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Τροπολογία  1 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 

Παρισιού και την 21η διάσκεψη των 

συμβαλλομένων μερών (COP21) της 

UNFCCC, 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την επικύρωση της 

Συμφωνίας του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή από την πλευρά της ΕΕ 

και των κρατών μελών, 

Or.it 

Τροπολογία  3 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τον 

μακροπρόθεσμο στόχο της 

προαναφερθείσας συμφωνίας, δηλαδή να 

συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω 

από τους 2°C πάνω από τα 
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EL 

προβιομηχανικά επίπεδα και να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες περιορισμού 

της στον 1,5°C, 

Or.it 

 

Τροπολογία  4 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

αριθ. 30/2016, που υποστηρίζει την 

παρακολούθηση του 7ου Προγράμματος 

δράσης της EE για το περιβάλλον, 

Or.it 

 

Τροπολογία  5 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018 

με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες σε μια κυκλική 

οικονομία» (COM(2018)28), 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής «σχετικά με τον κατάλογο 

πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας για την 

ΕΕ, για το 2017» (COM(2017)490 final), 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 

του Συμβουλίου για την οικολογική 

καινοτομία: προώθηση της μετάβασης σε 

μια κυκλική οικονομία, τα οποία 

εγκρίθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 20171α, 

 _________________ 

 1a 

http://www.consilium.europa.eu/media/32

274/eco-innovation-conclusions.pdf 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 7 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

2017 για τη γεφύρωση της διαφοράς των 

εκπομπών, η οποία δημοσιεύθηκε από το 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των 

Ηνωμένων Εθνών τον Νοέμβριο του 

2017, 
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Τροπολογία  9 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα 

απόβλητα, 

Or.it 

 

Τροπολογία  10 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή 

της δέσμης μέτρων για την κυκλική 

οικονομία με τίτλο «Επιλογές σχετικά με 

τα θέματα διεπαφής μεταξύ της 

νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα 

και τα απόβλητα» (COM(2018)32 final), 

Or.it 

 

Τροπολογία  11 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και 
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το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018 

σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης 

μέτρων για την κυκλική οικονομία: 

επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής 

μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα 

προϊόντα και τα απόβλητα, 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 

του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 

2017 για την οικολογική καινοτομία: 

προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική 

οικονομία, 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για 

την οικολογική καινοτομία: προώθηση 

της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 
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Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και 

το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018 

σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης 

μέτρων για την κυκλική οικονομία: 

επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής 

μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα 

προϊόντα και τα απόβλητα, 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη -A (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 -A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ 

όλα τα προϊόντα (ενεργειακά και μη) θα 

πρέπει να σχεδιάζονται, να 

κατασκευάζονται, να διατίθενται στην 

αγορά και να ανακυκλώνονται, κάνοντας 

ελάχιστη χρήση επικίνδυνων ουσιών, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η 

επαναχρησιμοποίηση και να 

μεγιστοποιηθούν, κατά συνέπεια, τα 

οικονομικά πλεονεκτήματα των υλικών 

και η χρησιμότητα για την κοινωνία, 

διατηρώντας, ταυτόχρονα, υψηλά 

επίπεδα προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας και του περιβάλλοντος· 

Or.it 

 

Τροπολογία  16 
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Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

και του επιπέδου προστασίας του 

περιβάλλοντος μέσω εναρμονισμένων 

απαιτήσεων που διασφαλίζουν τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
ενθαρρύνουν τη συνεχή βελτίωση του 

συνολικού περιβαλλοντικού αντικτύπου 

των συνδεόμενων με την ενέργεια 

προϊόντων· 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

και του επιπέδου προστασίας του 

περιβάλλοντος μέσω συστάσεων που 

λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

κάθε χώρας και οι οποίες ενθαρρύνουν τη 

συνεχή βελτίωση του συνολικού 

περιβαλλοντικού αντικτύπου των 

συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  17 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

και του επιπέδου προστασίας του 

περιβάλλοντος μέσω εναρμονισμένων 

απαιτήσεων που διασφαλίζουν τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

ενθαρρύνουν τη συνεχή βελτίωση του 

συνολικού περιβαλλοντικού αντικτύπου 

των συνδεόμενων με την ενέργεια 

προϊόντων· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

και του επιπέδου προστασίας του 

περιβάλλοντος μέσω εναρμονισμένων 

απαιτήσεων που διασφαλίζουν τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

ευνοούν τη συνεχή μείωση του συνολικού 

περιβαλλοντικού αντικτύπου των 

συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων· 

Or.it 

 

Τροπολογία  18 

Jadwiga Wiśniewska 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

και του επιπέδου προστασίας του 

περιβάλλοντος μέσω εναρμονισμένων 

απαιτήσεων που διασφαλίζουν τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

ενθαρρύνουν τη συνεχή βελτίωση του 

συνολικού περιβαλλοντικού αντικτύπου 

των συνδεόμενων με την ενέργεια 

προϊόντων· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

και του επιπέδου προστασίας του 

περιβάλλοντος μέσω εναρμονισμένων 

απαιτήσεων που διασφαλίζουν τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

ενθαρρύνουν τη συνεχή βελτίωση του 

συνολικού περιβαλλοντικού αντικτύπου 

των συνδεόμενων με την ενέργεια 

προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

μέτρα αυτά έχουν επίσης θετικό 

αντίκτυπο στην ενεργειακή ασφάλεια 

μέσω της μείωσης της κατανάλωσης 

ενέργειας· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  19 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εφαρμογή της οδηγίας θα μπορεί να 

ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τις 

προσπάθειες της ΕΕ για βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και να συνδράμει 

στην πραγματοποίηση των 

επιδιωκόμενων μέσω της δράσης για το 

κλίμα στόχων· 

Or.it 

 

Τροπολογία  20 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση 

του περιβαλλοντικού αντικτύπου των 

ενεργειακών προϊόντων στη φάση του 

οικολογικού σχεδιασμού, μέσω της 

πρόβλεψης ελάχιστων κριτηρίων για τη 

διάρκειά τους και τη δυνατότητά τους για 

ενημέρωση, επισκευή, ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση, μπορεί να δώσει 

αξιοσημείωτες ευκαιρίες αύξησης των 

θέσεων εργασίας· 

Or.it 

 

Τροπολογία  21 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

παρουσιάζονται εθελοντικές συμφωνίες 

και άλλα μέτρα αυτορρύθμισης ως 

εναλλακτικές λύσεις αντί της εφαρμογής 

μέτρων στο πλαίσιο της παρούσας 

οδηγίας, δεν έχει αποδειχθεί ότι οι 

υφιστάμενες εθελοντικές συμφωνίες είναι 

ταχύτερες και πιο συμφέρουσες σε σχέση 

με τα ρυθμιστικά μέτρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

παρουσιάζονται εθελοντικές συμφωνίες ή 

άλλα μέτρα αυτορρύθμισης ως 

εναλλακτικές λύσεις αντί της εφαρμογής 

μέτρων στο πλαίσιο της παρούσας 

οδηγίας, δεν έχει αποδειχθεί ότι οι 

υφιστάμενες εθελοντικές συμφωνίες είναι 

ταχύτερες και πιο συμφέρουσες σε σχέση 

με τα ρυθμιστικά μέτρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

παρουσιάζονται εθελοντικές συμφωνίες ή 

άλλα μέτρα αυτορρύθμισης ως 

εναλλακτικές λύσεις αντί της εφαρμογής 

μέτρων στο πλαίσιο της παρούσας 

οδηγίας, δεν έχει αποδειχθεί ότι οι 

υφιστάμενες εθελοντικές συμφωνίες είναι 

ταχύτερες και πιο συμφέρουσες σε σχέση 

με τα ρυθμιστικά μέτρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

κανόνες για τον οικολογικό σχεδιασμό 

εγγυώνται μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον 
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αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, 

με βάση τις συμφωνίες που συνάπτει 

εκουσίως ο βιομηχανικός τομέας· 

Or.it 

 

Τροπολογία  25 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό 

συνδέεται στενά με τη νομοθεσία της ΕΕ 
για την ενεργειακή σήμανση και ότι τα 

μέτρα που θεσπίζονται βάσει των δύο 

αυτών οδηγιών αναμένεται να αποφέρουν 
έσοδα της τάξης των 55 δισ. EUR ανά έτος 

για τον βιομηχανικό τομέα και εκτιμάται 

ότι θα αποφέρουν εξοικονόμηση 175 

εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου 

πετρελαίου (ΤΙΠ) πρωτογενούς ενέργειας 

ανά έτος έως το 2020, συμβάλλοντας με 

τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη κατά το 

ήμισυ του στόχου εξοικονόμησης 

ενέργειας της Ένωσης για το 2020· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο 

Ένωσης η νομοθεσία για τον οικολογικό 

σχεδιασμό και αυτή για την ενεργειακή 

σήμανση συνδέονται στενά και ότι η 

εφαρμογή των μέτρων στους δύο αυτούς 

τομείς μέσα στο 2020 αναμένεται να 

αποφέρει μείωση των εκπομπών CO2 ίση 

με 320 εκατομμύρια τόνους το έτος, 

ετήσια έσοδα της τάξης των 55 δισ. EUR 

για τον βιομηχανικό τομέα και 

εξοικονόμηση 175 εκατομμυρίων τόνων 

ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) 

πρωτογενούς ενέργειας ανά έτος, καθώς 

και να μειώσει τις εισαγωγές ενέργειας 

κατά 1,3 δισ. βαρέλια πετρελαίου 

ετησίως, συμβάλλοντας με τον τρόπο 

αυτόν στην επίτευξη κατά το ήμισυ του 

στόχου εξοικονόμησης ενέργειας της 

Ένωσης για το 2020· 

Or.it 

 

Τροπολογία  26 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό 

συνδέεται στενά με τη νομοθεσία της ΕΕ 

για την ενεργειακή σήμανση και ότι τα 

μέτρα που θεσπίζονται βάσει των δύο 

αυτών οδηγιών αναμένεται να αποφέρουν 

έσοδα της τάξης των 55 δισ. EUR ανά έτος 

για τον βιομηχανικό τομέα και εκτιμάται 

ότι θα αποφέρουν εξοικονόμηση 175 

εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου 

πετρελαίου (ΤΙΠ) πρωτογενούς ενέργειας 

ανά έτος έως το 2020, συμβάλλοντας με 

τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη κατά το 

ήμισυ του στόχου εξοικονόμησης 

ενέργειας της Ένωσης για το 2020· 

νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό 

συνδέεται στενά με τη νομοθεσία της ΕΕ 

για την ενεργειακή σήμανση και ότι τα 

μέτρα που θεσπίζονται βάσει των δύο 

αυτών οδηγιών εκτιμάται ότι θα 

αποφέρουν έσοδα της τάξης των 55 δισ. 

EUR ανά έτος για τον βιομηχανικό τομέα 

και εξοικονόμηση 175 εκατομμυρίων 

τόνων ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) 

πρωτογενούς ενέργειας ανά έτος έως το 

2020, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν 

στην επίτευξη κατά το ήμισυ του στόχου 

εξοικονόμησης ενέργειας της Ένωσης για 

το 2020· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  27 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό 

συνδέεται στενά με τη νομοθεσία της ΕΕ 

για την ενεργειακή σήμανση και ότι τα 

μέτρα που θεσπίζονται βάσει των δύο 

αυτών οδηγιών αναμένεται να αποφέρουν 

έσοδα της τάξης των 55 δισ. EUR ανά έτος 

για τον βιομηχανικό τομέα και εκτιμάται 

ότι θα αποφέρουν εξοικονόμηση 175 

εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου 

πετρελαίου (ΤΙΠ) πρωτογενούς ενέργειας 

ανά έτος έως το 2020, συμβάλλοντας με 

τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη κατά το 

ήμισυ του στόχου εξοικονόμησης 

ενέργειας της Ένωσης για το 2020· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό 

συνδέεται στενά με τη νομοθεσία της ΕΕ 

για την ενεργειακή σήμανση και ότι τα 

μέτρα που θεσπίζονται βάσει των δύο 

αυτών οδηγιών αναμένεται να αποφέρουν 

έσοδα της τάξης των 55 δισ. EUR ανά έτος 

για τον βιομηχανικό τομέα, μεταξύ άλλων 

μέσω της χρήσης αποδοτικότερων 

εξαρτημάτων και κατασκευαστικών 

μονάδων στα προϊόντα για τα οποία 

προβλέπονται οι απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού και εκτιμάται ότι θα 

αποφέρουν εξοικονόμηση 175 

εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου 

πετρελαίου (ΤΙΠ) πρωτογενούς ενέργειας 

ανά έτος έως το 2020, συμβάλλοντας με 

τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη κατά το 

ήμισυ του στόχου εξοικονόμησης 

ενέργειας της Ένωσης για το 2020· 

Or. pl 
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Τροπολογία  28 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 

το 80% του περιβαλλοντικού αντικτύπου 

των συνδεόμενων με την ενέργεια 

προϊόντων προσδιορίζεται στη φάση του 

σχεδιασμού· 

Or.it 

 

Τροπολογία  29 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με την έκθεση λογιστικής αποτίμησης των 

επιπτώσεων του οικολογικού σχεδιασμού 

[Ecodesign Impact Accounting report 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016)], εκτιμάται 

ότι έως το 2020 οι καταναλωτές στην ΕΕ 

θα εξοικονομήσουν συνολικά έως και 112 

δισ. EUR, ήτοι περίπου 490 EUR ετησίως 

ανά νοικοκυριό· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με την έκθεση λογιστικής αποτίμησης των 

επιπτώσεων του οικολογικού σχεδιασμού 

[Ecodesign Impact Accounting report 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016)], εκτιμάται 

ότι έως το 2020, σε ιδανικές συνθήκες,  οι 

καταναλωτές στην ΕΕ θα μπορούσαν να 

εξοικονομήσουν συνολικά έως και 112 δισ. 

EUR, ήτοι περίπου 490 EUR ετησίως ανά 

νοικοκυριό· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  30 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με την έκθεση του 2017 για τη γεφύρωση 

της διαφοράς των εκπομπών, η οποία 

δημοσιεύθηκε από το Περιβαλλοντικό 

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, ο 

οικολογικός σχεδιασμός των ηλεκτρικών 

συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των 

συσκευών φωτισμού, τόσο στα 

νοικοκυριά όσο και στον κλάδο των 

υπηρεσιών, έχει προοπτικές μείωσης των 

εκπομπών της τάξης των 3,97 

GtCO2/έτος για το 2030, έχοντας τον 

τρίτο μεγαλύτερο αντίκτυπο μεταξύ όλων 

των δράσεων, μετά την ηλιακή και την 

αιολική ενέργεια1a· 

 _________________ 

 1a 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/

20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y, σ. 27-37 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

προγραμματισμένη απαξίωση των 

συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων 

αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους 

ευρωπαίους πολίτες· 

Or.it 

 

Τροπολογία  32 

Mireille D'Ornano 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους 

περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς 

εντοπίζονται τρία βασικά εμπόδια ως προς 

την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας: η 

έλλειψη σαφούς πολιτικής στήριξης και 

καθοδήγησης, ο αργός ρυθμός των 

κανονιστικών διαδικασιών και η 

ανεπάρκεια της εποπτείας της αγοράς στα 

κράτη μέλη· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους 

περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς 

εντοπίζονται τρία βασικά εμπόδια ως προς 

την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας: η 

έλλειψη σαφούς πολιτικής στήριξης και 

καθοδήγησης, ο αργός ρυθμός των 

κανονιστικών διαδικασιών και τα 

διαφορετικά επίπεδα εποπτείας της 

αγοράς στα κράτη μέλη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  33 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους 

περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς 

εντοπίζονται τρία βασικά εμπόδια ως προς 

την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας: η 

έλλειψη σαφούς πολιτικής στήριξης και 

καθοδήγησης, ο αργός ρυθμός των 

κανονιστικών διαδικασιών και η 

ανεπάρκεια της εποπτείας της αγοράς στα 

κράτη μέλη· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους 

περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς 

εντοπίζονται τρία βασικά εμπόδια ως προς 

την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας: η 

έλλειψη σαφούς πολιτικής στήριξης και 

καθοδήγησης, ο αργός ρυθμός και ο 

πολλαπλασιασμός των κανονιστικών 

διαδικασιών καθώς και η ανεπάρκεια της 

εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη· 

υπογραμμίζει ότι μια πραγματιστική 

προσέγγιση με πιο ρεαλιστική χρονική 

διάρκεια, με εφικτό χρονοδιάγραμμα, και 

στηριζόμενη περισσότερο σε μεθοδολογία 

κινήτρων παρά δεσμεύσεων, θα 

διευκόλυνε να ξεπεραστούν τα εμπόδια 

που απαντώνται· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  34 
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Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 

ότι ποσοστό 10-25 % των προϊόντων στην 

αγορά δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες 

για τον οικολογικό σχεδιασμό και για την 

ενεργειακή σήμανση, γεγονός που 

συνεπάγεται απώλεια της τάξης του 10 % 

της προβλεπόμενης εξοικονόμησης 

ενέργειας καθώς και αθέμιτο ανταγωνισμό· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται 

ότι ένα σημαντικό ποσοστό 10-25 % των 

προϊόντων στην αγορά δεν 

συμμορφώνονται με τις οδηγίες για τον 

οικολογικό σχεδιασμό και για την 

ενεργειακή σήμανση, γεγονός που 

συνεπάγεται απώλεια της τάξης του 10 % 

της προβλεπόμενης εξοικονόμησης 

ενέργειας καθώς και αθέμιτο ανταγωνισμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Birgit Collin-Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 

γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

διευρύνθηκε το 2009 προκειμένου να 

καλύψει όλα τα συνδεόμενα με την 

ενέργεια προϊόντα, κανένα από τα 

προϊόντα που δεν καταναλώνουν ενέργεια 

δεν έχει καλυφθεί ακόμη από τις 

απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό 

σχεδιασμό διευρύνθηκε το 2009 

προκειμένου να καλύψει όλα τα 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 

γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

διευρύνθηκε το 2009 προκειμένου να 

καλύψει όλα τα συνδεόμενα με την 

ενέργεια προϊόντα, κανένα από τα 

προϊόντα που δεν καταναλώνουν ενέργεια 

δεν έχει καλυφθεί ακόμη από τις 

απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 

γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

διευρύνθηκε το 2009 προκειμένου να 

καλύψει όλα τα συνδεόμενα με την 

ενέργεια προϊόντα (εξαιρουμένων των 

μεταφορικών μέσων), κανένα από τα 

προϊόντα που δεν καταναλώνουν ενέργεια 

δεν έχει καλυφθεί ακόμη από τις 

απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  37 

Birgit Collin-Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεσή της 

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 

με την επανεξέταση της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ, δήλωσε ότι, προς το παρόν, 

δεν υπάρχει ανάγκη επέκτασης του 

πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τον 

οικολογικό σχεδιασμό στα μη συνδεόμενα 

με την ενέργεια προϊόντα, καθώς «πολλά 

μη συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 

έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που αφορούν κυρίως την 

πρώτη φάση του κύκλου ζωής και, ως εκ 

τούτου, η δοκιμή των προϊόντων δεν είναι 

πλέον επαρκής για την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης»1a· 

 _________________ 

 1a COM (2012)765. Έκθεση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

την επανεξέταση της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ  
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Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι και για τα 

μη ενεργειακά προϊόντα θα πρέπει να 

αναπτυχθούν μέτρα οικολογικού 

σχεδιασμού· 

Or.it 

 

Τροπολογία  39 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 

για τον οικολογικό σχεδιασμό δηλώνει ότι 

η συμπληρωματικότητά της με τον 

κανονισμό REACH για τα χημικά 

προϊόντα θα πρέπει να συμβάλλει στην 

αύξηση του αντίστοιχου αντίκτυπού τους 

και στη θέσπιση συνεκτικών απαιτήσεων 

τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι 

κατασκευαστές, καθώς οι απαιτήσεις σε 

σχέση με τη χρήση επικίνδυνων χημικών 

και την ανακύκλωσή τους είναι 

περιορισμένες μέχρι σήμερα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 

για τον οικολογικό σχεδιασμό δηλώνει ότι 

η συμπληρωματικότητά της με τον 

κανονισμό REACH για τα χημικά 

προϊόντα θα πρέπει να συμβάλλει στην 

αύξηση του αντίστοιχου αντίκτυπού τους 

και στη θέσπιση συνεκτικών απαιτήσεων 

τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι 

κατασκευαστές, καθώς οι απαιτήσεις σε 

σχέση με τη χρήση επικίνδυνων χημικών 

και την ανακύκλωσή τους είναι 

περιορισμένες μέχρι σήμερα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

διαμορφώνεται μια νέα βάση δεδομένων 

στο πλαίσιο του κανονισμού για την 

ενεργειακή σήμανση και ότι η βάση 

δεδομένων του συστήματος ICSMS για 

την εποπτεία της αγοράς χρησιμοποιείται 

σε κάποια, αλλά όχι σε όλα τα κράτη 

μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από 

τους βασικούς στόχους του γενικού 

ενωσιακού προγράμματος δράσης για το 

περιβάλλον έως το 2020 (7ο ΠΠΔ) είναι 

να στραφεί η Ένωση προς μια «πράσινη», 

ανταγωνιστική οικονομία αποδοτικής 

κατανάλωσης πόρων και χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΠΔ δηλώνει 

ότι το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης θα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα 

προτεραιότητας που διατίθενται στην 

αγορά της Ένωσης είναι σχεδιασμένα με 

οικολογικό τρόπο, με στόχο τη 

βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των 

πόρων και των υλικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 

δράσης της ΕΕ για την κυκλική 

οικονομία συμπεριλαμβάνει τη δέσμευση 

να δοθεί έμφαση στις πτυχές της 

κυκλικής οικονομίες στις απαιτήσεις του 

μελλοντικού σχεδιασμού προϊόντων στο 

πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό 

σχεδιασμό, μέσω της συστηματικής 

ανάλυσης θεμάτων όπως η δυνατότητα 

επισκευής, η ανθεκτικότητα, η 

δυνατότητα αναβάθμισης, η δυνατότητα 

ανακύκλωσης ή η ταυτοποίηση 

ορισμένων υλικών ή ουσιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συμφωνία του Παρισιού θέτει έναν 

μακροπρόθεσμο στόχο σε συμφωνία με 

τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της 

παγκόσμιας θερμοκρασίας σαφώς κάτω 

των 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά 

επίπεδα και να συνεχιστούν οι 

προσπάθειες ώστε να διατηρηθεί στον 

1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά 

επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 

έχει δεσμευτεί ότι θα συνεισφέρει 

δεόντως για την επίτευξη αυτών των 

στόχων μέσω της μείωσης των εκπομπών 

σε όλους τους κλάδους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει οδηγήσει 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου· 

1. επισημαίνει ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό έχει ενίοτε 

θεωρηθεί ως επιτυχημένη πράξη για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 

έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  46 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει οδηγήσει 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου· 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και πρέπει να 

συνεχίσει να συμβάλλει στη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· 

Or.it 

 

Τροπολογία  47 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει οδηγήσει 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου· 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό και η οδηγία για 

την επισήμανση αποτέλεσαν επιτυχημένες 

πράξεις για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης και έχει οδηγήσει σε 

εξοικονομήσεις για τα νοικοκυριά και σε 

σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  48 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει οδηγήσει 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου· 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει αποφέρει 

οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές και 
σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων 
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θερμοκηπίου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  49 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει οδηγήσει 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου· 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει οδηγήσει 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου· θεωρεί επίσης ότι, 

προκειμένου να αποφευχθούν, στο μέτρο 

του εφικτού, κυρώσεις για τις 

επιχειρήσεις μας, θα ήταν καλό να 

συνδυαστούν τα περιβαλλοντικά με τα 

οικονομικά οφέλη και όχι να δίνεται 

προτεραιότητα στο ένα έναντι του άλλου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  50 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει οδηγήσει 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου· 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει οδηγήσει 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου, επομένως συστήνει 

να συνεχιστεί η ενσωμάτωση 

περισσότερων συνδεόμενων με την 

ενέργεια ομάδων προϊόντων, οι οποίες θα 

επιλέγονται με βάση τις προοπτικές 
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οικολογικού σχεδιασμού τους, 

συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 

της ενεργειακής τους απόδοσης και της 

απόδοσης των υλικών τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει οδηγήσει 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου· 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει οδηγήσει 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου και σε καθαρό 

οικονομικό όφελος για τους 

καταναλωτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και έχει οδηγήσει 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου· 

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε 

επιτυχημένη πράξη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης, έχει οδηγήσει σε 

σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και σε εξοικονόμηση 

χρημάτων για τους καταναλωτές· 

συστήνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει 

περισσότερες ομάδες προϊόντων, οι 

οποίες επιλέγονται με βάση τις 
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προοπτικές οικολογικού σχεδιασμού τους, 

συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 

της ενεργειακής τους απόδοσης και της 

απόδοσης των υλικών τους, καθώς και με 

βάση άλλες περιβαλλοντικές πτυχές, όπως 

η χρήση επικίνδυνων χημικών, η 

απελευθέρωση μικροπλαστικών, η 

παραγωγή αποβλήτων και η χρήση 

υλικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. υπενθυμίζει ότι η οδηγία απαιτεί 

από την Επιτροπή να αναλάβει μέτρα 

εφαρμογής όταν το προϊόν πληροί τα 

κριτήρια, δηλαδή όταν υπάρχει 

σημαντικός όγκος πωληθέντων ειδών, 

σημαντικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

και περιθώριο βελτίωσης· τονίζει την 

ευθύνη που αναλαμβάνει η Επιτροπή ως 

προς την τήρηση αυτής της εντολής και 

τη διασφάλιση ότι επιτυγχάνονται 

ικανοποιητικά οφέλη για τους 

καταναλωτές, την κυκλική οικονομία και 

το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας ότι η 

αδυναμία δράσης σε επίπεδο Ένωσης δεν 

μπορεί να αντικατασταθεί από τη δράση 

των κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό βελτιώνει τη 

λειτουργία τη εσωτερικής αγοράς της ΕΕ 

μέσω του ορισμού κοινών προτύπων για 

τα προϊόντα, σε έναν τομέα όπου, σε 

διαφορετική περίπτωση, θα ήταν 

αναπόφευκτη η ύπαρξη διαφορετικών 

εθνικών προτύπων· ζητεί, επομένως, από 

την Επιτροπή να διατηρήσει μια 

φιλόδοξη προσέγγιση ως προς τη θέσπιση 

νέων προτύπων και την επικαιροποίηση 

των υφιστάμενων προτύπων, προκειμένου 

να αξιοποιηθεί πλήρως το πεδίο 

εφαρμογής και οι στόχοι της οδηγίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. επισημαίνει επίσης τις 

δυνατότητες που έχει αυτή η οδηγία στην 

καταπολέμηση των χαμηλών εκπομπών 

που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 

ποιότητα του αέρα σε τοπικό επίπεδο· 

τονίζει ότι ενδεχόμενη επέκταση του 

πεδίου εφαρμογής της στις συσκευές 

θέρμανσης πρέπει να βασίζεται και σε 

εκτίμηση των δημοσιονομικών 

επιπτώσεων, ούτως ώστε οι νέες 

απαιτήσεις να μην αυξάνουν την 

παραοικονομία, υπονομεύοντας έτσι τη 

θετική επίδραση των αποδοτικότερων 

συσκευών θέρμανσης· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  56 
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Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. θεωρεί ότι ο πρωταρχικός στόχος 

του οικολογικού σχεδιασμού είναι η 

μείωση στο ελάχιστο της πίεσης επί των 

περιορισμένων φυσικών πόρων·ελπίζει 

ότι η εφαρμογή της οδηγίας μπορεί να 

ευνοήσει, επίσης, μια πιο αποδοτική 

χρήση του νερού και να ενθαρρύνει την 

έρευνα για την προοδευτική 

αντικατάσταση ανόργανων στοιχείων και 

πρώτων υλών ζωτικών για την 

παρασκευή προϊόντων συνδεόμενων με 

την ενέργεια· 

Or.it 

 

Τροπολογία  57 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω 

την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· 

ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, το οποίο να παρέχει και 

περιβαλλοντικά οφέλη και ευκαιρίες 

ανάπτυξης και απασχόλησης· 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα μπορούσε να 

ενισχύσει περαιτέρω την 

αποτελεσματικότητα της οδηγίας· ζητεί, 

συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον 

οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, το οποίο να παρέχει και 

περιβαλλοντικά οφέλη και ευκαιρίες 

ανάπτυξης και απασχόλησης· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  58 

Luke Ming Flanagan 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω 

την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· 

ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, το οποίο να παρέχει και 

περιβαλλοντικά οφέλη και ευκαιρίες 

ανάπτυξης και απασχόλησης· 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω 

την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· 

ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των μη 

συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, 
το οποίο να παρέχει και περιβαλλοντικά 

οφέλη και ευκαιρίες ανάπτυξης και 

απασχόλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω 

την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· 

ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, το οποίο να παρέχει και 

περιβαλλοντικά οφέλη και ευκαιρίες 

ανάπτυξης και απασχόλησης· 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω 

την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· 

ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, το οποίο να παρέχει και οφέλη 

για το περιβάλλον και τους καταναλωτές 
και ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης και 

απασχόλησης στον κλάδο των ΜΜΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω 

την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· 

ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, το οποίο να παρέχει και 

περιβαλλοντικά οφέλη και ευκαιρίες 

ανάπτυξης και απασχόλησης· 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω 

την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· 

ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, το οποίο να παρέχει και οφέλη 

για το περιβάλλον και τους καταναλωτές 
και ευκαιρίες ανάπτυξης και 

απασχόλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  61 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω 

την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· 

ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, το οποίο να παρέχει και 

περιβαλλοντικά οφέλη και ευκαιρίες 

ανάπτυξης και απασχόλησης· 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω 

την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· 

ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, το οποίο να παρέχει και 

περιβαλλοντικά οφέλη και ευκαιρίες 

ανάπτυξης και απασχόλησης· υποδεικνύει, 

στο πλαίσιο αυτό, το ισχυρό δυναμικό της 

χρήσης των δευτερογενών πρώτων υλών 

στην κατασκευή προϊόντων, ως προς τη 

μείωση των αποβλήτων και την 

εξοικονόμηση πόρων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  62 

Jadwiga Wiśniewska 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω 

την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· 

ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, το οποίο να παρέχει και 

περιβαλλοντικά οφέλη και ευκαιρίες 

ανάπτυξης και απασχόλησης· 

2. εκτιμά ότι ο συντονισμός με 

πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω 

την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· 

ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική 

οικονομία, το οποίο να παρέχει και 

περιβαλλοντικά οφέλη και ευκαιρίες 

ανάπτυξης και απασχόλησης· επισημαίνει, 

ωστόσο, ότι απαιτείται λεπτομερής 

ανάλυση των επιπτώσεων πριν από την 

εφαρμογή τέτοιων σχεδίων· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  63 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ζητεί τη συστηματική πραγματοποίηση 

διεξοδικών αναλύσεων γιανα διαπιστωθεί 

το δυναμικό των παραγόντων που 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία, 

στη φάση των προπαρασκευαστικών 

μελετών για την εκπόνηση μέτρων 

οικολογικού προγραμματισμού ειδικών 

για κάθε κατηγορία προϊόντων· 

Or.it 

 

Τροπολογία  64 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. ζητεί την επέκταση των ελάχιστων 

εγγυήσεων για τα καταναλωτικά διαρκή 

αγαθά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί μέρος μιας 

ευρύτερης εργαλειοθήκης και ότι η 

αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις 

συνέργειες με άλλες πράξεις, ιδίως σε 

σχέση με την ενεργειακή σήμανση· θεωρεί 

ότι οι αλληλεπικαλυπτόμενοι κανονισμοί 

θα πρέπει να αποφεύγονται· 

3. υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί μέρος μιας 

ευρύτερης εργαλειοθήκης και ότι η 

αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις 

συνέργειες με άλλες πράξεις, ιδίως σε 

σχέση με την ενεργειακή σήμανση· 

επισημαίνει ότι η μεθοδολογία για τη 

θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού 

σχεδιασμού προβλέπει την αναγνώριση 

των προϊόντων με την υψηλότερη 

απόδοση στην αγορά και θεωρεί ότι για 

ορισμένα προϊόντα, η υιοθέτηση μιας 

προσέγγισης μέγιστης απόδοσης (top-

runner) θα μπορούσε να διασφαλίσει την 

πιο έγκαιρη θέσπιση μέτρων εφαρμογής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί μέρος μιας 

ευρύτερης εργαλειοθήκης και ότι η 

3. υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί μέρος μιας 

ευρύτερης εργαλειοθήκης και ότι η 
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αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις 

συνέργειες με άλλες πράξεις, ιδίως σε 

σχέση με την ενεργειακή σήμανση· θεωρεί 

ότι οι αλληλεπικαλυπτόμενοι κανονισμοί 

θα πρέπει να αποφεύγονται· 

αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις 

συνέργειες με άλλες πράξεις, ιδίως σε 

σχέση με την ενεργειακή σήμανση, αλλά 

και την ενεργειακή απόδοση, το 

ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, τα 

απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τον περιορισμό 

στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων 

ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τον κανονισμό 

REACH και τις δημόσιες συμβάσεις· 

θεωρεί ότι οι αλληλεπικαλυπτόμενοι 

κανονισμοί θα πρέπει να αποφεύγονται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί μέρος μιας 

ευρύτερης εργαλειοθήκης και ότι η 

αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις 

συνέργειες με άλλες πράξεις, ιδίως σε 

σχέση με την ενεργειακή σήμανση· θεωρεί 

ότι οι αλληλεπικαλυπτόμενοι κανονισμοί 

θα πρέπει να αποφεύγονται· 

3. υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί μέρος μιας 

ευρύτερης εργαλειοθήκης και ότι η 

αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις 

συνέργειες με άλλες πράξεις, ιδίως σε 

σχέση με την ενεργειακή σήμανση· θεωρεί 

ότι οι αλληλεπικαλυπτόμενοι κανονισμοί 

θα πρέπει να αποφεύγονται, ενώ είναι 

επιπλέον απαραίτητο να μην 

δημιουργηθούν προϋποθέσεις 

κανονιστικού πληθωρισμού· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  68 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. επισημαίνει περαιτέρω τον ισχυρό 

δεσμό μεταξύ της οδηγίας για τον 

οικολογικό σχεδιασμό και της οδηγίας για 

την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· η 

εύρυθμη λειτουργία του συστήματος 

επιθεωρήσεων στο πλαίσιο της δεύτερης 

οδηγίας μπορεί να ευνοήσει την 

αντικατάσταση εγκατεστημένων 

συσκευών χαμηλής απόδοσης και να 

οδηγήσει στον προγραμματισμό 

αντικαταστάσεων· στο πλαίσιο αυτό, 

ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 

επιθεωρήσεις και να θεσπίσουν 

συστήματα στήριξης, ώστε να δώσουν 

ώθηση στην υιοθέτηση αποδοτικών 

προϊόντων στην αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. θεωρεί ότι η βελτίωση του 

οικολογικού σχεδιασμού των 

συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων 

μπορεί με τη σειρά της να επηρεάσει 

θετικά την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων· 

Or.it 

 

Τροπολογία  70 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. τονίζει την ανάγκη διεύρυνσης του 

πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τον 

οικολογικό σχεδιασμό, ώστε να καλύπτει 

περισσότερα καταναλωτικά προϊόντα, 

π.χ. κινητά τηλέφωνα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. ζητεί τη διεύρυνση της οδηγίας, 

ώστε να καλύπτει όλες τις κύριες γραμμές 

προϊόντων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. συστήνει την υιοθέτηση μιας 

συστημικής προσέγγισης που θα λαμβάνει 

υπόψη όχι μόνο το προϊόν, αλλά ολόκληρο 

το σύστημα που απαιτείται για τη 

λειτουργία του στο πλαίσιο της 

διαδικασίας οικολογικού σχεδιασμού, 

προκειμένου να υπάρξει πρόοδος προς 

την αποδοτική χρήση των πόρων· καλεί 

την Επιτροπή να συμπεριλάβει 

περισσότερες σχετικές ευκαιρίες σε 

επίπεδο συστήματος στο επόμενο 

πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό 

σχεδιασμό· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. καλεί την Επιτροπή να 

αξιολογήσει κατά πόσο η μεθοδολογία 

του οικολογικού σχεδιασμού θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί για άλλες κατηγορίες 

προϊόντων εκτός από τα συνδεόμενα με 

την ενέργεια προϊόντα· ζητεί από την 

Επιτροπή να θεσπίσει νέους νόμους για 

την υιοθέτηση νέων προτύπων 

οικολογικού σχεδιασμού για άλλες ομάδες 

προϊόντων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. τονίζει τον καίριο ρόλο του φόρουμ 

διαβούλευσης ως πεδίου συνάντησης της 

βιομηχανίας και άλλων ενδιαφερόμενων 

φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και θεωρεί ότι η εν λόγω οντότητα 

λειτουργεί ικανοποιητικά· 

4. τονίζει τον καίριο ρόλο του φόρουμ 

διαβούλευσης ως πεδίου συνάντησης της 

βιομηχανίας και όλων των φορέων που 

εμπλέκονται στον οικολογικό 

προγραμματισμό στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και θεωρεί ότι η 

λειτουργικότητα της εν λόγω οντότητας 

πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω· 

Or.it 

 

Τροπολογία  75 

Mireille D'Ornano 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. τονίζει τον καίριο ρόλο του φόρουμ 

διαβούλευσης ως πεδίου συνάντησης της 

βιομηχανίας και άλλων ενδιαφερόμενων 

φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και θεωρεί ότι η εν λόγω οντότητα 

λειτουργεί ικανοποιητικά· 

4. τονίζει τον ρόλο του φόρουμ 

διαβούλευσης ως πεδίου συνάντησης της 

βιομηχανίας και άλλων ενδιαφερόμενων 

φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και θεωρεί ότι η εν λόγω οντότητα 

λειτουργεί ικανοποιητικά· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  76 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. τονίζει τον καίριο ρόλο του φόρουμ 

διαβούλευσης ως πεδίου συνάντησης της 

βιομηχανίας και άλλων ενδιαφερόμενων 

φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και θεωρεί ότι η εν λόγω οντότητα 

λειτουργεί ικανοποιητικά· 

4. τονίζει τον καίριο ρόλο του φόρουμ 

διαβούλευσης ως πεδίου συνάντησης της 

βιομηχανίας, της κοινωνίας την κοινωνία 

των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων 

φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και θεωρεί ότι η εν λόγω οντότητα 

λειτουργεί ικανοποιητικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  77 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ανησυχεί λόγω των ενίοτε 

σημαντικών καθυστερήσεων που 

σημειώνονται στην κατάρτιση μέτρων 

εφαρμογής, οι οποίες προκαλούν 

αβεβαιότητα για τους οικονομικούς φορείς, 

5. ανησυχεί λόγω των ενίοτε 

σημαντικών καθυστερήσεων που 

σημειώνονται στην κατάρτιση και στην 

εφαρμογή των μέτρων, οι οποίες 

προκαλούν αβεβαιότητα για τους 
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συνεπάγονται χαμένες ευκαιρίες ως προς 

την εξοικονόμηση ενέργειας και μπορούν 

να προξενήσουν την υστέρηση των 

προτύπων σε σχέση με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις· 

οικονομικούς φορείς, συνεπάγονται 

χαμένες ευκαιρίες ως προς την 

εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την 

εξοικονόμηση στους λογαριασμούς 

κατανάλωσης ενέργειας και μπορούν να 

προξενήσουν την υστέρηση της 

επικαιροποίησης της νομοθεσίας της ΕΕ 
σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις· 

Or.it 

 

Τροπολογία  78 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ανησυχεί λόγω των ενίοτε 

σημαντικών καθυστερήσεων που 

σημειώνονται στην κατάρτιση μέτρων 

εφαρμογής, οι οποίες προκαλούν 

αβεβαιότητα για τους οικονομικούς φορείς, 

συνεπάγονται χαμένες ευκαιρίες ως προς 

την εξοικονόμηση ενέργειας και μπορούν 

να προξενήσουν την υστέρηση των 

προτύπων σε σχέση με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις· 

5. ανησυχεί ιδιαίτερα λόγω των 

ενίοτε σημαντικών καθυστερήσεων που 

σημειώνονται στην κατάρτιση μέτρων 

εφαρμογής, οι οποίες προκαλούν 

αβεβαιότητα για τους οικονομικούς φορείς, 

έχουν οδηγήσει σε σημαντικές χαμένες 

ευκαιρίες ως προς την εξοικονόμηση 

ενέργειας για τους καταναλωτές και τις 

σχετικές μειώσεις αερίων του 

θερμοκηπίου, και μπορούν να 

προξενήσουν την υστέρηση των προτύπων 

όσον αφορά τα ειδικά μέτρα που 

λαμβάνονται για τα προϊόντα σε σχέση με 

τις τεχνολογικές εξελίξεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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5. ανησυχεί λόγω των ενίοτε 

σημαντικών καθυστερήσεων που 

σημειώνονται στην κατάρτιση μέτρων 

εφαρμογής, οι οποίες προκαλούν 

αβεβαιότητα για τους οικονομικούς φορείς, 

συνεπάγονται χαμένες ευκαιρίες ως προς 

την εξοικονόμηση ενέργειας και μπορούν 

να προξενήσουν την υστέρηση των 

προτύπων σε σχέση με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις· 

5. ανησυχεί λόγω των ενίοτε 

σημαντικών καθυστερήσεων που 

σημειώνονται στην κατάρτιση μέτρων 

εφαρμογής, οι οποίες προκαλούν 

αβεβαιότητα για τους οικονομικούς φορείς, 

συνεπάγονται χαμένες ευκαιρίες ως προς 

την εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και για 

το περιβάλλον και τους καταναλωτές, και 

μπορούν να προξενήσουν την υστέρηση 

των ειδικών μέτρων που λαμβάνονται για 

τα προϊόντα σε σχέση με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ανησυχεί λόγω των ενίοτε 

σημαντικών καθυστερήσεων που 

σημειώνονται στην κατάρτιση μέτρων 

εφαρμογής, οι οποίες προκαλούν 

αβεβαιότητα για τους οικονομικούς φορείς, 

συνεπάγονται χαμένες ευκαιρίες ως προς 

την εξοικονόμηση ενέργειας και μπορούν 

να προξενήσουν την υστέρηση των 

προτύπων σε σχέση με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. fr 

 

Τροπολογία  81 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ανησυχεί λόγω των ενίοτε 5. ανησυχεί λόγω των ενίοτε 
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σημαντικών καθυστερήσεων που 

σημειώνονται στην κατάρτιση μέτρων 

εφαρμογής, οι οποίες προκαλούν 

αβεβαιότητα για τους οικονομικούς φορείς, 

συνεπάγονται χαμένες ευκαιρίες ως προς 

την εξοικονόμηση ενέργειας και μπορούν 

να προξενήσουν την υστέρηση των 

προτύπων σε σχέση με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις· 

σημαντικών καθυστερήσεων που 

σημειώνονται στην κατάρτιση και στη 

δημοσίευση μέτρων εφαρμογής, οι οποίες 

προκαλούν αβεβαιότητα για τους 

οικονομικούς φορείς, συνεπάγονται 

χαμένες ευκαιρίες ως προς την 

εξοικονόμηση ενέργειας και μπορούν να 

προξενήσουν την υστέρηση των προτύπων 

σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις· 

σημειώνει ότι σημαντικό μέρος της 

καθυστέρησης οφείλεται στους 

περιορισμένους πόρους που είναι 

διαθέσιμοι στο εσωτερικό της Επιτροπής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ανησυχεί λόγω των ενίοτε 

σημαντικών καθυστερήσεων που 

σημειώνονται στην κατάρτιση μέτρων 

εφαρμογής, οι οποίες προκαλούν 

αβεβαιότητα για τους οικονομικούς φορείς, 

συνεπάγονται χαμένες ευκαιρίες ως προς 

την εξοικονόμηση ενέργειας και μπορούν 

να προξενήσουν την υστέρηση των 

προτύπων σε σχέση με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις· 

5. ανησυχεί λόγω των ενίοτε 

σημαντικών καθυστερήσεων που 

σημειώνονται στην κατάρτιση μέτρων 

εφαρμογής, οι οποίες προκαλούν 

αβεβαιότητα για τους οικονομικούς φορείς, 

συνεπάγονται χαμένες ευκαιρίες ως προς 

την εξοικονόμηση ενέργειας και μπορούν 

να προξενήσουν την υστέρηση των 

προτύπων σε σχέση με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις· τονίζει ότι θα πρέπει να 

εγκριθούν μεμονωμένα μέτρα οικολογικού 

σχεδιασμού εντός των προθεσμιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. τονίζει ότι η ενέργεια πρέπει να 

θεωρείται βασικός πόρος και ότι τα 

προϊόντα θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν 

για την κατανάλωση ενέργειας και τη 

χρήση πρώτων υλών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τις 

καθυστερήσεις στη θέσπιση μέτρων 

εφαρμογής και συνιστά να καθοριστούν 

σαφείς προθεσμίες και ορόσημα για την 

ολοκλήρωσή τους και για την 

αναθεώρηση των υφιστάμενων 

κανονισμών· 

6. προτρέπει την Επιτροπή να 

αποφύγει τις καθυστερήσεις στη θέσπιση 

και επανεξέταση των προδιαγραφών για 

τον οικολογικό σχεδιασμό και συνιστά να 

καθοριστούν σαφείς προθεσμίες και 

ορόσημα σε αυτό το πλαίσιο και στη βάση 

των ήδη παρεχόμενων ενδεικτικών 

στοιχείων στο πρόγραμμα εργασίας 2016-

2019· 

Or.it 

 

Τροπολογία  85 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τις 

καθυστερήσεις στη θέσπιση μέτρων 

εφαρμογής και συνιστά να καθοριστούν 

σαφείς προθεσμίες και ορόσημα για την 

ολοκλήρωσή τους και για την αναθεώρηση 

των υφιστάμενων κανονισμών· 

6. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τις 

καθυστερήσεις στη θέσπιση και στη 

δημοσίευση μέτρων εφαρμογής και 

συνιστά να καθοριστούν σαφείς 

προθεσμίες και ορόσημα για την 

ολοκλήρωσή τους και για την αναθεώρηση 

των υφιστάμενων κανονισμών· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τις 

καθυστερήσεις στη θέσπιση μέτρων 

εφαρμογής και συνιστά να καθοριστούν 

σαφείς προθεσμίες και ορόσημα για την 

ολοκλήρωσή τους και για την αναθεώρηση 

των υφιστάμενων κανονισμών· 

6. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τις 

καθυστερήσεις στη θέσπιση μέτρων 

εφαρμογής και συνιστά να καθοριστούν 

σαφείς προθεσμίες και ορόσημα για την 

ολοκλήρωσή τους και για την αναθεώρηση 

των υφιστάμενων κανονισμών· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρηθούν εν 

προκειμένω οι προβλεπόμενες προθεσμίες 

στο πρόγραμμα εργασίας 2016-2019 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όσον 

αφορά την αναθεώρηση των κανονισμών 

σχετικά με τους εξοπλισμούς γραφείου 

(εταιρικοί διακομιστές και κέντρα 

αποθήκευσης), τα προϊόντα που 

σχετίζονται με το νερό (για παράδειγμα 

βρύσες), τα λευκά προϊόντα (συσκευή 

ψύξης, πλυντήριο ρούχων και πλυντήριο 

πιάτων) και τον φωτισμό· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  87 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τις 

καθυστερήσεις στη θέσπιση μέτρων 

εφαρμογής και συνιστά να καθοριστούν 

σαφείς προθεσμίες και ορόσημα για την 

ολοκλήρωσή τους και για την αναθεώρηση 

των υφιστάμενων κανονισμών· 

6. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τις 

καθυστερήσεις στη θέσπιση μέτρων 

εφαρμογής και συνιστά να καθοριστούν 

σαφείς προθεσμίες και ορόσημα για την 

ολοκλήρωσή τους και για την αναθεώρηση 

των υφιστάμενων κανονισμών· καλεί την 

Επιτροπή να δημοσιεύει τα μέτρα 
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αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους· 

καλεί την Επιτροπή να μην δίνει πλέον 

προτεραιότητα στις εθελοντικές 

συμφωνίες και να τις εφαρμόζει μόνο 

όταν έχουν καλύτερα ή πιο γρήγορα 

αποτελέσματα σε σύγκριση με την 

εφαρμογή των ρυθμιστικών μέτρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τις 

καθυστερήσεις στη θέσπιση μέτρων 

εφαρμογής και συνιστά να καθοριστούν 

σαφείς προθεσμίες και ορόσημα για την 

ολοκλήρωσή τους και για την αναθεώρηση 

των υφιστάμενων κανονισμών· 

6. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τις 

καθυστερήσεις στη θέσπιση μέτρων 

εφαρμογής και συνιστά να καθοριστούν 

σαφείς προθεσμίες και ορόσημα για την 

ολοκλήρωσή τους και για την αναθεώρηση 

των υφιστάμενων κανονισμών· καλεί την 

Επιτροπή να δημοσιεύει τα μέτρα 

αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 καλεί την επιτροπή να προχωρήσει κατά 

προτεραιότητα στην εφαρμογή και την 

επανεξέταση των μέτρων που σχετίζονται 

με τα προϊόντα που διαθέτουν, 

συγχρόνως, τις μεγαλύτερες δυνατότητες 

εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας το 

2030 και τις μεγαλύτερες δυνατότητες σε 

ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία· 
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Or.it 

 

Τροπολογία  90 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. τονίζει την ανάγκη να βασιστούν 

οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σε 

εμπεριστατωμένη τεχνική ανάλυση και σε 

εκτιμήσεις επιπτώσεων έχοντας ως 

αναφορά τα πλέον αποδοτικά προϊόντα ή 

τις τεχνολογίες στην αγορά και την 

τεχνολογική ανάπτυξη σε κάθε κλάδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των 

καμπυλών τεχνολογικής εκμάθησης στη 

μεθοδολογία για τον οικολογικό 

σχεδιασμό συνδεόμενων με την ενέργεια 

προϊόντων, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα πρόβλεψης των τεχνολογικών 

βελτιώσεων έως την έναρξη ισχύος των 

κανονισμών και να διασφαλίζεται η 

επικαιρότητά τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. επικροτεί τη σύσταση (ΕΕ) 

2016/2125 της Επιτροπής σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα 

αυτορρύθμισης που λαμβάνει η 

βιομηχανία και ζητεί από την Επιτροπή 

να παρακολουθεί στενά τις εθελοντικές 

συμφωνίες που αναγνωρίζονται στο 

πλαίσιο της οδηγίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. υπογραμμίζει ότι οι εθελοντικές 

συμφωνίες θα πρέπει πάντα να καλύπτουν 

ένα ελάχιστο μερίδιο της αγοράς και να 

προτιμώνται αντί της νομοθεσίας μόνο 

όταν θεωρούνται ικανές να εγγυηθούν 

αντίστοιχο επίπεδο εξοικονόμησης· η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις 

εθελοντικές συμφωνίες θα πρέπει να είναι 

ταχύτερη από την αντίστοιχη για τη 

νομοθεσία, ενώ θα πρέπει να διατηρείται 

και το ίδιο επίπεδο συμμετοχής της 

κοινωνίας των πολιτών· θα πρέπει να 

ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της 

εποπτείας στις εθελοντικές συμφωνίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. ανησυχεί ότι οι πόροι που 

διατίθενται από την Επιτροπή για την 

εφαρμογή της οδηγίας δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στη σημασία 

της και στις τεχνικές προκλήσεις της· 

καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς 

πόρους, συμπεριλαμβανομένου του 

προσωπικού στις σχετικές Γενικές 

Διευθύνσεις, για τη διαδικασία του 

οικολογικού σχεδιασμού, δεδομένης της 

σημαντικής προστιθέμενης αξίας της 

νομοθεσίας για την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει τις εκτιμήσεις για την 

απελευθέρωση μικροπλαστικών στο 

υδάτινο περιβάλλον στα μέτρα 

οικολογικού σχεδιασμού, κατά 

περίπτωση· καλεί την Επιτροπή να 

θεσπίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις για τα 

φίλτρα μικροπλαστικών κατά την 

επανεξέταση των μέτρων οικολογικού 

σχεδιασμού για τα οικιακά πλυντήρια και 

στεγνωτήρια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 



 

PE619.106v02-00 48/91 AM\1148153EL.docx 

EL 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για νέα ώθηση στις πτυχές των 

προϊόντων οι οποίες σχετίζονται με την 

κυκλική οικονομία και θεωρεί ότι η 

οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 

παρέχει σημαντικές δυνατότητες 

βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων, 

οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι 

στιγμής· 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για μεγαλύτερη ενσωμάτωση των 

ζητημάτων που αφορούν την κυκλική 

οικονομία στον οικολογικό σχεδιασμό των 

συνδεόμενων με την ενέργεια 

προϊόντων·θεωρεί, επίσης, ότι η οδηγία 

παρέχει σημαντικές δυνατότητες 

βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων, 

οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι 

στιγμής· 

Or.it 

 

Τροπολογία  97 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για νέα ώθηση στις πτυχές των προϊόντων 

οι οποίες σχετίζονται με την κυκλική 

οικονομία και θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό παρέχει σημαντικές 

δυνατότητες βελτίωσης της 

αποδοτικότητας των πόρων, οι οποίες δεν 

έχουν αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής· 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για νέα ώθηση στις πτυχές των προϊόντων 

οι οποίες σχετίζονται με την κυκλική 

οικονομία και θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό παρέχει σημαντικές 

δυνατότητες βελτίωσης της 

αποδοτικότητας των πόρων, οι οποίες 

έχουν αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής σε πολύ 

περιορισμένο βαθμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  98 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για νέα ώθηση στις πτυχές των προϊόντων 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για νέα ώθηση στις πτυχές των προϊόντων 
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οι οποίες σχετίζονται με την κυκλική 

οικονομία και θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό παρέχει σημαντικές 

δυνατότητες βελτίωσης της 

αποδοτικότητας των πόρων, οι οποίες δεν 

έχουν αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής· 

οι οποίες σχετίζονται με την κυκλική 

οικονομία και θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό παρέχει σημαντικές 

δυνατότητες βελτίωσης της 

αποδοτικότητας των πόρων, οι οποίες δεν 

έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι στιγμής· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  99 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για νέα ώθηση στις πτυχές των προϊόντων 

οι οποίες σχετίζονται με την κυκλική 

οικονομία και θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό παρέχει σημαντικές 

δυνατότητες βελτίωσης της 

αποδοτικότητας των πόρων, οι οποίες δεν 

έχουν αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής· 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για νέα ώθηση στις πτυχές των προϊόντων 

οι οποίες σχετίζονται με την κυκλική 

οικονομία και θεωρεί ότι η οδηγία για τον 

οικολογικό σχεδιασμό παρέχει σημαντικές 

δυνατότητες βελτίωσης της 

αποδοτικότητας των πόρων, οι οποίες δεν 

έχουν αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής σε 

περιορισμένο βαθμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  100 

György Hölvényi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. επισημαίνει την τάση που υπάρχει 

στον κλάδο των εξορύξεων στην Ευρώπη 

για μια στροφή προς τη χρήση πόρων που 

βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος και είναι 

χαμηλότερης ποιότητας, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα την εξόρυξη περισσότερων 

υλών για την παραγωγή του τελικού 

μετάλλου· επισημαίνει ότι τα απόβλητα 
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που προέρχονται από τους κλάδους 

εξόρυξης και λατομείων αντιστοιχούν σε 

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνολικού 

όγκου των αποβλήτων που παράγονται 

στην ΕΕ (περίπου 30% το 2012)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για επανεξέταση της νομοθεσίας περί 

πολιτικής προϊόντων στην ΕΕ, με στόχο 

τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού 

σχεδιασμού για όλες τις κύριες ομάδες 

προϊόντων που δεν καλύπτονται προς το 

παρόν από την οδηγία για τον οικολογικό 

σχεδιασμό, συμπεριλαμβάνοντας 

σταδιακά σχετικά χαρακτηριστικά 

αποδοτικότητας των πόρων στα πρότυπα 

σχεδιασμού προϊόντων, διατηρώντας 

ταυτόχρονα το τρέχον πλαίσιο 

οικολογικού σχεδιασμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  102 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. απαιτεί οι προδιαγραφές για τον 

οικολογικό σχεδιασμό που ορίζονται από 

τα μέτρα εφαρμογής να αφορούν κάθε 

σχετική πτυχή σε περιβαλλοντικό 

επίπεδο, όπως είναι η αποδοτικότητα της 
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χρήσης των πόρων, η χρήση επικίνδυνων 

χημικών ουσιών και η διαχείριση των 

απορριμάτων· 

Or.it 

 

Τροπολογία  103 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 

το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης, 

ώστε να συμπεριλάβει και τις 

υγειονομικές πτυχές των προϊόντων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  104 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7β. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

επίσης δεοντολογικά κριτήρια, όπως είναι 

η προέλευση και η εξόρυξη των υλικών 

που χρησιμοποιούνται, καθώς και οι 

κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων 

και των τοπικών πληθυσμών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Birgit Collin-Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 
ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που 

θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 

αντοχή του προϊόντος, τη δυνατότητα 

επισκευής και την ικανότητα 

αναβάθμισης, αλλά επίσης τις 

δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης 

ανακυκλωμένων υλικών· 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι θα 

μπορούσε να έχει σημασία για την 
εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό 

σχεδιασμό –πέραν των συνεχιζόμενων 

προσπαθειών βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης– να καλυφθεί ο πλήρης κύκλος 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της. Επιπλέον, είναι σημαντική 

η θέσπιση απαιτήσεων για την ενίσχυση 

των μέτρων απόδοσης των πόρων και η 

προώθηση αρχών πρόληψης στον τομέα 

του περιβάλλοντος, μέσω της 

επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης, 

της ανακατασκευής και της 

ανακύκλωσης των συνδεόμενων με την 

ενέργεια προϊόντων, προκειμένου να 

επιτευχθεί μια πιο κυκλική οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  106 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που 

θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 

αντοχή του προϊόντος, τη δυνατότητα 

επισκευής και την ικανότητα αναβάθμισης, 

αλλά επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να περιλάβει τον πλήρη 

κύκλο ζωής των προϊόντων εντός του 

πεδίου εφαρμογής της, με τη θέσπιση 

ελάχιστων κριτηρίων όσον αφορά την 

αποδοτικότητα των υλικών, αναφορικά 

με τη διάρκεια, την αντοχή του προϊόντος, 

τη δυνατότητα επισκευής και την 

ικανότητα αναβάθμισης και ενημέρωσης, 

τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρησιμοποίησης 

ανακυκλωμένων υλικών· 
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Τροπολογία  107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 
ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που 

θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 

αντοχή του προϊόντος, τη δυνατότητα 

επισκευής και την ικανότητα αναβάθμισης, 

αλλά επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– θα 

έπρεπε να συνεχίσει τις προσπάθειες για 

να λαμβάνεται υπόψη ο πλήρης κύκλος 
ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, θεσπίζοντας ελάχιστα 

κριτήρια όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  108 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 
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του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης -

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη 

διαθεσιμότητα συμβατών ανταλλακτικών 

καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 

προϊόντος-, αλλά επίσης τις δυνατότητες 

ανταλλαγής, επαναχρησιμοποίησης, 

κλιμακοθέτησης, ανακύκλωσης, την 

ελάχιστη περιεκτικότητα ανακυκλωμένων 

υλικών, τη χρήση πρώτων υλών που 

έχουν κρίσιμη σημασία και την 

αντικατάσταση ουσιών που εμπνέουν 

ανησυχίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και 

χωρίς να διακυβεύονται αυτές οι 

προσπάθειες– πρέπει σταδιακά να 

καλύψει τον πλήρη κύκλο ζωής των 

προϊόντων εντός του πεδίου εφαρμογής 

της, αρχίζοντας με τα προϊόντα που ήδη 

συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία, 

προκειμένου να επιτραπεί η ανάπτυξη 

εμπειρογνωμοσύνης, με τη θέσπιση 

ελάχιστων κριτηρίων όσον αφορά τους 

πόρους που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, την αντοχή του προϊόντος, την 

ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επισκευής 
και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

Or. en 
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Τροπολογία  110 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και 

χωρίς να διακυβεύονται αυτές οι 

προσπάθειες– πρέπει τώρα να καλύψει 

συστηματικά για κάθε ομάδα προϊόντων 
τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων 

εντός του πεδίου εφαρμογής της, με τη 

θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων όσον αφορά 

τους πόρους που θα περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων, την αντοχή του προϊόντος, 

την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα 

επισκευής και την ικανότητα αναβάθμισης, 

αλλά επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· τονίζει την ανάγκη να βασίζεται 

η ανθεκτικότητα των προϊόντων σε μια 

ελάχιστη απαίτηση διάρκειας ζωής ή/και 

σε δωρεάν εγγύηση, αλλά και την ανάγκη 

υποχρέωσης των 

κατασκευαστών/εμπόρων να αναλάβουν 

τη δέουσα ευθύνη για όλη τη διάρκεια 

ζωής του προϊόντος και να ενισχύσουν τη 

δυνατότητα επισκευής, την ικανότητα 

αναβάθμισης και την επεκτασιμότητά 

του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  111 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – 

πρέπει τώρα να καλύψει για κάθε ομάδα 

προϊόντων τον πλήρη κύκλο ζωής των 

προϊόντων εντός του πεδίου εφαρμογής 

της, με τη θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων 

όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, την ανθεκτικότητα, τη 

δυνατότητα επισκευής και την ικανότητα 

αναβάθμισης, αλλά επίσης τις δυνατότητες 

ανταλλαγής, επαναχρησιμοποίησης, 

κλιμακοθέτησης, ανακύκλωσης και χρήσης 

ανακυκλωμένων υλικών και καλεί την 

Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα 

καθιέρωσης ενός ψηφιακού 

ενημερωτικού δελτίου προϊόντων με βάση 

τις εν λόγω απαιτήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  112 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 
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υλικών· υλικών, καθώς και την κάλυψη του 

κόστους της διάθεσης των μη 

ανακυκλώσιμων αγαθών ή στοιχείων 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών ή δευτερογενών πρώτων υλών που 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των 

προϊόντων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  114 

Andrzej Grzyb 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 
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–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· τα κριτήρια όσον αφορά τους 

πόρους θα πρέπει επίσης να λάβουν 

υπόψη την οικονομική αποδοτικότητα 

και βιωσιμότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· ζητεί τον ορισμό οριζόντιων 

απαιτήσεων, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 

τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης· 

Or. en 
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Τροπολογία  116 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· ωστόσο, εκτιμά ότι ο αριθμός 

κριτηρίων θα πρέπει να είναι 

περιορισμένος και τα κριτήρια θα πρέπει 

να ορίζονται με σαφή και αντικειμενικό 

τρόπο, παραμένοντας εύκολα μετρήσιμα 

και με λογικό κόστος, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια πραγματιστική 

προσέγγιση, έτσι ώστε να διατηρηθεί ο 

λειτουργικός χαρακτήρας της οδηγίας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  117 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 
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βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· υπογραμμίζει ότι μια 

συσσώρευση κανονισμών μπορεί να 

αποβεί εις βάρος της οικονομικής και 

διοικητικής βιωσιμότητας και ότι πρέπει 

να προστατευθούν οι επιχειρήσεις μας 

από οποιαδήποτε επιβάρυνση που θα 

εμπόδιζε την ανταγωνιστικότητά τους και 

τη σωστή λειτουργία τους· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  118 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· 

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή 

της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

–πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης– 

πρέπει τώρα να καλύψει τον πλήρη κύκλο 

ζωής των προϊόντων εντός του πεδίου 

εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων 

κριτηρίων όσον αφορά τους πόρους που θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής 

και την ικανότητα αναβάθμισης, αλλά 

επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, 

επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, 

ανακύκλωσης και χρήσης ανακυκλωμένων 

υλικών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 

ότι η οδηγία για τον οικολογικό 

σχεδιασμό πρέπει να ενσωματώσει, ως 
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κεντρική διάσταση, την καταπολέμηση 

της προγραμματισμένης απαξίωσης· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  119 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 

παρέχουν οι κατασκευαστές σαφείς και 

αντικειμενικές οδηγίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στους χρήστες και στους 

ανεξάρτητους επισκευαστές να 

επισκευάζουν πιο εύκολα τα προϊόντα, 

χωρίς ειδικό εξοπλισμό· υπογραμμίζει 

επίσης τη σημασία παροχής 

πληροφοριών σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τη 

διάρκεια ζωής των προϊόντων, εφόσον 

αυτό είναι εφικτό· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  120 

Birgit Collin-Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. τονίζει, συνεπώς, ότι καθώς ο 

μεγαλύτερος περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

των προϊόντων μετατοπίζεται στα υλικά, 

είναι σημαντικό αφενός να αναλυθούν τα 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 

ακολουθώντας μια προσέγγιση του 

κύκλου ζωής, και αφετέρου να δοθεί 

έμφαση όχι μόνο στο στάδιο της χρήσης, 

αλλά και στην εξαγωγή και την παραγωγή 
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των πρώτων υλών, στην κατασκευή των 

προϊόντων και στο τέλος της διάρκειας 

ζωής τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  121 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. επισημαίνει τα πιθανά οφέλη που 

θα υπάρξουν αν δοθεί έμφαση και σε 

άλλες περιβαλλοντικές πτυχές πέραν της 

χρήσης της ενέργειας, π.χ. στις 

επικίνδυνες χημικές ουσίες, στην 

απελευθέρωση μικροπλαστικών, στην 

παραγωγή αποβλήτων και τη χρήση 

πρώτων υλών, και ζητεί τη χρήση των 

εργαλείων που προβλέπονται από την 

οδηγία για την ενίσχυση της διαφάνειας 

για τους καταναλωτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  122 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. ζητά από την Επιτροπή να 

καταρτίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 

ενημερώσεων των λογισμικών που 

χρησιμοποιούνται από ηλεκτρονικές 

συσκευές που υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας· 

Or.it 
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Τροπολογία  123 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. ζητεί η οδηγία για τον οικολογικό 

σχεδιασμό να καλύπτει όλες τις σχετικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλα τα 

στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

επικίνδυνων χημικών, της παραγωγής 

αποβλήτων και της ανακύκλωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  124 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. τονίζει ότι οι νέες απαιτήσεις θα 

πρέπει να είναι τεχνικά αιτιολογημένες, 

απλές, μετρήσιμες και εφαρμόσιμες 

προκειμένου να συμβάλλουν τόσο στην 

αύξηση της καινοτομίας όσο και στις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  125 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 8β. θεωρεί ότι η επέκταση των 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού σε 

νέες ομάδες προϊόντων θα πρέπει να 

προηγείται από μια εις βάθος ανάλυση 

του δυνητικού αντικτύπου τους στο 

περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και 

της ανταγωνιστικότητας σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη 

τα υπάρχοντα και τα πιθανά 

υποκατάστατα· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  126 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8β. ζητά από την Επιτροπή να 

θεσπίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις 

σχετικά με τον χρόνο ζωής των 

συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων 

και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η 

οποία θα πρέπει να διασφαλίζεται για 

τουλάχιστον 10 χρόνια από την τελευταία 

παρτίδα παραγωγής· 

Or.it 

 

Τροπολογία  127 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8β. επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης 

της δυνατότητας ανακύκλωσης με τη 

χρήση ενιαίων ή συμβατών πλαστικών 

πολυμερών, προωθώντας την πραγματική 
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χρήση ανακυκλωμένων υλικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  128 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8γ. τονίζει ότι η χρήση υλικών και 

ουσιών κρίσιμης σημασίας, όπως είναι οι 

σπάνιες γαίες, τοξικών ουσιών ή ουσιών 

που προκαλούν ανησυχίες, όπως είναι οι 

έμμονοι οργανικοί ρύποι και οι ουσίες που 

προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές, θα 

πρέπει να εξετάζονται ειδικά στο πλαίσιο 

των διευρυμένων κριτηρίων οικολογικού 

σχεδιασμού, προκειμένου να περιοριστεί 

η χρήση τους ή τουλάχιστον να 

διασφαλίζεται η πιθανότητα 

εξαγωγής/διαχωρισμού τους στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8γ. ζητεί οι απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού για τα προϊόντα που 

σχετίζονται με την ενέργεια να μην 

δημιουργούν στόχους που οδηγούν σε 

δυσκολίες στην επίτευξη τους από τους 

ευρωπαίους παραγωγούς, ιδίως από τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι 

δυνατότητες των οποίων όσον αφορά τις 

κατοχυρωμένες με δίπλωμα 
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ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες είναι πολύ 

μικρότερες από τις δυνατότητες των 

κορυφαίων επιχειρήσεων στην αγορά. 

Or. pl 

 

Τροπολογία  130 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8γ. θεωρεί ότι ο οικολογικός 

σχεδιασμός πρέπει να επιτρέπει στους 

χρήστες να αποσυναρμολογούν τα 

προϊόντα στα επί μέρους στοιχεία τους με 

τρόπο μη καταστρεπτικό, που ευνοεί την 

επισκευή και την επαναχρησιμοποίηση· 

Or.it 

 

Τροπολογία  131 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, και 

προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 

το εν λόγω έργο κατά προτεραιότητα· 

θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει 

να βασίζονται σε άρτιες αναλύσεις, να 

εστιάζονται σε τομείς με σαφείς 

δυνατότητες βελτίωσης και να μπορούν να 

επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς· 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, 

στηρίζοντας τη χρήση των δευτερογενών 

πρώτων υλών, και προτρέπει την 

Επιτροπή να ολοκληρώσει το εν λόγω έργο 

κατά προτεραιότητα· θεωρεί ότι τα εν 

λόγω κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται σε 

άρτιες αναλύσεις, να εστιάζονται σε τομείς 

με σαφείς δυνατότητες βελτίωσης και να 

μπορούν να επιβάλλονται και να 
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επαληθεύονται από τις αρχές εποπτείας της 

αγοράς· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  132 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, και 

προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 

το εν λόγω έργο κατά 

προτεραιότητα·θεωρεί ότι τα εν λόγω 

κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται σε άρτιες 

αναλύσεις, να εστιάζονται σε τομείς με 

σαφείς δυνατότητες βελτίωσης και να 

μπορούν να επιβάλλονται και να 

επαληθεύονται από τις αρχές εποπτείας της 

αγοράς· 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, και 

προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 

το εν λόγω έργο κατά 

προτεραιότητα·θεωρεί ότι τα εν λόγω 

κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται σε άρτιες 

αναλύσεις, να εστιάζονται σε τομείς με 

σαφείς δυνατότητες βελτίωσης για κάθε 

κατηγορία προϊόντος και να μπορούν να 

επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς· 

Or.it 

 

Τροπολογία  133 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, και 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, και 
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προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 

το εν λόγω έργο κατά προτεραιότητα· 

θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει 

να βασίζονται σε άρτιες αναλύσεις, να 

εστιάζονται σε τομείς με σαφείς 

δυνατότητες βελτίωσης και να μπορούν να 

επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς· 

προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 

το εν λόγω έργο κατά προτεραιότητα· 

θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει 

να είναι ειδικά για κάθε προϊόν, να 

βασίζονται σε άρτιες αναλύσεις, να 

εστιάζονται σε τομείς με σαφείς 

δυνατότητες βελτίωσης και να μπορούν να 

επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, και 

προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 

το εν λόγω έργο κατά προτεραιότητα· 

θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει 

να βασίζονται σε άρτιες αναλύσεις, να 

εστιάζονται σε τομείς με σαφείς 

δυνατότητες βελτίωσης και να μπορούν να 

επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς· 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, και 

προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 

το εν λόγω έργο κατά προτεραιότητα· 

θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει 

να είναι ειδικά για κάθε προϊόν, να 

βασίζονται σε άρτιες αναλύσεις, να 

εστιάζονται σε τομείς με σαφείς 

δυνατότητες βελτίωσης και να μπορούν να 

επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  135 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, και 

προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 

το εν λόγω έργο κατά προτεραιότητα· 

θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει 

να βασίζονται σε άρτιες αναλύσεις, να 

εστιάζονται σε τομείς με σαφείς 

δυνατότητες βελτίωσης και να μπορούν να 

επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς· 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, και 

προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 

το εν λόγω έργο κατά προτεραιότητα· 

θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει 

να βασίζονται σε άρτιες αναλύσεις, να 

εστιάζονται σε τομείς με σαφείς 

δυνατότητες βελτίωσης και να μπορούν να 

επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς· θεωρεί ότι 

δεν πρέπει να επιβληθούν πάρα πολλά 

οριζόντια κριτήρια που θα απαιτούσαν 

μελέτες και εργασίες τυποποίησης 

πολλών ετών, ώστε να καταστούν 

αντικειμενικά και επαληθεύσιμα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  136 

György Hölvényi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, και 

προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 

το εν λόγω έργο κατά προτεραιότητα· 

θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει 

να βασίζονται σε άρτιες αναλύσεις, να 

εστιάζονται σε τομείς με σαφείς 

δυνατότητες βελτίωσης και να μπορούν να 

επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς· 

9. επικροτεί εν προκειμένω το 

πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016–

2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 

οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 

ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για 

την αποδοτικότητα των υλικών, και 

προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 

το εν λόγω έργο κατά προτεραιότητα· 

θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει 

να βασίζονται σε άρτιες αναλύσεις, να 

εστιάζονται σε τομείς με σαφείς 

δυνατότητες βελτίωσης και να μπορούν να 

επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς· κατά τον 

καθορισμό βέλτιστων πρακτικών, θα 
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πρέπει να προωθείται η χρήση των 

αποτελεσμάτων από προηγούμενες και 

τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες 

καθώς και οι καινοτομίες αιχμής στην 

ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. πιστεύει ότι η θέσπιση μιας 

«συστημικής προσέγγισης» για την 

εξέταση όχι μόνο του προϊόντος, αλλά και 

ολόκληρου του συστήματος που 

απαιτείται για τη λειτουργία του στη 

διαδικασία του οικολογικού σχεδιασμού, 

αποτελεί όλο και σημαντικότερο 

παράγοντα για την αποδοτικότητα των 

πόρων και καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει περισσότερες σχετικές 

ευκαιρίες σε επίπεδο συστήματος στο 

επόμενο πρόγραμμα εργασίας για τον 

οικολογικό σχεδιασμό·  

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα που 

χρησιμοποιούν νερό, καθώς θα 

μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικά 
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οφέλη για το περιβάλλον και οικονομικά 

οφέλη για τους καταναλωτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

György Hölvényi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 

την ανάκτηση πρώτων υλών κρίσιμης 

σημασίας από τα απόβλητα εξορυκτικών 

δραστηριοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. πιστεύει ότι η θέσπιση μιας 

«συστημικής προσέγγισης» για την 

εξέταση όχι μόνο του προϊόντος, αλλά και 

ολόκληρου του συστήματος που 

απαιτείται για τη λειτουργία του στη 

διαδικασία του οικολογικού σχεδιασμού, 

αποτελεί όλο και σημαντικότερο 

παράγοντα για την αποδοτικότητα των 

πόρων και καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει περισσότερες σχετικές 

ευκαιρίες σε επίπεδο συστήματος στο 

επόμενο πρόγραμμα εργασίας για τον 

οικολογικό σχεδιασμό· 

Or. en 
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Τροπολογία  141 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία 

προϊόντων·θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω 

προϊόντα παρουσιάζουν σαφείς 

δυνατότητες βελτίωσης, ειδικότερα στο 

επίπεδο της αποδοτικότητας των πόρων, 

και ότι συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού 

σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν 

στα προϊόντα αυτά· 

10. διαπιστώνει με λύπη ότι η 

Επιτροπή ανέβαλε επ’ αόριστον την 

ανάληψη δράσης σχετικά με τις 

τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία 

προϊόντων·θεωρεί, πράγματι, ότι τα εν 

λόγω προϊόντα παρουσιάζουν σαφείς 

δυνατότητες βελτίωσης, ειδικότερα στο 

επίπεδο της αποδοτικότητας των πόρων, 

και ότι συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού 

σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν το 

συντομότερο δυνατό στα προϊόντα αυτά· 

Or.it 

 

Τροπολογία  142 

Birgit Collin-Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα 

παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες 

10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα 

παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες 



 

AM\1148153EL.docx 73/91 PE619.106v02-00 

 EL 

βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της 

αποδοτικότητας των πόρων, και ότι 

συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού 

σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν 

στα προϊόντα αυτά· 

βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της 

αποδοτικότητας των πόρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  143 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα 

παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες 

βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της 

αποδοτικότητας των πόρων, και ότι 

συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού 

σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν 

στα προϊόντα αυτά· 

10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα 

παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες 

βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της 

αποδοτικότητας των πόρων, και ότι 

συνεπώς θα πρέπει να επιδιώκεται ο 

εξορθολογισμός της ρυθμιστικής 

διαδικασίας που θα επιτρέπει τα κριτήρια 

οικολογικού σχεδιασμού να εφαρμοστούν 

στα προϊόντα αυτά· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  144 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα 

παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες 

βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της 

αποδοτικότητας των πόρων, και ότι 

συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού 

σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν 

στα προϊόντα αυτά· 

10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα 

παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες 

βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της 

αποδοτικότητας των πόρων, και ότι 

συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού 

σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν 

στα προϊόντα αυτά το συντομότερο 

δυνατόν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα 

παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες 

βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της 

αποδοτικότητας των πόρων, και ότι 

συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού 

σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν 

στα προϊόντα αυτά· 

10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα 

παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες 

βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της 

αποδοτικότητας των πόρων, και ότι 

συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού 

σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν 

στα προϊόντα αυτά· τονίζει ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει και να 

αξιολογήσει προσεκτικά τον τρόπο 

βελτίωσης και ελέγχου της βιωσιμότητας 
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των εν λόγω ομάδων προϊόντων, των 

οποίων τα ανταλλακτικά, οι μπαταρίες 

και τα εξαρτήματα θα πρέπει να μπορούν 

να αντικατασταθούν εύκολα και να είναι 

γενικής χρήσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  146 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα 

παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες 

βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της 

αποδοτικότητας των πόρων, και ότι 

συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού 

σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν 

στα προϊόντα αυτά· 

10. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με 

τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως στην περίπτωση 

των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων 

τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω 

αξιολογήσεων, και δεδομένων των 

ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα 

παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες 

βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της 

αποδοτικότητας των πόρων, και ότι 

συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού 

σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν 

στα προϊόντα αυτά· δεν μπορεί επομένως 

να συμφωνήσει με την αναβολή σε σχέση 

με τις εν λόγω τεχνολογίες της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  147 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. Τονίζει ότι είναι αναγκαίο: 

 α) η ανθεκτικότητα των προϊόντων να 

βασίζεται σε μια ελάχιστη διάρκεια ζωής 

και/ή δωρεάν εγγύηση, 

 β) να προωθηθεί η δυνατότητα 

αναβάθμισης μέσω της διαθεσιμότητας 

των ενημερώσεων λογισμικού για 

ηλεκτρονικές συσκευές, 

 γ) να διευκολύνεται η επισκευασιμότητα 

με τη δυνατότητα εξεύρεσης 

ανταλλακτικών στην αγορά καθ’ όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος, 

σε λογική τιμή σε σχέση με το συνολικό 

κόστος του προϊόντος, 

 δ) να ενισχυθεί η ανακυκλωσιμότητα με 

τη χρήση ενιαίων ή συμβατών πλαστικών 

πολυμερών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας για τον 

οικολογικό σχεδιασμό, ώστε να καλύπτει 

όλες τις κύριες ομάδες προϊόντων, 

ιδιαίτερα όσα έχουν υψηλές δυνατότητες 

κυκλοφορίας και όχι μόνο τα συνδεόμενα 

με την ενέργεια προϊόντα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  149 

Nicola Caputo 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. πιστεύει ότι τα κριτήρια της της 

ανθεκτικότητας, της δυνατότητας 

αναβάθμισης, επισκευής και 

ανακύκλωσης θα παράσχουν επίσης 

μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10β. επισημαίνει ότι η αποδοτικότητα 

των πόρων σε μια κυκλική οικονομία 

περιλαμβάνει επίσης την εκτίμηση της 

αποδοτικότητας των πόρων του 

προϊόντος ως προς την ανακύκλωση, την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση 

του προϊόντος και των εξαρτημάτων του, 

τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και 

την περιεκτικότητά τους σε επικίνδυνες 

ουσίες· θεωρεί ότι καθώς πάνω από το 

80% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ενός προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο 

του σχεδιασμού, σε αυτό ακριβώς το 

στάδιο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να 

αποφευχθεί, να αντικατασταθεί ή να 

περιοριστεί η χρήση ουσιών που 

προκαλούν ανησυχίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής 

και των εθνικών αρχών· 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας της εσωτερικής αγοράς και 

στην ανάγκη καταπολέμησης της 

πρόωρης απαξίωσης των προϊόντων, 
μέσω της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ 

των κρατών μελών και μεταξύ της 

Επιτροπής και των εθνικών αρχών· 

Or.it 

 

Τροπολογία  152 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής 

και των εθνικών αρχών· 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  153 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής 
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και των εθνικών αρχών· και των εθνικών αρχών, και στην ανάγκη 

να εξεταστεί η πιθανότητα πιστοποίησης 

από ανεξάρτητο φορέα (πιστοποίηση 

τρίτου μέρους)· τονίζει ότι τα 

πρωτόκολλα δοκιμών θα πρέπει να είναι 

πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  154 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής 

και των εθνικών αρχών· 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής 

και των εθνικών αρχών, ιδίως με την 

παροχή των κατάλληλων 

χρηματοδοτικών μέσων στις αρχές 

εποπτείας της αγοράς των κρατών 

μελών· 

Or. pl 

Τροπολογία  155 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής 

και των εθνικών αρχών· 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας και συντονισμού 

μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ της 

Επιτροπής και των εθνικών αρχών· 

Or. en 
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Τροπολογία  156 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής 

και των εθνικών αρχών· 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής 

και των εθνικών αρχών· υπογραμμίζει ότι 

είναι σημαντικό ο εν λόγω έλεγχος να 

βασίζεται σε έναν συγκεκριμένο ορισμό 

των προτύπων μέτρησης και να 

πραγματοποιείται με λογικό κόστος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  157 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής 

και των εθνικών αρχών· 

11. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται 

στην εσωτερική αγορά μέσω της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής 

και των εθνικών αρχών· υπογραμμίζει ότι 

οι απαιτήσεις που περιέχονται στα 

κείμενα πρέπει να είναι επαληθεύσιμες 

και με λογικό κόστος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  158 

Kateřina Konečná 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. επισημαίνει ότι η αποδοτικότητα 

των πόρων σε μια κυκλική οικονομία 

περιλαμβάνει επίσης την εκτίμηση της 

αποδοτικότητας των πόρων του 

προϊόντος ως προς την ανακύκλωση, την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση 

του προϊόντος και των εξαρτημάτων του, 

τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και 

την περιεκτικότητά τους σε επικίνδυνες 

ουσίες· θεωρεί ότι καθώς πάνω από το 

80% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ενός προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο 

του σχεδιασμού, σε αυτό ακριβώς το 

στάδιο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να 

αποφευχθεί, να αντικατασταθεί ή να 

περιοριστεί η χρήση ουσιών που 

προκαλούν ανησυχίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  159 

Margrete Auken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. ζητεί τη θέσπιση μιας 

ανεξάρτητης υπηρεσίας ή αρχής της ΕΕ 

που θα επικουρεί τα κράτη μέλη και θα 

διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο 

εποπτείας της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ, 

όσον αφορά τα προϊόντα που διατίθενται 

στην αγορά της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  160 
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Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. πιστεύει ότι ένα υποχρεωτικό 

διαβατήριο προϊόντος θα ήταν 

αποτελεσματικό εργαλείο για την 

εποπτεία της αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  161 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση -1 (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 -1 το σύστημα εποπτείας της αγοράς 

θα πρέπει να βασίζεται στην 

αυτοεπιτήρηση και σε ελέγχους από 

τρίτους για να διασφαλίζεται ότι τα 

προϊόντα πληρούν τα πρότυπα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Birgit Collin-Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

- επιβολή στις εθνικές αρχές της 

απαίτησης να χρησιμοποιούν τη βάση 

δεδομένων του ICSMS για να 

κοινοποιούν τα αποτελέσματα των 

ελέγχων συμμόρφωσης των προϊόντων 

και των δοκιμών για όλα τα προϊόντα που 

καλύπτονται από τους κανονισμούς για 

διαγράφεται 
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τον οικολογικό σχεδιασμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– επιβολή στις εθνικές αρχές της 

απαίτησης να χρησιμοποιούν τη βάση 

δεδομένων του ICSMS για να κοινοποιούν 

τα αποτελέσματα των ελέγχων 

συμμόρφωσης των προϊόντων και των 

δοκιμών για όλα τα προϊόντα που 

καλύπτονται από τους κανονισμούς για τον 

οικολογικό σχεδιασμό· 

– παρότρυνση των εθνικών αρχών 

να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων του 

ICSMS για να κοινοποιούν τα 

αποτελέσματα των ελέγχων συμμόρφωσης 

των προϊόντων και των δοκιμών για όλα τα 

προϊόντα που καλύπτονται από τους 

κανονισμούς για τον οικολογικό 

σχεδιασμό· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  164 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– επιβολή στις εθνικές αρχές της 

απαίτησης να χρησιμοποιούν τη βάση 

δεδομένων του ICSMS για να κοινοποιούν 

τα αποτελέσματα των ελέγχων 

συμμόρφωσης των προϊόντων και των 

δοκιμών για όλα τα προϊόντα που 

καλύπτονται από τους κανονισμούς για τον 

οικολογικό σχεδιασμό· 

– παρότρυνση των εθνικών αρχών 

να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων του 

ICSMS για να κοινοποιούν τα 

αποτελέσματα των ελέγχων συμμόρφωσης 

των προϊόντων και των δοκιμών για όλα τα 

προϊόντα που καλύπτονται από τους 

κανονισμούς για τον οικολογικό 

σχεδιασμό· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  165 
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Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

- επιβολή στις εθνικές αρχές της 

απαίτησης να χρησιμοποιούν τη βάση 

δεδομένων του ICSMS για να κοινοποιούν 

τα αποτελέσματα των ελέγχων 

συμμόρφωσης των προϊόντων και των 

δοκιμών για όλα τα προϊόντα που 

καλύπτονται από τους κανονισμούς για τον 

οικολογικό σχεδιασμό· 

- επιβολή στις εθνικές αρχές της 

απαίτησης να χρησιμοποιούν τη βάση 

δεδομένων του ICSMS για να κοινοποιούν 

όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων 

συμμόρφωσης των προϊόντων και των 

δοκιμών που διεξάγονται για όλα τα 

προϊόντα που καλύπτονται από τους 

κανονισμούς για τον οικολογικό 

σχεδιασμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  166 

Birgit Collin-Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 

των κρατών μελών και δημιουργία βάσης 

δεδομένων ως κεντρικού εργαλείου 

ανταλλαγής πληροφοριών· αυτή η βάση 

δεδομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει 

όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα που 

πληρούν ή δεν πληρούν τα πρότυπα, 

προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 

δοκιμές σε άλλα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  167 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 2 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– επέκταση της γενικής βάσης 

δεδομένων καταχώρισης προϊόντων για τα 

προϊόντα με ενεργειακή σήμανση σε όλα 

τα προϊόντα που καλύπτονται από τους 

κανονισμούς για τον οικολογικό 

σχεδιασμό· 

– επέκταση της γενικής βάσης 

δεδομένων καταχώρισης προϊόντων για τα 

προϊόντα με ενεργειακή σήμανση σε όλα 

τα προϊόντα που καλύπτονται από τους 

κανονισμούς για τον οικολογικό 

σχεδιασμό, χωρίς υπερβολική διοικητική 

επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις των 

οικείων τομέων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  168 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – υποχρέωση των εθνικών αρχών να 

καταρτίζουν ειδικά σχέδια για τις 

δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς 

στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού, 

τα οποία θα κοινοποιούνται σε άλλα 

κράτη μέλη και στην Επιτροπή όπως 

ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

765/20081a· 

 _________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για 

τον καθορισμό των απαιτήσεων 

διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς 

όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  169 

Andrzej Grzyb 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– εφαρμογή μεθόδων ταχείας 

διαλογής για τον εντοπισμό ύποπτων 

προϊόντων, οι οποίες θα πρέπει να 

καταρτιστούν σε συνεργασία με 

εμπειρογνώμονες του βιομηχανικού 

κλάδου και να κοινοποιηθούν στους 

δημόσιους φορείς· 

– εφαρμογή μεθόδων ταχείας 

διαλογής για τον εντοπισμό προϊόντων που 

δεν συμμορφώνονται με τους 

κανονισμούς, οι οποίες θα πρέπει να 

καταρτιστούν σε συνεργασία με 

εμπειρογνώμονες του βιομηχανικού 

κλάδου και να κοινοποιηθούν στο κοινό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – αντίστοιχα με τις προβλέψεις του 

Κανονισμού για την έγκριση και την 

εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων 

οχημάτων, θα πρέπει να εξεταστεί η 

υποχρεωτική δοκιμή ενός ελάχιστου 

αριθμού προϊόντων που διατίθενται στην 

αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  171 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – ενσωμάτωση ενός βελτιωμένου 

συστήματος για τυχαίες επιθεωρήσεις 

στο σύστημα εποπτείας της αγοράς· 

Or. en 
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Τροπολογία  172 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 3 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – διεξαγωγή ανεξάρτητης εποπτείας 

της αγοράς από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν 

επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και 

επαρκείς οικονομικούς πόρους, καθώς 

και εγκαταστάσεις δοκιμών· 

μακροπρόθεσμα, πρόβλεψη σύστασης 

ειδικής υπηρεσίας της ΕΕ για την 

εποπτεία της αγοράς, με επαρκές 

ανθρώπινο δυναμικό και επαρκείς 

οικονομικούς πόρους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  173 

Birgit Collin-Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

- θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα 

οποία να περιλαμβάνουν: κυρώσεις για 

τους μη συμμορφούμενους 

κατασκευαστές, ανάλογες των 

επιπτώσεων της μη συμμόρφωσης στο 

σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς και 

αντιστάθμιση για τους καταναλωτές που 

έχουν αγοράσει μη συμμορφούμενα 

προϊόντα, ακόμη και μετά την παρέλευση 

της περιόδου νόμιμης εγγύησης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  174 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα 

οποία να περιλαμβάνουν: κυρώσεις για 

τους μη συμμορφούμενους 
κατασκευαστές, ανάλογες των 

επιπτώσεων της μη συμμόρφωσης στο 

σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς και 

αντιστάθμιση για τους καταναλωτές που 

έχουν αγοράσει μη συμμορφούμενα 

προϊόντα, ακόμη και μετά την παρέλευση 

της περιόδου νόμιμης εγγύησης· 

– πρόταση προτρεπτικών 

μέτρων,όπως για παράδειγμα παροχή 

οικονομικών κινήτρων για τους 
κατασκευαστές,προκειμένου να τους 

ενθαρρύνουν στη θέσπιση κανόνων, οι 

οποίοι θα μπορούσαν να τους 

προκαλέσουν ζημία αρχικά· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  175 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα 

οποία να περιλαμβάνουν: κυρώσεις για 

τους μη συμμορφούμενους 

κατασκευαστές, ανάλογες των επιπτώσεων 

της μη συμμόρφωσης στο σύνολο της 

ευρωπαϊκής αγοράς και αντιστάθμιση για 

τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει μη 

συμμορφούμενα προϊόντα, ακόμη και μετά 

την παρέλευση της περιόδου νόμιμης 

εγγύησης· 

– θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα 

οποία να περιλαμβάνουν: κυρώσεις για 

τους μη συμμορφούμενους 

κατασκευαστές, ανάλογες των επιπτώσεων 

της μη συμμόρφωσης στο σύνολο της 

ευρωπαϊκής αγοράς, και κατάλληλους και 

εναρμονισμένους μηχανισμούς σε επίπεδο 

Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση 

αποζημίωσης των καταναλωτών που 

έχουν αγοράσει μη συμμορφούμενα 

προϊόντα, ακόμη και μετά την παρέλευση 

της περιόδου νόμιμης εγγύησης· 

Or.it 

Τροπολογία  176 

Mireille D'Ornano 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα 

οποία να περιλαμβάνουν: κυρώσεις για 

τους μη συμμορφούμενους 

κατασκευαστές, ανάλογες των επιπτώσεων 

της μη συμμόρφωσης στο σύνολο της 

ευρωπαϊκής αγοράς και αντιστάθμιση για 

τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει μη 

συμμορφούμενα προϊόντα, ακόμη και μετά 

την παρέλευση της περιόδου νόμιμης 

εγγύησης· 

– θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα 

οποία να περιλαμβάνουν: αυστηρές 

κυρώσεις για τους μη συμμορφούμενους 

κατασκευαστές, ανάλογες των επιπτώσεων 

της μη συμμόρφωσης στο σύνολο της 

ευρωπαϊκής αγοράς, και μεγάλη 

αντιστάθμιση για τους καταναλωτές που 

έχουν αγοράσει μη συμμορφούμενα 

προϊόντα, ακόμη και μετά την παρέλευση 

της περιόδου νόμιμης εγγύησης· 

Or. fr 

Τροπολογία  177 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα 

οποία να περιλαμβάνουν: κυρώσεις για 

τους μη συμμορφούμενους 

κατασκευαστές, ανάλογες των επιπτώσεων 

της μη συμμόρφωσης στο σύνολο της 

ευρωπαϊκής αγοράς και αντιστάθμιση για 

τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει μη 

συμμορφούμενα προϊόντα, ακόμη και μετά 

την παρέλευση της περιόδου νόμιμης 

εγγύησης· 

– θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα 

οποία να περιλαμβάνουν: κυρώσεις για 

τους μη συμμορφούμενους 

κατασκευαστές, ανάλογες των επιπτώσεων 

της μη συμμόρφωσης στο σύνολο της 

ευρωπαϊκής αγοράς και ευρωπαϊκό 

καθεστώς συλλογικής έννομης 

προστασίας και αντιστάθμισης για τους 

καταναλωτές που έχουν αγοράσει μη 

συμμορφούμενα προϊόντα, ακόμη και μετά 

την παρέλευση της περιόδου νόμιμης 

εγγύησης· συνδυασμός των εν λόγω 

κυρώσεων με μέτρα που πλήττουν το 

κύρος του ονόματος ενός προϊόντος, για 

παράδειγμα δημοσιοποιώντας την 

επωνυμία των μη συμμορφούμενων 

κατασκευαστών· 

Or. en 
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Τροπολογία  178 

Andrzej Grzyb 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα 

οποία να περιλαμβάνουν: κυρώσεις για 

τους μη συμμορφούμενους 

κατασκευαστές, ανάλογες των επιπτώσεων 

της μη συμμόρφωσης στο σύνολο της 

ευρωπαϊκής αγοράς και αντιστάθμιση για 

τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει μη 

συμμορφούμενα προϊόντα, ακόμη και μετά 

την παρέλευση της περιόδου νόμιμης 

εγγύησης· 

– θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα 

οποία να περιλαμβάνουν: κυρώσεις για 

τους μη συμμορφούμενους 

κατασκευαστές, ανάλογες των επιπτώσεων 

της μη συμμόρφωσης στο σύνολο της 

ευρωπαϊκής αγοράς και αντιστάθμιση για 

τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει μη 

συμμορφούμενα προϊόντα, ακόμη και μετά 

την παρέλευση της περιόδου νόμιμης 

εγγύησης· η αξία των κυρώσεων δεν 

υπερβαίνει την αξία του προϊόντος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 – περίπτωση 4 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – εφαρμογή συνοχής με την 

προτεινόμενη δέσμη μέτρων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αγαθά, 

σχετικά με την επιβολή και τη 

συμμόρφωση στην ενιαία αγορά της ΕΕ, 

το πεδίο εφαρμογής της οποίας 

συμπεριλαμβάνει προϊόντα με οικολογικό 

σχεδιασμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 12 – περίπτωση 4 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – δυνατότητα πρόσβασης του 

κοινού σε πληροφορίες που αφορούν την 

οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό σε 

βάσεις δεδομένων και διασφάλιση της 

σαφήνειας των πληροφοριών και της 

παρουσίασής τους με κατανοητό τρόπο· 

Or. en 

 


