός του πεδίου
εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό που αποσκοπεί στην αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης προϊόντων όπως οι λέβητες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι
οικιακές συσκευές ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού.
 
Καθώς ο μέσος καταναλωτής της ΕΕ αγοράζει ένα νέο κινητό τηλέφωνο κάθε δύο
χρόνια, οι βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν να επεκτείνουν την αρχή του οικολογικού
σχεδιασμού και σε αυτόν τον τομέα. Ο καλύτερος σχεδιασμός των κινητών τηλεφώνων
δεν θα συμβάλει μόνο στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, αλλά θα
διασφαλίσει επίσης ότι τα σπάνια μέταλλα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους
ανακυκλώνονται, ότι είναι καλύτερα σχεδιασμένα και ότι η μπαταρία τους μπορεί εύκολα
να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί.
 

Σύμφωνα με την έκθεση, η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό θα συμπεριλάβει εκτός
από την ενεργειακή απόδοση ενός προϊόντος και άλλες περιβαλλοντικές πτυχές του
όπως τη σύνθεση, την αντοχή, την αποσυναρμολόγηση, την επισκευή και την
ανακύκλωση του, αξιοποιώντας έτσι πλήρως τις δυνατότητές του. Η έκθεση υποστηρίζει
τη στροφή προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο, γνωστό ως το μοντέλο της κυκλικής
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kuklike-oikonomia-kai-meiose-apobleton/20151201STO05603/kuklike-oikonomia-khresimopoiese-to-xana


οικονομίας, στο οποίο τα υλικά και τα προϊόντα επαναχρησιμοποιούνται, επισκευάζονται
και ανακυκλώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο.
 

Τον Ιούλιο του 2017, το Κοινοβούλιο ζήτησε τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων για το
χρονικό διάστημα που πρέπει να διαρκούν τα προϊόντα για την αντιμετώπιση της
λεγόμενης «προγραμματισμένης απαξίωσης», όταν δηλαδή, οι εταιρείες χτίζουν
ελαττώματα σε μια συσκευή προκειμένου αυτή να εκπνεύσει σε μία καθορισμένη
ημερομηνία.
 
 
 
Τι είναι ο οικολογικός σχεδιασμός;
 
Υπάρχουν ορισμένα προϊόντα που πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση (προϋποθέσεις οικολογικού σχεδιασμού). Πριν από
την κυκλοφορία αυτών των προϊόντων στην αγορά της ΕΕ, πρέπει να διασφαλιστεί ότι
συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες.
 
• Οι κατασκευαστές υποχρεούνται, κατά το σχεδιασμό, να μειώσουν την κατανάλωση
ενέργειας και άλλες αρνητικές για το περιβάλλον επιπτώσεις.
 
• Αυτό εμποδίζει τη δημιουργία φραγμών στο εμπόριο, ενώ βοηθά στη βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
• Μεταξύ των προϊόντων που καλύπτονται από τους κανόνες είναι οι λέβητες, οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οικιακές συσκευές κ.λπ. Δείτε τον πλήρη κατάλογο εδώ.
 
• Η πολιτική οικολογικού σχεδιασμού μπορεί να εξοικονομήσει από τα νοικοκυριά €490
σε λογαριασμούς ενέργειας κάθε χρόνο μέχρι το 2020.
 
• Ο οικολογικός σχεδιασμός συμπληρώνεται με ανάλογες προϋποθέσεις και για την
ενεργειακή επισήμανση των προϊόντων.
 

80%
της περιβαλλοντικής ρύπανσης και το 90% του κατασκευαστικού
κόστους είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά
το σχεδιασμό του προϊόντος

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kuklike-oikonomia-kai-meiose-apobleton/20151201STO05603/kuklike-oikonomia-khresimopoiese-to-xana
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kuklike-oikonomia-kai-meiose-apobleton/20170629STO78621/to-ek-zeta-metra-gia-ten-epimekunse-tes-diarkeias-zoes-ton-proionton
https://europa.eu/youreurope/business/environment/eco-design/index_el.htm
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_773.en_.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/energeiake-enose/20160613STO31954/graphema-katanalose-energeias-poso-kostizei-e-kilobatora


 
 
Σύνδεσμοι
Διαδικαστικός φάκελος
Φεντερίκ Ρίς (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο)
Βασική ιστορία: Κυκλική οικονομία
Βασική ιστορία: Ενεργειακή Ένωση
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Οικολογικός σχεδιασμός
Έρευνα (en)

Οικολογικός σχεδιασμός: η ΕΕ πιέζει για πιο οικολογικές λύσεις
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/ecodesign-the-eu-is-pushing-for-greener-solutions
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