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Τροπολογία 1
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, θεμελιωμένη στις 
αρχές της κυκλικής οικονομίας, σέβεται 
τα πλανητικά όρια, καθώς αποφεύγονται 
πλέον η εξάρτηση από τη χρήση των 
πόρων και των πρώτων υλών, η μαζική 
κατανάλωση και η παραγωγή αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 2
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική 
οικονομία αποσκοπεί σε κλειστά 
κυκλώματα υλικών, προϊόντων και 
πόρων, και στην επιβράδυνσή τους, με 
την επαναχρησιμοποίηση, την κοινή 
χρήση, την επισκευή, την αναβάθμιση, 
την ανακύκλωση, την προώθηση της 
διαλειτουργικότητας και την παράταση 
της διάρκειας ζωής των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 3
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κλειστά κυκλώματα υλικών και οι 
μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού θα 
οδηγήσουν τελικά σε προστιθέμενη αξία 
εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, 
στην καινοτομία, την απασχόληση και 
την ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζοντας 
παράλληλα υψηλό επίπεδο βιωσιμότητας 
και προστασίας των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 4
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά αποτελεί ισχυρό εργαλείο που 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
ανάπτυξη βιώσιμων και κυκλικών 
προϊόντων και τεχνολογιών και να 
συμβαδίζει με τους περιβαλλοντικούς, 
οικονομικούς, κοινωνικούς και 
δεοντολογικούς προβληματισμούς·

Or. en

Τροπολογία 5
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις σε κυκλικά πρότυπα 
παραγωγής και στον τομέα της 
επαναχρησιμοποίησης και της επισκευής 
προσφέρουν οικονομικές και κοινωνικές 
ευκαιρίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας 
και τονώνουν τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 6
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
εξαιτίας της νόσου COVID-19 κατέδειξε 
την ανάγκη για μια ανθεκτική οικονομία 
βασισμένη σε βιώσιμες και μικρότερες 
αλυσίδες εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 7
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, η φιλόδοξη νομοθεσία, όπως 
περιγράφεται στο σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία που εκδόθηκε τον 
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Μάρτιο του 2020, πρέπει να αποσκοπεί 
στη μείωση του συνολικού 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του 
αποτυπώματος πόρων της παραγωγής 
και της κατανάλωσης στην ΕΕ, με 
βασικές προτεραιότητες την αποδοτική 
χρήση των πόρων, τη μηδενική ρύπανση, 
τη μη έκθεση σε επιβλαβείς και τοξικές 
ουσίες και την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 8
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- 1. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
Ευρωπαίος πολίτης παράγει κατά μέσο 
όρο πάνω από 450 κιλά αποβλήτων 
ετησίως και ότι το 27 % των εν λόγω 
αποβλήτων δεν ανακτώνται ούτε 
ανακυκλώνονται, ζητεί να ενισχυθεί 
άμεσα ο κλάδος της ανακύκλωσης και να 
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τη βελτίωση των ποσοστών 
ανακύκλωσης·

Or. fr

Τροπολογία 9
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. επικροτεί το σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία και την πρόθεση της 
Επιτροπής να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, 
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ώστε να ανταποκριθεί στην ανάγκη 
ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, 
αναβάθμισης και επισκευής των 
προϊόντων, καθώς και στην ανάγκη 
αντιμετώπισης της πρόωρης 
αχρήστευσής τους· τονίζει την ανάγκη να 
δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα 
βελτίωσης του προσανατολισμού των 
καταναλωτικών προτύπων τους, με την 
παροχή σαφούς και αξιόπιστης 
πληροφόρησης σχετικά με τη διάρκεια 
ζωής, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και 
τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων· 
καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να 
αναπτύξει οικονομικά εργαλεία που 
παρέχουν οικονομικό πλεονέκτημα στις 
βιώσιμες επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 10
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την 
αντιμετώπιση των μεγάλων αποκλίσεων 
μεταξύ των χωρών της Ένωσης όσον 
αφορά την ανακύκλωση και την 
ανάκτηση των αποβλήτων πρέπει να 
ληφθούν μέτρα από την Επιτροπή ούτως 
ώστε να ενισχυθούν επειγόντως οι τομείς 
της ανακύκλωσης στις χώρες που το 
έχουν ανάγκη·

Or. fr

Τροπολογία 11
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior



PE657.284v01-00 8/69 AM\1212785EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. τονίζει ότι η ολοκλήρωση και η 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχή μετάβαση 
της Ευρώπης στη βιώσιμη και κυκλική 
οικονομία· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να άρουν τους υφιστάμενους 
κανονιστικούς και μη κανονιστικούς 
φραγμούς που απορρέουν από 
περιοριστικούς και περίπλοκους εθνικούς 
κανόνες, περιορισμένες διοικητικές 
ικανότητες, ατελή μεταφορά των 
κανόνων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και 
ανεπαρκή επιβολή τους· ζητεί πιο 
ευέλικτη και διαφανή διακυβέρνηση της 
εσωτερικής αγοράς με πιο 
αποτελεσματικές αξιολογήσεις από 
ομοτίμους και βελτιωμένα εργαλεία 
παρακολούθησης και επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 12
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και ζητεί 
μια οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τη 
βιώσιμη παραγωγή, η οποία θα ορίζει 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανθεκτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, τη 
δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα 
αναβάθμισης, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα για όλα τα προϊόντα, 
παράλληλα με περαιτέρω ειδικές ανά 

1. θεωρεί ότι η παραγωγή και η 
τοποθέτηση βιώσιμων προϊόντων στην 
εσωτερική αγορά θα πρέπει να αποτελεί 
τον κανόνα και ζητεί μια οριζόντια οδηγία 
πλαίσιο για τη βιώσιμη παραγωγή, η οποία 
θα ορίζει υποχρεωτικές ελάχιστες 
απαιτήσεις – στα στάδια του σχεδιασμού, 
της παραγωγής και της εμπορίας – για 
την ανθεκτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, 
τη δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα 
αναβάθμισης, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και την 
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προϊόν απαιτήσεις· ανακυκλωσιμότητα για όλα τα προϊόντα, 
παράλληλα με περαιτέρω ειδικές ανά 
προϊόν απαιτήσεις· ζητεί, επιπλέον, να 
υποβληθεί εγκαίρως μια τέτοια 
ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση και 
να μην αναβληθεί περαιτέρω, 
προκειμένου να συμβάλει στην ανάκαμψη 
της οικονομίας της ΕΕ μετά την κρίση 
εξαιτίας της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 13
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και ζητεί 
μια οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τη 
βιώσιμη παραγωγή, η οποία θα ορίζει 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανθεκτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, τη 
δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα 
αναβάθμισης, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα για όλα τα προϊόντα, 
παράλληλα με περαιτέρω ειδικές ανά 
προϊόν απαιτήσεις·

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα· ζητεί μια 
οδηγία πλαίσιο για τη βιώσιμη παραγωγή, 
η οποία θα ορίζει υποχρεωτικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για την ανθεκτικότητα, τη 
διαλειτουργικότητα, τη δυνατότητα 
επισκευής, τη δυνατότητα αναβάθμισης, τη 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα, κάνοντας παράλληλα 
διάκριση μεταξύ των διαφόρων 
κατηγοριών προϊόντων και λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά και την 
τεχνολογία· τονίζει τη σημασία που έχουν 
οι φιλόδοξες τομεακές πολιτικές της ΕΕ, 
καθώς και η ορθή εφαρμογή και η 
αποτελεσματική επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων για την εύρυθμη 
λειτουργία μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 14
Beata Mazurek
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και ζητεί 
μια οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τη 
βιώσιμη παραγωγή, η οποία θα ορίζει 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για 
την ανθεκτικότητα, τη 
διαλειτουργικότητα, τη δυνατότητα 
επισκευής, τη δυνατότητα αναβάθμισης, τη 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα για όλα τα προϊόντα, 
παράλληλα με περαιτέρω ειδικές ανά 
προϊόν απαιτήσεις·

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και ζητεί 
μια οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τη 
βιώσιμη παραγωγή, η οποία θα ορίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επισκευής, 
τη δυνατότητα αναβάθμισης, τη 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα για τα προϊόντα, για τα 
οποία διατίθεται τεχνική αιτιολόγηση 
σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις και τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά 
στους στόχους που καθορίζονται στο 
σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη δημιουργία 
ενός ανοικτού καταλόγου με τέτοια 
προϊόντα·

Or. pl

Τροπολογία 15
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και ζητεί 
μια οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τη 
βιώσιμη παραγωγή, η οποία θα ορίζει 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανθεκτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, τη 
δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα 
αναβάθμισης, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και την 

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων, που προέρχονται είτε από τα 
κράτη μέλη είτε από τρίτες χώρες, στην 
εσωτερική αγορά θα πρέπει να αποτελεί 
τον κανόνα και ζητεί μια οριζόντια οδηγία 
πλαίσιο για τη βιώσιμη παραγωγή, η οποία 
θα ορίζει υποχρεωτικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για την ανθεκτικότητα, τη 
διαλειτουργικότητα, τη δυνατότητα 
επισκευής από τον καταναλωτή ή από 
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ανακυκλωσιμότητα για όλα τα προϊόντα, 
παράλληλα με περαιτέρω ειδικές ανά 
προϊόν απαιτήσεις·

εξουσιοδοτημένο ειδικό, τη δυνατότητα 
αναβάθμισης, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα για όλα τα προϊόντα, 
παράλληλα με περαιτέρω ειδικές ανά 
προϊόν απαιτήσεις· συνεπώς, η Επιτροπή 
πρέπει να παράσχει έναν σαφή και 
κατανοητό ορισμό των «βιώσιμων 
προϊόντων»·

Or. en

Τροπολογία 16
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και ζητεί 
μια οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τη 
βιώσιμη παραγωγή, η οποία θα ορίζει 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για 
την ανθεκτικότητα, τη 
διαλειτουργικότητα, τη δυνατότητα 
επισκευής, τη δυνατότητα αναβάθμισης, 
τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και 
την ανακυκλωσιμότητα για όλα τα 
προϊόντα, παράλληλα με περαιτέρω 
ειδικές ανά προϊόν απαιτήσεις·

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και 
επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
όσον αφορά την οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) και 
τον κανονισμό για την οικολογική 
σήμανση (66/2010)·

Or. en

Τροπολογία 17
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και ζητεί 
μια οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τη 
βιώσιμη παραγωγή, η οποία θα ορίζει 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανθεκτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, 
τη δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα 
αναβάθμισης, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα για όλα τα προϊόντα, 
παράλληλα με περαιτέρω ειδικές ανά 
προϊόν απαιτήσεις·

1. θεωρώντας ότι η τοποθέτηση 
βιώσιμων προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά θα πρέπει να γίνει προοδευτικά ο 
κανόνας, καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα πλαίσιο πολιτικής για τη 
βιώσιμη παραγωγή, το οποίο θα ορίζει 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για τις 
κατηγορίες προϊόντων, με σκοπό την 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, της 
ανθεκτικότητας, της 
διαλειτουργικότητας, της δυνατότητας 
επισκευής, της δυνατότητας 
αναβάθμισης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακυκλωσιμότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
διαφόρων κατηγοριών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 18
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και ζητεί 
μια οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τη 
βιώσιμη παραγωγή, η οποία θα ορίζει 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανθεκτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, τη 
δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα 
αναβάθμισης, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα για όλα τα προϊόντα, 
παράλληλα με περαιτέρω ειδικές ανά 
προϊόν απαιτήσεις·

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη 
και την εφαρμοσιμότητα μιας οριζόντιας 
οδηγίας πλαίσιο για τη βιώσιμη παραγωγή, 
η οποία θα ορίζει τις κατηγορίες των 
προϊόντων και τις υποχρεωτικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για την ανθεκτικότητα, τη 
διαλειτουργικότητα, τη δυνατότητα 
επισκευής, τη δυνατότητα αναβάθμισης, τη 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα, παράλληλα με 
περαιτέρω ειδικές ανά προϊόν απαιτήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 19
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και ζητεί 
μια οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τη 
βιώσιμη παραγωγή, η οποία θα ορίζει 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανθεκτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, τη 
δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα 
αναβάθμισης, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα για όλα τα προϊόντα, 
παράλληλα με περαιτέρω ειδικές ανά 
προϊόν απαιτήσεις·

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και ζητεί 
μια οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τη 
βιώσιμη παραγωγή, η οποία θα ορίζει 
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανθεκτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, τη 
δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα 
αναβάθμισης, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα και θα αντιμετωπίζει 
την παρουσία επικίνδυνων χημικών 
ουσιών, για όλα τα προϊόντα, παράλληλα 
με περαιτέρω ειδικές ανά προϊόν 
απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 20
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι η διασφάλιση της 
μη έκθεσης σε χημικές ουσίες και άλλες 
επιβλαβείς τοξικές ουσίες αποτελεί 
προϋπόθεση για μια ασφαλή κυκλική 
οικονομία· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
να λάβει κανονιστικά μέτρα για την 
εξάλειψη των χημικών και των τοξικών 
ουσιών από τα καταναλωτικά προϊόντα, 
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ώστε να διασφαλιστεί το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 21
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει τη σημασία της μη 
μονομερούς μετακύλισης στους 
καταναλωτές τού πρόσθετου κόστους που 
προκύπτει από το νέο σχέδιο δράσης για 
την κυκλική οικονομία· επιπλέον είναι 
αναπόδραστη ανάγκη όλα τα μέτρα να 
θεσπίζονται με γνώμονες την οικονομία 
της ελεύθερης αγοράς και τη διατήρηση 
της ανταγωνιστικής ικανότητας στο 
πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 22
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας των υφιστάμενων 
πολιτικών της ΕΕ και την καλύτερη 
δυνατή συμβολή τους στην κυκλική 
οικονομία, ζητεί από την Επιτροπή να 
αποφύγει εν προκειμένω τις 
αλληλεπικαλύψεις και τις αποκλίσεις, 
εξετάζοντας πιθανές συνέργειες και 
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επανεξετάζοντας σε τακτική βάση τη 
συνολική συνοχή μεταξύ των διαφόρων 
εργαλείων πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 23
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα για τη δημιουργία εναρμονισμένης 
αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών, οι 
οποίες θα επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να επιτύχουν οικονομίες 
κλίμακας και αποδοτική χρήση των 
πόρων, και κατά συνέπεια πιο ελκυστικές 
τιμές για τους καταναλωτές·

Or. pl

Τροπολογία 24
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική για 
την κυκλική οικονομία πρέπει να 
συμβαδίζει με τη συνολική στρατηγική 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

Or. fr
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Τροπολογία 25
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί να ληφθεί υπόψη ο 
αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας 
COVID-19 στα κράτη μέλη όσον αφορά 
την εφαρμογή ενός πολύπλευρου σχεδίου 
σταδιακής μετάβασης σε ένα οικονομικό 
σύστημα το οποίο θα είναι βιώσιμο και 
αποδοτικό από πλευράς πόρων·

Or. pl

Τροπολογία 26
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι το ευρωπαϊκό 
σχέδιο ανάκαμψης αποτελεί ευκαιρία για 
να δρομολογηθεί η φιλόδοξη μετάβαση 
της οικονομίας σε βιώσιμους τρόπους 
παραγωγής·

Or. fr

Τροπολογία 27
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι 
καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας 
βιώσιμης πολιτικής για τα προϊόντα μέσω 

2. τονίζει ότι η οικειοθελής 
τυποποίηση είναι καίριας σημασίας για την 
εφαρμογή μιας βιώσιμης πολιτικής για τα 
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της παροχής αξιόπιστων ορισμών, 
συστημάτων μέτρησης και δοκιμών για 
χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα και 
η δυνατότητα επισκευής· επιμένει ότι τα 
πρότυπα πρέπει να αναπτύσσονται 
εγκαίρως και σύμφωνα με τις πραγματικές 
συνθήκες χρήσης· επισημαίνει την ανάγκη 
μεταρρύθμισης της διαδικασίας 
τυποποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί 
η χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων και να ενσωματωθεί σταθερά η 
βιωσιμότητα στη θέσπιση προτύπων·

προϊόντα μέσω της παροχής αξιόπιστων 
ορισμών, συστημάτων μέτρησης και 
δοκιμών για χαρακτηριστικά όπως η 
ανθεκτικότητα και η δυνατότητα 
επισκευής· επιμένει ότι τα πρότυπα πρέπει 
να αναπτύσσονται εγκαίρως και σύμφωνα 
με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης· 
επισημαίνει την ανάγκη αξιολόγησης κατά 
πόσον υπάρχει χρεία μεταρρύθμισης της 
διαδικασίας τυποποίησης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς και με 
διαφάνεια συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων – με παράλληλη 
διασφάλιση της ικανότητας των 
εταιρειών να καινοτομούν και να 
αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες με βιώσιμο 
τρόπο – και να ενσωματωθεί σταθερά η 
βιωσιμότητα στη θέσπιση προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 28
Biljana Borzan, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι 
καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας 
βιώσιμης πολιτικής για τα προϊόντα μέσω 
της παροχής αξιόπιστων ορισμών, 
συστημάτων μέτρησης και δοκιμών για 
χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα και 
η δυνατότητα επισκευής· επιμένει ότι τα 
πρότυπα πρέπει να αναπτύσσονται 
εγκαίρως και σύμφωνα με τις πραγματικές 
συνθήκες χρήσης· επισημαίνει την ανάγκη 
μεταρρύθμισης της διαδικασίας 
τυποποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί 
η χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων και να ενσωματωθεί σταθερά η 

2. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι 
καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας 
βιώσιμης πολιτικής για τα προϊόντα μέσω 
της παροχής αξιόπιστων ορισμών, 
συστημάτων μέτρησης και δοκιμών για 
χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα και 
η δυνατότητα επισκευής, καθώς και για 
τον ορισμό ελάχιστων απαιτήσεων της 
αγοράς όσον αφορά τον σχεδιασμό των 
προϊόντων· επιμένει ότι τα πρότυπα πρέπει 
να αναπτύσσονται εγκαίρως και σύμφωνα 
με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης· 
επισημαίνει την ανάγκη μεταρρύθμισης 
της διαδικασίας τυποποίησης προκειμένου 
να διασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς και 
με διαφάνεια συμμετοχή όλων των 
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βιωσιμότητα στη θέσπιση προτύπων· ενδιαφερόμενων φορέων και να 
ενσωματωθεί σταθερά η βιωσιμότητα στη 
θέσπιση προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 29
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι 
καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας 
βιώσιμης πολιτικής για τα προϊόντα μέσω 
της παροχής αξιόπιστων ορισμών, 
συστημάτων μέτρησης και δοκιμών για 
χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα και 
η δυνατότητα επισκευής· επιμένει ότι τα 
πρότυπα πρέπει να αναπτύσσονται 
εγκαίρως και σύμφωνα με τις πραγματικές 
συνθήκες χρήσης· επισημαίνει την ανάγκη 
μεταρρύθμισης της διαδικασίας 
τυποποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί 
η χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων και να ενσωματωθεί σταθερά η 
βιωσιμότητα στη θέσπιση προτύπων·

2. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι 
καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας 
βιώσιμης πολιτικής για τα προϊόντα μέσω 
της παροχής αξιόπιστων ορισμών, 
συστημάτων μέτρησης και δοκιμών για 
χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα και 
η δυνατότητα επισκευής· επιμένει ότι τα 
πρότυπα πρέπει να αναπτύσσονται 
εγκαίρως και σύμφωνα με τις πραγματικές 
συνθήκες χρήσης, ενώ τα διοικητικά 
εμπόδια θα πρέπει να αποφεύγονται· 
επισημαίνει την ανάγκη μεταρρύθμισης 
της διαδικασίας τυποποίησης προκειμένου 
να διασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς και 
με διαφάνεια συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων·

Or. pl

Τροπολογία 30
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι 
καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας 
βιώσιμης πολιτικής για τα προϊόντα μέσω 
της παροχής αξιόπιστων ορισμών, 

2. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι 
καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας 
βιώσιμης πολιτικής για τα προϊόντα μέσω 
της παροχής αξιόπιστων ορισμών, 
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συστημάτων μέτρησης και δοκιμών για 
χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα 
και η δυνατότητα επισκευής· επιμένει ότι 
τα πρότυπα πρέπει να αναπτύσσονται 
εγκαίρως και σύμφωνα με τις πραγματικές 
συνθήκες χρήσης· επισημαίνει την ανάγκη 
μεταρρύθμισης της διαδικασίας 
τυποποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί 
η χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων και να ενσωματωθεί σταθερά η 
βιωσιμότητα στη θέσπιση προτύπων·

συστημάτων μέτρησης και δοκιμών για 
χαρακτηριστικά· επιμένει ότι τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να 
αναπτύσσονται εγκαίρως και σύμφωνα με 
τις πραγματικές συνθήκες χρήσης· 
επισημαίνει την ανάγκη μεταρρύθμισης 
και ενίσχυσης της διαδικασίας 
τυποποίησης του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Τυποποίησης (ESO) 
προκειμένου να διασφαλιστεί η χωρίς 
αποκλεισμούς και με διαφάνεια συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στη 
θέσπιση προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 31
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι 
καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας 
βιώσιμης πολιτικής για τα προϊόντα μέσω 
της παροχής αξιόπιστων ορισμών, 
συστημάτων μέτρησης και δοκιμών για 
χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα και 
η δυνατότητα επισκευής· επιμένει ότι τα 
πρότυπα πρέπει να αναπτύσσονται 
εγκαίρως και σύμφωνα με τις πραγματικές 
συνθήκες χρήσης· επισημαίνει την ανάγκη 
μεταρρύθμισης της διαδικασίας 
τυποποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί 
η χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων και να ενσωματωθεί σταθερά η 
βιωσιμότητα στη θέσπιση προτύπων·

2. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι 
καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας 
βιώσιμης πολιτικής για τα προϊόντα μέσω 
της παροχής αξιόπιστων ορισμών, 
συστημάτων μέτρησης και δοκιμών για 
χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα και 
η δυνατότητα επισκευής· επιμένει ότι τα 
πρότυπα πρέπει να αναπτύσσονται 
εγκαίρως και σύμφωνα με τις πραγματικές 
συνθήκες χρήσης· επισημαίνει την ανάγκη 
μεταρρύθμισης της διαδικασίας 
τυποποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί 
η χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων και να ενσωματωθεί σταθερά η 
βιωσιμότητα και η δυνατότητα επισκευής 
στη θέσπιση προτύπων·

Or. fr



PE657.284v01-00 20/69 AM\1212785EL.docx

EL

Τροπολογία 32
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να εφαρμόσει τις 
διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον 
ραδιοεξοπλισμό, εγκρίνοντας χωρίς 
καθυστέρηση την κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη για τη θέσπιση κοινού φορτιστή 
για κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, 
αναγνώστες ηλεκτρονικών βιβλίων και 
άλλες μικρές και μεσαίες ηλεκτρονικές 
συσκευές, στο πλαίσιο μιας συνολικής 
στρατηγικής για τη μείωση των 
ηλεκτρονικών αποβλήτων· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει παράλληλα μια 
στρατηγική αποσύνδεσης, η οποία θα 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα 
είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέους 
φορτιστές με την αγορά νέων συσκευών, 
ώστε να αποκομισθούν μεγαλύτερα 
περιβαλλοντικά οφέλη·

Or. en

Τροπολογία 33
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. δεδομένου ότι οι εθελούσιες 
συμφωνίες αποδείχτηκαν 
αναποτελεσματικές όσον αφορά την 
επίτευξη βιώσιμης και κοινής λύσης για 
τη φόρτιση των έξυπνων τηλεφώνων και 
του μικρού και μεσαίου ραδιοεξοπλισμού, 
καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
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επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για τη 
θέσπιση κοινού φορτιστή για όλες τις 
μικρές και μεσαίες ηλεκτρονικές 
συσκευές, ώστε να διασφαλιστούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο η τυποποίηση, η 
συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα 
των μέσων και τρόπων φόρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης 
φόρτισης·

Or. en

Τροπολογία 34
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με 
τίτλο «Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο 
αιώνα» και τις εργασίες πάνω στην 
«κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση» 
(ΚΠΤ)· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
περαιτέρω την ΚΠΤ και να εγκρίνει νέες 
δράσεις και έργα για τη βελτίωση της 
λειτουργίας των προτύπων ESO· 

Or. en

Τροπολογία 35
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να 
προωθηθούν και να αναπτυχθούν 
πολιτικές, οι οποίες αφενός αυξάνουν την 
ευαισθητοποίηση, η οποία αποτελεί τη 
βάση για τη ζήτηση προϊόντων κυκλικής 
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οικονομίας, και αφετέρου υποστηρίζουν 
νέα και καινοτόμα επιχειρηματικά 
μοντέλα·

Or. pl

Τροπολογία 36
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι οι τοπικές 
αλυσίδες εφοδιασμού είναι βιώσιμες. Ο 
ορισμός του βιώσιμου χαρακτήρα ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να προωθεί τη 
μετεγκατάσταση της παραγωγής στην 
Ευρώπη, τα προϊόντα που έχουν 
ανακυκλωθεί στην Ευρώπη ή τα 
προϊόντα που μπορούν να επισκευαστούν 
στην Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 37
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί την έγκριση οριζόντιας 
στρατηγικής παραγωγής για την 
καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών 
τομέων και προϊόντων της αγοράς·

Or. fr
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Τροπολογία 38
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. πιστεύει ακράδαντα ότι η 
αποσύνδεση των νέων φορτιστών από τις 
πωλήσεις συσκευών είναι απαραίτητη σε 
κάθε πρωτοβουλία, όχι μόνο για την 
εξοικονόμηση κόστους και την παροχή 
μεγαλύτερης ευκολίας στους 
καταναλωτές, αλλά και για τη βελτίωση 
του αντικτύπου στο περιβάλλον· 
επαναλαμβάνει ότι η λύση της 
αποσύνδεσης, για να είναι επωφελής για 
τους καταναλωτές, πρέπει να εφαρμοστεί 
μετά τη θέσπιση κοινού προτύπου 
φόρτισης για όλες τις μικρές και μεσαίες 
ηλεκτρονικές συσκευές·

Or. en

Τροπολογία 39
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος 
αξιολόγησης της επισκευής, πέραν των 
ελάχιστων απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί 
να επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα 
εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο 
όσο και οι κανόνες σχετικά με την 

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας, δηλαδή 
της αναμενόμενης διάρκειας ζωής των 
προϊόντων, και της δυνατότητας επισκευής 
των προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη 
ενός συστήματος αξιολόγησης της 
επισκευής, πέραν των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενημέρωσης στο στάδιο της 
διαφήμισης και στο προσυμβατικό 
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αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, 
βάσει της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 
να θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του 
παραγωγού και να ληφθούν νομοθετικά 
μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών που 
οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση·

στάδιο· ζητεί να επεκταθούν τόσο τα 
δικαιώματα εγγύησης που προβλέπονται 
από τον νόμο όσο και οι κανόνες σχετικά 
με την αντιστροφή του βάρους της 
αποδείξεως, βάσει της διάρκειας ζωής των 
προϊόντων, δυνάμει της οδηγίας 2019/771, 
να θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του 
παραγωγού έναντι του πωλητή, ώστε να 
δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές να 
παράγουν πιο βιώσιμα και ανθεκτικά 
αγαθά, και να ληφθούν νομοθετικά μέτρα 
για την απαγόρευση πρακτικών που 
μειώνουν τη διάρκεια ζωής ενός 
προϊόντος – όπως η σκόπιμη αδυναμία 
επισκευής, η εισαγωγή ενός ελαττώματος 
κατά το στάδιο του σχεδιασμού ή η 
επιβράδυνση των επιδόσεων μιας 
συσκευής – και οδηγούν σε πρόωρη 
αχρήστευση, με την προσθήκη αυτών στο 
παράρτημα I της οδηγίας 2005/29/ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 40
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος 
αξιολόγησης της επισκευής, πέραν των 
ελάχιστων απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί 
να επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα 
εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο 
όσο και οι κανόνες σχετικά με την 
αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, 
βάσει της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 
να θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του 

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος 
αξιολόγησης της επισκευής, πέραν των 
ελάχιστων απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί 
να επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα 
εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο 
όσο και οι κανόνες σχετικά με την 
αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, 
βάσει της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 
μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής 
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παραγωγού και να ληφθούν νομοθετικά 
μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών που 
οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση·

σχετικά με τις επιπτώσεις των 
προτάσεων αυτών στο επίπεδο των 
τιμών, την εκτίμηση της διάρκειας ζωής 
των προϊόντων, το σύστημα εμπορικών 
εγγυήσεων και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες 
επισκευής· ζητεί να ληφθούν μέτρα που 
θα ενθαρρύνουν τους κατασκευαστές να 
εξετάζουν την ανθεκτικότητα και τη 
δυνατότητα επισκευής των προϊόντων 
από το στάδιο του σχεδιασμού, καθώς 
και αξιολόγηση της σκοπιμότητας 
θέσπισης της άμεσης ευθύνης του 
παραγωγού· ζητεί να ληφθούν νομοθετικά 
μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών που 
οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση·

Or. en

Τροπολογία 41
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός 
συστήματος αξιολόγησης της επισκευής, 
πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενημέρωσης· ζητεί να επεκταθούν τόσο 
τα δικαιώματα εγγύησης που 
προβλέπονται από τον νόμο όσο και οι 
κανόνες σχετικά με την αντιστροφή του 
βάρους της αποδείξεως, βάσει της 
διάρκειας ζωής των προϊόντων, να 
θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του παραγωγού 
και να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την 
απαγόρευση πρακτικών που οδηγούν σε 
πρόωρη αχρήστευση·

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί ενισχυμένο διάλογο 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου προτύπου 
για την οικειοθελή επισήμανση της 
ανθεκτικότητας και της δυνατότητας 
επισκευής των προϊόντων, η οποία θα 
διευκολύνει τους καταναλωτές να 
αποφασίσουν· ζητεί να διεξαχθεί 
κατάλληλη έρευνα ώστε να διαπιστωθεί η 
εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα 
της επέκτασης τόσο των δικαιωμάτων 
εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο 
όσο και των κανόνων σχετικά με την 
αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, 
βάσει της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 
καθώς και να θεσπιστεί η άμεση ευθύνη 
του παραγωγού και να ληφθούν άλλα 
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νομοθετικά μέτρα κατά την αναθεώρηση 
της οδηγίας 2019/771· θεωρεί σκόπιμο να 
αναπτυχθεί ένα μοντέλο για τη 
διερεύνηση πρακτικών που οδηγούν στην 
πρόωρη αχρήστευση των προϊόντων, 
προκειμένου να γίνεται αντικειμενική 
ανάλυση των προϊόντων που διατίθενται 
στην ενιαία αγορά και να αντιμετωπίζεται 
αποτελεσματικά αυτή η πρακτική όταν 
εντοπίζεται·

Or. pl

Τροπολογία 42
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός 
συστήματος αξιολόγησης της επισκευής, 
πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενημέρωσης· ζητεί να επεκταθούν τόσο 
τα δικαιώματα εγγύησης που 
προβλέπονται από τον νόμο όσο και οι 
κανόνες σχετικά με την αντιστροφή του 
βάρους της αποδείξεως, βάσει της 
διάρκειας ζωής των προϊόντων, να 
θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του παραγωγού 
και να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την 
απαγόρευση πρακτικών που οδηγούν σε 
πρόωρη αχρήστευση·

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης, διασφαλίζοντας ότι οι 
καταναλωτές θα λαμβάνουν αξιόπιστη 
και συναφή ενημέρωση·

Or. en
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Τροπολογία 43
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός 
συστήματος αξιολόγησης της επισκευής, 
πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενημέρωσης· ζητεί να επεκταθούν τόσο 
τα δικαιώματα εγγύησης που 
προβλέπονται από τον νόμο όσο και οι 
κανόνες σχετικά με την αντιστροφή του 
βάρους της αποδείξεως, βάσει της 
διάρκειας ζωής των προϊόντων, να 
θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του παραγωγού 
και να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την 
απαγόρευση πρακτικών που οδηγούν σε 
πρόωρη αχρήστευση·

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης, διασφαλίζοντας την 
πρόσβαση στη σωστή ενημέρωση 
σχετικά με την ανθεκτικότητα, την 
ανακυκλωσιμότητα και τη δυνατότητα 
επισκευής των προϊόντων· καλεί, 
συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να αναπτυχθεί, σε στενή 
συνεργασία με εκπροσώπους των 
επιχειρήσεων και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, η εναρμόνιση 
της προαιρετικής επισήμανσης σχετικά 
με την κυκλικότητα των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης ενημέρωσης 
σχετικά με την ανθεκτικότητα, την 
ανακυκλωσιμότητα και τη δυνατότητα 
επισκευής των προϊόντων· ζητεί από την 
Επιτροπή αφενός να εξετάσει το 
ενδεχόμενο επέκτασης των δικαιωμάτων 
εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο 
και της αντιστροφής του βάρους της 
αποδείξεως, κατά την επανεξέταση της 
εφαρμογής της οδηγίας 2019/771 σχετικά 
με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις 
συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, και 
αφετέρου να λάβει νομοθετικά μέτρα για 
την απαγόρευση πρακτικών που οδηγούν 
σε πρόωρη αχρήστευση·

Or. en

Τροπολογία 44
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος 
αξιολόγησης της επισκευής, πέραν των 
ελάχιστων απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί 
να επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα 
εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο 
όσο και οι κανόνες σχετικά με την 
αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, 
βάσει της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 
να θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του 
παραγωγού και να ληφθούν νομοθετικά 
μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών που 
οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση·

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος 
αξιολόγησης της επισκευής, πέραν των 
ελάχιστων απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί 
να επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα 
εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο 
όσο και οι κανόνες σχετικά με την 
αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, 
βάσει της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 
να θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του 
παραγωγού και να ληφθούν νομοθετικά 
μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών που 
οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση· η 
ελάχιστη περίοδος εγγύησης που 
προβλέπεται από τον νόμο, διάρκειας δύο 
ετών, δεν είναι κατάλληλη για όλα τα 
προϊόντα. Για την ικανοποίηση των 
εύλογων προσδοκιών των καταναλωτών, 
θα πρέπει να οριστεί μια περίοδος 
εγγύησης πέντε ή δέκα ετών για 
ορισμένες κατηγορίες προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 45
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
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κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός 
συστήματος αξιολόγησης της επισκευής, 
πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενημέρωσης· ζητεί να επεκταθούν τόσο 
τα δικαιώματα εγγύησης που 
προβλέπονται από τον νόμο όσο και οι 
κανόνες σχετικά με την αντιστροφή του 
βάρους της αποδείξεως, βάσει της 
διάρκειας ζωής των προϊόντων, να 
θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του παραγωγού 
και να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την 
απαγόρευση πρακτικών που οδηγούν σε 
πρόωρη αχρήστευση·

κατανάλωσης, διασφαλίζοντας την 
πρόσβαση στη σωστή ενημέρωση 
σχετικά με την ανθεκτικότητα και τη 
δυνατότητα επισκευής των προϊόντων· 
ζητεί την εναρμόνιση και την τυποποίηση 
της προαιρετικής επισήμανσης της 
ανθεκτικότητας και της δυνατότητας 
επισκευής των προϊόντων, σε στενή 
συνεργασία με εκπροσώπους των 
επιχειρήσεων και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, πέραν της 
ενίσχυσης του ρόλου του ευρωπαϊκού 
οικολογικού σήματος· ζητεί από την 
Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά 
τις επιπτώσεις της θέσπισης της οδηγίας 
2019/771 και να διερευνήσει τον ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η εμπορική 
εγγύηση ανθεκτικότητας του παραγωγού 
στην παροχή πιο κυκλικών προϊόντων, 
στο πλαίσιο της επανεξέτασης της 
οδηγίας 2019/771 που προβλέπεται έως 
το 2024·

Or. en

Τροπολογία 46
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος 
αξιολόγησης της επισκευής, πέραν των 
ελάχιστων απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί 
να επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα 
εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο 
όσο και οι κανόνες σχετικά με την 
αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, 

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· υπενθυμίζει ότι, για τη 
μείωση των αποβλήτων, είναι 
απαραίτητο να παράγονται λιγότερα και 
να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση· ζητεί 
την υποχρεωτική επισήμανση της 
ανθεκτικότητας και της δυνατότητας 
επισκευής των προϊόντων καθώς και την 
ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης 
της επισκευής, πέραν των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί να 
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βάσει της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 
να θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του 
παραγωγού και να ληφθούν νομοθετικά 
μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών που 
οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση·

επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα εγγύησης 
που προβλέπονται από τον νόμο όσο και οι 
κανόνες σχετικά με την αντιστροφή του 
βάρους της αποδείξεως, βάσει της 
διάρκειας ζωής των προϊόντων, να 
θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του παραγωγού 
και να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την 
απαγόρευση πρακτικών που οδηγούν σε 
πρόωρη αχρήστευση·

Or. fr

Τροπολογία 47
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος 
αξιολόγησης της επισκευής, πέραν των 
ελάχιστων απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί 
να επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα 
εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο 
όσο και οι κανόνες σχετικά με την 
αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, 
βάσει της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 
να θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του 
παραγωγού και να ληφθούν νομοθετικά 
μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών 
που οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση·

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί τη σαφή και εύκολα 
κατανοητή υποχρεωτική επισήμανση της 
ανθεκτικότητας και της δυνατότητας 
επισκευής των προϊόντων καθώς και την 
ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης 
της επισκευής, πέραν των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί να 
επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα εγγύησης 
που προβλέπονται από τον νόμο όσο και οι 
κανόνες σχετικά με την αντιστροφή του 
βάρους της αποδείξεως, βάσει της 
διάρκειας ζωής των προϊόντων, να 
θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του παραγωγού 
και να απαγορευτούν πρακτικές που 
οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση, με την 
προσθήκη αυτών στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ·

Or. en
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Τροπολογία 48
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος 
αξιολόγησης της επισκευής, πέραν των 
ελάχιστων απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί 
να επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα 
εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο 
όσο και οι κανόνες σχετικά με την 
αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, 
βάσει της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 
να θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του 
παραγωγού και να ληφθούν νομοθετικά 
μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών που 
οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση·

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός σαφούς και 
ενιαίου συστήματος αξιολόγησης της 
επισκευής, πέραν των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί να 
επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα εγγύησης 
που προβλέπονται από τον νόμο όσο και οι 
κανόνες σχετικά με την αντιστροφή του 
βάρους της αποδείξεως, βάσει της 
διάρκειας ζωής των προϊόντων, να 
θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του παραγωγού 
και να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την 
απαγόρευση πρακτικών που οδηγούν σε 
πρόωρη αχρήστευση·

Or. fr

Τροπολογία 49
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της 
δυνατότητας επισκευής των προϊόντων 
καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος 

3. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές ώστε να συμμετέχουν 
περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
ενημέρωση σχετικά με την 
ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα 
επισκευής των προϊόντων καθώς και την 
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αξιολόγησης της επισκευής, πέραν των 
ελάχιστων απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί 
να επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα 
εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο 
όσο και οι κανόνες σχετικά με την 
αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, 
βάσει της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 
να θεσπιστεί η άμεση ευθύνη του 
παραγωγού και να ληφθούν νομοθετικά 
μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών που 
οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση·

αξιολόγηση της ανάπτυξης ενός 
συστήματος αξιολόγησης της επισκευής, 
πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενημέρωσης· ζητεί να επεκταθούν τόσο τα 
δικαιώματα εγγύησης που προβλέπονται 
από τον νόμο όσο και οι κανόνες σχετικά 
με την αντιστροφή του βάρους της 
αποδείξεως, βάσει της διάρκειας ζωής των 
προϊόντων, και να ληφθούν νομοθετικά 
μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών που 
οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση·

Or. en

Τροπολογία 50
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να τεθεί άμεσα τέλος στη χρήση και την 
παραγωγή των πλαστικών μίας χρήσης·

Or. fr

Τροπολογία 51
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επαναλαμβάνει τη σημασία που 
έχει για τους καταναλωτές η αξιόπιστη, 
συναφής και ακριβής ενημέρωση σχετικά 
με τη διαλειτουργικότητα, τις επιδόσεις 
φόρτισης και την ταχύτητα φόρτισης των 
ηλεκτρονικών συσκευών, ώστε να 
μπορούν να επιλέγουν με τον πλέον 
πρόσφορο, οικονομικά αποδοτικό και 
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βιώσιμο τρόπο· πιστεύει ακράδαντα ότι η 
εναρμονισμένη επισήμανση των 
φορτιστών θα διασφάλιζε την 
αποτελεσματική επικοινωνία της 
συμμόρφωσης με την έκδοση USB 3.1 ή 
μεταγενέστερη έκδοση, και θα παρείχε 
σαφή ένδειξη της ονομαστικής ισχύος, 
της ικανότητας ταχείας φόρτισης και της 
συμβατότητας, της ικανότητας και των 
ταχυτήτων δεδομένων, καθώς και της 
ικανότητας απεικόνισης, όποτε κρίνεται 
σκόπιμο·

Or. en

Τροπολογία 52
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. συνιστά τη θέσπιση περαιτέρω 
νομοθετικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των παραπλανητικών 
οικολογικών ισχυρισμών προς τους 
καταναλωτές, με τη θέσπιση διαδικασιών 
για την τεκμηρίωσή τους πριν από τη 
διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, 
καθώς και με τη θέσπιση ενός δημόσιου 
ευρωπαϊκού μητρώου στο οποίο θα 
καταγράφονται οι εγκεκριμένοι και οι 
απαγορευμένοι περιβαλλοντικοί 
ισχυρισμοί·

Or. en

Τροπολογία 53
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie Guillaume
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με νέα βιώσιμα επιχειρηματικά 
μοντέλα που βασίζονται σε 
μεταβαλλόμενες συμπεριφορές όσον 
αφορά τη μίσθωση και την κοινή χρήση 
αγαθών και υπηρεσιών, διασφαλίζοντας 
παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 54
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. ζητεί να απαγορευθεί η παραγωγή 
προϊόντων πολλαπλών χρήσεων τα οποία 
δεν μπορούν να επισκευαστούν λόγω 
εμπορικών επιλογών·

Or. fr

Τροπολογία 55
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επιμένει στη θέσπιση ενός 
καθολικού συστήματος φόρτισης, 
προκειμένου να μειωθούν οι όγκοι 
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παραγωγής και τα ηλεκτρονικά 
απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 56
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί ο οικολογικός σχεδιασμός των 
προϊόντων·

Or. fr

Τροπολογία 57
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να 
ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ή/και 
των επικαιροποιήσεων, μέγιστη προθεσμία 
για την παράδοσή τους, και να δίνεται 
προτεραιότητα στην επισκευή στο 
πλαίσιο της εγγύησης που προβλέπεται 
από τον νόμο·

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες για την επισκευή και τη 
συντήρηση και σε ανταλλακτικά προς 
όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, 
ώστε να ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για 
τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών 
ή/και των επικαιροποιήσεων και μέγιστη 
προθεσμία για την παράδοσή τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους 
υφιστάμενους φραγμούς στην επισκευή, 
τη μεταπώληση, τη δωρεά και την 
επαναχρησιμοποίηση και να προτείνει 
μέτρα για την άρση τους· ζητεί σαφή 
ορισμό των επανασυσκευασμένων 
αγαθών και τη δυνατότητα επέκτασης 
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των εγγυήσεων μετά την επισκευή ενός 
προϊόντος· τονίζει ότι οι πωλητές πρέπει 
πάντα να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
για τη δυνατότητα επισκευής, καθώς και 
για το σχετικό δικαίωμα εγγύησης· 
υπογραμμίζει τον ρόλο του τομέα των 
υπηρεσιών στην ενίσχυση της 
προσβασιμότητας και της οικονομικής 
προσιτότητας των επισκευών και τονίζει 
ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς υπηρεσιών θα συμβάλει στη 
μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη αγορά·

Or. en

Τροπολογία 58
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να 
ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ή/και 
των επικαιροποιήσεων, μέγιστη προθεσμία 
για την παράδοσή τους, και να δίνεται 
προτεραιότητα στην επισκευή στο πλαίσιο 
της εγγύησης που προβλέπεται από τον 
νόμο·

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, μεταξύ άλλων 
για να διασφαλιστεί ότι τα ανταλλακτικά 
αυτά τιμολογούνται με τον ίδιο τρόπο 
στους εξουσιοδοτημένους και τους 
ανεξάρτητους επισκευαστές καθώς και 
στους καταναλωτές, ώστε να ορίζεται 
ελάχιστη προθεσμία για τη διαθεσιμότητα 
των ανταλλακτικών ή/και των 
επικαιροποιήσεων λογισμικού με βάση την 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός 
προϊόντος, εύλογη μέγιστη προθεσμία για 
την παράδοσή τους εκφρασμένη σε 
εργάσιμες ημέρες, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις επτά εργάσιμες ημέρες, και 
να δίνεται προτεραιότητα στην επισκευή 
στο πλαίσιο της εγγύησης που προβλέπεται 
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από τον νόμο· προσθέτει ότι για να είναι 
αποτελεσματικό το δικαίωμα επισκευής 
πρέπει να διασφαλίζει στους 
καταναλωτές την οικονομικά προσιτή 
επισκευή, παράλληλα με τη θέσπιση 
μέτρων για την επιβολή ανώτατου ορίου 
στην τιμή των ανταλλακτικών, το οποίο 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής του προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 59
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να 
ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ή/και 
των επικαιροποιήσεων, μέγιστη προθεσμία 
για την παράδοσή τους, και να δίνεται 
προτεραιότητα στην επισκευή στο πλαίσιο 
της εγγύησης που προβλέπεται από τον 
νόμο·

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, ζητεί να 
διασφαλιστεί ότι η τιμή των 
ανταλλακτικών είναι εύλογη σε σχέση με 
την τιμή ολόκληρου του προϊόντος, και 
ότι τα ανταλλακτικά τιμολογούνται με τον 
ίδιο τρόπο για τους ανεξάρτητους και 
τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές 
καθώς και για τους καταναλωτές· ώστε 
να ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ή/και 
των επικαιροποιήσεων, μέγιστη προθεσμία 
για την παράδοσή τους, και να 
ενθαρρύνεται η επισκευή στο πλαίσιο της 
εγγύησης που προβλέπεται από τον νόμο· 
ζητεί τη θέσπιση της υποχρέωσης 
παροχής στους καταναλωτές προϊόντος 
αντικατάστασης, εάν η επισκευή διαρκεί 
περισσότερο από 30 ημέρες ή αφορά 
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βασικό αγαθό·

Or. en

Τροπολογία 60
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να 
ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ή/και 
των επικαιροποιήσεων, μέγιστη 
προθεσμία για την παράδοσή τους, και να 
δίνεται προτεραιότητα στην επισκευή στο 
πλαίσιο της εγγύησης που προβλέπεται 
από τον νόμο·

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα διευκολύνουν περαιτέρω 
την πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 61
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ανεξάρτητων επισκευαστών στις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση, με σεβασμό 
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συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να 
ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ή/και 
των επικαιροποιήσεων, μέγιστη 
προθεσμία για την παράδοσή τους, και να 
δίνεται προτεραιότητα στην επισκευή στο 
πλαίσιο της εγγύησης που προβλέπεται 
από τον νόμο·

της νομοθεσίας περί διανοητικής 
ιδιοκτησίας και εμπορικών μυστικών· 
επιπλέον καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα να δίνεται 
προτεραιότητα στην επισκευή αντί της 
αντικατάστασης στην ιεραρχία των 
διορθωτικών μέτρων, στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης της οδηγίας 2019/771 που 
προβλέπεται έως το 2024, υπό τον όρο ότι 
τούτο είναι νομικά εφικτό και δεν 
επιβάλλει δυσανάλογο κόστος στον 
πωλητή·

Or. en

Τροπολογία 62
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος 
επισκευής»· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη 
θέσπιση μέτρων που θα παρέχουν 
απεριόριστη και δωρεάν πρόσβαση σε 
πληροφορίες για την επισκευή και τη 
συντήρηση και σε ανταλλακτικά προς 
όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, 
ώστε να ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για 
τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών 
ή/και των επικαιροποιήσεων, μέγιστη 
προθεσμία για την παράδοσή τους, και να 
δίνεται προτεραιότητα στην επισκευή στο 
πλαίσιο της εγγύησης που προβλέπεται 
από τον νόμο·

4. υποστηρίζει την επέκταση του 
«δικαιώματος επισκευής» σε περισσότερες 
κατηγορίες προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, τη θέσπιση μέτρων που θα παρέχουν 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
επισκευή, πληροφορίες για τη συντήρηση, 
ανταλλακτικά και επικαιροποιήσεις 
λογισμικού σε όλους τους συμμετέχοντες 
στην αγορά· ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ολοκληρωμένη εκτίμηση 
επιπτώσεων που να δικαιολογεί την 
επέκταση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 63
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να 
ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ή/και 
των επικαιροποιήσεων, μέγιστη προθεσμία 
για την παράδοσή τους, και να δίνεται 
προτεραιότητα στην επισκευή στο πλαίσιο 
της εγγύησης που προβλέπεται από τον 
νόμο·

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά με ανάλογη τιμή προς όλους 
τους συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να 
ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ή/και 
των επικαιροποιήσεων, μέγιστη προθεσμία 
για την παράδοσή τους, και να δίνεται 
προτεραιότητα στην επισκευή στο πλαίσιο 
της εγγύησης που προβλέπεται από τον 
νόμο·

Or. en

Τροπολογία 64
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να 
ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ή/και 
των επικαιροποιήσεων, μέγιστη προθεσμία 
για την παράδοσή τους, και να δίνεται 
προτεραιότητα στην επισκευή στο πλαίσιο 
της εγγύησης που προβλέπεται από τον 
νόμο·

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να 
ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ή/και 
των επικαιροποιήσεων, μέγιστη προθεσμία 
επτά εργάσιμων ημερών για την 
παράδοσή τους, και να δίνεται 
προτεραιότητα στην επισκευή στο πλαίσιο 
της εγγύησης που προβλέπεται από τον 
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νόμο·

Or. fr

Τροπολογία 65
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και 
δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να 
ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ή/και 
των επικαιροποιήσεων, μέγιστη προθεσμία 
για την παράδοσή τους, και να δίνεται 
προτεραιότητα στην επισκευή στο 
πλαίσιο της εγγύησης που προβλέπεται 
από τον νόμο·

4. υποστηρίζει τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
μέτρων που θα παρέχουν δωρεάν 
πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση και σε 
ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, με σεβασμό 
στο δικαίωμα τήρησης εμπορικών 
μυστικών, και την υποχρεωτική παροχή 
διευκρινίσεων από τον κατασκευαστή, ως 
κομμάτι των πληροφοριών του προϊόντος, 
στις οποίες θα ορίζεται ελάχιστη 
προθεσμία για τη διαθεσιμότητα των 
ανταλλακτικών ή/και των 
επικαιροποιήσεων·

Or. pl

Τροπολογία 66
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. είναι της γνώμης ότι τα 
παραποιημένα προϊόντα έχουν εξελιχθεί 
σε αυξανόμενο και δύσκολο πρόβλημα 
που βλάπτει την κεντρική έννοια της 
κυκλικής οικονομίας, η οποία έγκειται 
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στη διατήρηση της αξίας των προϊόντων 
και των υλικών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τους 
κινδύνους από τα παραποιημένα 
προϊόντα, τα οποία όχι μόνο συνιστούν 
σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των 
καταναλωτών, αλλά και προκαλούν 
άμεσες και/ή έμμεσες οικονομικές 
απώλειες στους κατασκευαστές·

Or. en

Τροπολογία 67
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. είναι πεπεισμένο ότι η ενθάρρυνση 
ή η επιβολή υποχρέωσης στους 
κατασκευαστές να κατασκευάζουν 
προϊόντα με δυνατότητα επισκευής θα 
πρέπει να γίνεται παράλληλα με την 
υποστήριξη της ανάπτυξης και την 
απελευθέρωση της ροής υπηρεσιών 
επισκευής και συντήρησης, αλλά και με 
την προώθηση και υποστήριξη της 
εγχώριας και τοπικής παραγωγής 
εξαρτημάτων και ανταλλακτικών·

Or. pl

Τροπολογία 68
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υποστηρίζει ότι τα ανταλλακτικά 
θα πρέπει να καθίστανται άμεσα 
διαθέσιμα και για περίοδο δέκα ετών, να 
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έχουν την ανάλογη τιμή και να είναι 
προσβάσιμα στους ανεξάρτητους 
επισκευαστές εκτός των δικτύων των 
κατασκευαστών ώστε να διασφαλίζεται 
ουσιαστικά το δικαίωμα στην επισκευή·

Or. fr

Τροπολογία 69
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί να εισαχθούν μετρητές 
χρήσης σε κατηγορίες αγαθών για τη 
βελτίωση της ενημέρωσης των 
καταναλωτών και τη διευκόλυνση της 
επαναχρησιμοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 70
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προωθήσει και να στηρίξει τον κλάδο της 
επαναχρησιμοποίησης, των 
επανασυσκευασμένων και 
μεταχειρισμένων προϊόντων·

Or. fr
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Τροπολογία 71
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
επιβολή της νομοθεσίας είναι καίριας 
σημασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, 
μεγαλύτερη εποπτεία από την ΕΕ, μέσω 
της θέσπισης εναρμονισμένων κανόνων για 
τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων και της 
συχνότητάς τους, και με την παροχή στην 
Επιτροπή εξουσιοδότησης για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών, 
καθώς και για τη διεξαγωγή τακτικών 
δοκιμών και επιθεωρήσεων·

5. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
προέρχονται από τρίτες χώρες συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ 
για τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια, και 
ότι η αποτελεσματική επιβολή της 
νομοθεσίας είναι καίριας σημασίας ώστε 
να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις βιωσιμότητας· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των 
προϊόντων με τα υποχρεωτικά 
περιβαλλοντικά κριτήρια μέσω της 
ενισχυμένης εποπτείας της αγοράς, 
μεταξύ άλλων για προϊόντα που 
πωλούνται στο διαδίκτυο· ζητεί 
μεγαλύτερη εποπτεία από την ΕΕ, μέσω 
της θέσπισης εναρμονισμένων κανόνων για 
τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων και της 
συχνότητάς τους, και με την παροχή στην 
Επιτροπή εξουσιοδότησης για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών, 
καθώς και για τη διεξαγωγή τακτικών 
δοκιμών και επιθεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 72
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
επιβολή της νομοθεσίας είναι καίριας 

5. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
επιβολή της νομοθεσίας είναι καίριας 
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σημασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, 
μεγαλύτερη εποπτεία από την ΕΕ, μέσω 
της θέσπισης εναρμονισμένων κανόνων 
για τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων και της 
συχνότητάς τους, και με την παροχή στην 
Επιτροπή εξουσιοδότησης για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών, 
καθώς και για τη διεξαγωγή τακτικών 
δοκιμών και επιθεωρήσεων·

σημασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, 
αποτελεσματικότερη εποπτεία από την 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 73
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
επιβολή της νομοθεσίας είναι καίριας 
σημασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, 
μεγαλύτερη εποπτεία από την ΕΕ, μέσω 
της θέσπισης εναρμονισμένων κανόνων για 
τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων και της 
συχνότητάς τους, και με την παροχή στην 
Επιτροπή εξουσιοδότησης για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών, 
καθώς και για τη διεξαγωγή τακτικών 
δοκιμών και επιθεωρήσεων·

5. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
επιβολή της νομοθεσίας είναι καίριας 
σημασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, 
μεγαλύτερη εποπτεία από την ΕΕ, μέσω 
της θέσπισης εναρμονισμένων κανόνων για 
τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων και της 
συχνότητάς τους, και συγκεκριμένα από 
την Επιτροπή να προβαίνει σε 
παρακολούθηση, στην υποβολή εκθέσεων 
σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα 
καθοριστούν, και σε έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών, 
καθώς και σε διεξαγωγή τακτικών δοκιμών 
και επιθεωρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 74
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
επιβολή της νομοθεσίας είναι καίριας 
σημασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, 
μεγαλύτερη εποπτεία από την ΕΕ, μέσω 
της θέσπισης εναρμονισμένων κανόνων για 
τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων και της 
συχνότητάς τους, και με την παροχή στην 
Επιτροπή εξουσιοδότησης για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών, 
καθώς και για τη διεξαγωγή τακτικών 
δοκιμών και επιθεωρήσεων·

5. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
επιβολή της νομοθεσίας είναι καίριας 
σημασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, 
μεγαλύτερη εποπτεία από την ΕΕ, μέσω 
της θέσπισης εναρμονισμένων κανόνων για 
τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων και της 
συχνότητάς τους, και με την παροχή στην 
Επιτροπή εξουσιοδότησης για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 75
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
επιβολή της νομοθεσίας είναι καίριας 
σημασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, 
μεγαλύτερη εποπτεία από την ΕΕ, μέσω 
της θέσπισης εναρμονισμένων κανόνων 
για τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων και της 
συχνότητάς τους, και με την παροχή στην 
Επιτροπή εξουσιοδότησης για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών, 

5. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται ώστε να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση των προϊόντων που 
διατίθενται στην αγορά, καθώς και να 
διαμορφωθούν οι μελλοντικές απαιτήσεις 
βιωσιμότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και των συμμετεχόντων 
στην αγορά, με σκοπό την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και την αξιολόγησή 
τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 
τονίζει την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή 
και επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
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καθώς και για τη διεξαγωγή τακτικών 
δοκιμών και επιθεωρήσεων·

σε αυτόν τον τομέα�·

Or. pl

Τροπολογία 76
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει εκτίμηση επιπτώσεων του 
σχεδιαζόμενου φόρου επί των πλαστικών 
υλών· επισημαίνει ότι, εάν ο εν λόγω 
φόρος δεν μπορεί να αποφευχθεί, τα 
κεφάλαια δεν θα μεταφερθούν στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά θα 
διατεθούν στα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης για 
την κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 77
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επιμένει ότι, για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 
τελωνειακοί έλεγχοι σε ολόκληρη την ΕΕ 
ακολουθούν τα ίδια πρότυπα, μέσω ενός 
άμεσου ενιαίου μηχανισμού τελωνειακού 
ελέγχου, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη 
και σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή 
της επικουρικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 78
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η σύναψη 
συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με 
εταίρους που δεν τηρούν τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιβαίνει 
στους κλιματικούς στόχους της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 79
Christel Schaldemose, Biljana Borzan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
σαφείς στόχους για τη μετάβαση σε μια 
κυκλική οικονομία στην ΕΕ και να 
βελτιώσει τη βιωσιμότητα και τη 
μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των 
αλυσίδων εφοδιασμού με βασικά υλικά 
για την ευρωπαϊκή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 80
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επισημαίνει, επιπλέον, ότι 
διάφορες μελέτες, ιδίως μελέτες που 
έχουν διενεργηθεί από ενώσεις 
καταναλωτών, δείχνουν ότι πάρα πολλά 
προϊόντα που αγοράζονται στο Διαδίκτυο 
και εισάγονται στην Ένωση δεν 
συμμορφώνονται με τα ελάχιστα 
ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. fr

Τροπολογία 81
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης 
των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και 
των αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, 
ενώ επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να δημιουργήσει διαβατήριο 
ψηφιακών προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την εφαρμογή υποχρεωτικής 
ενημέρωσης σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας εφοδιασμού, καλύπτοντας όχι 
μόνο πτυχές όπως η ανθεκτικότητα και η 
δυνατότητα επισκευής, αλλά και οι 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 82
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών 
προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
εφαρμογή υποχρεωτικής ενημέρωσης σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, 
καλύπτοντας όχι μόνο πτυχές όπως η 
ανθεκτικότητα και η δυνατότητα 
επισκευής, αλλά και οι κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
σαφούς, διαφανούς και αξιόπιστης 
ενημέρωσης των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των αρχών εποπτείας της 
αγοράς σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων· ζητεί την ανάπτυξη ενός 
δείκτη περιβαλλοντικών επιδόσεων του 
κύκλου ζωής με βάση πολλαπλά κριτήρια, 
ο οποίος θα παρέχει πληροφορίες στους 
καταναλωτές για τη δυνατότητα 
επισκευής, την ανθεκτικότητα και την 
ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, 
περιλαμβανομένων των συσκευασιών 
τους· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να δημιουργήσει διαβατήριο 
ψηφιακών προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την εφαρμογή υποχρεωτικής 
ενημέρωσης σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας εφοδιασμού, καλύπτοντας όχι 
μόνο πτυχές όπως η ανθεκτικότητα και η 
δυνατότητα επισκευής, αλλά και οι 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 83
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών 
προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
εφαρμογή υποχρεωτικής ενημέρωσης σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, 

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών 
προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
εφαρμογή υποχρεωτικής ενημέρωσης σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, 
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καλύπτοντας όχι μόνο πτυχές όπως η 
ανθεκτικότητα και η δυνατότητα 
επισκευής, αλλά και οι κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες·

καλύπτοντας πτυχές όπως η 
ανθεκτικότητα, η δυνατότητα επισκευής 
και η ενεργειακή απόδοση, όπου κρίνεται 
σκόπιμο· ζητεί οι απαιτήσεις αυτές να 
αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία με τη 
βιομηχανία και άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς, με συνυπολογισμό της 
αναλογικότητας και του κόστους για τις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 84
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών 
προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
εφαρμογή υποχρεωτικής ενημέρωσης σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, 
καλύπτοντας όχι μόνο πτυχές όπως η 
ανθεκτικότητα και η δυνατότητα 
επισκευής, αλλά και οι κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών 
προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
εφαρμογή υποχρεωτικής ενημέρωσης σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, 
καλύπτοντας όχι μόνο πτυχές όπως η 
ανθεκτικότητα και η δυνατότητα 
επισκευής, αλλά και οι κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες· υπενθυμίζει 
ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο 
προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι πόροι 
των αρχών εποπτείας της αγοράς ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα 
υφιστάμενα πρότυπα·

Or. fr

Τροπολογία 85
Vlad-Marius Botoş
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών 
προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
εφαρμογή υποχρεωτικής ενημέρωσης σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, 
καλύπτοντας όχι μόνο πτυχές όπως η 
ανθεκτικότητα και η δυνατότητα 
επισκευής, αλλά και οι κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών 
προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
εφαρμογή υποχρεωτικής ενημέρωσης σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, 
καλύπτοντας πτυχές όπως η ανθεκτικότητα 
και η δυνατότητα επισκευής·

Or. en

Τροπολογία 86
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών 
προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
εφαρμογή υποχρεωτικής ενημέρωσης σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, 
καλύπτοντας όχι μόνο πτυχές όπως η 
ανθεκτικότητα και η δυνατότητα 
επισκευής, αλλά και οι κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων· σημειώνει 
την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών 
προϊόντων και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την προσεκτική αξιολόγηση της 
νομιμότητας της εφαρμογής 
υποχρεωτικών ψηφιακών διαβατηρίων, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα, 
την πρακτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των 
ανακοινωθεισών διατάξεων·

Or. pl
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Τροπολογία 87
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών 
προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
εφαρμογή υποχρεωτικής ενημέρωσης σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, 
καλύπτοντας όχι μόνο πτυχές όπως η 
ανθεκτικότητα και η δυνατότητα 
επισκευής, αλλά και οι κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών 
προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
εφαρμογή υποχρεωτικής ενημέρωσης σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, 
καλύπτοντας όχι μόνο πτυχές όπως η 
ανθεκτικότητα και η δυνατότητα 
επισκευής, αλλά και οι κοινωνικές, 
εργασιακές και περιβαλλοντικές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 88
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει τη σημασία των 
διαδικτυακών πλατφορμών και των 
διαδικτυακών αγορών για την προώθηση 
των βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών 
και την ενθάρρυνση της βιώσιμης 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι 
διαδικτυακές πλατφόρμες θα μπορούσαν 
να ανταποκριθούν περαιτέρω στην 
ευθύνη τους να παρέχουν στους 
καταναλωτές αξιόπιστες πληροφορίες 
σχετικά με τη βιωσιμότητα των 
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προϊόντων και των υπηρεσιών που 
προσφέρουν· ζητεί να ληφθούν 
προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση 
των πρακτικών παραπλάνησης και της 
παραπληροφόρησης όσον αφορά τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται μέσω διαδικτύου, 
περιλαμβανομένων των ψευδών 
«περιβαλλοντικών ισχυρισμών»·

Or. en

Τροπολογία 89
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί να ενισχυθεί η δυνατότητα 
προσφυγής για τους καταναλωτές και τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις σε 
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων 
ενημέρωσης βάσει της οδηγίας 
2005/29/ΕΚ, προκειμένου να βελτιωθεί η 
εφαρμογή των μηχανισμών εποπτείας της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 90
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει τον κίνδυνο της 
ανάθεσης των πλέον ρυπογόνων 
διαδικασιών παραγωγής σε εξωτερικούς 
φορείς εκτός της Ένωσης χωρίς τη 
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διεξαγωγή κατάλληλων ελέγχων στις 
αλυσίδες παραγωγής·

Or. fr

Τροπολογία 91
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί την παροχή υποχρεωτικής 
ενημέρωσης σχετικά με τη χώρα 
προέλευσης σε όλα τα προϊόντα που 
εισάγονται ή παράγονται στην Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 92
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. προτείνει τη θέσπιση σαφών 
κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων 
για τους οικολογικούς ισχυρισμούς και τις 
δεσμεύσεις που μετουσιώνονται σε 
οικολογικά σήματα· προσβλέπει στη 
σχεδιαζόμενη νομοθετική πρόταση για 
την τεκμηρίωση των οικολογικών 
ισχυρισμών· θεωρεί ότι, με την παροχή 
στους καταναλωτές διαφάνειας και 
καθοδήγησης μέσω ακριβούς και 
υπεύθυνης ενημέρωσης και οικολογικής 
σήμανσης, οι καταναλωτές θα έχουν 
αυξημένη εμπιστοσύνη στα προϊόντα και 
τις αγορές, πράγμα που εντέλει θα 
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οδηγήσει σε βιώσιμη κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 93
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει ότι η εξόρυξη των 
πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται 
ιδίως στα νέα εργαλεία επικοινωνίας, 
όπως οι σπάνιες γαίες, αποτελεί 
σημαντική πηγή ρύπανσης και 
στρατηγικής τρωτότητας όσον αφορά τις 
προμηθεύτριες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 94
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. εφιστά την προσοχή στους 
ψευδείς ισχυρισμούς και στα ψευδή 
οικολογικά σήματα καθώς και στις 
επιθετικές πρακτικές μάρκετινγκ για την 
προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας 
(«greenwashing»)· τα εν λόγω σήματα θα 
πρέπει να τελούν υπό αυστηρό πλαίσιο 
και εποπτεία, ώστε να μην παραπλανούν 
τους καταναλωτές στις επιλογές τους·

Or. fr
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Τροπολογία 95
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. υπενθυμίζει ότι η διαφήμιση και 
το μάρκετινγκ ενθαρρύνουν την 
υπερκατανάλωση· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να αλλάξουν οι καταναλωτικές 
συνήθειες και να ενθαρρύνεται η 
εγκράτεια·

Or. fr

Τροπολογία 96
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. ζητεί την πλαισίωση των 
στοχευμένων εμπορικών πρακτικών, 
ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, όπως τα 
παιδιά και οι νέοι·

Or. fr

Τροπολογία 97
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6στ. ζητεί την προώθηση της 
μετεγκατάστασης των τόπων παραγωγής, 
ανακύκλωσης και συντήρησης 
προκειμένου να εξασφαλίζεται καλύτερος 
έλεγχος ολόκληρης της αλυσίδας της 
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κυκλικής οικονομίας·

Or. fr

Τροπολογία 98
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις με την καθιέρωση 
υποχρεωτικών ελάχιστων στόχων, μέσω 
του καθορισμού καθορισμένου ποσοστού 
για τις δημόσιες συμβάσεις βάσει 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
δεοντολογικών κριτηρίων, και της 
θέσπισης ιεράρχησης των κριτηρίων 
ανάθεσης, σε συνδυασμό με ειδικούς 
στόχους ανά τομέα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις με την καθιέρωση 
υποχρεωτικών ελάχιστων στόχων, μέσω 
του καθορισμού καθορισμένου ποσοστού 
για τις δημόσιες συμβάσεις βάσει 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
δεοντολογικών κριτηρίων, και της 
θέσπισης ιεράρχησης των κριτηρίων 
ανάθεσης, σε συνδυασμό με ειδικούς 

7. τονίζει ότι οι φιλόδοξες δημόσιες 
συμβάσεις ως προς τη βιωσιμότητα των 
προϊόντων και των υπηρεσιών θα 
μπορούσαν να στηρίξουν τις καινοτόμες 
προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα και να 
προσφέρουν τα κατάλληλα κίνητρα για 
την τόνωση της βιώσιμης παραγωγής και 
κατανάλωσης· ζητεί την υιοθέτηση των 
πράσινων δημόσιων συμβάσεων από τις 
αναθέτουσες αρχές με την καθιέρωση 
υποχρεωτικών κριτηρίων βιωσιμότητας 
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στόχους ανά τομέα. στους δημόσιους διαγωνισμούς, μέσω του 
καθορισμού καθορισμένου ποσοστού για 
τις δημόσιες συμβάσεις βάσει 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
κριτηρίων, και της θέσπισης ιεράρχησης 
των κριτηρίων ανάθεσης, σε συνδυασμό με 
ειδικούς στόχους ανά τομέα· ζητεί να 
διασφαλιστεί ουσιαστική αμοιβαιότητα 
στις δημόσιες συμβάσεις με τρίτες χώρες· 
ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση των αγαθών, καθώς και στα 
προγράμματα λογισμικού χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας και να βελτιωθεί 
η πρόσβαση των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας 
στις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει τα 
πιθανά οφέλη ενός μέσου για τη διαλογή 
των «πράσινων» διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η συμβατότητα των έργων υποδομής 
μεγάλης κλίμακας με τις δεσμεύσεις της 
ΕΕ για το κλίμα και να αντιμετωπιστεί η 
«προβολή οικολογικού προσωπείου», 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων· ζητεί να θεσπιστούν 
υποχρεωτικές απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων για την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη όσον αφορά τις βιώσιμες δημόσιες 
συμβάσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 100
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις με την καθιέρωση 
υποχρεωτικών ελάχιστων στόχων, μέσω 
του καθορισμού καθορισμένου ποσοστού 

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι δημόσιες αρχές δεν κάνουν 
χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων 
για πράσινες και κοινωνικές δημόσιες 
συμβάσεις στο πλαίσιο του ισχύοντος 



PE657.284v01-00 60/69 AM\1212785EL.docx

EL

για τις δημόσιες συμβάσεις βάσει 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
δεοντολογικών κριτηρίων, και της 
θέσπισης ιεράρχησης των κριτηρίων 
ανάθεσης, σε συνδυασμό με ειδικούς 
στόχους ανά τομέα.

νομοθετικού πλαισίου και εξακολουθούν 
να εφαρμόζουν πολύ συχνά μόνο το 
κριτήριο της χαμηλότερης τιμής· ζητεί, 
συνεπώς, την αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις με την 
καθιέρωση υποχρεωτικών ελάχιστων 
στόχων, μέσω του καθορισμού 
καθορισμένου ποσοστού για τις δημόσιες 
συμβάσεις βάσει περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και δεοντολογικών κριτηρίων, 
και της θέσπισης ιεράρχησης των 
κριτηρίων ανάθεσης, σε συνδυασμό με 
ειδικούς στόχους ανά τομέα, μεταξύ 
άλλων για την αγορά μεταχειρισμένων, 
ανακυκλωμένων και 
επανασυσκευασμένων προϊόντων· ζητεί 
επίσης από τις δημόσιες αρχές να 
πρωτοστατήσουν με την αποφυγή αγοράς 
προϊόντων μίας χρήσης· προσθέτει ότι οι 
βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
αποτελέσουν την εξ ορισμού επιλογή, με 
ρήτρα «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης» 
που θα επιτρέπει εξαιρέσεις μόνο για 
αντικειμενικούς και αιτιολογημένους 
λόγους·

Or. en

Τροπολογία 101
Vlad-Marius Botoş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις με την καθιέρωση 
υποχρεωτικών ελάχιστων στόχων, μέσω 
του καθορισμού καθορισμένου ποσοστού 
για τις δημόσιες συμβάσεις βάσει 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
δεοντολογικών κριτηρίων, και της 
θέσπισης ιεράρχησης των κριτηρίων 
ανάθεσης, σε συνδυασμό με ειδικούς 

διαγράφεται
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στόχους ανά τομέα.

Or. en

Τροπολογία 102
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις με την καθιέρωση 
υποχρεωτικών ελάχιστων στόχων, μέσω 
του καθορισμού καθορισμένου ποσοστού 
για τις δημόσιες συμβάσεις βάσει 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
δεοντολογικών κριτηρίων, και της 
θέσπισης ιεράρχησης των κριτηρίων 
ανάθεσης, σε συνδυασμό με ειδικούς 
στόχους ανά τομέα.

7. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις στην προώθηση καινοτόμων 
και βιώσιμων προϊόντων· θεωρεί ότι τα 
οφέλη των πολιτικών για τις δημόσιες 
συμβάσεις θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 
περαιτέρω, εάν η σχετική νομοθεσία 
εφαρμοστεί σωστά, εναρμονιστεί και 
απλουστευθεί· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να προβεί σε εμπεριστατωμένη ανάλυση 
του τρόπου εξισορρόπησης των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών κριτηρίων με βιώσιμο τρόπο· 
καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την 
καθοδήγηση σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις, με στόχο να καταστεί δυνατή 
η πραγματοποίηση πιο βιώσιμων αγορών·

Or. en

Τροπολογία 103
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες 

7. τονίζει το δυναμικό των πράσινων 
και κοινωνικών δημόσιων συμβάσεων 
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συμβάσεις με την καθιέρωση 
υποχρεωτικών ελάχιστων στόχων, μέσω 
του καθορισμού καθορισμένου ποσοστού 
για τις δημόσιες συμβάσεις βάσει 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
δεοντολογικών κριτηρίων, και της 
θέσπισης ιεράρχησης των κριτηρίων 
ανάθεσης, σε συνδυασμό με ειδικούς 
στόχους ανά τομέα.

κατά τη μετάβαση σε μια βιώσιμη 
οικονομία· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, 
τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω νομοθεσία και καθοδήγηση με 
την καθιέρωση υποχρεωτικών ελάχιστων 
στόχων, μέσω του καθορισμού 
καθορισμένου ποσοστού για τις δημόσιες 
συμβάσεις βάσει περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και δεοντολογικών κριτηρίων, 
και της θέσπισης ιεράρχησης των 
κριτηρίων ανάθεσης, σε συνδυασμό με 
ειδικούς στόχους ανά τομέα, καθώς και 
της στήριξης των 
επαναχρησιμοποιήσιμων, των 
ανακαινισμένων και των 
ανακατασκευασμένων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 104
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις με την καθιέρωση 
υποχρεωτικών ελάχιστων στόχων, μέσω 
του καθορισμού καθορισμένου ποσοστού 
για τις δημόσιες συμβάσεις βάσει 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
δεοντολογικών κριτηρίων, και της 
θέσπισης ιεράρχησης των κριτηρίων 
ανάθεσης, σε συνδυασμό με ειδικούς 
στόχους ανά τομέα.

7. ζητεί την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις, με σκοπό να στηριχθεί η 
ζήτηση για προϊόντα σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα σύμφωνα με την ιδέα 
της κυκλικής οικονομίας.

Or. pl

Τροπολογία 105
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις με την καθιέρωση 
υποχρεωτικών ελάχιστων στόχων, μέσω 
του καθορισμού καθορισμένου ποσοστού 
για τις δημόσιες συμβάσεις βάσει 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
δεοντολογικών κριτηρίων, και της 
θέσπισης ιεράρχησης των κριτηρίων 
ανάθεσης, σε συνδυασμό με ειδικούς 
στόχους ανά τομέα.

7. ζητεί την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις με την καθιέρωση στόχων, 
μέσω του καθορισμού καθορισμένου 
ποσοστού για τις δημόσιες συμβάσεις 
βάσει οικονομικών, περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και δεοντολογικών κριτηρίων, 
και της θέσπισης διαφανούς ιεράρχησης 
των κριτηρίων ανάθεσης, σε συνδυασμό με 
ειδικούς στόχους ανά τομέα·

Or. en

Τροπολογία 106
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. εφιστά την προσοχή στη 
δεοντολογική πτυχή που θα πρέπει να 
υπερισχύει στο πλαίσιο της κυκλικής 
οικονομίας και ιδίως στον σεβασμό των 
κοινωνικών δικαιωμάτων ή των 
δικαιωμάτων που αφορούν τις συνθήκες 
εργασίας των εργαζομένων στους 
κλάδους της ανακύκλωσης και της 
ανάκτησης αποβλήτων·

Or. fr

Τροπολογία 107
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. δεδομένων των σοβαρών 
επιπτώσεων της συσκευασίας των 
τροφίμων στο περιβάλλον, ιδίως όταν 
απορρίπτεται, καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τις έννοιες της 
«(υπερβολικής) συσκευασίας» και της 
«περιττής συσκευασίας»· ζητεί, συνεπώς, 
από την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
βιωσιμότητα της διανομής τροφίμων 
μέσω ειδικών μέτρων· ζητεί από την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη τα νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα, όπως τα 
καταστήματα που δεν χρησιμοποιούν 
συσκευασία, και να αναλύσει τον 
δυνητικό αντίκτυπό τους στο περιβάλλον 
και στη διευκόλυνση των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 108
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατό τις 
αρχές για ένα οριστικό καθεστώς ΦΠΑ, 
περιλαμβανομένης της πρότασης για 
εκσυγχρονισμό του καθεστώτος του 
συντελεστή ΦΠΑ, το οποίο θα 
καταστήσει δυνατή τη μείωση του 
συντελεστή ΦΠΑ στα ανακυκλωμένα, 
επαναχρησιμοποιημένα ή ανακαινισμένα 
αγαθά και στις υπηρεσίες επισκευής, 
ώστε να καταστούν πρακτικές και 
οικονομικά ελκυστικές για τους 
καταναλωτές, καλεί δε τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης σχετικών 
μέτρων μετά την έγκριση του νέου 
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καθεστώτος·

Or. en

Τροπολογία 109
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι θα πρέπει να μπορούν 
να καθοριστούν ελάχιστοι δεσμευτικοί 
στόχοι στις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό 
τη στήριξη της βιώσιμης 
μετεγκατάστασης των θέσεων εργασίας 
στην Ευρώπη, μέσω της θέσπισης 
προτιμησιακών ρητρών ανάθεσης για τις 
τοπικές επιχειρήσεις και εργαζομένους·

Or. fr

Τροπολογία 110
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Karen Melchior, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει τη σημασία της 
κινητοποίησης επαρκών πόρων για τη 
χρηματοδότηση της Ε&Α όσον αφορά τα 
βιώσιμα προϊόντα και τα επιχειρηματικά 
μοντέλα της κυκλικής οικονομίας, ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή των 
προϊόντων και να προωθηθούν η 
επισκευή και η επαναχρησιμοποίηση·

Or. en
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Τροπολογία 111
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει τη σημασία της 
απρόσκοπτης ανάπτυξης και της 
προσαρμογής πρωτοποριακών 
τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
για τη μεγιστοποίηση της 
αποδοτικότητας, την ανάκτηση πρώτων 
υλών και την πιο αποτελεσματική 
διαχείριση της αποδοτικής ως προς τους 
πόρους παραγωγής·

Or. pl

Τροπολογία 112
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. εκφράζει την ανησυχία του ότι η 
θέσπιση υπερβολικά περιοριστικών 
κανόνων που δεν λαμβάνουν υπόψη τους 
την πραγματικότητα της αγοράς και 
αγνοούν την πρακτική πτυχή της 
εφαρμογής τους θα οδηγήσει σε 
μετακύλιση του κόστους στους 
καταναλωτές, μειωμένη επιλογή 
διαθέσιμων προϊόντων, καθώς και την 
αγορά προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ 
από τρίτες χώρες από τα λιγότερο εύπορα 
τμήματα της κοινωνίας· επισημαίνει, σε 
αυτό το πλαίσιο, τον κίνδυνο 
ασυμμετρίας που προκύπτει μεταξύ 
προϊόντων που παράγονται στην Ευρώπη 
και εκείνων που παράγονται σε τρίτες 
χώρες·

Or. pl
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Τροπολογία 113
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή και τις 
εθνικές αρχές να βοηθήσουν και να 
στηρίξουν οικονομικά τις τοπικές και τις 
περιφερειακές αρχές, τις εταιρείες, τις 
ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους 
αυτοαπασχολούμενους καθώς και τις 
ενώσεις στη διοργάνωση εκστρατειών 
ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά 
με την παράταση της διάρκειας ζωής των 
προϊόντων, ιδίως με την παροχή 
αξιόπιστων και σαφών πληροφοριών, 
συμβουλών και υπηρεσιών συντήρησης, 
επισκευής, επαναχρησιμοποίησης κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 114
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. επισημαίνει τον ρόλο του τομέα 
των υπηρεσιών στην ενίσχυση της 
προσβασιμότητας και της οικονομικής 
προσιτότητας των υπηρεσιών επισκευής, 
μίσθωσης και προϊόντος ως υπηρεσίας· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον 
τρόπο με τον οποίο μια πιο 
εναρμονισμένη εσωτερική αγορά 
υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει στη 
μετάβαση στην κυκλική οικονομία·
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Or. en

Τροπολογία 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. ενθαρρύνει την ενίσχυση της 
τυποποίησης της επεξεργασίας των 
δευτερογενών πρώτων υλών, ώστε να 
διευκολυνθεί η υλοποίηση κυκλικών 
επιχειρηματικών μοντέλων· καλεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ενισχύσει 
την εσωτερική αγορά δευτερογενών 
πρώτων υλών μέσω στοχευμένων 
προσπαθειών για τον εντοπισμό και την 
άρση των φραγμών στο εμπόριο· ζητεί, 
επιπλέον, από την Επιτροπή να βελτιώσει 
την επιβολή του κανονισμού για τις 
μεταφορές αποβλήτων με στόχο την 
τόνωση του εφοδιασμού με δευτερογενείς 
πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας στην ΕΕ, 
καθώς και τη βελτιστοποίηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων· 

Or. en

Τροπολογία 116
Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. ζητεί την απαγόρευση της 
καταστροφής των απώλητων αγαθών που 
λειτουργούν, ώστε να μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν, και τη θέσπιση 
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ειδικών στόχων για την 
επαναχρησιμοποίηση· τονίζει ότι πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα σε νέα βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα όσον αφορά την 
πρόσβαση σε χώρους ταφής αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 117
Beata Mazurek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης 
διατάξεων για την ενίσχυση των 
αρμόδιων εποπτικών αρχών, ώστε αυτές 
να μπορούν να εντοπίζουν πιο 
αποτελεσματικά προϊόντα, τα οποία 
εισάγονται στην κοινή αγορά και 
δημιουργούν απαράδεκτους κινδύνους για 
την υγεία και το περιβάλλον·

Or. pl


