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

Σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μία πιο διαρθρωμένη 
προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, η Συμβουλευτική Ομάδα 
Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής πρόκειται να εξετάσει κάθε πρόταση της Επιτροπής για αναδιατύπωση.

Επισυνάπτεται προς τα μέλη η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας σχετικά με την 
ανωτέρω πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί σχετικά με τη γνωμοδότηση αυτή κατά τη 
συνεδρίασή της στις 7 Οκτωβρίου 2008.
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ΣΥMBOΥΛΕΥTΙKH OMAΔA
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

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

Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης1, μετά από εξέταση την πρότασης οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία αποτελεί αναδιατύπωση της οδηγίας 
αριθ. 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6 Ιουλίου 2005, 
για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά 
τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας διαπίστωσε, κατόπιν κοινής συμφωνίας, 
ότι στο άρθρο 20, η αντικατάσταση της λέξεως " κυρώσεις" από τη λέξη "κανόνες" και η 
προσθήκη μίας φράσεως στο τέλος (η οποία έχει την ακόλουθη διατύπωση: "Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν αυτές τις διατάξεις στην Επιτροπή κατά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, το αργότερο, και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους το συντομότερο 
δυνατόν.") έπρεπε να είχαν προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την γκρι σκίαση που επισημαίνει 
ουσιαστικές αλλαγές.

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας στο 
ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην 
εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η 

                                               
1 Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση στην αγγλική, τη γαλλική και τη 

γερμανική γλώσσα και εργάστηκε με βάση την αγγλική, η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια 
γλώσσα εργασίας του υπό συζήτηση κειμένου.
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Ομάδα Εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας 
τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του υπάρχοντος κειμένου, 
χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.
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