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Frédérique Ries
Πλαίσιο για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που 
καταναλώνουν ενέργεια και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
των Οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Κοινή θέση του Συμβουλίου (11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 25
ΤΙΤΛΟΣ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για 
τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που 
καταναλώνουν ενέργεια και για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και των Οδηγιών 96/57/ΕΚ και 
2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. de

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 26
ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Έχοντας υπόψη, τη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95,

Έχοντας υπόψη, τη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 175,

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια πρόταση που βασίζεται στο άρθρο 95 ενέχει τον κίνδυνο περιορισμού των εθνικών 
απαιτήσεων για το περιβάλλον/την ενέργεια που αποσκοπούν να υπερβούν τις απαιτήσεις της ΕΕ. 
Τούτο αφορά ιδιαίτερα τις επικίνδυνες ουσίες και τη σημασία σε περιφερειακό επίπεδο ζητημάτων 
όπως η απόδοση των υδάτων ή η μείωση των ποσοστώσεων αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο των 
δεσμεύσεων του Κυότο. Αποτελεί, επιπλέον, κοινό τόπο, ότι οι εθνικές πρωτοβουλίες δίνουν το 
έναυσμα για περαιτέρω δράση σε επίπεδο ΕΕ, και ο ουσιώδης αυτός παράγοντας προώθησης 
πολιτικής δεν πρέπει να υπονομευτεί. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις πολιτικής για προϊόντα με βάση 
το άρθρο 175 -όπως η οδηγία 1999/32 σχετικά με την περιεκτικότητα των υγρών καυσίμων σε 
θείο, που εναρμονίζει τις απαιτήσεις περιεκτικότητας σε θείο επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη 
μέλη να θέτουν αυστηρότερες απαιτήσεις αν το επιθυμούν.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 27
ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Έχοντας υπόψη, τη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ίδίως το 
άρθρο 95,

Έχοντας υπόψη, τη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95 και το άρθρο 175,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρωταρχικός σκοπός της οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος, η προαγωγή της χρήσης λιγότερων πόρων και η προαγωγή της ενεργειακής 
ασφάλειας μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης της ζήτησης. 

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 28
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Α (νέα)
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(1α) Η υλοποίηση των στόχων του Έκτου 
Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το 
Περιβάλλον θα επιδιωχθεί μέσω της 
ενθάρρυνσης του οικολογικού και αειφόρου 
σχεδιασμού των προϊόντων και μέσω της 
κατάρτισης λειτουργικών μέτρων για την 
αποθάρρυνση της δημιουργίας αποβλήτων, 
π.χ. κίνητρα για την αειφορία, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, 
σταδιακή κατάργηση ορισμένων ουσιών 
και υλικών μέσω μέτρων ανάλογων προς 
το εκάστοτε προϊόν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας βασίζονται στην περιβαλλοντική πολιτική της Κοινότητας και θα 
πρέπει να γίνεται η δέουσα αναφορά σε τούτο. Το παρόν κείμενο βασίζεται στους στόχους που 
καθορίζει το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 29
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Β (νέα)

(1β) Το έκτο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον είναι αφιερωμένο στην 
αειφορική διαχείριση και χρήση των 
εθνικών πόρων με στόχο να διασφαλιστεί 
ότι η κατανάλωση πόρων και οι σχετικές 
επιπτώσεις δεν θα υπερβαίνουν την αντοχή 
του περιβάλλοντος, σπάζοντας τους 
δεσμούς μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης 
και χρήσης πόρων. Κατά την επιδίωξη των 
στόχων αυτών πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη, η προσέγγιση της ολοκληρωμένης 
πολιτικής για τα προϊόντα και η κοινοτική 
στρατηγική για τη διαχείριση των 
αποβλήτων μέσω δράσεων 
προτεραιότητας συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, της προώθησης μεθόδων 
και τεχνικών εξόρυξης για την ενθάρρυνση 
της οικολογικής απόδοσης και την 
αειφορική χρήση των πρώτων υλών ,της 
ενέργειας, των υδάτων και των άλλων 



PE 353.671v01-00 4/84 AM\557898EL.doc

EL

πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας βασίζονται στην περιβαλλοντική πολιτική της Κοινότητας και θα 
πρέπει να γίνεται η δέουσα αναφορά σε τούτο. Το παρόν κείμενο βασίζεται στους στόχους που 
καθορίζει το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Το παρόν σχέδιο οδηγίας πλαίσιο 
ουδόλως αναφέρεται στους υφιστάμενους σκοπούς και στόχους της ΕΕ για την προστασία του 
περιβάλλοντος  και της υγείας. Η αναφορά στο 6ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης δεν επαρκεί. 
Η θέσπιση πολιτικών στόχων όσον αφορά την κατασκευή προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια 
απαιτεί σαφείς και ακριβείς αναφορές σε πολιτικούς στόχους δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις θα 
πρέπει να ληφθούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 30
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Α (νέα)

(1α) Για την επίτευξη των στόχων του 
έκτου προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
θεωρία περί κύκλου ζωής, όπως ισχύει 
στην Ολοκληρωμένη Πολιτική για τα 
Προϊόντα και στην στρατηγική της 
Κοινότητας για τη διαχείριση των 
αποβλήτων μέσω, μεταξύ άλλων, της 
ενθάρρυνσης της οικολογικής και 
αειφορικής σχεδίασης των προϊόντων, 
καθώς και της διατύπωσης 
επιχειρησιακών μέτρων για την 
αποθάρρυνση της δημιουργίας αποβλήτων, 
π.χ. με την τόνωση της αειφορίας, της 
επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακύκλωσης, τη σταδιακή κατάργηση 
ορισμένων ουσιών και υλικών με 
συγκεκριμένα μέτρα ανάλογα με το προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας βασίζονται στην περιβαλλοντική πολιτική της Κοινότητας και θα 
πρέπει να γίνεται η δέουσα αναφορά σε τούτο. Το παρόν κείμενο βασίζεται στους στόχους που 
καθορίζει το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον.
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Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 31
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Β (νέα)

(1β) Το έκτο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον είναι αφιερωμένο στην 
αειφορική διαχείριση και χρήση των 
εθνικών πόρων με στόχο να διασφαλιστεί 
ότι η κατανάλωση πόρων και οι σχετικές 
επιπτώσεις δεν θα υπερβαίνουν την αντοχή 
του περιβάλλοντος, σπάζοντας τους 
δεσμούς μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης 
και χρήσης πόρων. Κατά την επιδίωξη των 
στόχων αυτών πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη, η προσέγγιση της ολοκληρωμένης 
πολιτικής για τα προϊόντα και η κοινοτική 
στρατηγική για τη διαχείριση των 
αποβλήτων μέσω δράσεων 
προτεραιότητας συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, της προώθησης μεθόδων 
και τεχνικών εξόρυξης για την ενθάρρυνση 
της οικολογικής απόδοσης και την 
αειφορική χρήση των πρώτων υλών ,της 
ενέργειας, των υδάτων και των άλλων 
πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας βασίζονται στην περιβαλλοντική πολιτική της Κοινότητας και θα 
πρέπει να γίνεται η δέουσα αναφορά σε τούτο. Το παρόν κείμενο βασίζεται στους στόχους που 
καθορίζει το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Το παρόν σχέδιο οδηγίας πλαίσιο 
ουδόλως αναφέρεται στους υφιστάμενους σκοπούς και στόχους της ΕΕ για την προστασία του 
περιβάλλοντος  και της υγείας. Η αναφορά στο 6ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης δεν επαρκεί. 
Η θέσπιση πολιτικών στόχων όσον αφορά την κατασκευή προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια 
απαιτεί σαφείς και ακριβείς αναφορές σε πολιτικούς στόχους δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις θα 
πρέπει να ληφθούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 32
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Ενδέχεται να κριθεί αναγκαία και 
δικαιολογημένη η θέσπιση ειδικών 

(12) Ενδέχεται να κριθεί αναγκαία και 
δικαιολογημένη η θέσπιση ειδικών 
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ποσοτικοποιημένων απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού για ορισμένα 
προϊόντα ή περιβαλλοντικές πτυχές τους, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους 
αντικτύπου. Λαμβάνοντας υπόψη την 
επείγουσα ανάγκη συμβολής στην 
εκπλήρωση των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν στα πλαίσια του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο της Σύμβασης-
Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC), και με 
την επιφύλαξη της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης που προωθεί η παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα 
στα μέτρα με υψηλή δυνατότητα μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με 
χαμηλό κόστος. Τέτοια μέτρα μπορούν 
επίσης να βοηθήσουν στη βιώσιμη χρήση 
των πόρων και να συμβάλουν σημαντικά 
στο δεκαετές πλαίσιο προγραμμάτων για τη 
βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση που 
συμφωνήθηκε στην παγκόσμια σύνοδο 
κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 
Σεπτέμβριο του 2002.

ποσοτικοποιημένων απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού για ορισμένα 
προϊόντα ή περιβαλλοντικές πτυχές τους, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους 
αντικτύπου. Λαμβάνοντας υπόψη την 
επείγουσα ανάγκη συμβολής στην 
εκπλήρωση των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν στα πλαίσια του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο της Σύμβασης-
Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 
Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC), και με 
την επιφύλαξη της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης που προωθεί η παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα 
στα μέτρα με υψηλή δυνατότητα μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με 
χαμηλό κόστος. Τέτοια μέτρα μπορούν 
επίσης να βοηθήσουν στη βιώσιμη χρήση 
των πόρων και να συμβάλουν σημαντικά 
στο δεκαετές πλαίσιο προγραμμάτων για τη 
βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση που 
συμφωνήθηκε στην παγκόσμια σύνοδο 
κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 
Σεπτέμβριο του 2002.

Πρέπει να αναγνωρισθεί δεόντως το 
δυνητικό περιβαλλοντικό όφελος -μεταξύ 
άλλων και στον τομέα των προϊόντων που 
καταναλώνουν ενέργεια- από την 
μετατροπή προϊόντων σε υπηρεσίες.  
Πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα μέτρων 
που θα ενθαρρύνουν τον επιχειρηματικό 
κόσμο να προωθήσει τη μεταστροφή προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ποσότητες ενέργειας και υλικών θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά σε πολλούς τομείς 
προϊόντων εάν τα καταναλωτικά προϊόντα μετατραπούν σε υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα, π.χ. το "leasing" τηλεοπτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών πλυντηρίου αντί της αγοράς 
τηλεόρασης και/ή πλυντηρίου, ή μια συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή που αντικαθίσταται από 
υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή κλπ. Με την προώθηση τέτοιων υπηρεσιών, προάγεται η απο-
υλοποίηση και δίδεται ένα άμεσο κίνητρο στους κατασκευαστές να σχεδιάσουν προϊόντα που 
μακροπρόθεσμα να έχουν ενεργειακή απόδοση, εύκολη συντήρηση και να είναι επιδεκτικά 
βελτιώσεων.  
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Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 33
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12 Α (νέα)

(12α) Η μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας συνιστά σημαντικό μέσο της 
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής 
όπως αυτή καθορίζεται, π.χ., στο ΕΠΑΚ, 
μετά από διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 18 και 80 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 34
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Το επίπεδο των απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού πρέπει κανονικά να 
καθοριστεί βάσει τεχνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναλύσεων. Η πρόβλεψη 
ευελιξίας στη μέθοδο καθορισμού του 
επιπέδου των απαιτήσεων μπορεί να 
διευκολύνει την ταχεία βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων. Κατά τις 
αναλύσεις αυτές, θα πρέπει να ζητείται η 
γνώμη και η ενεργός συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων μερών. Η θέσπιση 
δεσμευτικών μέτρων απαιτεί την
πραγματοποίηση κατάλληλων 
διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Οι διαβουλεύσεις αυτές ενδέχεται να 
αναδείξουν την ανάγκη για σταδιακή 
θέσπιση των απαιτήσεων ή για λήψη 
μεταβατικών μέτρων. Ο καθορισμός 
ενδιάμεσων στόχων αυξάνει την 
προβλεψιμότητα της πολιτικής, επιτρέπει 
την προσαρμογή του κύκλου ανάπτυξης του 
προϊόντος και διευκολύνει το 

(13) Το επίπεδο των απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασμού πρέπει κανονικά να 
καθοριστεί βάσει τεχνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναλύσεων. Η πρόβλεψη 
ευελιξίας στη μέθοδο καθορισμού του 
επιπέδου των απαιτήσεων μπορεί να 
διευκολύνει την ταχεία βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων. Κατά τις 
αναλύσεις αυτές, θα πρέπει να ζητείται η 
γνώμη και η ενεργός συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων μερών. Η θέσπιση 
δεσμευτικών μέτρων απαιτεί την
πραγματοποίηση κατάλληλων 
διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Οι διαβουλεύσεις αυτές ενδέχεται να 
αναδείξουν την ανάγκη για σταδιακή 
θέσπιση των απαιτήσεων ή για λήψη 
μεταβατικών μέτρων. Ο καθορισμός 
ενδιάμεσων στόχων αυξάνει την 
προβλεψιμότητα της πολιτικής, επιτρέπει 
την προσαρμογή του κύκλου ανάπτυξης του 
προϊόντος και διευκολύνει το 
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μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης (ιδίως 
κατά την ανάλυση κόστους κύκλου ζωής) 
καθώς και κατά τη θέσπιση απαιτήσεων 
θα πραγματοποιούνται διεθνείς 
συγκριτικές αξιολογήσεις.
Κατά τον προσδιορισμό των μεθόδων 
καθορισμού του επιπέδου των απαιτήσεων, 
ο "σχεδιασμός των υπηρεσιών" 
(λειτουργίες και συστήματα) σε σύγκριση 
με το "σχεδιασμό των προϊόντων" πρέπει 
να αποτελεί μέρος της διαδικασίας 
συγκριτικής αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ποσότητες ενέργειας και υλικών θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά σε πολλούς τομείς 
προϊόντων εάν τα καταναλωτικά προϊόντα μετατραπούν σε υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα, π.χ. το "leasing" τηλεοπτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών πλυντηρίου αντί της αγοράς 
τηλεόρασης και/ή πλυντηρίου, ή μια συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή που αντικαθίσταται από 
υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή κλπ. Με την προώθηση τέτοιων υπηρεσιών, προάγεται η απο-
υλοποίηση και δίδεται ένα άμεσο κίνητρο στους κατασκευαστές να σχεδιάσουν προϊόντα που 
μακροπρόθεσμα να έχουν ενεργειακή απόδοση, εύκολη συντήρηση και να είναι επιδεκτικά 
βελτιώσεων. 

Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 35
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13 Α (νέα)

(13α) Χώρες όπως η Ιαπωνία έχουν 
καθιερώσει φιλόδοξες μεθόδους για τον 
καθορισμό απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης στην οικολογική σχεδίαση. 
Προκειμένου επομένως να διασφαλιστεί η 
μελλοντική ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαίων κατασκευαστών, η Επιτροπή 
πρέπει να λαμβάνει πολύ προσεκτικά 
υπόψη  παρόμοιες πρωτοβουλίες κατά τον 
καθορισμό ειδικών απαιτήσεων στο 
πλαίσιο των επί μέρους μέτρων εφαρμογής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 21 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 36
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13 Α (νέα)

(13α) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να διατηρούν 
ή να θεσπίζουν, σύμφωνα με τη Συνθήκη, 
αυστηρότερες διατάξεις όσον αφορά την 
οικολογική σχεδίαση προϊόντων που 
καταναλώνουν ενέργεια, με σκοπό τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 
και της ενεργειακής τροφοδοσίας. Η 
Οδηγία 98/34/ΕΚ διέπει κάθε τέτοιο εθνικό 
μέτρο.
Εάν τα κράτη μέλη διατηήσουν ή 
θεσπίσουν αυστηρότερες απαιτήσεις για 
τον οικολογικό σχεδιασμό των Προϊόντων 
που καταναλώνουν ενέργεια, θα πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια οι απαιτήσεις 
αυτές να μην έρχονται σε αντίθεση με τις 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που 
έχουν αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στηρίζεται στην τροπολογία 61 της α΄ανάγνωσης, στην αιτιολογική αναφορά 20 της κοινής θέσης 
και στην τροπολογία 17 (τροπολογία Ries). Πρωταρχικός σκοπός της οδηγίας είναι η προστασία 
του περιβάλλοντος. Πρέπει συνεπώς να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να συμπληρώνουν τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σε συνάρτηση με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο 
καθένα (π.χ. διαφορές στο κλίμα, απαιτήσεις του Κυότο, ειδικές οικολογικές περιστάσεις). 
Παραδείγματα οδηγιών που το άρθρο 95 συμπληρώθηκε από αυστηρότερες εθνικές διατάξεις: Οδ. 
90/314, 93/13, 01/95 και 94/62.
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Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 37
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 
εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όπως η 
αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία, όταν 
δράσεις αυτού του είδους είναι πιθανόν να 
εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων 
πολιτικής ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος 
απ' ό,τι οι δεσμευτικές απαιτήσεις. Εάν οι 
δυνάμεις της αγοράς δεν κινηθούν προς τη 
σωστή κατεύθυνση ή με αποδεκτή ταχύτητα, 
ενδέχεται να χρειαστεί η λήψη νομοθετικών 
μέτρων.

(14) Εναλλακτικοί τρόποι δράσης, όπως η 
αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία, θα πρέπει 
να εξετάζονται όταν δράσεις αυτού του 
είδους είναι πιθανόν να εξασφαλίσουν την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής ταχύτερα ή 
με χαμηλότερο κόστος απ' ό,τι οι 
δεσμευτικές απαιτήσεις. Η υπάρχουσα ή η 
προτεινόμενη αυτορρύθμιση θα υπόκειται 
εξ ίσου σε ανεξάρτητη ανάλυση, έλεγχο εκ 
μέρους των ενδιαφερομένων και εποπτεία 
όσο και τα μέτρα εφαρμογής. Εάν οι 
δυνάμεις της αγοράς δεν κινηθούν προς τη 
σωστή κατεύθυνση ή με αποδεκτή ταχύτητα, 
θα χρειαστεί η λήψη νομοθετικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 22 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 38
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 
εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όπως η 
αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία, όταν 
δράσεις αυτού του είδους είναι πιθανόν να 
εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων 
πολιτικής ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος 
απ' ό,τι οι δεσμευτικές απαιτήσεις. Εάν οι 
δυνάμεις της αγοράς δεν κινηθούν προς τη 
σωστή κατεύθυνση ή με αποδεκτή ταχύτητα, 
ενδέχεται να χρειαστεί η λήψη νομοθετικών 
μέτρων.

(14) Εναλλακτικοί τρόποι δράσης, όπως η 
αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία, θα πρέπει 
να εξετάζονται όταν δράσεις αυτού του 
είδους είναι πιθανόν να εξασφαλίσουν την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής ταχύτερα ή 
με χαμηλότερο κόστος απ' ό,τι οι 
δεσμευτικές απαιτήσεις. Η υπάρχουσα ή η 
προτεινόμενη αυτορρύθμιση θα υπόκειται 
εξ ίσου σε ανεξάρτητη ανάλυση, έλεγχο εκ 
μέρους των ενδιαφερομένων και εποπτεία 
όσο και τα μέτρα εφαρμογής. Εάν οι 
δυνάμεις της αγοράς δεν κινηθούν προς τη 
σωστή κατεύθυνση ή με αποδεκτή ταχύτητα, 
θα χρειαστεί η λήψη νομοθετικών μέτρων.

Or. en
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Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 39
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 
εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όπως η 
αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία, όταν 
δράσεις αυτού του είδους είναι πιθανόν να 
εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων 
πολιτικής ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος 
απ' ό,τι οι δεσμευτικές απαιτήσεις. Εάν οι 
δυνάμεις της αγοράς δεν κινηθούν προς τη 
σωστή κατεύθυνση ή με αποδεκτή ταχύτητα, 
ενδέχεται να χρειαστεί η λήψη νομοθετικών 
μέτρων.

(14) Εναλλακτικοί τρόποι δράσης, όπως η 
αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία, θα πρέπει 
να εξετάζονται όταν δράσεις αυτού του
είδους είναι πιθανόν να εξασφαλίσουν την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής ταχύτερα ή 
με χαμηλότερο κόστος απ' ό,τι οι 
δεσμευτικές απαιτήσεις. Η υπάρχουσα ή η 
προτεινόμενη αυτορρύθμιση θα υπόκειται 
εξ ίσου σε ανεξάρτητη ανάλυση, έλεγχο εκ 
μέρους των ενδιαφερομένων και εποπτεία 
όσο και τα μέτρα εφαρμογής. Εάν οι 
δυνάμεις της αγοράς δεν κινηθούν προς τη 
σωστή κατεύθυνση ή με αποδεκτή ταχύτητα, 
θα χρειαστεί η λήψη νομοθετικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 40
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

Η αυτορρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων 
των εθελοντικών συμφωνιών ως 
μονομερών δεσμεύσεων της βιομηχανίας, 
μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ταχείας 
προόδου λόγω ταχείας και οικονομικής 
εφαρμογής, και επιτρέπει την προσαρμογή 
σε τεχνολογικές επιλογές και ευαισθησίες 
της αγοράς με ευέλικτο και κατάλληλο 
τρόπο.

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 41
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως 
υπόψη την υφιστάμενη εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία, ιδίως όσον 
αφορά τις τοξικές ουσίες, που κατά τη 
δεδηλωμένη εκτίμηση των κρατών μελών 
θα πρέπει να διατηρείται, χωρίς να 
μειώνονται τα υφιστάμενα και 
δικαιολογημένα επίπεδα προστασίας στα 
κράτη μέλη.

Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως 
υπόψη την υφιστάμενη εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία, ιδίως όσον 
αφορά τις τοξικές ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 95, παράγραφοι 4 έως 9 της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει τους όρους για τη διατήρηση ή 
θέσπιση αυστηρότερων εθνικών νομοθετικών διατάξεων. Οι παράγωγοι νόμοι δεν μπορούν να 
προέχουν των πρωτογενών.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 42
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

Ένας από τους κύριους ρόλους των 
εναρμονισμένων προτύπων θα πρέπει να 
είναι η βοήθεια των κατασκευαστών κατά 
την εφαρμογή των μέτρων εφαρμογής που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. 
Τα πρότυπα αυτά θα μπορούσαν να έχουν 
ουσιαστικό ρόλο στην καθιέρωση μεθόδων 
μέτρησης και δοκιμών. Στην περίπτωση 
γενικών απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού, τα εναρμονισμένα πρότυπα θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην 
καθοδήγηση των κατασκευαστών όσον 
αφορά την καθιέρωση του οικολογικού 
προφίλ των προϊόντων τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του εφαρμόσιμου μέτρου 
εφαρμογής. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να 
αναφέρουν σαφώς τη σχέση των ρητρών 
τους με τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Τα 
εναρμονισμένα πρότυπα δεν θα πρέπει να 
έχουν ως σκοπό τον καθορισμό ορίων για 

Ένας από τους κύριους ρόλους των 
εναρμονισμένων προτύπων θα πρέπει να 
είναι η βοήθεια των κατασκευαστών κατά 
την εφαρμογή των μέτρων εφαρμογής που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. 
Τα πρότυπα αυτά θα μπορούσαν να έχουν 
ουσιαστικό ρόλο στην καθιέρωση μεθόδων 
μέτρησης και δοκιμών. Στην περίπτωση 
γενικών απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού, τα εναρμονισμένα πρότυπα θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον εάν 
έχουν θεσπιστεί μέθοδοι συγκριτικής 
αξιολόγησης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει 
να αναφέρουν σαφώς τη σχέση των ρητρών 
τους με τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Τα 
εναρμονισμένα πρότυπα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ή την 
αλλαγή του επιπέδου περιβαλλοντικής 
απόδοσης ή του επιπέδου απαιτήσεων για 
περιβαλλοντικές πτυχές (π.χ. με τη θέσπιση 
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περιβαλλοντικές πτυχές. οριακών τιμών).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να αναμένουμε ή να να επιτρέπουμε τα εναρμονισμένα πρότυπα να αποφασίζουν την 
αλλαγή ή όχι του επιπέδου περιβαλλοντικής απαίτησης/επίδοσης των μέτρων εφαρμογής. Ούτε 
είναι μόνο οι οριακές τιμές εκείνες που καθορίζουν την περιβαλλοντική επίδοση. Το θέμα είναι 
ευρύτερο. Μπορούμε να θεσπίσουμε πρότυπα για το επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης που 
προβλέπει ένα μέτρο εφαρμογής και μέσω της πρόβλεψης ειδικών μετρήσεων.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 43
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 28 Α (νέα)

(28α) Την παρούσα οδηγία, μετά την 
έναρξη ισχύος της, διέπουν οι διατάξεις 
του άρθρου 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, α΄ και 
β΄ εδάφιο της Συνθήκης Θέσπισης ενός 
Συντάγματος για την Ευρώπη. Μετά την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης Θέσπισης 
Συντάγματος  θα τεθεί σε ισχύ ένα μέτρο 
εφαρμογής όπως προβλέπεται, εκτός κι αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την 
πλειοψηφία των μελών του, προβάλει 
αντίρρηση εντός συγκεκριμένης 
προθεσμίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση της τροπολογίας 30 του Κοινοβουλίου. Σε συνδυασμό με την πρόταση 
αναθεώρησης του Κοινοβουλίου στο άρθρο 19, ενώ πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός 
"call-back" (ανάκλησης) για την επίβλεψη της μεταπήδησης από την κλασική νομοθετική 
διαδικασία της συναπόφασης στις διαδικασίες της επιτροπολογίας. Το άρθρο 35, παράγρ. 2 έχει ως 
εξής: "-το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την ανάκληση της 
εξουσιοδότησης· - ο κατ΄ εξουσιοδοότηση ευρωπαϊκός κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνον 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός της 
προθεσμίας που καθορίζει ο ευρωπαϊκός νόμος ή νόμος-πλαίσιο".
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Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 44
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 28 Α (νέα)

(28α) Την παρούσα οδηγία, μετά την έναρξη 
ισχύος της, διέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, α΄ και β΄ εδάφιο της 
Συνθήκης Θέσπισης ενός Συντάγματος για 
την Ευρώπη. Μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης Θέσπισης Συντάγματος  θα τεθεί 
σε ισχύ ένα μέτρο εφαρμογής όπως 
προβλέπεται, εκτός κι αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με την πλειοψηφία των μελών 
του, προβάλει αντίρρηση εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση της τροπολογίας 30 του Κοινοβουλίου. Σε συνδυασμό με την πρόταση 
αναθεώρησης του Κοινοβουλίου στο άρθρο 19, ενώ πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός 
"call-back" (ανάκλησης) για την επίβλεψη της μεταπήδησης από την κλασική νομοθετική 
διαδικασία της συναπόφασης στις διαδικασίες της επιτροπολογίας. Το άρθρο 35, παράγρ. 2 έχει ως 
εξής: "-το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την ανάκληση της 
εξουσιοδότησης· - ο κατ΄ εξουσιοδοότηση ευρωπαϊκός κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνον 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός της 
προθεσμίας που καθορίζει ο ευρωπαϊκός νόμος ή νόμος-πλαίσιο".

Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 45
ΆΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο 
για τη θέσπιση κοινοτικών απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα 
που καταναλώνουν ενέργεια, προκειμένου
να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προϊόντων αυτών στην εσωτερική 
αγορά.

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο 
για τη θέσπιση κοινοτικών απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα 
που καταναλώνουν ενέργεια, με 
προτεραιότητα στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, ώστε να 
διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων αυτών στην εσωτερική αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 31 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 46
ΆΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατασκευάζει ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία και είναι 
υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με 
αυτή, ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά 
και/ή της θέσης τους σε λειτουργία με τη 
δική του επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για 
δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει 
κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην 
πρώτη πρόταση, οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 
και/ή θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θεωρείται 
κατασκευαστής,

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 
συμμόρφωση ενός ΠΚΕ με την παρούσα 
οδηγία, ενόψει της διάθεσής του στην αγορά 
με τη δική του επωνυμία ή το δικό του σήμα 
ή για δική του χρήση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αρχικός ορισμός του κατασκευαστή που είχε προταθεί από την Επιτροπή και δεν είχε αλλαχθεί 
από το Κοινοβούλιο. Σε συνδυασμό με τον ορισμό του εισαγωγέα που είχε εγκριθεί από το 
Κοινοβούλιο σε α΄ ανάγνωση.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 47
ΆΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατασκευάζει ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία και είναι 
υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με 
αυτή, ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά 
και/ή της θέσης τους σε λειτουργία με τη 
δική του επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για 
δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει 

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το 
σχεδιασμό και την κατασκευή ΠΚΕ που 
υπάγονται στο πεδίο της παρούσας οδηγίας 
ενόψει της διάθεσής τους στην κοινοτική 
αγορά και/ή της θέσης τους σε λειτουργία με 
τη δική του επωνυμία ή το δικό του σήμα ή 
για δική του χρήση· Εάν δεν υπάρχει 
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κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην 
πρώτη πρόταση, οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 
και/ή θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θεωρείται 
κατασκευαστής,

κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην 
πρώτη πρόταση ή εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην Κοινότητα, 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
διαθέτει στην κοινοτική αγορά ΠΚΕ τα 
οποία εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία 
θεωρείται κατασκευαστής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων ορισμός του κατασκευαστή είναι ατελής και μπορεί να οδηγήσει σε free riding (άντληση 
οφέλους από άλλες επιχειρήσεις). Ο ορισμός της τροπολογίας εξασφαλίζει ότι οι αρχές που 
επιβλέπουν την αγορά θα έχουν πάντα ένα σημείο επικοινωνίας με τον εντός της Κοινότητας 
υπεύθυνο για τη συμμόρφωση των ΠΚΕ.

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola και Martin Callanan
Τροπολογία 48

ΆΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατασκευάζει ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία και είναι 
υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με 
αυτή, ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά 
και/ή της θέσης τους σε λειτουργία με τη 
δική του επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για 
δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει 
κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην 
πρώτη πρόταση, οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 
και/ή θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θεωρείται 
κατασκευαστής,

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το 
σχεδιασμό ενός ΠΚΕ και για τη 
συμμόρφωσή του με την παρούσα οδηγία, 
ενόψει της διάθεσής του στην αγορά και/ή 
της θέσης του σε λειτουργία με τη δική του 
επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για δική του 
χρήση. Εάν δεν υπάρχει στην Κοινότητα 
κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην 
πρώτη πρόταση ή εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 
και/ή θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θεωρείται 
κατασκευαστής, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τις σημερινές δομές του βιομηχανικού κόσμου, ο σχεδιασμός ενός προϊόντος, η κατασκευή του 
και η διάθεσή του στην αγοράείναι ενέργειες που μπορούν να γίνουν από διαφορετικούς φορείς. 
Υπ΄αυτές τις συνθήκες, με τον τρέχοντα ορισμό περί κατασκευαστή, θα ήταν δύσκολο να εντοπισθεί 
ο "νομικός υπεύθυνος" βάσει των μελλοντικών μέτρων εφαρμογής. Καθώς ο σχεδιασμός του 
προϊόντος αποτελεί τον κύριο στόχο της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει μέσα από την διαδικασία 
παραγωγής να εστιαστούμε περισσότερο στη φάση του σχεδιασμού και σε εκείνους που ευθύνονται 
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για το σχεδιασμό του προϊόντος. Επομένως, ο ορισμός περί κατασκευαστή πρέπει να τροπολογηθεί 
ώστε να συνδυάζει σαφώς ευθύνη σχεδιασμού και ευθύνη διάθεσης του προϊόντος στην αγορά.

Η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει τον ορισμό του κατασκευαστή στην κοινή θέση και 
θεμελιώνεται στις ιδέες που διέπουν την κατατεθείσα από το Κοινοβούλιο κατά την α΄ ανάγνωση 
τροπολογία περί θέσπισης ορισμού για τον εισαγωγέα και για την ευθύνη του εισαγωγέα.

Η σημασία της τροπολογίας πρέπει να γίνει αντιληπτή σε συνδυασμό με την τροπολογία που έχει 
κατατεθεί για το άρθρο 7, παράγρ. 3, που διευκρινίζει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή όταν ο 
σχεδιασμός ενός ΠΚΕ γίνεται από άλλον. 

Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 49
ΆΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατασκευάζει ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία και είναι 
υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με 
αυτή, ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά 
και/ή της θέσης τους σε λειτουργία με τη 
δική του επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για 
δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει 
κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην 
πρώτη πρόταση, οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 
και/ή θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θεωρείται 
κατασκευαστής,

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το 
σχεδιασμό ενός ΠΚΕ και για τη 
συμμόρφωσή του με την παρούσα οδηγία, 
ενόψει της διάθεσής του στην αγορά και/ή 
της θέσης του σε λειτουργία με τη δική του 
επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για δική του 
χρήση. Εάν δεν υπάρχει στην Κοινότητα 
κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην 
πρώτη πρόταση ή εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 
και/ή θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θεωρείται 
κατασκευαστής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει τον ορισμό του κατασκευαστή στην κοινή θέση και 
θεμελιώνεται στις ιδέες που διέπουν την κατατεθείσα από το Κοινοβούλιο κατά την α΄ ανάγνωση 
τροπολογία περί θέσπισης ορισμού για τον εισαγωγέα και για την ευθύνη του εισαγωγέα.
Η σημασία της τροπολογίας πρέπει να γίνει αντιληπτή σε συνδυασμό με την τροπολογία που έχει 
κατατεθεί για το άρθρο 7, παράγρ. 3, που διευκρινίζει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή όταν ο 
σχεδιασμός ενός ΠΚΕ γίνεται από άλλον.
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Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 50
ΆΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατασκευάζει ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία και είναι 
υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με αυτή, 
ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά και/ή 
της θέσης τους σε λειτουργία με τη δική του 
επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για δική του 
χρήση. Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής 
κατά τα οριζόμενα στην πρώτη πρόταση, 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
διαθέτει στην αγορά και/ή θέτει σε 
λειτουργία ΠΚΕ τα οποία εμπίπτουν στην 
παρούσα οδηγία θεωρείται κατασκευαστής,

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το 
σχεδιασμό και την κατασκευή ΠΚΕ τα 
οποία εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία και 
είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με 
αυτή, ενόψει της διάθεσής τους στην 
κοινοτική αγορά και/ή της θέσης τους σε 
λειτουργία με τη δική του επωνυμία ή το 
δικό του σήμα ή για δική του χρήση. Εάν 
δεν υπάρχει στην Κοινότητα 
κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην 
πρώτη πρόταση και εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 
και/ή θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θεωρείται 
κατασκευαστής,

Or. sv

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων ορισμός του κατασκευαστή είναι ατελής και μπορεί να οδηγήσει σε free riding (άντληση 
οφέλους από άλλες επιχειρήσεις). Ο "Οδηγός εφαρμογής οδηγιών της Επιτροπής βάσει της Νέας 
και Σφαιρικής Προσέγγισης" εφαρμόζει έναν ορισμό περί "κατασκευαστή" που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί επίσης στην παρούσα οδηγία ώστε να να διασφαλιστεί καλύτερη επίβλεψη της 
αγοράς.

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 51
ΆΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6

6. «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατασκευάζει ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία και είναι 
υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με 
αυτή, ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά 
και/ή της θέσης τους σε λειτουργία με τη 
δική του επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για 
δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει 
κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην 

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το 
σχεδιασμό ενός ΠΚΕ και για τη 
συμμόρφωσή του με την παρούσα οδηγία, 
ενόψει της διάθεσής του στην αγορά και/ή 
της θέσης του σε λειτουργία με τη δική του 
επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για δική του 
χρήση. Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής 
κατά τα οριζόμενα στην πρώτη πρόταση ή 
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πρώτη πρόταση, οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 
και/ή θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θεωρείται 
κατασκευαστής,

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην 
Κοινότητα, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που διαθέτει στην κοινοτική 
αγορά ΠΚΕ τα οποία εμπίπτουν στην 
παρούσα οδηγία θεωρείται κατασκευαστής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων ορισμός του κατασκευαστή είναι ατελής και μπορεί να οδηγήσει σε free riding (άντληση 
οφέλους από άλλες επιχειρήσεις).
Ο "Οδηγός εφαρμογής οδηγιών της Επιτροπής βάσει της Νέας και Σφαιρικής Προσέγγισης" 
εφαρμόζει έναν ορισμό περί "κατασκευαστή" που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης στην 
πρόταση περί των ΠΚΕ για μια καλύτερη επίβλεψη της αγοράς. Ο ορισμός της τροπολογίας 
εξασφαλίζει ότι οι αρχές που επιβλέπουν την αγορά θα έχουν πάντα ένα σημείο επικοινωνίας με 
τον εντός της Κοινότητας υπεύθυνο για τη συμμόρφωση των ΠΚΕ. Ευθυγραμμίζοντας τον περί 
κατασκευαστή ορισμό της πρότασης για τα ΠΚΕ με τον αντίστοιχο ορισμό του προαναφερθέντος 
οδηγού της Επιτροπής, θα επιτύχουμε συνοχή με την υπόλοιπη νομοθεσία που ήδη εφαρμόζεται 
στα ίδια ΠΚΕ που θα αποτελέσουν αντικείμενο και των μελλοντικών μέτρων εφαρμογής.
Η τροπολογία καλύπτει τους στόχους που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην α΄ ανάγνωση 
(βλ. τροπολογίες 36, 48.1α, 50 και 70 της τελικής έκθεσης του Κοινοβουλίου). 

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 52
ΆΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατασκευάζει ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία και είναι 
υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με 
αυτή, ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά 
και/ή της θέσης τους σε λειτουργία με τη 
δική του επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για 
δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει 
κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην 
πρώτη πρόταση, οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 
και/ή θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θεωρείται 
κατασκευαστής,

6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το 
σχεδιασμό ενός ΠΚΕ και για τη 
συμμόρφωσή του με την παρούσα οδηγία, 
ενόψει της διάθεσής του στην αγορά και/ή 
της θέσης του σε λειτουργία με τη δική του 
επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για δική του 
χρήση. Εάν δεν υπάρχει στην Κοινότητα 
κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην 
πρώτη πρόταση ή εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 
και/ή θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ τα οποία 
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θεωρείται 
κατασκευαστής,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με τις σημερινές δομές του βιομηχανικού κόσμου, ο σχεδιασμός ενός προϊόντος, η κατασκευή του 
και η διάθεσή του στην αγοράείναι ενέργειες που μπορούν να γίνουν από διαφορετικούς φορείς. 
Υπ΄αυτές τις συνθήκες, με τον τρέχοντα ορισμό περί κατασκευαστή, θα ήταν δύσκολο να εντοπισθεί 
ο "νομικός υπεύθυνος" βάσει των μελλοντικών μέτρων εφαρμογής. Καθώς ο σχεδιασμός του 
προϊόντος αποτελεί τον κύριο στόχο της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει μέσα από την διαδικασία 
παραγωγής να εστιαστούμε περισσότερο στη φάση του σχεδιασμού και σε εκείνους που ευθύνονται 
για το σχεδιασμό του προϊόντος. Επομένως, ο ορισμός περί κατασκευαστή πρέπει να τροπολογηθεί 
ώστε να συνδυάζει σαφώς ευθύνη σχεδιασμού και ευθύνη διάθεσης του προϊόντος στην αγορά.

Η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει τον ορισμό του κατασκευαστή στην κοινή θέση και 
θεμελιώνεται στις ιδέες που διέπουν την κατατεθείσα από το Κοινοβούλιο κατά την α΄ ανάγνωση 
τροπολογία περί θέσπισης ορισμού για τον εισαγωγέα και για την ευθύνη του εισαγωγέα.

Η σημασία της τροπολογίας πρέπει να γίνει αντιληπτή σε συνδυασμό με την τροπολογία που έχει 
κατατεθεί για το άρθρο 7, παράγρ. 3, που διευκρινίζει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή όταν ο 
σχεδιασμός ενός ΠΚΕ γίνεται από άλλον.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 53
ΆΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6 Α (νέο)

(6 α) "εισαγωγέας": κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα 
που διαθέτει για πρώτη φορά ένα ΠΚΕ 
στην αγορά, όταν ο κατασκευαστής δεν 
είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και 
όταν δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες να προστεθεί αυτός ο ορισμός και να αναφερθεί η υποχρέωση του εισαγωγέα σε 
ολόκληρη την οδηγία να αποφύγει τους λάθρα επωφελούμενους από τα ΠΚΕ που κατασκευάζονται 
σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ (π.χ. τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά, τα οποία 
παρακάμπτουν τις υποχρεώσεις οικολογικού σχεδιασμού που θεσπίζονται ως αποτέλεσμα της 
παρούσας οδηγίας). Σύμφωνα με το πνεύμα της νέας προσέγγισης, ο εισαγωγέας θα πρέπει πάντα 
να είναι σε θέση να παράσχει στην αρχή επιτήρησης της αγοράς αντίγραφο της δήλωσης 
συμμόρφωσης CE και της τεχνικής τεκμηρίωσης του προϊόντος.
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Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 54
ΆΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 18 Α (νέο)

(18α) "ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής": το 
άθροισμα της τιμής αγοράς συν τα 
υπολογισμένα λειτουργικά έξοδα κατά τη 
διάρκεια μιας ρεαλιστικής διάρκειας ζωής 
του ΠΚΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 46 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 55
ΆΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 19 Α (νέο)

(19α) “κριτήριο αξιολόγησης οικολογικού 
σχεδιασμού προϊόντος” σημαίνει ότι 
λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς η 
Καλύτερη Διαθέσιμη Τεχνολογία1 σε ένα 
συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ζήτημα.  
Όπου χρειάζεται θα χρησιμοποιούνται 
διεθνή κριτήρια αξιολόγησης (τόσο από 
άποψη κατωφλίων απόδοσης όσο και από 
άποψη χρησιμοποιουμένων στοιχείων) -
ιδίως στην περίπτωση της ενεργειακής 
απόδοσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 44 σε πρώτη ανάγνωση - τροποποιημένη.

  
1 όπως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην Οδηγία ΙΡΡC (περί ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της 
ρύπανσης)·
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Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 56
ΆΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 19 Α (νέο)

(19α) “κριτήριο αξιολόγησης οικολογικού 
σχεδιασμού προϊόντος” σημαίνει ότι 
λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς η 
Καλύτερη Διαθέσιμη Τεχνολογία1 σε ένα 
συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ζήτημα.
Όπου χρειάζεται θα χρησιμοποιούνται 
διεθνή κριτήρια αξιολόγησης (τόσο από 
άποψη κατωφλίων απόδοσης όσο και από 
άποψη χρησιμοποιουμένων στοιχείων) -
ιδίως στην περίπτωση της ενεργειακής 
απόδοσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 44 του Κοινοβουλίου, για να υπάρξει ένας ορισμός του "κριτηρίου 
αξιολόγησης" που χρησιμοποιείται και στο Παράρτημα Ι, Μέρος 3, και στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος 
1.
• Η "τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού" αντικαταστάθηκε 

από τον όρο "Καλύτερη Διαθέσιμη Τεχνολογία" (ΒΑΤ= Best Available Technology) που 
χρησιμοποιείται στην Οδηγία ΙΡΡC (περί ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της 
ρύπανσης), ώστε να καταστεί σαφής ο ορισμός. Ο όρος "τελευταία λέξη της τεχνολογίας" (state 
of the art) έχει διαφορετικό νόημα στις διάφορες γλώσσες (στα αγγλικά σημαίνει την καλύτερη 
επίδοση)· σε άλλες γλώσσες μπορεί να σημαίνει τον μέσον όρο. Ο όρος ΒΑΤ (όπως 
χρησιμοποιείται στην Οδηγία ΙΡΡC) σημαίνει πάντα "εντός των κοινωνικά και οικονομικά 
εφικτών ορίων ή εντός των ορίων ασφαλείας".  

• Τα διεθνή κριτήρια αξιολόγησης των καλύτερων πρακτικών και της καλύτερης διαθέσιμης 
τεχνολογίας (ΒΑΤ) πρέπει να διευκρινισθούν επακριβώς. Η καθιέρωση διεθνών κριτηρίων 
αξιολόγησης έχει δυο συνέπειες:

a) ότι θα πρέπει τα ευρωπαϊκά κατώφλια απόδοσης να είναι εξ ίσου φιλόδοξα με τα διεθνή και 
εκείνα άλλων κρατών, 

β) ότι θα είναι αξιόπιστες οι τιμές και τα στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται στις τεχνικο-
οικονομικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των ελάχιστου κόστους του κύκλου ζωής. Για να 
διασφαλιστεί η αξιοπιστία και φερεγγυότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις 
τεχνικο-οικονομικές αναλύσεις ενεργειακής μηχανικής στην ΕΕ, η Επιτροπή και οι ενεχόμενοι 
φορείς πρέπει να έχουν γνώση και να λαμβάνουν υπόψη τους τις υπάρχουσες διεθνείς μελέτες 
περί απόδοσης και περί κόστους των αποδοτικότερων καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών.

  
1 όπως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην Οδηγία ΙΡΡC (περί ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της 
ρύπανσης)·
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Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 57
ΑΡΘΡΟ 3

Διάθεση στην αγορά και θέση σε 
λειτουργία

Επιτήρηση της αγοράς

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι 
τα ΠΚΕ που καλύπτονται από μέτρα 
εφαρμογής μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία μόνο 
εάν έχουν συμμορφωθεί με τα εν λόγω 
μέτρα και φέρουν τη σήμανση CΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι 
τα ΠΚΕ που καλύπτονται από μέτρα 
εφαρμογής ή από τις εθελοντικές 
συμφωνίες του άρθρου 13α μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε 
λειτουργία μόνο εάν έχουν συμμορφωθεί με 
τα εν λόγω μέτρα.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες 
αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
επιτήρηση της αγοράς. Φροντίζουν ώστε οι 
εν λόγω αρχές να διαθέτουν και να 
χρησιμοποιούν τις απαραίτητες εξουσίες, 
προκειμένου να λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για τα οποία είναι αρμόδιες δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα καθήκοντα, τις εξουσίες και 
τις οργανωτικής φύσεως ρυθμίσεις των 
αρμόδιων αρχών. Οι αρχές αυτές δύνανται:

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες 
αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Φροντίζουν ώστε οι 
εν λόγω αρχές να έχουν και να ασκούν τις 
απαραίτητες εξουσίες, προκειμένου να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τα 
οποία είναι αρμόδιες δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 
καθήκοντα, τις εξουσίες και τις οργανωτικές 
ρυθμίσεις των αρμοδίων αρχών που θα 
μπορούν:

να οργανώνουν κατάλληλους ελέγχους 
συμμόρφωσης των ΠΚΕ, σε κατάλληλη 
κλίμακα, και να υποχρεώνουν τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του να αποσύρει από την 
αγορά μη συμμορφούμενα προϊόντα ΠΚΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 6.

να οργανώνουν, ακόμη και μετά την 
διάθεση των ΠΚΕ στην αγορά, 
καατάλληλους ελέγχους σε κατάλληλη 
κλίμακα, και να υποχρεώνουν τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα να αποσύρει 
από την αγορά τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα.

(ii) να απαιτούν την παροχή όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών εκ μέρους των 
ενδιαφερομένων. όπως ορίζεται στα μέτρα
εφαρμογής,

(ii) να απαιτούν την παροχή όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών εκ μέρους των 
ενδιαφερομένων. όπως ορίζεται στα μέτρα 
εφαρμογής ή στις εθελοντικές συμφωνίες,

(iii) να λαμβάνουν δείγματα των προϊόντων 
και να τα υποβάλλουν σε ελέγχους 
συμμόρφωσης.

(iii) να λαμβάνουν δείγματα των προϊόντων 
και να τα υποβάλλουν σε ελέγχους 
συμμόρφωσης.

3. Τα κράτη μέλη τηρούν ενήμερη την 
Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα της 
επιτήρησης της αγοράς, και, οσάκις 

3. Τα κράτη μέλη τηρούν ενήμερη την 
Επιτροπή, και, οσάκις ενδείκνυται, η 
Επιτροπή διαβιβάζει τις σχετικές 
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ενδείκνυται, η Επιτροπή διαβιβάζει τις 
σχετικές πληροφορίες στα υπόλοιπα κράτη 
μέλη.

πληροφορίες στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές 
και τους λοιπούς ενδιαφερομένους να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με τη 
συμμόρφωση των προϊόντων στις αρμόδιες 
αρχές.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές 
και τους λοιπούς ενδιαφερομένους να 
υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες 
αρχές για τη συμμόρφωση των προϊόντων 
και για την επιτήρηση.. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν ενεργά τους καταναλωτές και 
τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά μα 
τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί προς 
τον σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 47 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 58
ΆΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, 
περιορίζουν ή παρεμποδίζουν, για λόγους 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που 
αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού 
σχεδιασμού που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι, Μέρος 1, οι οποίες 
καλύπτονται από το εφαρμόσιμο μέτρο 
εφαρμογής, τη διάθεση στην αγορά και/ή 
τη θέση σε λειτουργία στο έδαφός τους 
ενός ΠΚΕ που έχει συμμορφωθεί με όλες 
τις σχετικές διατάξεις του εφαρμόσιμου 
μέτρου εφαρμογής και φέρει τη σήμανση 
CE σύμφωνα με το άρθρο 4.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 του άρθρου 5 που προστέθηκε πρόσφατα δεν είναι κατάλληλη, διότι εισάγει 
την ιδέα ότι το μέτρο εφαρμογής σημαίνει πως καμία απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού δεν είναι 
αναγκαία. Τούτο είναι αντιπαραγωγικό, και θα ενεθάρρυνε τον κλάδο να μην προσπαθεί να 
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βελτιώσει την επίδοση των προϊόντων του, χάρη στις "μη απαιτήσεις" αυτές. Τούτο θα 
παρεμπόδιζε τις καινοτομίες και είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να προβάλλεται σε ένα νομοθετικό 
κείμενο ο ισχυρισμός ότι δεν απαιτείται καμία επίδοση. Θα δημιουργούσε επίσης ντε φάκτο 
περιορισμούς στη θέσπιση εθνικών απαιτήσεων για ορισμένες πτυχές, παρά το γεγονός ότι αυτές 
δεν εμπίπτουν σε κοινοτικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 59
ΆΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 A (νέα)

5α. Όταν ένα ΠΚΕ, το οποίο δεν συνάδει με 
όλες τις οικείες απαιτήσεις του σχετικού 
μέτρου εφαρμογής, φέρει τη σήμανση CE, 
το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα κατά του κατασκευαστή 
ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 
που τοποθέτησε τη σήμανση CE ή του 
εισαγωγέα που το διέθεσε στην κοινοτική 
αγορά και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποκαθιστά την παράγραφο 6 της αρχικής πρότασης, όπως είχε τροπολογηθεί από το Κοινοβούλιο 
στην α΄ ανάγνωση (Τροπολογία 50). Είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση της απάτης.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 60
ΆΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

6. Tα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εγγυηθούν, όταν αυτό δικαιολογείται, την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται κατά τη διαδικασία αυτήν.

6. Tα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εγγυηθούν, όταν αυτό δικαιολογείται, τον 
απόρρητο χειρισμό των πληροφοριών που 
παρέχονται κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
ενημερώνουν το κοινό σχετικά με 
επιβεβαιωμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπ. 50 της α΄ ανάγνωσης. Η διαδικασία της επώνυμης "διαπόμπευσης" μπορεί να βοηθήσει στην 
καταπολέμηση της απάτης.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 61
ΆΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 1

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στην 
απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στην 
απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας 
προβλέπει ότι οι δηλώσεις περιβαλλοντικής 
επίδοσης υποβάλλονται από τους 
κατασκευαστές στις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί 
οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στα 
μέτρα εφαρμογής. Οι πληροφορίες 
διεκπεραιώνονται από τις κεντρικές 
υπηρεσίες και είναι διαθέσιμες στο κοινό 
και στους εμπειρογνώμονες υπό εύχρηστη 
μορφή.
Προς τούτο τα μέτρα εφαρμογής ορίζουν 
τυποποιημένα έντυπα δηλώσεων για τα 
σχετικά στοιχεία, τα δε κράτη μέλη ορίζουν 
τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
παραλαβή αυτών των στοιχείων σε επίπεδο 
κράτους μέλους και/ή Κοινότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών που προέβλεπε η οδηγία και επαναφορά 
τροπολογίας 75 του Κοινοβουλίου από την α΄ ανάγνωση, με κάποιες βελτιώσεις από τις 
τροπολογίες 55 και 76 του Κοινοβουλίου, που αφορούσαν το ίδιο θέμα. Η τροπολογία υλοποιεί την 
αιτιολογική αναφορά 22 της κοινής θέσης του Συμβουλίου: "Η ανταλλαγή πληροφοριών για 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και επιτεύξεις κύκλου ζωής των διαφόρων σχεδιαστικών λύσεων θα 
πρέπει να διευκολύνεται.  Η σώρευση και η διάδοση των γνώσεων που παράγονται από τις 
προσπάθειες οικολογικού σχεδιασμού των κατασκευαστών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
οφέλη της παρούσας οδηγίας".

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 62
ΆΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στην 
απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στην 
απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό 
καταχωρημένο σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 
Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή 
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) 1 και η σχεδιαστική 
λειτουργία περιλαμβάνεται στο πεδίο 
εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το 
σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού 
τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V της 

Αν ο κατασκευαστής ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής είναι
οργανισμός καταχωρημένος σύμφωνα με 
τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 761/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για 
την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε 
κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης 
και οικολογικού ελέγχου (EMAS) 2 και η 
σχεδιαστική λειτουργία περιλαμβάνεται στο 
πεδίο εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το 
σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού 
τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V της 

  
1 ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
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παρούσας οδηγίας. παρούσας οδηγίας.

Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό
ο οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης που 
περιλαμβάνει τη λειτουργία του σχεδιασμού 
του προϊόντος και το οποίο εφαρμόζεται 
σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, οι 
αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα 
διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει 
συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
του Παραρτήματος V.

Αν ο κατασκευαστής ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής είναι
οργανισμός ο οποίος διαθέτει σύστημα 
διαχείρισης που περιλαμβάνει τη λειτουργία 
του σχεδιασμού του προϊόντος και το οποίο 
εφαρμόζεται σύμφωνα με εναρμονισμένα 
πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων 
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα 
διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει 
συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
του Παραρτήματος V.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει η υποχρέωση απόκτησης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΜS) (που θα 
περιλαμβάνει τη σχεδιαστική λειτουργία) να αφορά απευθείας τον κατασκευαστή (που ευθύνεται 
και για το σχεδιασμό του προϊόντος). Το να ζητάμε από το σχεδιαστή ενός ΠΚΕ να διαθέτει ένα 
ΕΜS τη στιγμή που οι πραγματικές απαιτήσεις σε θέματα επιδόσεων για τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα V αφορούν τον κατασκευαστή, καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό του 
φορέα που είναι νομικά υπεύθυνος, πράγμα που αφήνει περιθώρια για απάτες.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 63
ΆΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στην 
απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στην 
απόφαση 93/465/ΕΟΚ.
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Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό 
καταχωρημένο σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 
Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή 
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) 1 και η σχεδιαστική 
λειτουργία περιλαμβάνεται στο πεδίο 
εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το 
σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού 
τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V της 
παρούσας οδηγίας.

Αν ο κατασκευαστής ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής είναι
οργανισμός καταχωρημένος ύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 761/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για 
την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε 
κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης 
και οικολογικού ελέγχου (EMAS) 2 και η 
σχεδιαστική λειτουργία περιλαμβάνεται στο 
πεδίο εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το 
σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού 
τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V της 
παρούσας οδηγίας.

Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό
ο οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης που 
περιλαμβάνει τη λειτουργία του σχεδιασμού 
του προϊόντος και το οποίο εφαρμόζεται 
σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, οι 
αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα 
διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει 
συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
του Παραρτήματος V.

Αν ο κατασκευαστής ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής είναι 
οργανισμός ο οποίος διαθέτει σύστημα 
διαχείρισης που περιλαμβάνει τη λειτουργία 
του σχεδιασμού του προϊόντος και το οποίο 
εφαρμόζεται σύμφωνα με εναρμονισμένα 
πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων 
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα 
διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει 
συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
του Παραρτήματος V.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει η υποχρέωση απόκτησης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΜS) (που θα 
περιλαμβάνει τη σχεδιαστική λειτουργία) να αφορά απευθείας τον κατασκευαστή (που ευθύνεται 
και για το σχεδιασμό του προϊόντος). Το να ζητάμε από το σχεδιαστή ενός ΠΚΕ να διαθέτει ένα 
ΕΜS τη στιγμή που οι πραγματικές απαιτήσεις σε θέματα επιδόσεων για τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα V αφορούν τον κατασκευαστή, καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό του 
φορέα που είναι νομικά υπεύθυνος, πράγμα που αφήνει περιθώρια για απάτες.

  
1 ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
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Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 64
ΆΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στην 
απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές, αναλόγως, τη δυνατότητα 
να επιλέγουν μεταξύ του εσωτερικού 
ελέγχου σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στην 
απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό 
καταχωρημένο σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 
Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή 
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) 1 και η σχεδιαστική 
λειτουργία περιλαμβάνεται στο πεδίο 
εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το 
σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού 
τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V της 
παρούσας οδηγίας.

Αν ο κατασκευαστής ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής είναι
οργανισμός καταχωρημένος σύμφωνα με 
τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 761/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για 
την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε 
κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης 
και οικολογικού ελέγχου (EMAS) 2 και η 
σχεδιαστική λειτουργία περιλαμβάνεται στο 
πεδίο εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το 
σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού 
τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V της 
παρούσας οδηγίας.

Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό
ο οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης που 
περιλαμβάνει τη λειτουργία του σχεδιασμού 
του προϊόντος και το οποίο εφαρμόζεται 
σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, οι 
αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα 
διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει 
συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις 

Αν ο κατασκευαστής ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής είναι
οργανισμός ο οποίος διαθέτει σύστημα 
διαχείρισης που περιλαμβάνει τη λειτουργία 
του σχεδιασμού του προϊόντος και το οποίο 
εφαρμόζεται σύμφωνα με εναρμονισμένα 
πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων 
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα 
διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει 
συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις 

  
1 ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
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του Παραρτήματος V. του Παραρτήματος V.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΜS) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από τους 
κατασκευαστές που έχουν την ευθύνη της σχεδιαστικής λειτουργίας. 

Η χρήση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι μια από τις δυο μεθόδους 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προτείνει η παρούσα οδηγία. Για τη σωστή χρήση των 
συστημάτων αυτών, και για την αποτελεσματική επίβλεψη της αγοράς, πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
οι κατασκευαστές έχουν καταχωρηθεί μαζί με ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ότι η 
σχεδιαστική λειτουργία περιλαμβάνεται στην καταχώρηση. 

Πρέπει η υποχρέωση απόκτησης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΜS) (που θα 
περιλαμβάνει τη σχεδιαστική λειτουργία) να αφορά απευθείας τον κατασκευαστή (που ευθύνεται 
και για το σχεδιασμό του προϊόντος). Το να ζητάμε από το σχεδιαστή ενός ΠΚΕ να διαθέτει ένα 
ΕΜS τη στιγμή που οι πραγματικές απαιτήσεις σε θέματα επιδόσεων για τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα V αφορούν τον κατασκευαστή, καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό του 
φορέα που είναι νομικά υπεύθυνος, πράγμα που αφήνει περιθώρια για απάτες.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 65
ΆΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται 
στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη, η διαδικασία αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης μπορεί να συνεπάγεται 
εξέταση τύπου ΕΚ από κοινοποιημένο 
οργανισμό, ακολουθούμενη από την 
κατάλληλη ενότητα που περιγράφεται στην 
απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό 

Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό 
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καταχωρημένο σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 
Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή 
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) 1 και η σχεδιαστική 
λειτουργία περιλαμβάνεται στο πεδίο 
εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το 
σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού 
τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V της 
παρούσας οδηγίας.

καταχωρημένο σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 
Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή 
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) 2 και η σχεδιαστική 
λειτουργία περιλαμβάνεται στο πεδίο 
εφαρμογής αυτής της καταχώρισης κατά 
τρόπο που να πληρούνται οι απαιτήσεις 
του Παραρτήματος IV, Μέρη 2 και 3, το 
σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού 
τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V της 
παρούσας οδηγίας. 

Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό ο 
οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης που 
περιλαμβάνει τη λειτουργία του σχεδιασμού 
του προϊόντος και το οποίο εφαρμόζεται 
σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, οι 
αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα 
διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει 
συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
του Παραρτήματος V.

Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό ο 
οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης που 
περιλαμβάνει τη λειτουργία του σχεδιασμού 
του προϊόντος κατά τρόπο που να 
πληρούνται οι απαιτήσεις του 
Παραρτήματος IV, Μέρη 2 και 3, και το 
οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με 
εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί 
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αυτό το σύστημα διαχείρισης 
τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις του Παραρτήματος 
V.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θεμελιώνεται στις τροπολογίες 51 και 75 της α΄ ανάγνωσης.  Το πρώτο μέρος της 
προσφέρει δυνατότητα χρήσης μιας ενότητας Β (εξέταση τύπου ΕΚ) όποτε τούτο αιτιολογείται 
βάσει του Παραρτήματος VΙΙ, σημείο 6. Ένα σύστημα διαχείρισης (ΕΜS) σαν κι αυτό που 
περιγράφεται εδώ δεν επαρκεί για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα θα καλύπτουν τις απαιτήσεις 
των αξιολογήσεων συμμόρφωσης. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν εγγυάται 
βελτιώσεις στο περιβαλλοντικό πεδίο, διασφαλίζει όμως μια συνεκτική θεώρηση της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  
1 ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
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Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 66
ΆΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται 
στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διευκρινίζονται από τα μέτρα 
εφαρμογής και αφήνουν στους 
κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιασμού, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙV, και του συστήματος 
διαχείρισης, που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως 
δικαιολογημένη, η διαδικασία αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης μπορεί να συνεπάγεται 
εξέταση τύπου ΕΚ από κοινοποιημένο 
οργανισμό, ακολουθούμενη από την 
κατάλληλη ενότητα για τη φάση 
παραγωγής που περιγράφεται στην 
απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

2. Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό 
καταχωρημένο σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 
Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή 
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) 1 και η σχεδιαστική 
λειτουργία περιλαμβάνεται στο πεδίο 
εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το 
σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού 
τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V της 
παρούσας οδηγίας.

2. Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό 
καταχωρημένο σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 
Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή 
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) 2 και η σχεδιαστική 
λειτουργία (ισοδύναμη με την οριζόμενη 
στο Παράρτημα V, Μέρος 3) 
περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής αυτής 
της καταχώρισης, το σύστημα διαχείρισης 
αυτού του οργανισμού τεκμαίρεται ότι έχει 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας.

Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό ο 
οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης που 
περιλαμβάνει τη λειτουργία του σχεδιασμού 
του προϊόντος και το οποίο εφαρμόζεται 
σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, οι 
αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα 
εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό ο 
οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης που 
περιλαμβάνει τη λειτουργία του οικολογικού 
σχεδιασμού του προϊόντος (ισοδύναμη με 
την οριζόμενη στο Παράρτημα V, Μέρος 
3) και το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με 
εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί 

  
1 ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα 
διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει 
συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
του Παραρτήματος V.

αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αυτό το σύστημα διαχείρισης 
τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις του Παραρτήματος 
V.

Or. en

Αιτιολόγηση

1) Η τροπολογία ορίζει με σαφήνεια τη δυνατότητα χρήσης μιας ενότητας Β (εξέταση τύπου 
ΕΚ), σαν συμβιβαστική λύση μεταξύ της αρχικής πρόθεσης της τροπολογίας 51 του 
Κοινοβουλίου (ενότητα Β εξ ορισμού) και της κοινής θέσης του Συμβουλίου. Η χρήση 
ενοτήτων πρέπει να αιτιολογείται δεόντως και πρέπει να καταρτισθούν ειδικά κριτήρια για 
την καθοδήγηση της "δέουσας αιτιολόγησης" (βλ. τροπολογία στο Παράρτημα VΙΙ 
κατωτέρω). Το νέο κείμενο αποφεύγει επίσης τη χρήση των λέξεων "και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο" που υπήρχαν στο έγγραφο CΟΜ και στην κοινή θέση του Συμβουλίου, διότι η 
διατύπωση δεν ήταν σωστή, μια και το θέμα είναι το περιβάλλον και όχι η ασφάλεια.

2) Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΜΑS ή άλλα) δεν είναι κατάλληλα για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων. Η σκέψη ότι η καταχώρηση του ΕΜΑS 
συνεπάγεται τη συμμόρφωση προς το Παράρτημα V, υπό τον όρο να περιλαμβάνεται η 
σχεδιαστική λειτουργία στο πεδίο εφαρμογής της καταχώρησης δεν έχει νόημα, διότι η 
έννοια αυτής της διάταξης δεν είναι σαφής. Η σχεδιαστική λειτουργία δεν προσδιορίζεται 
και μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως. Η σκέψη θα είχε νόημα μόνον εάν όλες οι 
απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙV περί αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ΠΚΕ 
(εσωτερικός σχεδιαστικός έλεγχος) ενσωματώνονταν στο σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Συνεπώς, αντί της κατάργησης των παραπομπών στο Παράρτημα V και στα 
άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα αποδεκτά συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης θα έπρεπε να καλύπτουν τα καθοριστικά στοιχεία οικολογικού σχεδιασμού, 
όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα V, Μέρος 3.

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola και Martin Callanan

Τροπολογία 67
ΆΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη 
θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του διατηρεί, για διενέργεια 
επιθεώρησης, επί χρονικό διάστημα 10 ετών 
μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, 

3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη 
θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του διατηρεί, για διενέργεια 
επιθεώρησης, επί χρονικό διάστημα 10 ετών 
μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, 
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τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, 
καθώς και τις δηλώσεις συμμόρφωσης που 
εκδόθηκαν.

τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, 
καθώς και τις δηλώσεις συμμόρφωσης που 
εκδόθηκαν.

Τα σχετικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση 
της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους εντός 
10 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού 
αιτήματος.

Τα σχετικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση 
της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους εντός 
10 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού 
αιτήματος.

Όταν ο σχεδιασμός ενός ΠΚΕ 
καλυπτόμενου από μέτρα εφαρμογής έχει 
γίνει από άλλον και όχι από τον 
κατασκευαστή, αυτός ο τελευταίος 
υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε οι 
απαιτήσεις του σχετικού μέτρου 
εφαρμογής να πληρούνται και να έχει στη 
διάθεσή του τα σχετικά τεχνικά έγγραφα 
όταν το συγκεκριμένο ΠΚΕ τίθεται στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ο σχεδιασμός ενός ΠΚΕ γίνεται από τον κατασκευαστή, αυτός μπορεί να ελέγχει την 
παραγωγή και τη διάθεση εντός της Κοινότητας των τεχνικών εγγράφων που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση του ΠΚΕ προς τις νομικές απαιτήσεις που προβλέπει το μέτρο εφαρμογής.
Όταν ο φορέας που σχεδιάζει το ΠΚΕ είναι έξω από τις δομές του κατασκευαστή και δεν εδρεύει 
στην Κοινότητα (άρα δεν οφείλει να σέβεται το κοινοτικό δίκαιο), πρέπει ο φορέας που 
κυκλοφορεί το προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά να φέρει την ευθύνη να μεριμνήσει ώστε ο 
σχεδιασμός του προϊόντος να είναι σύμφωνος προς το οικείο μέτρο εφαρμογής. 

Η τροπολογία επαναλαμβάνει την αρχική άποψη της Επιτροπής την οποία το Κοινοβούλιο είχε 
στηρίξει στην α΄ ανάγνωση.

Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 68
ΆΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη 
θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του διατηρεί, για διενέργεια 
επιθεώρησης, επί χρονικό διάστημα 10 ετών 
μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, 

3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη 
θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του διατηρεί, για διενέργεια 
επιθεώρησης, επί χρονικό διάστημα 10 ετών 
μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, 
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τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, 
καθώς και τις δηλώσεις συμμόρφωσης που 
εκδόθηκαν.

τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, 
καθώς και τις δηλώσεις συμμόρφωσης που 
εκδόθηκαν.

Όταν ο σχεδιασμός ενός ΠΚΕ 
καλυπτόμενου από μέτρα εφαρμογής έχει 
γίνει από άλλον και όχι από τον 
κατασκευαστή, αυτός ο τελευταίος 
υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε οι 
απαιτήσεις του σχετικού μέτρου 
εφαρμογής να πληρούνται και να έχει στη 
διάθεσή του τα σχετικά τεχνικά έγγραφα 
όταν το συγκεκριμένο ΠΚΕ τίθεται στην 
αγορά.

Τα σχετικά έγγραφα προσκομίζονται εντός 
10 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού 
αιτήματος από την αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους.

Τα σχετικά έγγραφα προσκομίζονται εντός 
10 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού 
αιτήματος από την αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους και τα έχει στη διάθεσή του μέσα 
στην Κοινότητα ο κατασκευαστής..

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ο φορέας που σχεδιάζει το ΠΚΕ είναι έξω από τις δομές του κατασκευαστή και δεν εδρεύει 
στην Κοινότητα (άρα δεν οφείλει να σέβεται το κοινοτικό δίκαιο), πρέπει ο φορέας που 
κυκλοφορεί το προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά να φέρει την ευθύνη να μεριμνήσει ώστε ο 
σχεδιασμός του προϊόντος να είναι σύμφωνος προς το οικείο μέτρο εφαρμογής. 
Η τροπολογία επαναλαμβάνει την αρχική άποψη της Επιτροπής την οποία το Κοινοβούλιο είχε 
στηρίξει στην α΄ ανάγνωση. Ακόμη, για να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος, τα έγγραφα πρέπει να 
βρίσκονται επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 69
ΆΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη 
θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του διατηρεί, για διενέργεια 
επιθεώρησης, επί χρονικό διάστημα 10 ετών 
μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, 
τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, 
καθώς και τις δηλώσεις συμμόρφωσης που 

3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη 
θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του διατηρεί, για διενέργεια 
επιθεώρησης, επί χρονικό διάστημα 10 ετών 
μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, 
τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, 
καθώς και τις δηλώσεις συμμόρφωσης που 
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εκδόθηκαν. εκδόθηκαν.

Όταν ο σχεδιασμός ενός ΠΚΕ 
καλυπτόμενου από μέτρα εφαρμογής έχει 
γίνει από άλλον και όχι από τον 
κατασκευαστή, αυτός ο τελευταίος 
υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε οι 
απαιτήσεις του σχετικού μέτρου 
εφαρμογής να πληρούνται και να έχει στη 
διάθεσή του τα σχετικά τεχνικά έγγραφα 
όταν το συγκεκριμένο ΠΚΕ τίθεται στην 
αγορά.

Τα σχετικά έγγραφα προσκομίζονται εντός 
10 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού 
αιτήματος από την αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους.

Τα σχετικά έγγραφα προσκομίζονται εντός 
10 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού 
αιτήματος από την αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους και τα έχει στη διάθεσή του μέσα 
στην Κοινότητα ο κατασκευαστής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ο σχεδιασμός ενός ΠΚΕ γίνεται από τον κατασκευαστή, αυτός μπορεί να ελέγχει την 
παραγωγή και τη διάθεση εντός της Κοινότητας των τεχνικών εγγράφων που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση του ΠΚΕ προς τις νομικές απαιτήσεις που προβλέπει το μέτρο εφαρμογής.
Όταν ο φορέας που σχεδιάζει το ΠΚΕ είναι έξω από τις δομές του κατασκευαστή και δεν εδρεύει 
στην Κοινότητα (άρα δεν οφείλει να σέβεται το κοινοτικό δίκαιο), πρέπει ο φορέας που 
κυκλοφορεί το προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά να φέρει την ευθύνη να μεριμνήσει ώστε ο 
σχεδιασμός του προϊόντος να είναι σύμφωνος προς το οικείο μέτρο εφαρμογής. 
Η τροπολογία επαναλαμβάνει την αρχική άποψη της Επιτροπής την οποία το Κοινοβούλιο είχε 
στηρίξει στην α΄ ανάγνωση.

Για να μπορούν οι αρμόδιες για την επίβλεψη της αγοράς αρχές να ελέγχουν και να επιβλέπουν 
αποτελεσματικά την αγορά, πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να ελέγχουν, όποτε απαιτείται για 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος, τα τεχνικά έγγραφα του ΠΚΕ. Για να 
διασφαλιστεί ότι τα έγγραφα αυτά θα προσκομίζονται χωρίς καθυστέρηση όποτε τα ζητήσουν οι 
αρμόδιες για την επίβλεψη της αγοράς αρχές, πρέπει να τα έχει ο κατασκευαστής στη διάθεσή του 
εντός της Κοινότητας.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta

Τροπολογία 70
ΆΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη 
θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο 

3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη 
θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο 
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κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του διατηρεί, για διενέργεια 
επιθεώρησης, επί χρονικό διάστημα 10 ετών 
μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, 
τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, 
καθώς και τις δηλώσεις συμμόρφωσης που 
εκδόθηκαν.

κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του διατηρεί, για διενέργεια 
επιθεώρησης, επί χρονικό διάστημα 10 ετών 
μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, 
τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, 
καθώς και τις δηλώσεις συμμόρφωσης που 
εκδόθηκαν.

Τα σχετικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση 
της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους εντός 
10 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού 
αιτήματος.

Τα σχετικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση 
της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους εντός 
10 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού 
αιτήματος και τα έχει στη διάθεσή του 
μέσα στην Κοινότητα ο κατασκευαστής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μπορούν οι αρμόδιες για την επίβλεψη της αγοράς αρχές να ελέγχουν και να επιβλέπουν 
αποτελεσματικά την αγορά, πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να ελέγχουν, όποτε απαιτείται για 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος, τα τεχνικά έγγραφα του ΠΚΕ. Για να 
διασφαλιστεί ότι τα έγγραφα αυτά θα προσκομίζονται χωρίς καθυστέρηση όποτε τα ζητήσουν οι 
αρμόδιες για την επίβλεψη της αγοράς αρχές, πρέπει να τα έχει ο κατασκευαστής στη διάθεσή του 
εντός της Κοινότητας. Επομένως, ο κατασκευαστής (όπως τον ορίζει η οδηγία) πρέπει να έχει τα 
έγγραφα όταν το προϊόν τίθεται σε κυκλοφορία στην αγορά. Τούτο θα λειτουργεί αποτρεπτικά για 
τις απάτες.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 71
ΆΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη 
θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του διατηρεί, για διενέργεια 
επιθεώρησης, επί χρονικό διάστημα 10 ετών 
μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, 
τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, 
καθώς και τις δηλώσεις συμμόρφωσης που 
εκδόθηκαν.

3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη 
θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που 
καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του διατηρεί, για διενέργεια 
επιθεώρησης, επί χρονικό διάστημα 10 ετών 
μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, 
τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, 
καθώς και τις δηλώσεις συμμόρφωσης που 
εκδόθηκαν.

Τα σχετικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση 
της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους εντός 
10 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού 

Τα σχετικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση 
της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους εντός 
10 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού 
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αιτήματος. αιτήματος.

Όταν ο κατασκευαστής δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Κοινότητα και εν 
απουσία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του, η υποχρέωση διασφάλισης του ότι το 
ΠΚΕ που διατίθεται στην αγορά ή τίθεται 
σε λειτουργία πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και του σχετικού μέτρου 
εφαρμογής ή, όπου χρειασθεί, η 
υποχρέωση τερματισμού κάθε παραβίασης 
της Οδηγίας, βαρύνει τον εισαγωγέα.  Ο 
εισαγωγέας έχει επίσης την υποχρέωση να 
διατηρεί στην κατοχή του τη δήλωση 
συμμόρφωσης και τα τεχνικά έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Κοινότητα, είναι θεμελιώδες να διασφαλιστεί ότι η εμπορική επιχείρηση που 
εισάγει το προϊόν έχει λάβει τη σχετική τεκμηρίωση από τον κατασκευαστή που βρίσκεται σε τρίτη 
χώρα.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 72
ΆΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Για τους σκοπούς της τεκμαιρόμενης 
συμμόρφωσης στα πλαίσια της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 15, 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, μπορεί να αποφασίζει ότι 
και άλλα οικολογικά σήματα πληρούν 
ισοδύναμους όρους με το κοινοτικό 
οικολογικό σήμα σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1980/2000. Τα ΠΚΕ 
στα οποία έχουν απονεμηθεί τέτοια 
οικολογικά σήματα, τεκμαίρεται ότι έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού του εφαρμόσιμου μέτρου 
εφαρμογής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις 
καλύπτονται από το οικολογικό σήμα.

4. Για τους σκοπούς της τεκμαιρόμενης 
συμμόρφωσης στα πλαίσια της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 15, 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 και αφού ζητήσει τη 
γνώμη του Φόρουμ διαβούλευσης, μπορεί 
να αποφασίζει ότι και άλλα οικολογικά 
σήματα πληρούν ισοδύναμους όρους με το 
κοινοτικό οικολογικό σήμα σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1980/2000. Τα ΠΚΕ 
στα οποία έχουν απονεμηθεί τέτοια 
οικολογικά σήματα, τεκμαίρεται ότι έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού του εφαρμόσιμου μέτρου 
εφαρμογής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις 
καλύπτονται από το οικολογικό σήμα.
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Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
μνημονεύεται ρητά στο μέτρο εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση μιας ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, με σκοπό τη σωστή επίβλεψη της 
αγοράς.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 73
ΆΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Για τους σκοπούς της τεκμαιρόμενης 
συμμόρφωσης στα πλαίσια της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 15, 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, μπορεί να αποφασίζει ότι 
και άλλα οικολογικά σήματα πληρούν 
ισοδύναμους όρους με το κοινοτικό 
οικολογικό σήμα σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1980/2000. Τα ΠΚΕ 
στα οποία έχουν απονεμηθεί τέτοια 
οικολογικά σήματα, τεκμαίρεται ότι έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού του εφαρμόσιμου μέτρου 
εφαρμογής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις 
καλύπτονται από το οικολογικό σήμα.

4. Για τους σκοπούς της τεκμαιρόμενης 
συμμόρφωσης στα πλαίσια της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 15, 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, μπορεί να αποφασίζει ότι 
και άλλα οικολογικά σήματα πληρούν 
ισοδύναμους όρους με το κοινοτικό 
οικολογικό σήμα σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1980/2000, υπό τον 
όρο να είναι αποδεκτό καθένα από αυτά τα 
άλλα σήματα σε ολόκληρη την επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ΠΚΕ στα 
οποία έχουν απονεμηθεί τέτοια οικολογικά 
σήματα, τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί 
με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
του εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής, 
εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται 
από το οικολογικό σήμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί ότι τα μη κοινοτικά οικολογικά σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την τεκμαιρόμενη συμμόρφωση εφαρμόζονται σωστά.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 74
ΆΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
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1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, κατά το 
δυνατόν, για τη λήψη των κατάλληλων 
μέτρων ώστε να καθίσταται δυνατή η 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
εθνικό επίπεδο σχετικά με τη διαδικασία 
κατάρτισης και παρακολούθησης των 
εναρμονισμένων προτύπων.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη λήψη 
των κατάλληλων μέτρων ώστε να 
καθίσταται δυνατή η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο 
σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης και 
παρακολούθησης των εναρμονισμένων 
προτύπων. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει 
την ενεργό στήριξη και τη χρηματοδότηση 
της κατάλληλης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων ομάδων, και ειδικότερα 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 53 από την α΄ ανάγνωση. Αν και πρέπει να επαφιέμεθα σε μεγάλο βαθμό στην 
τυποποίηση, εντούτοις με τη διαδικασία της συναπόφασης θα πρέπει να καθορίζονται οι εγγυήσεις 
για τη χρήση της.  Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθούν τρεις βασικές φάσεις:

1) κατάρτιση της εντολ·ής που θα δοθεί στον οργανισμό τυποποίησης (να απηχεί σαφώς και 
καταλλήλως το σκοπό των απαιτήσεων του μέτρου εφαρμογής)

2) δέουσα συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
στις συζητήσεις περί τυποποίησης κατά την επεξεργασία των προτύπων

3) διαδικασία λεπτομερούς εξέτασης του κάθε προτεινόμενου προτύπου (του προτύπου υπό μορφή 
σχεδίου πριν από τη δημοσίευσή του από τον οργανισμό τυποποίησης και υπό τη μορφή 
εναρμονισμένου προτύπου πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα), με τη συμμετοχή 
των κυριότερων ενδιαφερομένων (μέσω του φόρουμ διαβούλευσης) και με τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού κατά τρόπον ώστε η Επιτροπή να μπορεί να ζητήσει από τον οργανισμό 
τυποποίησης να τροποποιήσει συγκεκριμένες πτυχές του προτεινόμενου προτύπου μετά το 
πέρας της διαδικασίας αυτής.

4) δυνατότητες για τα κράτη μέλη να αντιδρούν απέναντι σε ένα πρότυπο που θεωρούν 
ακατάλληλο κατά ή μετά τη δημοσίευσή του - άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 3.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 75
ΆΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, κατά το 
δυνατόν, για τη λήψη των κατάλληλων 
μέτρων ώστε να καθίσταται δυνατή η 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
εθνικό επίπεδο σχετικά με τη διαδικασία 
κατάρτισης και παρακολούθησης των 
εναρμονισμένων προτύπων.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη λήψη 
των κατάλληλων μέτρων ώστε να 
καθίσταται δυνατή η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο 
σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης και 
παρακολούθησης των εναρμονισμένων 
προτύπων. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει 
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την ενεργό στήριξη και τη χρηματοδότηση 
της κατάλληλης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων ομάδων, και ειδικότερα 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά τη δημιουργία νέων δομών παρέμβασης των θιασωτών του περιβάλλοντος σε επίπεδο ΕΕ, το 
πλέον κρίσιμο επίπεδο των διαδικασιών τυποποίησης, σε εθνικό επίπεδο, παραμένει χωρίς τη 
συμμετοχή τους και χωρίς τη συμμετοχή και άλλων ομάδων συμφερόντων, εν μέρει, λόγω έλλειψης 
χρηματοδότησης από πλευράς των εθνικών οργανισμών τυποποίησης.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 76
ΆΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 A (νέα)

1 α. Τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ή 
την αλλαγή του επιπέδου περιβαλλοντικής 
απόδοσης ή του επιπέδου απαιτήσεων για 
περιβαλλοντικές πτυχές (π.χ. με τη θέσπιση 
οριακών τιμών).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπολανθάνουσα πρόθεση της αιτιολογικής αναφοράς 25 της κοινής θέσης του Συμβουλίου 
πρέπει να γίνει δεσμευτική στο άρθρο 9. Δεν θα πρέπει να αναμένουμε ή να να επιτρέπουμε τα 
εναρμονισμένα πρότυπα να αποφασίζουν την αλλαγή ή όχι του επιπέδου περιβαλλοντικής 
απαίτησης/επίδοσης των μέτρων εφαρμογής. Ούτε είναι μόνο οι οριακές τιμές εκείνες που 
καθορίζουν την περιβαλλοντική επίδοση. Το θέμα είναι ευρύτερο. Μπορούμε και μέσω της 
πρόβλεψης  ειδικών μετρήσεων να θεσπίσουμε πρότυπα για το επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης 
που προβλέπεται από ένα μέτρο εφαρμογής.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 77
ΆΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)
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2α. Οποιαδήποτε εντολή για 
εναρμονισμένα πρότυπα προς οργανισμό 
τυποποίησης καταρτίζεται μετά από 
διαβούλευση με το Φόρουμ διαβούλευσης. 
Η γνώμη του Φόρουμ διαβούλευσης 
λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 78
ΆΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Β (νέα)

2β. Πριν από την τελική έγκριση ενός 
προτύπου από τον οργανισμό τυποποίησης, 
η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη του Φόρουμ 
διαβούλευσης.
Η γνωμοδότηση αυτή καλύπτει:
i) την ποιότητα και καταλληλότητα του 
προτεινόμενου προτύπου για τον 
συγκεκριμένο περιβαλλοντικό σκοπό
ii) τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός 
του οργανισμού τυποποίησης. Εάν το 
Φόρουμ διαβούλευσης προτείνει 
τροπολογίες στο σχέδιο προτύπου, η 
Επιτροπή καλεί τον οργανισμό 
τυποποίησης να τροποποιήσει αναλόγως το 
σχέδιο προτύπου.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 79
ΆΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Γ (νέα)

2γ. Προτού ληφθεί απόφαση για το 
εναρμονισμένο πρότυπο, η Επιτροπή ζητεί 
τη γνώμη του Φόρουμ διαβούλευσης επί 
του προτύπου που έχει υποβάλει ο 
οργανισμός τυποποίησης.
Η γνωμοδότηση αυτή καλύπτει:
i) την ποιότητα και καταλληλότητα του 
προτεινόμενου προτύπου για τον 
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συγκεκριμένο περιβαλλοντικό σκοπό
ii) τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός 
του οργανισμού τυποποίησης.
Η γνώμη του Φόρουμ διαβούλευσης 
λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 80
ΆΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Υπό το πρίσμα της γνώμης της εν λόγω 
επιτροπής, η Επιτροπή αποφασίζει να 
δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει, να 
δημοσιεύσει με περιορισμό, να διατηρήσει ή 
να αποσύρει τις αναφορές των σχετικών 
εναρμονισμένων προτύπων στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Υπό το πρίσμα της γνώμης της εν λόγω 
επιτροπής και της γνώμης του Φόρουμ 
διαβούλευσης, η Επιτροπή αποφασίζει να 
δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει, να 
δημοσιεύσει με περιορισμό, να διατηρήσει ή 
να αποσύρει τις αναφορές των σχετικών 
εναρμονισμένων προτύπων στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και πρέπει να επαφιέμεθα σε μεγάλο βαθμό στην τυποποίηση, εντούτοις με τη διαδικασία της 
συναπόφασης θα πρέπει να καθορίζονται οι εγγυήσεις για τη χρήση της.  Προς το σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να προβλεφθούν τρεις βασικές φάσεις:

1) κατάρτιση της εντολ·ής που θα δοθεί στον οργανισμό τυποποίησης (να απηχεί σαφώς και 
καταλλήλως το σκοπό των απαιτήσεων του μέτρου εφαρμογής)

2) δέουσα συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
στις συζητήσεις περί τυποποίησης κατά την επεξεργασία των προτύπων

3) διαδικασία λεπτομερούς εξέτασης του κάθε προτεινόμενου προτύπου (του προτύπου υπό μορφή 
σχεδίου πριν από τη δημοσίευσή του από τον οργανισμό τυποποίησης και υπό τη μορφή 
εναρμονισμένου προτύπου πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα), με τη συμμετοχή 
των κυριότερων ενδιαφερομένων (μέσω του φόρουμ διαβούλευσης) και με τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού κατά τρόπον ώστε η Επιτροπή να μπορεί να ζητήσει από τον οργανισμό 
τυποποίησης να τροποποιήσει συγκεκριμένες πτυχές του προτεινόμενου προτύπου μετά το 
πέρας της διαδικασίας αυτής.

4) δυνατότητες για τα κράτη μέλη να αντιδρούν απέναντι σε ένα πρότυπο που θεωρούν 
ακατάλληλο κατά ή μετά τη δημοσίευσή του - άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 3.
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 81
ΆΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 A (νέα)

3α. Για τη διασφάλιση της έμπρακτης 
εφαρμογής των προτύπων, η Επιτροπή 
διενεργεί διαρκή αξιολόγηση των 
προτύπων ως προς την περιβαλλοντική 
επίδοσή τους (συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός του 
οργανισμού τυποποίησης)
Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σε κάθε 
κοινοβουλευτική περίοδο και, όποτε 
χρειασθεί, προτείνει τις δέουσες 
τροποποιήσεις στην οδηγία-πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 82
ΑΡΘΡΟ 10

Τα μέτρα εφαρμογής δύνανται να απαιτούν 
από τους κατασκευαστές ή τους 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους οι 
οποίοι διαθέτουν στην αγορά και/ή θέτουν 
σε λειτουργία κατασκευαστικά στοιχεία και 
υπομονάδες αξιολόγησης να παρέχουν στον 
κατασκευαστή ενός ΠΚΕ που καλύπτεται 
από μέτρα εφαρμογής τις σχετικές 
πληροφορίες για την υλική σύνθεση και για 
την κατανάλωση ενέργειας, υλικών ή/και 
πόρων των κατασκευαστικών στοιχείων ή 
υπομονάδων συναρμολόγησης.

Τα μέτρα εφαρμογής δύνανται να απαιτούν 
από τους κατασκευαστές ή τους 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους οι 
οποίοι διαθέτουν στην αγορά και/ή θέτουν 
σε λειτουργία κατασκευαστικά στοιχεία και 
υπομονάδες αξιολόγησης να παρέχουν στον 
κατασκευαστή ενός ΠΚΕ που καλύπτεται 
από μέτρα εφαρμογής τις σχετικές 
πληροφορίες για την υλική σύνθεση και για 
την κατανάλωση πόρων των 
κατασκευαστικών στοιχείων ή υπομονάδων 
συναρμολόγησης κατά τη χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "πόροι" περικλείει την ενέργεια και τα υλικά. Βάση και προϋπόθεση για την επίτευξη των 
στόχων της οδηγίας είναι τα συγκρίσιμα στοιχεία για τα οικολογικά προφίλ. Όμως, χωρίς 
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διευκρίνιση σαν κι αυτήν της τροπολογίας που προσθέτει "κατά τη χρήση", η συγκρισιμότητα των 
στοιχείων δεν μπορεί να διασφαλιστεί βάσει των στόχων της οδηγίας. Η τρέχουσα διατύπωση 
επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 83
ΑΡΘΡΟ 11

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη λήψη 
των δεόντων μέτρων ώστε να ενθαρρύνουν 
τις αρμόδιες για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας αρχές να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και να παρέχουν προς άλληλες 
και προς την Επιτροπή πληροφορίες, ούτως 
ώστε να υποβοηθείται η λειτουργία της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως η εφαρμογή 
του άρθρου 6.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη λήψη 
των δεόντων μέτρων ώστε να ενθαρρύνουν 
τις αρμόδιες για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας αρχές να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και να παρέχουν προς άλληλες 
και προς την Επιτροπή πληροφορίες, ούτως 
ώστε να υποβοηθείται η λειτουργία της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως η εφαρμογή 
του άρθρου 6.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δηλώσεις περιβαλλοντικής επίδοσης να 
υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί 
οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στα 
μέτρα εφαρμογής. Οι πληροφορίες 
διεκπεραιώνονται από τις κεντρικές 
υπηρεσίες και τίθενται στη διάθεση του 
κοινού και των εμπειρογνωμόνων υπό 
εύχρηστη μορφή.
Προς τούτο τα μέτρα εφαρμογής ορίζουν 
τυποποιημένα έντυπα αναφοράς για τα 
σχετικά στοιχεία, τα δε κράτη μέλη ορίζουν 
τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη 
συγκέντρωση και επεξεργασία αυτών των 
στοιχείων σε επίπεδο κράτους μέλους και/ή 
Κοινότητας.

Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών πρέπει να αξιοποιούν στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα 
επικοινωνίας και μπορούν να 
υποστηρίζονται από σχετικά κοινοτικά 
προγράμματα. 

Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών πρέπει να αξιοποιούν στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα 
επικοινωνίας και μπορούν να 
υποστηρίζονται από σχετικά κοινοτικά 
προγράμματα.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
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2. Η ακριβής φύση και η δομή της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών 
αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.

2. Η ακριβής φύση και η δομή της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών 
αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.

3. Η Επιτροπή λαμβάνει τα δέοντα μέτρα 
ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών και να συμβάλει σε αυτήν 
κατά τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. 

3. Η Επιτροπή λαμβάνει τα δέοντα μέτρα 
ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών και να συμβάλει σε αυτήν 
κατά τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. 

3α. Ειδική χρηματοδότηση προβλέπεται 
για τη δημιουργία ενός δικτύου 
υποστήριξης της ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει την ενίσχυση των λειτουργιών ανταλλαγής πληροοριών που προέβλεπε η οδηγία και 
τη δημιουργία ενός δικτύου προαγωγής της ενεργειακής απόδοσης μέσω της επαναφοράς των 
τροπολογιών 55 και 76 της α΄ ανάγνωσης (με κάποιες βελτιώσεις χάρη στην τροπολογία 75 που 
αφορούσε το ίδιο θέμα). Η τροπολογία υλοποιεί την αιτιολογική αναφορά 22 της κοινής θέσης του 
Συμβουλίου: "Η ανταλλαγή πληροφοριών για περιβαλλοντικές επιδόσεις και επιτεύξεις κύκλου 
ζωής των διαφόρων σχεδιαστικών λύσεων θα πρέπει να διευκολύνεται.  Η σώρευση και η διάδοση 
των γνώσεων που παράγονται από τις προσπάθειες οικολογικού σχεδιασμού των κατασκευαστών 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της παρούσας οδηγίας".

Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 84
ΆΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη λήψη των 
δεόντων μέτρων ώστε να ενθαρρύνουν τις 
αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας αρχές να συνεργάζονται μεταξύ 
τους και να παρέχουν προς άλληλες και προς 
την Επιτροπή πληροφορίες, ούτως ώστε να 
υποβοηθείται η λειτουργία της παρούσας 
οδηγίας, και ιδίως η εφαρμογή του άρθρου 
6.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη λήψη των 
δεόντων μέτρων ώστε να ενθαρρύνουν τις 
αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας αρχές να συνεργάζονται μεταξύ 
τους και να παρέχουν προς άλληλες και προς 
την Επιτροπή πληροφορίες, ούτως ώστε να 
υποβοηθείται η λειτουργία της παρούσας 
οδηγίας, και ιδίως η εφαρμογή του άρθρου 
6.

Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών πρέπει να αξιοποιούν στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα 
επικοινωνίας και μπορούν να 

Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών πρέπει να αξιοποιούν στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα 
επικοινωνίας και μπορούν να 
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υποστηρίζονται από σχετικά κοινοτικά 
προγράμματα. 

υποστηρίζονται από σχετικά κοινοτικά 
προγράμματα. 

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, ιδίως με την 
ενίσχυση των δικτύων και δομών παροχής 
βοήθειας, την ενθάρρυνση των ΜΜΕ και 
των πολύ μικρών εταιρειών να 
υιοθετήσουν ήδη από το στάδιο της 
σχεδίασης, μια περιβαλλοντικώς υγιή 
προσέγγιση, ούτως ώστε να υπάρχει 
συνεχής βελτίωση της οικολογικής 
σχεδίασης και να ικανοποιείται εκ των 
προτέρων η ανάγκη μελλοντικής 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 55 της α΄ ανάγνωσης (εν μέρει).

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 85
ΆΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη λήψη των 
δεόντων μέτρων ώστε να ενθαρρύνουν τις 
αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας αρχές να συνεργάζονται μεταξύ 
τους και να παρέχουν προς άλληλες και προς 
την Επιτροπή πληροφορίες, ούτως ώστε να 
υποβοηθείται η λειτουργία της παρούσας 
οδηγίας, και ιδίως η εφαρμογή του άρθρου 
6.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη λήψη των 
δεόντων μέτρων ώστε να ενθαρρύνουν τις 
αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας αρχές να συνεργάζονται μεταξύ 
τους και να παρέχουν προς άλληλες και προς 
την Επιτροπή πληροφορίες, ούτως ώστε να 
υποβοηθείται η λειτουργία της παρούσας 
οδηγίας, και ιδίως η εφαρμογή του άρθρου 
6.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δηλώσεις περιβαλλοντικής επίδοσης να 
υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί 
οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στα 
μέτρα εφαρμογής. Οι πληροφορίες 
διεκπεραιώνονται από τις κεντρικές 
υπηρεσίες και τίθενται στη διάθεση του 
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κοινού και των εμπειρογνωμόνων υπό 
εύχρηστη μορφή.
Προς τούτο τα μέτρα εφαρμογής ορίζουν 
τυποποιημένα έντυπα αναφοράς για τα 
σχετικά στοιχεία, τα δε κράτη μέλη ορίζουν 
τους φορείς που έχουν την ευθύνη της 
συγκέντρωσης και επεξεργασίας αυτών 
των στοιχείων σε επίπεδο κράτους μέλους 
και/ή Κοινότητας.

Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών πρέπει να αξιοποιούν στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα 
επικοινωνίας και μπορούν να 
υποστηρίζονται από σχετικά κοινοτικά 
προγράμματα.

Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών πρέπει να αξιοποιούν στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα
επικοινωνίας και μπορούν να 
υποστηρίζονται από σχετικά κοινοτικά 
προγράμματα.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει την ενίσχυση των λειτουργιών ανταλλαγής πληροοριών που προέβλεπε η οδηγία και 
τη δημιουργία ενός δικτύου προαγωγής της ενεργειακής απόδοσης μέσω της επαναφοράς των 
τροπολογιών 55 και 76 της α΄ ανάγνωσης (με κάποιες βελτιώσεις χάρη στην τροπολογία 75 που 
αφορούσε το ίδιο θέμα). Η τροπολογία υλοποιεί την αιτιολογική αναφορά 22 της κοινής θέσης του 
Συμβουλίου: "Η ανταλλαγή πληροφοριών για περιβαλλοντικές επιδόσεις και επιτεύξεις κύκλου 
ζωής των διαφόρων σχεδιαστικών λύσεων θα πρέπει να διευκολύνεται.  Η σώρευση και η διάδοση 
των γνώσεων που παράγονται από τις προσπάθειες οικολογικού σχεδιασμού των κατασκευαστών 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της παρούσας οδηγίας".

Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 86
ΆΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 A (νέα)

1 α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΜΜΕ διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους 
προσαρμογής στον οικολογικό σχεδιασμό. 
Η υποστήριξη αυτή προβλέπει, επί 
παραδείγματι, λύσεις σχεδιασμού 
προϊόντων ή στοιχεία για την υποστήριξη 
λύσεων ανασχεδιασμού, κατάρτισης και 
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πραγματογνωμοσύνης, σε προσιτή μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 55 της α΄ ανάγνωσης (εν μέρει).

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 87
ΆΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 A (νέα)

3α. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
πιστοποίηση από έναν τρίτο δυνάμει του 
άρθρου 7, ορίζουν ανεξάρτητους, 
έμπειρους, κοινοποιημένους φορείς. 

Or. en

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 88
ΆΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 A (νέα)

3α. Για την εκ μέρους τρίτου πιστοποίηση 
της αξιολόγησης συμμόρφωσης, τα κράτη 
μέλη ορίζουν ανεξάρτητους, έμπειρους, 
κοινοποιημένους φορείς πιστοποίησης, 
όπως προβλέπει το άρθρο 7. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει τη δημιουργία κοινοποιημένων φορέων που προέβλεπαν οι τροπολογίες 55 και 76 του 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 89
ΆΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη 1. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
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διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15, 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, θεσπίζει μέτρα 
εφαρμογής.

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15, 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, και σύμφωνα με τις 
κοινοτικές περιβαλλοντικές 
προτεραιότητες, όπως ορίζονται από την 
Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ, την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ, την Οδηγία 75/442/ΕΚ, τη 
Σύμβαση OSPAR για την πρόληψη της 
θαλάσσιας ρύπανσης και από την υπόλοιπη 
κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και 
τις σχετικές κοινοτικές  στρατηγικές, και 
λαμβάνοντας υπόψη το στόχο που έχει
θέσει το Πρωτόκολλο του Κυότο της 
Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές 
(UNFCCC), θεσπίζει μέτρα εφαρμογής εάν 
πληρούνται τα κατωτέρω κριτήρια: 
(α) όσον αφορά την επιλογή του προς 
κάλυψη ΠΚΕ:
i) το ΠΚΕ αντιπροσωπεύει σημαντικό όγκο 
πωλήσεων και συναλλαγών, ήτοι της τάξης 
των 200.000 μονάδων ετησίως εντός της 
Κοινότητας·
(ii) το ΠΚΕ έχει σημαντικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο·
(iii) το ΠΚΕ παρουσιάζει σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης όσον αφορά τον 
περιβαλλοντικό του αντίκτυπο χωρίς 
υπερβολικό κόστος·
iv) το ΠΚΕ δεν υπάγεται σε άλλες σχετικές 
κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις ή σε 
αυτορρύθμιση, όπωςείναι οι εθελοντικές 
συμφωνίες που για παράδειγμα 
επιτυγχάνουν τους πολιτικούς στόχους 
ταχύτερα και φθηνότερα από ό,τι οι 
δεσμευτικές απαιτήσεις, και τηρεί, όπου 
χρειασθεί, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του 
Παραρτήματος VIIα·
(β) όσον αφορά το περιεχόμενο του μέτρου:
(i) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πλήρης 
κύκλος ζωής του προϊόντος·
(ii) οι επιδόσεις του προϊόντος, από την 
πλευρά του χρήστη, δεν πρέπει να 
επηρεάζονται σημαντικά·
(iii) δεν πρέπει να επηρεάζονται αρνητικά 
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η υγεία και η ασφάλεια·
(iv) δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός 
αρνητικός αντίκτυπος στους καταναλωτές 
ιδίως δε όσον αφορά την προσιτή τιμή και 
το κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος·
v) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανή 
επίπτωση στις ΜΜ ή σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες προϊόντων που 
κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από 
ΜΜΕ· 
vi) κατ' αρχήν, ο καθορισμός μιας 
απαίτησης οικολογικού σχεδιασμού δεν 
πρέπει να έχει ως συνέπεια να επιβάλλει 
στους κατασκευαστές τη χρήση μιας 
αποκλειστικής τεχνολογίας, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επεξηγεί το "σημαντικό όγκο πωλήσεων και συναλλαγών" και θέτει κάποια όρια 
στις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή μέσω της επιτροπολογίας. Ακόμη, σέβεται την ιδέα 
της αειφόρου ανάπτυξης, υπό την έννοια ότι πρέπει το κόστος να λαμβάνεται υπόψη επίσης στην 
αξιολόγηση του πιθανού επιπέδου βελτίωσης από άποψη περβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 90
ΆΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Το ΠΚΕ το οποίο θα εμπίπτει σε μέτρο 
εφαρμογής, πρέπει να πληροί όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια:

2. H Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα μέτρα 
εφαρμογής που εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
την Απόφαση του Συμβουλίου 
1999/468/ΕΚ.

το ΠΚΕ πρέπει να αντιπροσωπεύει όγκο 
πωλήσεων και εμπορικών συναλλαγών 
εντός της Κοινότητας άνω των 200.000 
τεμαχίων εντός ενός έτους, σύμφωνα με τα 
πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία,
δεδομένων των ποσοτήτων που διατίθενται 
στην αγορά και/ή τίθενται σε λειτουργία, το 
ΠΚΕ πρέπει να έχει σημαντικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο εντός της 
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Κοινότητας, όπως προσδιορίζεται στις 
κοινοτικές στρατηγικές προτεραιότητες 
κατά τα οριζόμενα στην απόφαση αριθ. 
1600/2002/ΕΚ,
(iii) το ΠΚΕ πρέπει να παρουσιάζει 
σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης όσον 
αφορά τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο 
χωρίς υπερβολικό κόστος· Για να κριθεί 
κατά πόσον πληρούται αυτό το κριτήριο, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες παράμετροι :
έλλειψη άλλης σχετικής κοινοτικής 
νομοθεσίας,
μη αντιμετώπιση του ζητήματος από τις 
δυνάμεις της αγοράς,
μεγάλη ανισότητα περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μεταξύ των διαθέσιμων στην 
αγορά ΠΚΕ με ισοδύναμες λειτουργίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο σωστά για τις δραστηριότητες της 
Επιτροπής σε ό,τι αφορά την έγκριση  μέτρων εφαρμογής.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 91
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ

(γ) το ΠΚΕ πρέπει να παρουσιάζει 
σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης όσον 
αφορά τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο 
χωρίς υπερβολικό κόστος·  Για να κριθεί 
κατά πόσον πληρούται αυτό το κριτήριο, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες παράμετροι :

(γ) το ΠΚΕ πρέπει να παρουσιάζει 
σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης όσον 
αφορά τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο 
χωρίς υπερβολικό κόστος·  Για να κριθεί 
κατά πόσον πληρούται αυτό το κριτήριο, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες παράμετροι :

έλλειψη άλλης σχετικής κοινοτικής 
νομοθεσίας,

έλλειψη άλλης σχετικής κοινοτικής 
νομοθεσίας,

- ? μη αντιμετώπιση του ζητήματος από τις 
δυνάμεις της αγοράς,

μη αντιμετώπιση του ζητήματος από τις 
δυνάμεις της αγοράς,

απουσία, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, εθελοντικής δέσμευσης για το 
προϊόν αυτό, που να προσυπογράφεται από 
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επαρκή αριθμό φορέων, με τη δέουσα 
γεωγραφική κάλυψη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και που να παρουσιάζει 
ικανοποιητικά αποτελέσματα,

μεγάλη ανισότητα περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μεταξύ των διαθέσιμων στην 
αγορά ΠΚΕ με ισοδύναμες λειτουργίες.

μεγάλη ανισότητα περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μεταξύ των διαθέσιμων στην 
αγορά ΠΚΕ με ισοδύναμες λειτουργίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όταν η Επιτροπή προτείνει ένα μέτρο εφαρμογής για ένα συγκεκριμένο τύπο προϊόντων για τον 
οποίο ήδη υπάρχει μια εθελοντική συμφωνία, οφείλει να αποδεικνύει ότι η εν λόγω συμφωνία 
είναι ανεπαρκής.

Είναι ζωτικό, η δυναμική των εθελοντικών δεσμεύσεων να μην καταστραφεί εξ αιτίας αβάσιμων 
ισχυρισμών. Γι΄ αυτό θα πρέπει να εναπόκειται στην Επιτροπή να αποδείξει την ανεπάρκεια των 
εθελοντικών συμφωνιών προτού προτείνει ένα μέτρο εφαρμογής.

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 92
ΆΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Κατά την κατάρτιση σχεδίου μέτρου 
εφαρμογής, η Επιτροπή :

4. Τα μέτρα εφαρμογής περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα VII και προϋποθέτουν 
αξιολόγηση των συνεπειών για το 
περιβάλλον, τους καταναλωτές και τους 
κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, από άποψη 
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, 
πρόσβασης στην αγορά και κόστους και 
οφέλους.

α) μελετά τον κύκλο ζωής του ΠΚΕ,
β) πραγματοποιεί αξιολόγηση των 
συνεπειών για το περιβάλλον, τους 
καταναλωτές και τους κατασκευαστές, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, 
πρόσβασης στην αγορά και κόστους και 
οφέλους,
γ) λαμβάνει υπόψη την υφισταμένη εθνική 
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νομοθεσία για το περιβάλλον την οποία τα 
κράτη μέλη θεωρούν σχετική,
δ) προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις με 
τους ενδιαφερομένους, 
ε) καταρτίζει επεξηγηματικό υπόμνημα του 
σχεδίου μέτρου εφαρμογής, βασιζόμενη 
στην αξιολόγηση που προβλέπεται στο 
εδάφιο (β), 
στ) ορίζει ημερομηνία(-ες) εφαρμογής, 
τυχόν σταδιακά ή μεταβατικά μέτρα ή 
περιόδους, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις για τις ΜΜΕ ή για 
συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων που 
κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από 
ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία περιλαμβάνει την υποχρέωση της Επιτροπής να κάνει αξιολόγηση επιπτώσεων για 
τα μέτρα εφαρμογής, βάσει των στόχων της δέσμης "για μια καλύτερη νομοθεσία".

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 93
ΆΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Τα μέτρα εφαρμογής πληρούν όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια :

5. Κατά την κατάρτιση των προδιαγραφών, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί την 
συσσωρευμένη τεχνογνωσία στον τομέα 
της σήμανσης σε επίπεδο ΕΕ.

α) δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός 
αρνητικός αντίκτυπος στη λειτουργικότητα 
του προϊόντος σε ό,τι αφορά τον χρήστη,
β) δεν πρέπει να επηρεάζονται αρνητικά η 
υγεία, η ασφάλεια και το περιβάλλον·
γ) δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός 
αρνητικός αντίκτυπος στους καταναλωτές 
ιδίως δε όσον αφορά την προσιτή τιμή και 
το κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος·
δ) δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός 
αρνητικός αντίκτυπος στην 
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ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστών, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωκοινοτικών 
αγορών, 
ε) κατ' αρχήν, ο καθορισμός μιας 
απαίτησης οικολογικού σχεδιασμού δεν 
πρέπει να έχει ως συνέπεια να επιβάλλει 
στους κατασκευαστές τη χρήση μιας 
αποκλειστικής τεχνολογίας,
στ) δεν πρέπει να βαρύνει με υπερβάλλοντα 
διοικητικό φόρτο τους κατασκευαστές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πιο πρόσφατης διαθέσιμης τεχνογνωσίας κατά την 
στιγμή της επεξεργασίας των μέτρων εφαρμογής.

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 94
ΆΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

6. Τα μέτρα εφαρμογής θεσπίζουν 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
σύμφωνα με το Παράρτημα I και/ή το 
Παράρτημα II.

6. Οι απαιτήσεις διατυπώνονται κατά 
τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αρχές 
επιτήρησης της αγοράς μπορούν να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση του ΠΚΕ 
προς τις απαιτήσεις του μέτρου 
εφαρμογής. Στο μέτρο εφαρμογής 
προσδιορίζεται κατά πόσον η διαδικασία 
επαλήθευσης μπορεί να επιτευχθεί άμεσα 
στο ΠΚΕ ή βάσει τεχνικής τεκμηρίωσης.

Θεσπίζονται ειδικές απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού για επιλεγμένες 
περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν 
σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Τα μέτρα εφαρμογής μπορούν επίσης να 
προβλέπουν ότι δεν είναι απαραίτητη η 
απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού σχετικά 
με τις ορισμένες ειδικές παραμέτρους 
οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι, Μέρος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να βελτιωθεί η δυνατότητα των αρμοδίων για την επίβλεψη της αγοράς αρχών να 
ελέγχουν την πλήρη τήρηση των απαιτήσεων του μέτρου εφαρμογής από το ΠΚΕ.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 95
ΆΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

6. Τα μέτρα εφαρμογής θεσπίζουν 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
σύμφωνα με το Παράρτημα I και/ή το 
Παράρτημα II.

6. Τα μέτρα εφαρμογής θεσπίζουν 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
σύμφωνα με το Παράρτημα I και/ή το 
Παράρτημα II.

Οι απαιτήσεις που θέτουν τα μέτρα 
εφαρμογής πρέπει να είναι μετρήσιμες επί 
του ιδίου του ΠΚΕ.
Για ΠΚΕ κατά το άρθρο 12, 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 με την μεγαλύτερη 
περιβαλλοντική επίπτωση στη φάση της
χρήσης, οι βάσει των Παραρτημάτων Ι και 
ΙΙ απαιτήσεις εστιάζονται αποκλειστικά 
στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και σε άλλες προεξέχουσες πτυχές στη 
φάση της χρήσης.

Θεσπίζονται ειδικές απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού για επιλεγμένες 
περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν 
σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Θεσπίζονται ειδικές απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού για επιλεγμένες 
περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν 
σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Τα μέτρα εφαρμογής μπορούν επίσης να 
προβλέπουν ότι δεν είναι απαραίτητη η 
απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού σχετικά 
με τις ορισμένες ειδικές παραμέτρους 
οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι, Μέρος 1.

Τα μέτρα εφαρμογής μπορούν επίσης να 
προβλέπουν ότι δεν είναι απαραίτητη η 
απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού σχετικά 
με τις ορισμένες ειδικές παραμέτρους 
οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι, Μέρος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις που ορίζει ένα μέτρο εφαρμογής πρέπει να είναι μετρήσιμες απευθείας πάνω στο 
προϊόν. Θα υπήρχε νομική αβεβαιότητα εάν οι απαιτήσεις επαληθεύονταν αλλού και όχι πάνω στο 
ίδιο το προϊόν. Τούτο θα οδηγούσε τελικά σε στρεβλώσεις της αγοράς και δεν θα διασφαλιζόταν η 
σωστή επίβλεψη της αγοράς.
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Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 96
ΆΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

6. Τα μέτρα εφαρμογής θεσπίζουν 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
σύμφωνα με το Παράρτημα I και/ή το 
Παράρτημα II.

6. Τα μέτρα εφαρμογής θεσπίζουν 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
σύμφωνα με το Παράρτημα I και/ή το 
Παράρτημα II, εστιαζόμενες αποκλειστικά 
στις προεξέχουσες περιβαλλοντικές πτυχές 
που είναι μετρήσιμες επί του ιδίου του 
προϊόντος.

Θεσπίζονται ειδικές απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού για επιλεγμένες 
περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν 
σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Θεσπίζονται ειδικές απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού για επιλεγμένες 
περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν 
σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Τα μέτρα εφαρμογής μπορούν επίσης να 
προβλέπουν ότι δεν είναι απαραίτητη η 
απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού σχετικά 
με τις ορισμένες ειδικές παραμέτρους 
οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι, Μέρος 1.

Τα μέτρα εφαρμογής μπορούν επίσης να 
προβλέπουν ότι δεν είναι απαραίτητη η 
απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού σχετικά 
με τις ορισμένες ειδικές παραμέτρους 
οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι, Μέρος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 67 της α΄ ανάγνωσης. Το Συμβούλιο άλλαξε το κείμενο του Παραρτήματος ΙΙ, γι΄ αυτό 
και απαιτούνται τροποποιήσεις.

Τροπολογία: Vittorio Prodi
Τροπολογία 97

ΆΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

7. Οι απαιτήσεις διατυπώνονται κατά 
τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αρχές 
επιτήρησης της αγοράς μπορούν να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση του ΠΚΕ 
προς τις απαιτήσεις του μέτρου εφαρμογής. 
Στο μέτρο εφαρμογής προσδιορίζεται κατά 
πόσον η διαδικασία επαλήθευσης μπορεί να 
επιτευχθεί άμεσα στο ΠΚΕ ή βάσει τεχνικής 
τεκμηρίωσης.

7. Οι απαιτήσεις διατυπώνονται κατά 
τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αρχές 
επιτήρησης της αγοράς μπορούν να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση του ΠΚΕ 
προς τις απαιτήσεις του μέτρου εφαρμογής. 
Στο μέτρο εφαρμογής προσδιορίζεται κατά 
πόσον η διαδικασία επαλήθευσης πρέπει να 
επιτυγχάνεται άμεσα στο ΠΚΕ ή να 
αξιολογείται κατ΄ εξαίρεσιν βάσει τεχνικής 
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τεκμηρίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική επίβλεψη της αγοράς, οι αρμόδιες αρχές πρέπει γενικά να μπορούν να 
αξιολογούν πάνω στο προϊόν τη συμμόρφωση του ΠΚΕ. Μόνον κατ΄ εξαίρεση θα πρέπει η 
επίβλεψη της αγοράς να στηρίζεται αποκλειστικά στα τεχνικά έγγραφα. Και τούτο για να μειωθεί ο 
κίνδυνος "ελεύθερων σκοπευτών" που θέτουν στην αγορά προϊόντα συνοδευόμενα από πλαστά 
τεχνικά έγγραφα που δεν τηρούν τις νόμιμες απαιτήσεις.

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 98
ΆΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

8. Τα μέτρα εφαρμογής περιλαμβάνουν τα 
στοιχεία που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα VII.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ καλύπτεται ήδη με την έγκριση των τροπολογιών στο άρθρο 12. 

Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 99
ΆΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Ωστόσο, κατά τη μεταβατική περίοδο 
εντός της οποίας καταρτίζεται το πρώτο 
πρόγραμμα εργασίας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
2 και τα κριτήρια που καθορίζονται στο 
άρθρο 12, και μετά από διαβούλευση με το 
φόρουμ διαβούλευσης, η Επιτροπή μπορεί 
να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής αρχίζοντας 
από τα προϊόντα που έχουν χαρακτηρισθεί 
από το ΕΠΑΚ ως παρέχοντα μεγάλες 
δυνατότητες οικονομικώς αποδοτικής 
μείωσης των εκπομπών αερίων 

2. Εντός 12 μηνών από την έγκριση της 
οδηγίας πλαισίου, και σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 15 και μετά 
από διαβούλευση με το φόρουμ 
διαβούλευσης, η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα 
εφαρμογής τουλάχιστον για τα προϊόντα 
που έχουν χαρακτηρισθεί από το ΕΠΑΚ ως 
παρέχοντα μεγάλες δυνατότητες 
οικονομικώς αποδοτικής μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως ο 
εξοπλισμός θέρμανσης και παραγωγής 
ζεστού νερού, τα συστήματα ηλεκτρικών 
κινητήρων, τα συστήματα φωτισμού τόσο 
του οικιακού όσο και του τριτογενούς 
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θερμοκηπίου. τομέα, οι οικιακές συσκευές, ο γραφειακός 
εξοπλισμός τόσο του οικιακού όσο και του 
τριτογενούς τομέα, οι καταναλωτικές 
ηλεκτρονικές συσκευές και τα συστήματα 
θέρμανσης, αερισμού, και κλιματισμού.

Εντός ενός έτους από την έγκριση της 
παρούσας οδηγίας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποβάλλει χωριστό μέτρο 
εφαρμογής που αφορά τη μείωση της 
ενεργειακής απώλειας όλων των προϊόντων 
σε λειτουργία αναμονής. Για τα προϊόντα 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών, ως γενική αρχή, πρέπει να 
ελαχιστοποιηθεί όσο είναι τεχνικώς δυνατή  
η κατανάλωση σε λειτουργία αναμονής.
Εάν η Επιτροπή έχει βάσιμους λόγους να 
αρνηθεί να υποβάλει πρόταση για τους 
ανωτέρω τομείς, όπως π.χ. λόγω 
εθελοντικής συμφωνίας που επιτυγχάνει 
τους πολιτικούς στόχους ταχύτερα ή 
φθηνότερα από ό,τι οι δεσμευτικές 
απαιτήσεις, αιτιολογεί επισήμως την 
απόφασή της αυτή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Μετά από γνωμοδότηση του φόρουμ 
διαβούλευσης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 14, η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνολικές περιβαλλοντικές 
συνέπειες, καταρτίζει ένα σχέδιο εργασίας 
για τα επόμενα τρία έτη, με ενδεικτικό 
κατάλογο των κατηγοριών προϊόντων που 
πρέπει να θεωρούνται ως προτεραιότητας 
για την έγκριση μέτρων εφαρμογής, και 
παρουσιάζει το σχέδιο αυτό στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Ο κατάλογος των κατηγοριών 
προϊόντων αναπροσαρμόζεται τακτικά από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από 
διαβούλευση με την επιτροπή του άρθρου 
15.
Κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν σε τομείς για τους οποίους 
εκδόθηκαν μέτρα εφαρμογής και όπου 
ισχύουν εθελοντικές συμφωνίες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 59 της α΄ ανάγνωσης. Ίδια με τροπολογία 16 της εισηγήτριας. Αλλά η τροπολογία 59 
ήταν πιο ακριβής και πιο φιλόδοξη. Εγκρίνοντας το πλαίσιο, το Κοινοβούλιο θα αναθέσει μεγάλες 
ευθύνες στην Επιτροπή. Προτού εγκρίνουμε αυτή την "εν λευκώ επιταγή", οφείλουμε να 
αποσπάσουμε εγγυήσεις για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει αυτό το 
πλαίσιο.

Τροπολογία: Claude Turmes
Τροπολογία 100

ΆΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Ωστόσο, κατά τη μεταβατική περίοδο 
εντός της οποίας καταρτίζεται το πρώτο 
πρόγραμμα εργασίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 και τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 12, 
και μετά από διαβούλευση με το φόρουμ 
διαβούλευσης, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα εφαρμογής αρχίζοντας από 
τα προϊόντα που έχουν χαρακτηρισθεί από 
το ΕΠΑΚ ως παρέχοντα μεγάλες 
δυνατότητες οικονομικώς αποδοτικής 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

2. Ωστόσο, κατά τη μεταβατική περίοδο 
εντός της οποίας καταρτίζεται το πρώτο 
πρόγραμμα εργασίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 και τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 12, 
και μετά από διαβούλευση με το φόρουμ 
διαβούλευσης, η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα 
εφαρμογής αρχίζοντας από τα προϊόντα που 
έχουν χαρακτηρισθεί από το ΕΠΑΚ ως 
παρέχοντα μεγάλες δυνατότητες 
οικονομικώς αποδοτικής μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Εντός ενός έτους από την έγκριση της 
παρούσας οδηγίας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποβάλλει χωριστό μέτρο 
εφαρμογής που αφορά τη μείωση της 
ενεργειακής απώλειας όλων των προϊόντων 
σε λειτουργία αναμονής. Για τα προϊόντα 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών, ως γενική αρχή, πρέπει να 
ελαχιστοποιηθεί όσο είναι τεχνικώς δυνατή 
η κατανάλωση σε λειτουργία αναμονής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 59 της α΄ ανάγνωσης.



PE 353.671v01-00 62/84 AM\557898EL.doc

EL

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 101
ΑΡΘΡΟ 13 Α (νέο)

Άρθρο 13 a
Παρεκκλίσεις

(13α) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να διατηρούν 
ή να θεσπίζουν, σύμφωνα με τη Συνθήκη, 
αυστηρότερες διατάξεις όσον αφορά την 
οικολογική σχεδίαση προϊόντων που 
καταναλώνουν ενέργεια, με σκοπό τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 
και της ενεργειακής τροφοδοσίας. Η 
Οδηγία 98/34/ΕΚ διέπει κάθε τέτοιο εθνικό 
μέτρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί στα κράτη μέλη η δυαντότητα να προσαρμόζουν ένα κοινοτικό πρότυπο βάσει 
των εθνικών τους ιδιαιτεροτήτων (π.χ. διαφορές κλίματος, διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες 
και προτεραιότητες στον περιβαλλοντικό τομέα) ώστε να επιτύχουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και της υγείας, όπως προβλέπει το άρθρο 95.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 102
ΑΡΘΡΟ 13 Α (νέο)

Άρθρο 13a
Παρεκκλίσεις

(13α) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να διατηρούν 
ή να θεσπίζουν, σύμφωνα με τη Συνθήκη, 
αυστηρότερες διατάξεις όσον αφορά την 
οικολογική σχεδίαση προϊόντων που 
καταναλώνουν ενέργεια, με σκοπό τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 
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και της ενεργειακής τροφοδοσίας. Η 
Οδηγία 98/34/ΕΚ διέπει κάθε τέτοιο εθνικό 
μέτρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στηρίζεται στην τροπολογία 61 της α΄ ανάγνωσης και στην αιτιολογική αναφορά 20 της κοινής 
θέσης. Το κείμενο απηχεί την ανάγκη του να δοθεί στα κράτη μέλη η δυαντότητα να προχωρούν 
πιο μακριά όταν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι δημόσιας πολιτικής -π.χ. ιδιαίτερες περιφερειακές 
περιβαλλοντικές συνθήκες (διακοπές ρεύματος, ελλείψεις σε νερό, σοβαρά προβλήματα ποιότητας 
του αέρα, ρύπανση περιβάλλοντος/υγείας) ή υποχρεώσεις μείωσης (συμμετοχή στις δαπάνες για τα 
αέρια του θερμοκηπίου), κλπ. Ένα τέτοιο πλαίσιο υπάρχει και στις ΗΠΑ για τις απαιτήσεις στον 
τομέα της ενεργειακής επίδοσης και επιτρέπει στις διάφορες πολιτείες να εκδίδουν απαιτήσεις 
αυστηρότερες για καλά καθορισμένους λόγους δημόσιας πολιτικής. Δεν είναι ασυνήθιστο να 
περιλαμβάνουν οι οδηγίες που θεμελιώνονται στο άρθρο 95 όρους βάσει των οποίων η 
προβλεπόμενη εναρμόνιση είναι μόνο ελάχιστη.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 103
ΑΡΘΡΟ 13 Α (νέο)

Άρθρο 13 a
Παρεκκλίσεις

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να διατηρούν 
ή να θεσπίζουν, σύμφωνα με τη Συνθήκη 
και την αρχή της πρόληψης, αυστηρότερες 
διατάξεις όσον αφορά την κατασκευή, 
εισαγωγή και κατανάλωση προϊόντων που 
καταναλώνουν ενέργεια, τις οποίες 
θεωρούν απαραίτητες για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και 
της ενεργειακής τροφοδοσίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια πρόταση που βασίζεται στο άρθρο 95 ενέχει τον κίνδυνο περιορισμού των εθνικών 
απαιτήσεων για το περιβάλλον/την ενέργεια που αποσκοπούν να υπερβούν τις απαιτήσεις της ΕΕ. 
Τούτο αφορά ιδιαίτερα τις επικίνδυνες ουσίες και τη σημασία σε περιφερειακό επίπεδο ζητημάτων 
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όπως η απόδοση των υδάτων, η ανακύκλωση των αποβλήτων, ή η μείωση των ποσοστώσεων 
αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Κυότο ή της οδηγίας περί εθνικών 
ανωτάτων ορίων εκπομπών. Αποτελεί, επιπλέον, κοινό τόπο, ότι οι εθνικές πρωτοβουλίες δίνουν 
το έναυσμα για περαιτέρω δράση σε επίπεδο ΕΕ, και ο ουσιώδης αυτός παράγοντας προώθησης 
πολιτικής δεν πρέπει να υπονομευτεί. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τίθενται απλώς 
ελάχιστες απαιτήσεις που απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά των χειρότερων προϊόντων αλλά 
δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να απαιτούν καλύτερα προϊόντα, ενθαρρύνοντας έτσι περαιτέρω 
την καινοτομία. 
Τέτοιου είδους μηχανισμοί έχουν ήδη δημιουργηθεί σε άλλους τομείς - άρθρο 13(2) της Οδηγίας 
2001/37 (προϊόντα καπνού- ΕΕ L194/26 της 18.7.2001) καθώς και στην πρόσφατη αναθεώρηση 
της οδηγίας για τα απορρυπαντικά.

Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 104
ΑΡΘΡΟ 13 Α (νέο)

Άρθρο 13a
Αυτορρύθμιση

Οι υπάρχουσες εθελοντικές συμφωνίες ή 
άλλα προταθέντα μέτρα αυτορρύθμισης 
υπόκεινται σε πλήρη έλεγχο από την 
επιτροπή οικολογικού σχεδιασμού 
προσφεύγοντας σε αναλυτικές μελέτες, 
ούτως ώστε να καθοριστεί το κατά πόσον 
είναι ικανά να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα – συμπεριλαμβανομένων 
του επιπέδου φιλοδοξίας τους, των 
τεθέντων στόχων και των διαδικασιών 
υποβολής εκθέσεων και αναθεώρησης, 
εκτός από τα ελάχιστα κριτήρια 
επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο 
παράρτημα VΙΙα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 60 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 105
ΑΡΘΡΟ 14
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Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ως προς 
κάθε μέτρο εφαρμογής, εφαρμόζει ισόρροπη 
συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών 
μελών και όλων των ενδιαφερομένων για το 
εν λόγω προϊόν ή ομάδα προϊόντων, όπως η 
βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των 
συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, 
των εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος και των οργανώσεων 
καταναλωτών. Τα εν λόγω μέρη 
συναντώνται σε ένα φόρουμ διαβούλευσης. 
Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό του φόρουμ.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ως προς 
κάθε μέτρο εφαρμογής, εφαρμόζει ισόρροπη 
συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών 
μελών και όλων των ενδιαφερομένων για το 
εν λόγω προϊόν ή ομάδα προϊόντων, όπως η 
βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των 
συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, 
των εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος και των οργανώσεων 
καταναλωτών. Τα εν λόγω μέρη 
συναντώνται σε ένα φόρουμ διαβούλευσης. 
Το φόρουμ συνδράμει ειδικότερα στον 
ορισμό και την επανεξέταση των μέτρων 
εφαρμογής και στην αξιολόγηση των 
μέτρων αυτορρύθμισης. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του 
φόρουμ. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει 
διατάξεις για τη χρηματοδότηση της 
συμμετοχής σημαντικών ομάδων της 
κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία: Claude Turmes
Τροπολογία 106

ΑΡΘΡΟ 14

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ως προς 
κάθε μέτρο εφαρμογής, εφαρμόζει ισόρροπη 
συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών 
μελών και όλων των ενδιαφερομένων για το 
εν λόγω προϊόν ή ομάδα προϊόντων, όπως η 
βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των 
συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, 
των εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος και των οργανώσεων 
καταναλωτών. Τα εν λόγω μέρη 
συναντώνται σε ένα φόρουμ διαβούλευσης. 
Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ως προς 
κάθε μέτρο εφαρμογής, εφαρμόζει ισόρροπη 
συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών 
μελών και όλων των ενδιαφερομένων για το 
εν λόγω προϊόν ή ομάδα προϊόντων, όπως η 
βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των 
συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, 
των εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος και των οργανώσεων 
καταναλωτών. Τα εν λόγω μέρη 
συναντώνται σε ένα φόρουμ διαβούλευσης. 
Το φόρουμ συνδράμει ειδικότερα στον 
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κανονισμό του φόρουμ. ορισμό και την επανεξέταση των μέτρων 
εφαρμογής και στην αξιολόγηση των 
μέτρων αυτορρύθμισης. Η Επιτροπή
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του 
φόρουμ. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει 
διατάξεις για τη χρηματοδότηση της 
συμμετοχής σημαντικών ομάδων της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Βασίζεται στην τροπολογία 63.

Τροπολογία: Karin Scheele
Τροπολογία 107

ΑΡΘΡΟ 19

Το αργότερο ..., η Επιτροπή επανεξετάζει 
την αποτελεσματικότητα της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
εφαρμογής της, του ορίου για τη λήψη 
μέτρων εφαρμογής, των μηχανισμών 
επιτήρησης της αγοράς και οποιασδήποτε 
σχετικής αυτορρύθμισης που προκύπτει, 
μετά από διαβούλευση με το φόρουμ 
διαβούλευσης που αναφέρει το άρθρο 14 
και, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο προτάσεις για την τροποποίησή 
της.

Το αργότερο ..., η Επιτροπή επανεξετάζει 
την αποτελεσματικότητα της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
εφαρμογής της, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη 
χρήση της Νέας Προσέγγισης, το 
δημοκρατικό ισοζύγιο και τη διαφάνεια 
των διαδικασιών της επιτροπολογίας, την 
αποτελεσματικότητα των δηλώσεων 
συμμόρφωσης και των μηχανισμών 
επιτήρησης της αγοράς, την περβαλλοντική 
επίδοση των μέτρων εφαρμογής και 
οποιασδήποτε σχετικής αυτορρύθμισης που 
προκύπτει, μετά από διαβούλευση με το 
φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρει το 
άρθρο 14 και, ανάλογα με την περίπτωση, 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο προτάσεις για την 
τροποποίησή της λαμβάνοντας υπόψη τις 
μελλοντικές συνταγματικές διατάξεις περί 
μεταβίβασης της ρυθμιστικής 
αρμοδιότητας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση της επιτροπολογίας για τον καθορισμό μέτρων εφαρμογής και η χρήση 
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ιδιωτικών οργανισμών τυποποίησης για τον καθορισμό των προτύπων (νέα προσέγγιση) απαιτούν 
μια διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μεταβίβαση της περιβαλλοντικής 
ρυθμιστικής αρμοδιότητας θα συνοδευθεί από επαρκείς ελέγχους και ισορροπίες. Άλλες πηγές 
ανησυχίας είναι το επίπεδο περιβαλλοντικής φιλοδοξίας των μέτρων εφαρμογής που προκύπτουν 
και κάθε εναλλακτικής αυτορρυθμιστικής δυνατότητας, καθώς και η αποτελεσματικότητα των 
διαδικασιών επίβλεψης της αγοράς κα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 108
ΑΡΘΡΟ 19

Το αργότερο ..., η Επιτροπή επανεξετάζει 
την αποτελεσματικότητα της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
εφαρμογής της, του ορίου για τη λήψη 
μέτρων εφαρμογής, των μηχανισμών 
επιτήρησης της αγοράς και οποιασδήποτε 
σχετικής αυτορρύθμισης που προκύπτει, 
μετά από διαβούλευση με το φόρουμ 
διαβούλευσης που αναφέρει το άρθρο 14 
και, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο προτάσεις για την τροποποίησή 
της.

Το αργότερο ..., η Επιτροπή επανεξετάζει 
την αποτελεσματικότητα της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
εφαρμογής της, του ορίου για τη λήψη 
μέτρων εφαρμογής, των μηχανισμών 
επιτήρησης της αγοράς και οποιασδήποτε 
σχετικής αυτορρύθμισης που προκύπτει, 
καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης 
μέτρων εντός του πλαίσίου της παρούσας 
οδηγίας για την προαγωγή του 
"σχεδιασμού υπηρεσίας" (λειτουργία και 
σύστημα) σε αντιδιαστολή με το 
"σχεδιασμό προϊόντος", με σκοπό 
ειδικότερα να προωθηθεί η απο-υλοποίηση 
και η αποτελεσματικότητα των πόρων.  
Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
τουλάχιστον έξη μήνες πριν από την 
αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας, μετά 
από διαβούλευση με το φόρουμ 
διαβούλευσης που αναφέρει το άρθρο 14 
και, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο προτάσεις για την τροποποίησή 
της. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 3 του Anders Wijkman. H έννοια του "σχεδιασμού υπηρεσιών" είναι 
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ελπιδοφόρα από άποψη αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας και των πόρων. Όμως, δεν της 
δόθηκε έμφαση στη διεργασία του οικολογικού σχεδιασμού μέχρι τώρα και θα πρέπει επομένως να 
ληφθεί υπόψη κατά την επανεξέταση.

Τροπολογία: Peter Liese, Holger Krahmer και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 109
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ 3

Απαιτήσεις για τον κατασκευαστή Διαγράφεται
1. Με γνώμονα τις περιβαλλοντικές πτυχές 
οι οποίες, σύμφωνα με τα μέτρα 
εφαρμογής, είναι δυνατόν να επηρεάζονται 
ουσιαστικά από τον σχεδιασμό του 
προϊόντος, οι κατασκευαστές ΠΚΕ 
υποχρεούνται να διενεργούν αξιολόγηση 
του μοντέλου ΠΚΕ καθ' όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του, με βάση ρεαλιστικές 
παραδοχές σχετικά με τις κανονικές 
συνθήκες και για τους σκοπούς της 
χρησιμοποίησής του.
Με βάση αυτή την αξιολόγηση, οι 
κατασκευαστές καταρτίζουν το οικολογικό 
προφίλ του ΠΚΕ. Το οικολογικό προφίλ 
βασίζεται σε χαρακτηριστικά του 
προϊόντος που έχουν σχέση με το 
περιβάλλον και σε εισροές/εκροές που 
προκύπτουν καθ' όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του προϊόντος και 
εκφράζονται σε φυσικά μεγέθη τα οποία 
είναι δυνατόν να μετρηθούν.
2. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση αυτή για να αξιολογούν τις 
εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις και την 
επιτευχθείσα περιβαλλοντική επίδοση του 
προϊόντος βάσει κριτηρίων αξιολόγησης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης προσδιορίζονται 
από την Επιτροπή στο μέτρο εφαρμογής 
βάσει των πληροφοριών που 
συγκεντρώνονται κατά την κατάρτιση του 
μέτρου.
Η επιλογή συγκεκριμένης σχεδιαστικής 
λύσης εξασφαλίζει εύλογη ισορροπία 
μεταξύ των διαφόρων περιβαλλοντικών 
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πτυχών και μεταξύ, αφενός, των 
περιβαλλοντικών πτυχών και άλλων 
σχετικών θεμάτων, όπως η ασφάλεια και η 
υγεία, οι τεχνικές απαιτήσεις 
λειτουργικότητας, ποιότητας και 
επιδόσεων, και, αφετέρου, των 
οικονομικών πτυχών, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
κατασκευής και της δυνατότητας 
εμπορίας, τηρουμένου, συγχρόνως, του 
συνόλου της σχετικής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο είχε διαγράψει αυτό το τμήμα του παραρτήματος στην α΄ ανάγνωση (τροπολογία 
66). Η υποχρέωση διενέργειας ανάλυσης του κόστους κύκλου ζωής αντιπροσωπεύει δυσβάστακτο 
βάρος για τις ΜΜΕ. Είναι δύσκολο να ελεγχθεί σε τρίτες χώρες η συμμόρφωση προς αυτή την 
απαίτηση. Αντί των δεσμευτικών υποχρεώσεων για όλες τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να 
προβλέπονται κίνητρα για όσες διενεργούν αναλύσεις του κύκλου ζωής.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 110
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΜΕΡΟΣ 1 

1. Στην τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική ανάλυση επιλέγεται ένας 
αριθμός αντιπροσωπευτικών μοντέλων του 
εν λόγω ΠΚΕ στην αγορά και 
προσδιορίζονται οι τεχνικές εναλλακτικές 
δυνατότητες βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, 
λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής 
βιωσιμότητας των εν λόγω εναλλακτικών 
επιλογών και αποφεύγοντας κάθε σημαντική 
απώλεια επιδόσεων ή χρησιμότητας του 
προϊόντος για τους καταναλωτές.

1. Στην τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική ανάλυση επιλέγεται ένας 
αριθμός αντιπροσωπευτικών μοντέλων του 
εν λόγω ΠΚΕ στην αγορά και 
προσδιορίζονται οι τεχνικές εναλλακτικές 
δυνατότητες βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, 
λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής 
βιωσιμότητας των εν λόγω εναλλακτικών 
επιλογών και αποφεύγοντας κάθε σημαντική 
απώλεια επιδόσεων ή χρησιμότητας του 
προϊόντος για τους καταναλωτές.

Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική 
ανάλυση προσδιορίζει επίσης, για τις 
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές, τα 
προϊόντα και την τεχνολογία με τις 
καλύτερες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα 
στην αγορά

Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική 
ανάλυση προσδιορίζει επίσης, για τις 
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές, τα 
προϊόντα και την τεχνολογία με τις 
καλύτερες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα 
στην αγορά
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Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης (ιδίως 
κατά την ανάλυση κόστους κύκλου ζωής) 
καθώς και κατά τη θέσπιση απαιτήσεων 
θα πραγματοποιούνται διεθνείς 
συγκριτικές αξιολογήσεις. Αυτές θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά 
κατώφλια απόδοσης θα είναι εξ ίσου 
φιλόδοξα με τα διεθνή και εκείνα άλλων 
αγορών. Η δεθνής αξιολόγηση θα 
εξασφαλίσει επίσης ότι τα στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις είναι 
επιστημονικώς ορθά και λαμβάνουν υπόψη 
τις υπάρχουσες διεθνείς μελέτες για την 
αποτελεσματικότητα και το κόστος των 
πιο αποδοτικών τεχνολογιών.

Με βάση την ανάλυση αυτή και 
λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και 
τεχνικής εφικτότητας, καθώς και των 
δυνατοτήτων βελτίωσης, λαμβάνονται 
συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη μείωση 
του περιβαλλοντικού αντικτύπου του 
προϊόντος.

Με βάση την ανάλυση αυτή και 
λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και 
τεχνικής εφικτότητας, καθώς και των 
δυνατοτήτων βελτίωσης, λαμβάνονται 
συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού 
αντικτύπου του προϊόντος.

Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας 
κατά τη χρήση, το επίπεδο της ενεργειακής 
απόδοσης ή κατανάλωσης καθορίζεται με 
στόχο το ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής για 
τους τελικούς χρήστες για 
αντιπροσωπευτικά μοντέλα ΠΚΕ, 
λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών σε 
άλλες περιβαλλοντικές πτυχές. Η μέθοδος 
διενέργειας της ανάλυσης κόστους κύκλου 
ζωής χρησιμοποιεί πραγματικό 
προεξοφλητικό επιτόκιο βάσει των 
δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και μια ρεαλιστική 
διάρκεια ζωής για το ΠΚΕ· βασίζεται στο 
άθροισμα των διακυμάνσεων της τιμής 
αγοράς (που προκύπτει από τις διακυμάνσεις 
του βιομηχανικού κόστους) και των 
λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από 
τα διάφορα επίπεδα εναλλακτικών επιλογών 
για πραγματοποίηση τεχνικών βελτιώσεων 
υπολογιζόμενων με αφαίρεση για όλη τη 
διάρκεια ζωής των εξεταζομένων 
αντιπροσωπευτικών μοντέλων ΠΚΕ. Οι 
λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν πρωτίστως 
την κατανάλωση ενέργειας και τις 

Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας 
κατά τη χρήση, θεσπίζονται ειδικές 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού τόσο 
σε επίπεδο αποδοτικότερου διαθέσιμου 
στην αγορά προϊόντος όσο και σε επίπεδο 
χαμηλότερου κόστους κύκλου ζωής για 
τους τελικούς χρήστες για 
αντιπροσωπευτικά μοντέλα ΠΚΕ, 
λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών σε 
άλλες περιβαλλοντικές πτυχές. Η μέθοδος 
διενέργειας της ανάλυσης κόστους κύκλου 
ζωής χρησιμοποιεί πραγματικό 
προεξοφλητικό επιτόκιο βάσει των 
δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και μια ρεαλιστική 
διάρκεια ζωής για το ΠΚΕ· βασίζεται στο 
άθροισμα των διακυμάνσεων της τιμής 
αγοράς (που προκύπτει από τις διακυμάνσεις 
του βιομηχανικού κόστους) και των 
λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από 
τα διάφορα επίπεδα εναλλακτικών επιλογών 
για πραγματοποίηση τεχνικών βελτιώσεων 
υπολογιζόμενων με αφαίρεση για όλη τη 
διάρκεια ζωής των εξεταζομένων 
αντιπροσωπευτικών μοντέλων ΠΚΕ. Οι 
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πρόσθετες δαπάνες για άλλους πόρους 
(όπως νερό ή απορρυπαντικά).

λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν πρωτίστως 
την κατανάλωση ενέργειας και τις 
πρόσθετες δαπάνες για άλλους πόρους 
(όπως νερό ή απορρυπαντικά).

Πρέπει να διεξάγεται ανάλυση ευαισθησίας 
που να καλύπτει τα σχετικά στοιχεία (όπως 
τιμή της ενέργειας ή άλλων πόρων, κόστος 
των πρώτων υλών ή κόστος παραγωγής, 
προεξοφλητικά επιτόκια) και, κατά 
περίπτωση, το εξωτερικό περιβαλλοντικό 
κόστος, προκειμένου να ελέγχεται αν 
υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και αν τα 
γενικά συμπεράσματα είναι αξιόπιστα. Η 
απαίτηση αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Πρέπει να διεξάγεται ανάλυση ευαισθησίας 
που να καλύπτει τα σχετικά στοιχεία (όπως 
τιμή της ενέργειας ή άλλων πόρων, κόστος 
των πρώτων υλών ή κόστος παραγωγής, 
προεξοφλητικά επιτόκια) και, κατά 
περίπτωση, το εξωτερικό περιβαλλοντικό 
κόστος, προκειμένου να ελέγχεται αν 
υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και αν τα 
γενικά συμπεράσματα είναι αξιόπιστα. Η 
απαίτηση αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Παρόμοια μεθοδολογία μπορεί να 
εφαρμόζεται και για άλλους πόρους, όπως 
για το νερό.

Παρόμοια μεθοδολογία μπορεί να 
εφαρμόζεται και για άλλους πόρους, όπως 
για το νερό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 67 της α΄ ανάγνωσης. Το Συμβούλιο άλλαξε το κείμενο του Παραρτήματος ΙΙ, γι΄ αυτό 
και απαιτούνται τροποποιήσεις.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 111
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΜΕΡΟΣ 1

1. Στην τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική ανάλυση επιλέγεται ένας 
αριθμός αντιπροσωπευτικών μοντέλων του 
εν λόγω ΠΚΕ στην αγορά και 
προσδιορίζονται οι τεχνικές εναλλακτικές 
δυνατότητες βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, 
λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής 
βιωσιμότητας των εν λόγω εναλλακτικών 
επιλογών και αποφεύγοντας κάθε σημαντική 
απώλεια επιδόσεων ή χρησιμότητας του 
προϊόντος για τους καταναλωτές.

1. Στην τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική ανάλυση επιλέγεται ένας 
αριθμός αντιπροσωπευτικών μοντέλων του 
εν λόγω ΠΚΕ στην αγορά και 
προσδιορίζονται οι τεχνικές εναλλακτικές 
δυνατότητες βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, 
λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής 
βιωσιμότητας των εν λόγω εναλλακτικών 
επιλογών και αποφεύγοντας κάθε σημαντική 
απώλεια επιδόσεων ή χρησιμότητας του 
προϊόντος για τους καταναλωτές.

Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική 
ανάλυση προσδιορίζει επίσης, για τις 
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές, τα 

Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική 
ανάλυση προσδιορίζει επίσης, για τις 
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές, τα 
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προϊόντα και την τεχνολογία με τις 
καλύτερες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα 
στην αγορά

προϊόντα και την τεχνολογία με τις 
καλύτερες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα 
στην αγορά

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης (ιδίως 
κατά την ανάλυση κόστους κύκλου ζωής) 
καθώς και κατά τη θέσπιση απαιτήσεων 
θα πραγματοποιούνται διεθνείς 
συγκριτικές αξιολογήσεις. Αυτές θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά 
κατώφλια απόδοσης θα είναι εξ ίσου 
φιλόδοξα με τα διεθνή και εκείνα άλλων 
αγορών. Η δεθνής αξιολόγηση θα 
εξασφαλίσει επίσης ότι τα στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις είναι 
επιστημονικώς ορθά και λαμβάνουν υπόψη 
τις υπάρχουσες διεθνείς μελέτες για την 
αποτελεσματικότητα και το κόστος των 
πιο αποδοτικών τεχνολογιών.

Με βάση την ανάλυση αυτή και 
λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και 
τεχνικής εφικτότητας, καθώς και των 
δυνατοτήτων βελτίωσης, λαμβάνονται 
συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη μείωση 
του περιβαλλοντικού αντικτύπου του 
προϊόντος.

Με βάση την ανάλυση αυτή και 
λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και 
τεχνικής εφικτότητας, καθώς και των 
δυνατοτήτων βελτίωσης, λαμβάνονται 
συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού 
αντικτύπου του προϊόντος.

Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας 
κατά τη χρήση, το επίπεδο της ενεργειακής 
απόδοσης ή κατανάλωσης καθορίζεται με 
στόχο το ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής για 
τους τελικούς χρήστες για 
αντιπροσωπευτικά μοντέλα ΠΚΕ, 
λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών σε 
άλλες περιβαλλοντικές πτυχές. Η μέθοδος 
διενέργειας της ανάλυσης κόστους κύκλου 
ζωής χρησιμοποιεί πραγματικό 
προεξοφλητικό επιτόκιο βάσει των 
δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και μια ρεαλιστική 
διάρκεια ζωής για το ΠΚΕ· βασίζεται στο 
άθροισμα των διακυμάνσεων της τιμής 
αγοράς (που προκύπτει από τις διακυμάνσεις 
του βιομηχανικού κόστους) και των 
λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από 
τα διάφορα επίπεδα εναλλακτικών επιλογών 
για πραγματοποίηση τεχνικών βελτιώσεων 
υπολογιζόμενων με αφαίρεση για όλη τη 
διάρκεια ζωής των εξεταζομένων 

Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας 
κατά τη χρήση, θεσπίζονται ειδικές 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού τόσο 
σε επ΄πεδο αποδοτικότερου διαθέσιμου 
στην αγορά προϊόντος όσο και σε επίπεδο 
χαμηλότερου κόστους κύκλου ζωής για 
τους τελικούς χρήστες για 
αντιπροσωπευτικά μοντέλα ΠΚΕ, 
λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών σε 
άλλες περιβαλλοντικές πτυχές. Η μέθοδος 
διενέργειας της ανάλυσης κόστους κύκλου 
ζωής χρησιμοποιεί πραγματικό 
προεξοφλητικό επιτόκιο βάσει των 
δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και μια ρεαλιστική 
διάρκεια ζωής για το ΠΚΕ· βασίζεται στο 
άθροισμα των διακυμάνσεων της τιμής 
αγοράς (που προκύπτει από τις διακυμάνσεις 
του βιομηχανικού κόστους) και των 
λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από 
τα διάφορα επίπεδα εναλλακτικών επιλογών 
για πραγματοποίηση τεχνικών βελτιώσεων 
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αντιπροσωπευτικών μοντέλων ΠΚΕ. Οι 
λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν πρωτίστως 
την κατανάλωση ενέργειας και τις
πρόσθετες δαπάνες για άλλους πόρους 
(όπως νερό ή απορρυπαντικά).

υπολογιζόμενων με αφαίρεση για όλη τη 
διάρκεια ζωής των εξεταζομένων 
αντιπροσωπευτικών μοντέλων ΠΚΕ. Οι 
λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν πρωτίστως 
την κατανάλωση ενέργειας και τις 
πρόσθετες δαπάνες για άλλους πόρους 
(όπως νερό ή απορρυπαντικά).
Στη διαδικασία του καθορισμού των 
ελαχίστων προδιαγραφών απόδοσης, 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και 
μια τιμή για τις αποτρεπόμενες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακος. Η τιμή των 
αποτρεπομένων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακος καθορίζεται από την Επιτροπή 
και επικαιροποιείται τακτικά.  Το 
εξωτερικό κόστος των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακος μπορεί να 
συμπεριληφθεί στον βασικό υπολογισμό.
Για πτυχές άλλες από της ενεργειακής 
κατανάλωσης κατά τη χρήση, που 
επελέγησαν για ένα μέτρο εφαρμογής, το 
ανεξάρτητο σώμα εμπειρογνωμόνων, με τη 
συνεργασία των κατασκευαστών που 
παρέχουν στοιχεία, καθορίζει τα κριτήρια 
αξιολόγησης για το προϊόν. Θεσπίζονται 
ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
τόσο σε επίπεδο Καλύτερης Διαθέσιμης 
Τεχνολογίας όσο και σε επίπεδο 
χαμηλότερου κόστους κύκλου ζωής, 
λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών για 
άλλες περιβαλλοντικές πτυχές. 

Πρέπει να διεξάγεται ανάλυση ευαισθησίας 
που να καλύπτει τα σχετικά στοιχεία (όπως 
τιμή της ενέργειας ή άλλων πόρων, κόστος 
των πρώτων υλών ή κόστος παραγωγής, 
προεξοφλητικά επιτόκια) και, κατά 
περίπτωση, το εξωτερικό περιβαλλοντικό 
κόστος, προκειμένου να ελέγχεται αν 
υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και αν τα 
γενικά συμπεράσματα είναι αξιόπιστα. Η 
απαίτηση αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Πρέπει να διεξάγεται ανάλυση ευαισθησίας 
που να καλύπτει τα σχετικά στοιχεία (όπως 
τιμή της ενέργειας ή άλλων πόρων, κόστος 
των πρώτων υλών ή κόστος παραγωγής, 
προεξοφλητικά επιτόκια) και, κατά 
περίπτωση, το εξωτερικό περιβαλλοντικό 
κόστος, προκειμένου να ελέγχεται αν 
υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και αν τα 
γενικά συμπεράσματα είναι αξιόπιστα. Η 
απαίτηση αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Παρόμοια μεθοδολογία μπορεί να 
εφαρμόζεται και για άλλους πόρους, όπως 
για το νερό.

Παρόμοια μεθοδολογία μπορεί να 
εφαρμόζεται και για άλλους πόρους, όπως 
για το νερό.

Or. en



PE 353.671v01-00 74/84 AM\557898EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Στηρίζεται στην τροπολογία 67 της α΄ ανάγνωσης. Επανεισάγει ένα σαφές επίπεδο φιλοδοξίας 
τόσο για τις απαιτήσεις ενεργειακής κατανάλωσης κατά τη χρήση όσο και για τις απαιτήσεις 
ενεργειακής κατανάλωσης εκτός λειτουργίας ("ελαχιστοποίηση" αντί για "μείωση" και χρήση των 
καλύτερων πρακτικών/επιδόσεων στην αγορά ή του κριτηρίου ΒΑΤ) και επανεισάγει τη σωστή 
διατύπωση για το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής (LLCC) και το συνυπολογισμό του κόστους 
των αποτρεπομένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 112
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΜΕΡΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2

Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική 
ανάλυση προσδιορίζει επίσης, για τις 
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές, τα 
προϊόντα και την τεχνολογία με τις 
καλύτερες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα 
στην αγορά

Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική 
ανάλυση προσδιορίζει επίσης, για τις 
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές, τα 
προϊόντα και την τεχνολογία με τις 
καλύτερες επιδόσεις σε οικονομικώς 
αποδεκτό κόστος που είναι διαθέσιμα στην 
αγορά

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριλιφθεί αυτή η απαίτηση, ώστε να ληφθεί υπόψη ο διεθνής ανταγωνισμός που 
οφείλουν να αντιμετωπίσουν οι κατασκευαστές που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta

Τροπολογία 113
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, ΣΗΜΕΙΟ 1

1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τη 
διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή 
ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του που 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις οι οποίες 
καθορίζονται στο Τμήμα 2 του παρόντος 
Παραρτήματος διασφαλίζει και δηλώνει ότι 
το ΠΚΕ πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του 
εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής. Η δήλωση 
συμμόρφωσης μπορεί να καλύπτει ένα ή 
περισσότερα προϊόντα και πρέπει να 
φυλάσσεται από τον κατασκευαστή.

1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τη 
διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή 
ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του που 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις οι οποίες 
καθορίζονται στο Τμήμα 2 του παρόντος 
Παραρτήματος διασφαλίζει και δηλώνει ότι 
το ΠΚΕ πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του 
εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής. Η δήλωση 
συμμόρφωσης μπορεί να καλύπτει ένα ή 
περισσότερα προϊόντα και πρέπει να το έχει 
στη διάθεσή του ο κατασκευαστής εντός 
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της Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μπορούν οι αρμόδιες για την επίβλεψη της αγοράς αρχές να ελέγχουν και να επιβλέπουν 
αποτελεσματικά την αγορά, πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να ελέγχουν, όποτε απαιτείται για 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος, τα τεχνικά έγγραφα του ΠΚΕ. Για να 
διασφαλιστεί ότι τα έγγραφα αυτά θα προσκομίζονται χωρίς καθυστέρηση όποτε τα ζητήσουν οι 
αρμόδιες για την επίβλεψη της αγοράς αρχές, πρέπει να τα έχει ο κατασκευαστής στη διάθεσή του 
εντός της Κοινότητας. Επομένως, ο κατασκευαστής (όπως τον ορίζει η οδηγία) πρέπει να έχει τα 
έγγραφα όταν το προϊόν τίθεται σε κυκλοφορία στην αγορά. Τούτο θα λειτουργεί αποτρεπτικά για 
τις απάτες.

Τροπολογία: Peter Liese και Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 114
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, ΣΗΜΕΙΟ 1

1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τη 
διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή 
ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του που 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις οι οποίες 
καθορίζονται στο Τμήμα 2 του παρόντος 
Παραρτήματος διασφαλίζει και δηλώνει ότι 
το ΠΚΕ πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του 
εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής. Η δήλωση 
συμμόρφωσης μπορεί να καλύπτει ένα ή 
περισσότερα προϊόντα και πρέπει να 
φυλάσσεται από τον κατασκευαστή.

1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τη 
διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή 
ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του που 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις οι οποίες 
καθορίζονται στο Τμήμα 2 του παρόντος 
Παραρτήματος διασφαλίζει και δηλώνει ότι 
το ΠΚΕ πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του 
εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής. Η δήλωση 
συμμόρφωσης μπορεί να καλύπτει ένα ή 
περισσότερα προϊόντα και πρέπει να 
φυλάσσεται από τον κατασκευαστή εντός 
της Κοινότητας.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 115
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, ΣΗΜΕΙΟ 3

3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει 
ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές σχεδιασμού που 
αναφέρονται στο Τμήμα 2 και με τις 
απαιτήσεις του μέτρου που εφαρμόζεται σ' 
αυτό.

3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει 
ότι το προϊόν θα κατασκευάζεται ή ήδη 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές σχεδιασμού που αναφέρονται 
στο Τμήμα 2 και με τις απαιτήσεις του 
μέτρου που εφαρμόζεται σ' αυτό.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διευκρινίσει ότι ο κατασκευαστής οφείλει να εγγυηθεί πως ένα 
ΠΚΕ κατασκευάζεται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Εφόσον ο ρόλος των εμπορικών 
επιχειρήσεων είναι να αγοράζουν τελικά προϊόντα και να τα πωλούν στη συμφερότερη αγορά, 
πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς στο κείμενο η υποχρέωσή τους να εγγυώνται ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διέπουν τα ΠΚΕ. Από τη στιγμή 
που υπάρχει η πρόθεση να τεθεί ένα προϊόν σε κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά, πρέπει να 
υπάρχουν εγγυήσεις ότι το προϊόν αυτό σχεδιάζεται και κατασκευάζεται βάσει των κειμένων 
απαιτήσεων που διέπουν τα ΠΚΕ.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 116
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, ΣΗΜΕΙΟ 3

3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει 
ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές σχεδιασμού που 
αναφέρονται στο Τμήμα 2 και με τις 
απαιτήσεις του μέτρου που εφαρμόζεται σ' 
αυτό.

3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει 
ότι το προϊόν θα κατασκευάζεται ή ήδη 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές σχεδιασμού που αναφέρονται 
στο Τμήμα 2 και με τις απαιτήσεις του 
μέτρου που εφαρμόζεται σ' αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διευκρινίσει ότι ο κατασκευαστής οφείλει να εγγυηθεί πως ένα 
ΠΚΕ κατασκευάζεται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Εφόσον ο ρόλος των εμπορικών 
επιχειρήσεων είναι να αγοράζουν τελικά προϊόντα και να τα πωλούν στη συμφερότερη αγορά, 
πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς στο κείμενο η υποχρέωσή τους να εγγυώνται ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διέπουν τα ΠΚΕ. Από τη στιγμή 
που υπάρχει η πρόθεση να τεθεί ένα προϊόν σε κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά, πρέπει να 
υπάρχουν εγγυήσεις ότι το προϊόν αυτό σχεδιάζεται και κατασκευάζεται βάσει των κειμένων 
απαιτήσεων που διέπουν τα ΠΚΕ.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 117
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, ΣΗΜΕΙΟ 3

3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει 3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει 
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όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει 
ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές σχεδιασμού που 
αναφέρονται στο Τμήμα 2 και με τις 
απαιτήσεις του μέτρου που εφαρμόζεται σ' 
αυτό.

όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει 
ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές σχεδιασμού που 
αναφέρονται στο Τμήμα 2 και με τις 
απαιτήσεις του μέτρου που εφαρμόζεται σ' 
αυτό.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 118
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, ΣΗΜΕΙΟ 3

3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει 
ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές σχεδιασμού που 
αναφέρονται στο Τμήμα 2 και με τις 
απαιτήσεις του μέτρου που εφαρμόζεται σ' 
αυτό.

3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει 
ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές σχεδιασμού που 
αναφέρονται στο Τμήμα 2 και με τις 
απαιτήσεις του μέτρου που εφαρμόζεται σ' 
αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατασκευαστής οφείλει να εγγυηθεί ότι ένα ΠΚΕ κατασκευάζεται σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, ενώ οι εμπορικές επιχειρήσεις, που αγοράζουν τελικά προϊόντα και τα πωλούν στη 
συμφερότερη αγορά, πρέπει να εγγυώνται ότι τα προϊόντα που αγοράζουν έχουν κατασκευασθεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διέπουν τα ΠΚΕ. Από τη στιγμή που υπάρχει η πρόθεση να τεθεί 
ένα προϊόν σε κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά, πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το προϊόν 
αυτό θα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται βάσει των κειμένων απαιτήσεων που διέπουν τα ΠΚΕ. 
Για να τεθεί ένα προϊόν σε κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά, πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ότι 
το προϊόν αυτό θα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται βάσει των κειμένων απαιτήσεων που διέπουν 
τα ΠΚΕ.

Τροπολογία: Peter Liese και Holger Krahmer

Τροπολογία 119
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Σύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης

Διαγράφεται

(αναφέρεται στο άρθρο 7)
1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τη 
διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής 
ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 
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Τμήματος 2 του παρόντος Παραρτήματος, 
διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ΠΚΕ 
πληροί τις απαιτήσεις του εφαρμόσιμου 
μέτρου εφαρμογής. Η δήλωση 
συμμόρφωσης μπορεί να καλύπτει ένα ή 
περισσότερα προϊόντα και πρέπει να 
φυλάσσεται από τον κατασκευαστή.
2. Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
του ΠΚΕ είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται 
σύστημα διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο κατασκευαστής εφαρμόζει τα 
περιβαλλοντικά στοιχεία που καθορίζονται 
στο Τμήμα 3 του παρόντος 
Παραρτήματος.
3. Περιβαλλοντικά στοιχεία του 
συστήματος διαχείρισης
Το παρόν σημείο προσδιορίζει τα στοιχεία 
ενός συστήματος διαχείρισης και τις 
διαδικασίες βάσει των οποίων ο 
κατασκευαστής μπορεί να αποδεικνύει ότι 
το ΠΚΕ πληροί τις απαιτήσεις του 
εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής.
3.1. Πολιτική στον τομέα των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος
Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση 
να αποδεικνύει ότι πληροί τις απαιτήσεις 
του εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής. Ο 
κατασκευαστής πρέπει επίσης να είναι σε 
θέση να παρέχει ένα πλαίσιο για τον 
καθορισμό και την επανεξέταση των 
στόχων και δεικτών περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του προϊόντος για τη βελτίωση 
των συνολικών περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του προϊόντος.
Όλες οι διατάξεις που θεσπίζονται από τον 
κατασκευαστή για τη βελτίωση των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων και 
τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ του 
ΠΚΕ, εφόσον απαιτείται από το μέτρο 
εφαρμογής, μέσω του σχεδιασμού και της 
κατασκευής του, πρέπει να 
τεκμηριώνονται με συστηματικό και 
τακτικό τρόπο υπό μορφή γραπτών 
διαδικασιών και οδηγιών. Οι εν λόγω 
διαδικασίες και οδηγίες πρέπει, ιδίως, να 
περιλαμβάνουν κατάλληλη περιγραφή:
του καταλόγου των εγγράφων που πρέπει 
να συντάσσονται - και ανάλογα με την 
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περίπτωση - να προσκομίζονται για να 
αποδεικνύεται η συμμόρφωση του ΠΚΕ,
των στόχων και δεικτών περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του προϊόντος και της 
οργανωτικής δομής, των ευθυνών, των 
εξουσιών της διοίκησης και του τρόπου 
κατανομής των πόρων όσον αφορά την 
εφαρμογή και τη διατήρησή τους,
των ελέγχων και των δοκιμών που πρέπει 
να διενεργούνται μετά την κατασκευή του 
προϊόντος για να ελέγχονται οι επιδόσεις 
του σε σχέση με τους δείκτες 
περιβαλλοντικών επιδόσεων,
των διαδικασιών για τον έλεγχο της 
αναγκαίας τεκμηρίωσης και για τη 
διασφάλιση της συνεχούς ενημέρωσής της,
της μεθόδου για τον έλεγχο της εφαρμογής 
και της αποτελεσματικότητας των 
περιβαλλοντικών στοιχείων του
συστήματος διαχείρισης.
3.2. Προγραμματισμός
Ο κατασκευαστής θεσπίζει και διατηρεί:
α) διαδικασίες για τον καθορισμό του 
οικολογικού προφίλ του προϊόντος,
β) στόχους και δείκτες περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του προϊόντος, οι οποίοι 
συνεκτιμούν τις τεχνολογικές εναλλακτικές 
επιλογές οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις 
τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις,
γ) πρόγραμμα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων.
3.3. Εφαρμογή και τεκμηρίωση
Η τεκμηρίωση του συστήματος 
διαχείρισης καλύπτει, ιδίως, τα εξής:
α) καθορίζονται και τεκμηριώνονται 
ευθύνες και αρχές ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η επίτευξη ουσιαστικών 
περιβαλλοντικών επιδόσεων από το προϊόν 
και η υποβολή εκθέσεων για τη λειτουργία 
του, με στόχο την επανεξέταση και τη 
βελτίωσή του,
β) συντάσσονται έγγραφα που περιγράφουν 
τις τεχνικές ελέγχου και εξακρίβωσης του 
σχεδιασμού και τις διαδικασίες και τα 
συστηματικά μέτρα που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό 
του προϊόντος,
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γ) ο κατασκευαστής συντάσσει και 
διατηρεί πληροφορίες που περιγράφουν τα 
βασικά περιβαλλοντικά στοιχεία του 
συστήματος διαχείρισης και τις 
διαδικασίες ελέγχου όλων των 
απαιτούμενων εγγράφων.
3.3.2.Η τεκμηρίωση του ΠΚΕ διευκρινίζει, 
ιδίως, τα εξής:
α) τη γενική περιγραφή του ΠΚΕ και την 
προβλεπόμενη χρήση του,
β) τα αποτελέσματα σχετικών μελετών 
περιβαλλοντικής αξιολόγησης εκ μέρους 
του κατασκευαστή, και/ή παραπομπές σε 
βιβλιογραφία περιβαλλοντικής αξιολόγησης 
ή σε περιπτωσιολογικές μελέτες που 
χρησιμοποίησε ο κατασκευαστής για την 
αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον 
καθορισμό λύσεων όσον αφορά τον 
σχεδιασμό του προϊόντος,
γ) το οικολογικό προφίλ εφόσον απαιτείται 
από το μέτρο εφαρμογής,
δ) τα έγγραφα που περιγράφουν τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων που 
διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού, με λεπτομερή 
στοιχεία για τη συμμόρφωση των 
μετρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται 
στο εφαρμόσιμο μέτρο εφαρμογής,
ε) ο κατασκευαστής καθορίζει 
προδιαγραφές που αναφέρουν, ιδίως, τα 
πρότυπα που εφαρμόσθηκαν· σε 
περίπτωση μη εφαρμογής των προτύπων 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 ή όταν τα εν 
λόγω πρότυπα δεν πληρούν πλήρως τις 
απαιτήσεις του εφαρμόσιμου μέτρου 
εφαρμογής, τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης,
στ) αντίγραφο των πληροφοριών σχετικά 
με τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού 
του προϊόντος οι οποίες παρέχονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος 
2.
3.4. Έλεγχος και διορθωτικά μέτρα
α) ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει ότι 
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το ΠΚΕ κατασκευάζεται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές σχεδιασμού του και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου 
εφαρμογής που εφαρμόζεται σε αυτό,
β) ο κατασκευαστής θεσπίζει και διατηρεί 
διαδικασίες για τη διερεύνηση και την 
αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης, και 
επιφέρει στις τεκμηριωμένες διαδικασίες 
τις τροποποιήσεις που προκύπτουν από τα 
διορθωτικά μέτρα,
γ) ο κατασκευαστής διενεργεί τουλάχιστον 
κάθε τρία χρόνια, πλήρη εσωτερικό έλεγχο 
του συστήματος διαχείρισης, αναφορικά 
προς τα περιβαλλοντικά του στοιχεία. 
________________________

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 74 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta

Τροπολογία 120
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΣΗΜΕΙΟ 1

1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τη 
διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο 
οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 
Τμήματος 2 του παρόντος Παραρτήματος, 
διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ΠΚΕ πληροί 
τις απαιτήσεις του εφαρμόσιμου μέτρου 
εφαρμογής. Η δήλωση συμμόρφωσης 
μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα 
προϊόντα και πρέπει να φυλάσσεται από τον 
κατασκευαστή.

1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τη 
διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο 
οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 
Τμήματος 2 του παρόντος Παραρτήματος, 
διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ΠΚΕ πληροί 
τις απαιτήσεις του εφαρμόσιμου μέτρου 
εφαρμογής. Η δήλωση συμμόρφωσης 
μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα 
προϊόντα και πρέπει να το έχει στη διάθεσή 
του ο κατασκευαστής εντός της 
Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μπορούν οι αρμόδιες για την επίβλεψη της αγοράς αρχές να ελέγχουν και να επιβλέπουν 
αποτελεσματικά την αγορά, πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να ελέγχουν, όποτε απαιτείται για 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος, τα τεχνικά έγγραφα του ΠΚΕ. Για να 
διασφαλιστεί ότι τα έγγραφα αυτά θα προσκομίζονται χωρίς καθυστέρηση όποτε τα ζητήσουν οι 
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αρμόδιες για την επίβλεψη της αγοράς αρχές, πρέπει να τα έχει ο κατασκευαστής στη διάθεσή του 
εντός της Κοινότητας. Επομένως, ο κατασκευαστής (όπως τον ορίζει η οδηγία) πρέπει να έχει τα 
έγγραφα όταν το προϊόν τίθεται σε κυκλοφορία στην αγορά. Τούτο θα λειτουργεί αποτρεπτικά για 
τις απάτες.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 121
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 3

3. Τις παραμέτρους οικολογικού 
σχεδιασμού οι οποίες αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι, Μέρος1, και για τις οποίες 
δεν χρειάζεται απαίτηση οικολογικού 
σχεδιασμού.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 που προστέθηκε πρόσφατα δεν είναι κατάλληλη, διότι εισάγει την ιδέα ότι το 
μέτρο εφαρμογής σημαίνει πως καμία απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού δεν είναι αναγκαία. 
Τούτο είναι αντιπαραγωγικό, και θα ενεθάρρυνε τον κλάδο να μην προσπαθεί να βελτιώσει την 
επίδοση των προϊόντων του, χάρη στις "μη απαιτήσεις" αυτές. Τούτο θα παρεμπόδιζε τις 
καινοτομίες και είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να προβάλλεται σε ένα νομοθετικό κείμενο ο 
ισχυρισμός ότι δεν απαιτείται καμία επίδοση. Θα δημιουργούσε επίσης ντε φάκτο περιορισμούς στη 
θέσπιση εθνικών απαιτήσεων για ορισμένες πτυχές, παρά το γεγονός ότι αυτές δεν εμπίπτουν σε 
κοινοτικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 122
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 5

5. Τα πρότυπα και/ή τις μεθόδους μέτρησης 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν· όταν 
υπάρχουν, χρησιμοποιούνται εναρμονισμένα 
πρότυπα, των οποίων οι αριθμοί αναφοράς 
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Τα πρότυπα και/ή τις μεθόδους μέτρησης 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν· όταν 
υπάρχουν, χρησιμοποιούνται εναρμονισμένα 
πρότυπα μετρήσεων, των οποίων οι αριθμοί 
αναφοράς 
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en



AM\557898EL.doc 83/84 PE 353.671v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τα εναρμονισμένα πρότυπα είναι εν γένει προαιρετικά (βλ. αιτιολογική αναφορά 24, άρθρο 2(26) 
και Παραρτήματα ΙV και V). Όμως, τα πρότυπα των μετρήσεων πρέπει να είναι υποχρεωτικά, 
ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των ιδίων κανόνων σε όλους και να είναι δυνατή η σύγκριση 
των μετρήσεων μεταξύ διαφόρων ΠΚΕ που καλύπτονται από το μέτρο εφαρμογής.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 123
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 6

6. Λεπτομερή στοιχεία για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης δυνάμει της απόφασης 
93/465/ΕΟΚ

6. Λεπτομερή στοιχεία για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης δυνάμει της απόφασης 
93/465/ΕΟΚ

- όταν οι ενότητες που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν είναι διαφορετικές από 
την ενότητα A, τους παράγοντες που 
οδηγούν στην επιλογή αυτής της 
συγκεκριμένης διαδικασίας,

- τους παράγοντες που οδηγούν στην 
επιλογή της διαδικασίας της δήλωσης 
συμμόρφωσης· οι παράγοντες που πρέπει 
ειδικά να ληφθούν υπόψη είναι:

α) η υπάρχουσα εθνική ή ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία και/ή νομοθεσία 
επί θεμάτων ασφαλείας για τη 
συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων που 
απαιτεί δοκιμή από τρίτους
β) μη ικανοποιητικές προσωπικές 
δηλώσεις συμμόρφωσης, ή χρήση 
ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης στον τομέα 
του οικολογικού σχεδιασμού,
γ) έκταση ή επείγων χαρακτήρας των 
περιβαλλοντικών συνεπειών ή των 
βελτιώσεων που χρειάζονται·

ανάλογα με την περίπτωση, τα κριτήρια για 
την έγκριση και/ή την πιστοποίηση των 
τρίτων μερών.

ανάλογα με την περίπτωση, τα κριτήρια για 
την έγκριση και/ή την πιστοποίηση των 
τρίτων μερών.

Όταν για το ίδιο ΠΚΕ ορίζονται 
διαφορετικές ενότητες σε άλλες απαιτήσεις 
ΕΚ, η ενότητα που ορίζεται στο μέτρο 
εφαρμογής υπερισχύει όσον αφορά τη 
σχετική απαίτηση,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ένας σαφής ορισμός που θα περιλαμβάνει τον καθορισμό κάποιων κριτηρίων 
για το πότε θα χρησιμοποιούνται οι διάφορες ενότητες. 

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 124
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, ΣΗΜΕΙΟ 7 Α (νέο)

7α. πιθανά οικολογικά σήματα άλλα από το 
κοινοτικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, 
παράγρ. 4, για την τεκμαιρόμενη 
συμμόρφωση, που θεωρούνται ότι πληρούν 
προϋποθέσεις ισοδύναμες προς εκείνες του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση μιας ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, με σκοπό τη σωστή επίβλεψη της 
αγοράς.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 125
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII,  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7 Α (νέο)

7α. πιθανά οικολογικά σήματα άλλα από το 
κοινοτικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, 
παράγρ. 4, για την τεκμαιρόμενη 
συμμόρφωση, που θεωρούνται ότι πληρούν 
προϋποθέσεις ισοδύναμες προς εκείνες του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία η διασφάλιση μιας ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, με σκοπό τη σωστή 
επίβλεψη της αγοράς.


