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PR_COD_2am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για τη θέσπιση πλαισίου 
όσον αφορά τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για 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
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0453)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Τα προϊόντα που καταναλώνουν 
ενέργεια (στο εξής «ΠΚΕ») 
αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό της 
κατανάλωσης φυσικών πόρων και 
ενέργειας στην Κοινότητα. Έχουν επίσης 
και ορισμένες άλλες σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τη 
μεγάλη πλειονότητα των κατηγοριών 
προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική 

(2) Τα προϊόντα που καταναλώνουν 
ενέργεια (στο εξής «ΠΚΕ») 
αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό της 
κατανάλωσης φυσικών πόρων και 
ενέργειας στην Κοινότητα. Έχουν επίσης 
και ορισμένες άλλες σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τη 
μεγάλη πλειονότητα των κατηγοριών 
προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 20.4.2004, P6_TA(2004)0302.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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αγορά, είναι δυνατόν να σημειωθούν πολύ 
διαφορετικοί βαθμοί περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, αν και αυτά παρουσιάζουν 
παρόμοιες λειτουργικές επιδόσεις. Προς το 
συμφέρον της αειφόρου ανάπτυξης, θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεχής 
βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού 
αντικτύπου αυτών των προϊόντων, κυρίως 
μέσω της αναγνώρισης των κύριων πηγών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και της αποφυγής μεταφοράς της 
ρύπανσης, όταν η βελτίωση αυτή δεν 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος.

αγορά, είναι δυνατόν να σημειωθούν πολύ 
διαφορετικοί βαθμοί περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, αν και αυτά παρουσιάζουν 
παρόμοιες λειτουργικές επιδόσεις. Προς το 
συμφέρον της αειφόρου ανάπτυξης, θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεχής 
βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού 
αντικτύπου αυτών των προϊόντων, κυρίως 
μέσω της αναγνώρισης των κύριων πηγών 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και της αποφυγής μεταφοράς της 
ρύπανσης.

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 5 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

(4 α) Το άρθρο 95, παράγραφος 3 της 
Συνθήκης καλεί την Επιτροπή να θέσει 
ως βάση για τις προτάσεις της ένα υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας 
συνεκτιμώντας ιδίως κάθε νέα εξέλιξη 
θεμελιωμένη σε επιστημονικά στοιχεία.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 79 της α΄ ανάγνωσης. Να σημειωθεί ότι, παρά τη νομική βάση 
του άρθρου 95, η επίτευξη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας αποτελεί απόλυτη 
ανάγκη.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Οι απαιτήσεις του οικολογικού 
σχεδιασμού θα πρέπει να ορισθούν 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του Έκτου Κοινοτικού 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, των εφαρμόσιμων στόχων 
που τίθενται στις αντίστοιχες θεματικές 
στρατηγικές του προγράμματος αυτού.

(7) Οι απαιτήσεις του οικολογικού 
σχεδιασμού θα πρέπει να ορισθούν 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του Έκτου Κοινοτικού 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των προσεχών 
στόχων του 6ου Προγράμματος Δράσης 
για το Περιβάλλον, όπως η Θεματική 
Στρατηγική για την αειφορική χρήση των 
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φυσικών πόρων και οι Θεματικές 
Στρατηγικές για την πρόληψη των 
αποβλήτων και την ανακύκλωση, τις 
συστάσεις που διατυπώθηκαν στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικής 
Οικονομικής Συνεργασίας (PECC), τη 
Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις 
Κλιματολογικές Αλλαγές και τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί με το 
πρωτόκολλο του Κιότο, καθώς και,  
μεταξύ άλλων, τους υφιστάμενους 
στόχους της οδηγίας πλαισίου για τους 
υδάτινους πόρους, της οδηγίας πλαισίου 
για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα, της οδηγίας πλαισίου για τα 
απόβλητα,  της Σύμβασης OSPAR, της 
κοινοτικής πολιτικής για τις χημικές 
ουσίες και της κοινοτικής οδηγίας για 
τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή του ελλείποντος τμήματος της τροπολογίας 10 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Το επίπεδο των απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού θα πρέπει 
κανονικά να καθορίζεται βάσει τεχνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
αναλύσεων. Η ευελιξία 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 υποχρεωτικών μέτρων απαιτεί την 
πραγματοποίηση κατάλληλων 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους. 
Οι διαβουλεύσεις αυτές μπορούν να 
αναδείξουν την ανάγκη για σταδιακή 
θέσπιση απαιτήσεων ή για λήψη 
μεταβατικών μέτρων. Ο καθορισμός 
ενδιάμεσων στόχων αυξάνει την 
προβλεψιμότητα της πολιτικής, επιτρέπει 

(13) Το επίπεδο των απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού θα πρέπει 
κανονικά να καθορίζεται βάσει τεχνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
αναλύσεων. Η ευελιξία 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 υποχρεωτικών μέτρων απαιτεί την 
πραγματοποίηση κατάλληλων 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους. 
Οι διαβουλεύσεις αυτές μπορούν να 
αναδείξουν την ανάγκη για σταδιακή 
θέσπιση απαιτήσεων ή για λήψη 
μεταβατικών μέτρων. Ο καθορισμός 
ενδιάμεσων στόχων αυξάνει την 
προβλεψιμότητα της πολιτικής, επιτρέπει 



PE 353.311v01-00 8/30 PR\551338EL.doc

EL

την προσαρμογή του κύκλου ανάπτυξης 
του προϊόντος και διευκολύνει τον 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των 
ενδιαφερομένων.

την προσαρμογή του κύκλου ανάπτυξης 
του προϊόντος και διευκολύνει τον 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των 
ενδιαφερομένων. Κατά την ανάλυση (και 
κυρίως κατά την ανάλυση του κόστους 
του κύκλου ζωής), καθώς και κατά τον 
καθορισμό των απαιτήσεων, διενεργείται 
διεθνές αξιολόγηση των κριτηρίων.

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 25 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 25

(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 
περιβαλλοντικές πτυχές.

(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 πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ειδικότερα όποτε 
υπάρχουν καθορισμένα πλαίσια 
αναφοράς. 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 
περιβαλλοντικές πτυχές.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

(34 α) Δεδομένου ότι το χρονικό 
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περιθώριο που απαιτείται για τη 
διενέργεια σωστής διαδικασίας για τη 
διακρίβωση της πιστότητας, ενδέχεται να 
είναι υπερβολικά μεγάλο σε σύγκριση με 
τον χρόνο που μεσολαβεί συνήθως από τη 
διάθεση ενός  προϊόντος στην αγορά 
μέχρι την τελική πώλησή του στον 
χρήστη, τα εκτελεστικά μέτρα πρέπει να 
περιλαμβάνουν διατάξεις που θα 
παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα 
να επιβάλουν κυρώσεις ανάλογες προς το 
βαθμό μη συμμόρφωσης των προϊόντων 
στις νομικές απαιτήσεις και προς την 
ποσότητα των μη συμμορφουμένων ΠΚΕ 
που έχουν διατεθεί στην κοινοτική αγορά, 
πριν οι κρατικές αρχές θεσπίσουν 
περιορισμούς σχετικά με τη διάθεση των 
προϊόντων αυτών στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 29 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

(36 a) Η παρούσα Οδηγία θα διέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 35 της 
Συνθήκης περί θέσπισης ενός 
Συντάγματος για την Ευρώπη, μόλις η 
Συνθήκη αυτή τεθεί σε ισχύ. Μετά την 
έναρξη ισχύος της εν λόγω Συνθήκης, θα 
πρέπει να τεθεί σε ισχύ ένα μέτρο 
εφαρμογής κατά τα προβλεπόμενα, εκτός 
κι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δια της 
πλειοψηφίας των βουλευτών του, έχει 
προβάλει αντίρρηση εντός καθορισμένης 
προθεσμίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 30 της α΄ ανάγνωσης, αναδιατυπωμένη.

Τροπολογία 8
Άρθρο 2, παράγραφος 7 α (νέα)
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7 α. "Ανεξάρτητος οργανισμός 
κοινοποίησης": μόνιμος οργανισμός 
πραγματογνωμοσύνης, οριζόμενος από 
τις κρατικές αρχές και ανεξάρτητος από 
τα οικονομικά συμφέροντα, 
επιφορτισμένος με τη διεξαγωγή ελέγχων 
μέσω τρίτων για ένα προϊόν ή τομέα 
προϊόντων που υπάγεται στο πεδίο ενός 
εκτελεστικού μέτρου.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 37 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 9
Άρθρο 2, παράγραφος 12

12) «κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και 
αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενός ΠΚΕ, από 
τη χρήση της πρώτης ύλης έως την τελική 
διάθεσή του,

12) «κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και 
αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενός ΠΚΕ, από 
την εξόρυξη της πρώτης ύλης έως την 
τελική εξάλειψή του,

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 40 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, παράγραφος 19 α (νέα)

19 α) “κριτήριο αξιολόγησης οικολογικού 
σχεδιασμού προϊόντος” σημαίνει ότι 
λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς η 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον 
τομέα του οικολογικού σχεδιασμού, βάσει 
συγκεκριμένου περιβαλλοντικού 
πρίσματος, με τη χρήση, όπου απαιτηθεί, 
διεθνών κριτηρίων - ιδίως στην 
περίπτωση της ενεργειακής απόδοσης.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 44 της α΄ ανάγνωσης.
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Τροπολογία 11
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι 
ένα ΠΚΕ που φέρει την αναφερόμενη στο 
άρθρο 4 σήμανση CE και χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τη χρήση για την οποία 
προορίζεται δεν έχει συμμορφωθεί με όλες 
τις σχετικές διατάξεις του εφαρμόσιμου 
μέτρου εφαρμογής, ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση του ΠΚΕ με τις διατάξεις 
του εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής και/ή 
με τη σήμανση CE και να θέτει τέρμα στην 
παράβαση σύμφωνα με τους όρους που 
θέτει το κράτος μέλος.

1. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι 
ένα ΠΚΕ που φέρει την αναφερόμενη στο 
άρθρο 4 σήμανση CE και χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τη χρήση για την οποία 
προορίζεται δεν έχει συμμορφωθεί με όλες 
τις σχετικές διατάξεις του εφαρμόσιμου 
μέτρου εφαρμογής, ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση του ΠΚΕ με τις διατάξεις 
του εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής και/ή 
με τη σήμανση CE και να θέτει τέρμα στην 
παράβαση σύμφωνα με τους όρους που 
θέτει το κράτος μέλος.

Σε ειδικές περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να απαγορεύει αμέσως την 
πώληση του προϊόντος στο έδαφος του 
κράτους μέλους ή ολόκληρης της ΕΕ, 
μέχρις ότου αποκατασταθεί η 
συμμόρφωση.

Αν η μη συμμόρφωση συνεχίζεται, το 
κράτος μέλος αποφασίζει να περιορίσει ή 
να απαγορεύσει τη διάθεση του εν λόγω 
ΠΚΕ στην αγορά και/ή τη θέση του σε 
λειτουργία ή διασφαλίζει την απόσυρσή 
του από την αγορά.

Αν η μη συμμόρφωση συνεχίζεται, το 
κράτος μέλος αποφασίζει να περιορίσει ή 
να απαγορεύσει τη διάθεση του εν λόγω 
ΠΚΕ στην αγορά και/ή τη θέση του σε 
λειτουργία ή διασφαλίζει την απόσυρσή 
του από την αγορά.

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 50 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 12
Άρθρο 7, παράγραφος 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 

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 
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δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται 
στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον 
κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των 
σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται 
στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

Η ελεγκτική αρχή πρέπει να αναφέρει 
αυτομάτως σε ένα ανεξάρτητο οργανισμό 
πιστοποίησης οιοδήποτε ΠΚΕ για το 
οποίο υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες όσον 
αφορά τη συμμόρφωσή του προς τις 
απαιτήσεις που ορίζουν τα μέτρα 
εφαρμογής.
Ο ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης 
πρέπει να διαβιβάζει την τεκμηριωμένη 
γνωμοδότησή του προκειμένου να 
υπάρχει, αν χρειαστεί, δυνατότητα 
έγκαιρης αξιολόγησης των μέτρων 
αποκατάστασης που πρέπει να ληφθούν.

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 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 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 

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 

  
1 ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σελ. 1.
2 ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σελ. 1.
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έχει συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V.

έχει συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις του Παραρτήματος V.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 52 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 13
Άρθρο 11 α (νέο)

Άρθρο 11 α 
Μέτρα για τις ΜΜΕ-ΠΜΕ

1. Για να μπορέσουν οι ΜΜΕ και ΠΜΕ 
να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
καταρτίζει μια προσιτή στο κοινό βάση 
δεδομένων, που μπορεί να περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, απλοποιημένα πρότυπα 
ανάλυσης του κύκλου ζωής των 
προϊόντων, προσομοιώσεις σχετικά με 
τον θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο για 
κάθε φάση του κύκλου ζωής του 
προϊόντος και τις απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού που πρέπει να λαμβάνονται 
κατά προτεραιότητα υπόψη προκειμένου 
να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και 
νερού και το ηχητικό επίπεδο των 
προϊόντων αυτών.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ιδιαίτερα, 
μέσω της ενίσχυσης των δικτύων και 
δομών στήριξης, να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ-ΠΜΕ να αναπτύσσουν την 
περιβαλλοντική διάσταση, και τούτο ήδη 
από την φάση του σχεδιασμού του 
προϊόντος, και να προσαρμόζονται στις 
ευρωπαϊκές ρυθμίσεις.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 56 της α΄ ανάγνωσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μία μικρή 
επιχείρηση (με ολιγότερους από 50 εργαζόμενους) και ακόμα περισσότερο μία μικροσκοπική 
επιχείρηση (με ολιγότερους από 10 εργαζομένους) αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσχέρειες, 
μεταξύ των οποίων η έλλειψη ανθρώπινων και/ή οικονομικών μέσων ώστε να ενημερώνονται 
σχετικά με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και ακόμα περισσότερο να συμμορφώνονται προς 
αυτή! Πρόκειται για μία οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα την οποία η κοινή θέση του 
Συμβουλίου δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη της. Το νέο αυτό άρθρο προτείνει την καθιέρωση 
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συγκεκριμένων μηχανισμών προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ-ΠΜΕ να διαθέτουν στην 
αγορά προϊόντα οικολογικά σχεδιασμένα.

Τροπολογία 14
Άρθρο 11 β (νέο)

Άρθρο 11 β 
Ενημέρωση των καταναλωτών

Οι κατασκευαστές και οι διανομείς 
φροντίζουν ώστε οι καταναλωτές 
προϊόντων οικολογικώς σχεδιασμένων τα 
οποία καταναλώνουν ενέργεια να 
λαμβάνουν, με την κατάλληλη μορφή, τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με:
a) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
προϊόντος καθ' όλο τον κύκλο ζωής του·
β)  τα οικολογικά χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και τα πλεονεκτήματα του 
οικολογικού σχεδιασμού·
γ)  τον ρόλο της μακρόχρονης χρήσης του 
προϊόντος στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας·

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 57 της α΄ ανάγνωσης. Η τροπολογία δημιουργεί ένα νέο 
άρθρο για το θέμα της "ενημέρωσης των καταναλωτών".

Τροπολογία 15
Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 2, 
θεσπίζει μέτρα εφαρμογής.

1. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2, 
και σε συνάρτηση με τις κοινοτικές 
περιβαλλοντικές προτεραιότητες, σαν κι 
εκείνες που ορίζονται στην Απόφαση 
αριθ. 1600/2002/ΕΚ, στην Οδηγία 
2000/60/ΕΚ, στην Οδηγία 96/62/ΕΚ, στην 
Οδηγία 75/442/ΕΚ, στη Σύμβαση OSPAR 
και σε άλλες σχετικές κοινοτικές 
περιβαλλοντικές νομοθεσίες και 
στρατηγικές, και λαμβάνοντας υπόψη τον 
στόχο που ετέθη στο Πρωτόκολλο του 
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Κυότο στο πλαίσιο της Σύμβασης 
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC) 
θεσπίζει μέτρα εφαρμογής, εφόσον 
ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:
(a) όσον αφορά την επιλογή του προς 
κάλυψη ΠΚΕ:
(i) το ΠΚΕ πρέπει να αντιπροσωπεύει 
σημαντικό όγκο πωλήσεων και 
εμπορικών συναλλαγών·
(ii) το ΠΚΕ πρέπει να έχει σημαντικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο·
(iii) το ΠΚΕ πρέπει να παρουσιάζει 
σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης όσον 
αφορά τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο·
(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 
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 ο 
πιθανός αντίκτυπος στις ΜΜΕ ή σε 
συγκεκριμένες ομάδες προϊόντες 
κατασκευαζομένων πρωτογενώς από 
ΜΜΕ.

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

2. Εάν η Επιτροπή έχει βάσιμους λόγους 
να μην εγκρίνει μέτρα εφαρμογής, π.χ. 
λόγω της ύπαρξης εθελοντικών 
συμφωνιών με τις οποίες εξασφαλίζεται η 
επίτευξη των στόχων πολιτικής ταχύτερα 
ή με χαμηλότερο κόστος απ' ό,τι με τις 
δεσμευτικές απαιτήσεις, με παράλληλη 
τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας 
του Παραρτήματος VIIa, αιτιολογεί 
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επισήμως την απόφασή της αυτή στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

(a) 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,
(β) δεδομένων των ποσοτήτων που 
διατίθενται στην αγορά και/ή τίθενται σε 
λειτουργία, το ΠΚΕ πρέπει να έχει 
σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
εντός της Κοινότητας, όπως 
προσδιορίζεται στις κοινοτικές 
στρατηγικές προτεραιότητες κατά τα 
οριζόμενα στην απόφαση αριθ. 
1600/2002/ΕΚ,
(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,
- μη αντιμετώπιση του ζητήματος από τις 
δυνάμεις της αγοράς,
- μεγάλη ανισότητα περιβαλλοντικών 
επιδόσεων μεταξύ των διαθέσιμων στην 
αγορά ΠΚΕ με ισοδύναμες λειτουργίες.
3. Όταν εξετάζει το ενδεχόμενο να 
καταρτίσει σχέδιο μέτρου εφαρμογής, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τυχόν απόψεις 
τις οποίες έχει εκφράσει η επιτροπή του 
άρθρου 15, και επιπλέον λαμβάνει υπόψη:

3. Τα μέτρα εφαρμογής θεσπίζουν 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
σύμφωνα με το παράρτημα I και/ή το 
Παράρτημα ΙΙ.

(a) τις κοινοτικές περιβαλλοντικές 
προτεραιότητες, όπως αυτές που 
καθορίζονται στην απόφαση αριθ. 
1600/2002/ΕΚ, ή στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος 
(ΕΠΑΚ) της Επιτροπής,

Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού θεσπίζονται για επιλεγμένες 
περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν 
σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

(β) τα συναφή μέτρα αυτορρύθμισης, 
όπως οι εθελοντικές συμφωνίες ή άλλα 

Implementing measures may also provide 
that no ecodesign requirement is 
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μέτρα που λαμβάνει η βιομηχανία. necessary for certain specified ecodesign 
parameters referred to in Annex I part 1.

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

4. Τα μέτρα εφαρμογής περιλαμβάνουν τα 
στοιχεία του παραρτήματος VII και 
καθορίζουν ποσοτικούς στόχους για τα 
επίπεδα τυχαίας επαλήθευσης εκ μέρους 
τρίτων προ της διανομής, καθώς και 
διατάξεις σχετικά με την τακτική 
υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη 
προς την Επιτροπή σχετικά με τις 
δραστηριότητες αυτές. Το ποσοστό των 
προϊόντων που θα υποβληθούν σε δοκιμές 
καθορίζεται ανάλογα με τη θέση των 
προϊόντων στην αγορά.

(a) 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 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.
5. Τα μέτρα εφαρμογής πληρούν όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια :

5. Ανά τριετία, τα μέτρα εφαρμογής 
υπόκεινται σε αναθεώρηση και, αν 
χρειαστεί, προσαρμόζονται στην 
τεχνολογική πρόοδο.
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(a) 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 όσον αφορά την 
προσιτή τιμή και το κόστος του κύκλου 
ζωής του προϊόντος,
(δ) δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός 
αρνητικός αντίκτυπος στην 
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.
6. Τα μέτρα εφαρμογής θεσπίζουν 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
σύμφωνα με το Παράρτημα I και/ή το 
Παράρτημα II.

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

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.
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 
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εφαρμογής. Στο μέτρο εφαρμογής 
προσδιορίζεται κατά πόσον η διαδικασία 
επαλήθευσης μπορεί να επιτευχθεί άμεσα 
στο ΠΚΕ ή βάσει τεχνικής τεκμηρίωσης.
8. Τα μέτρα εφαρμογής περιλαμβάνουν τα 
στοιχεία που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα VII.
9. Οι σχετικές μελέτες και αναλύσεις που 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή κατά την 
κατάρτιση των μέτρων εφαρμογής θα 
πρέπει να δημοσιοποιούνται.
10. Εφόσον απαιτείται, μέτρο εφαρμογής 
που καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού συνοδεύεται από 
κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες 
θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 15, παράγραφος 2, για τον 
υπολογισμό των διαφόρων 
περιβαλλοντικών πτυχών.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 58 από την α΄ ανάγνωση.

Τροπολογία 16
Άρθρο 13, παράγραφος 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, παράγραφος 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, παράγραφος 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 όπως ο εξοπλισμός 
θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, 
τα συστήματα ηλεκτρικών κινητήρων, τα 
συστήματα φωτισμού τόσο του οικιακού 
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όσο και του τριτογενούς τομέα, οι 
οικιακές συσκευές, ο γραφειακός 
εξοπλισμός τόσο του οικιακού όσο και 
του τριτογενούς τομέα, οι καταναλωτικές 
ηλεκτρονικές συσκευές, τα συστήματα 
θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
Η Επιτροπή υποβάλλει κατά την ίδια 
περίοδο 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, η κατανάλωση σε 
λειτουργία αναμονής πρέπει ως γενική 
αρχή να μειωθεί στο τεχνικά ελάχιστο 
δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 59 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 17
Άρθρο 13 α (νέο)

Άρθρο 13a
Παρεκκλίσεις

Όσον αφορά τα τοπικά περιβαλλοντικά 
προβλήματα ή την υφιστάμενη εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία,, η παρούσα 
οδηγία δεν επηρεάζει το δικαίωμα των 
κρατών μελών να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν, σύμφωνα με τη Συνθήκη, 
αυστηρότερες διατάξεις όσον αφορά την 
κατασκευή, εισαγωγή, πώληση και 
κατανάλωση προϊόντων που 
καταναλώνουν ενέργεια, τις οποίες 
θεωρούν απαραίτητες για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 
και για την ασφάλεια της ενεργειακής 
τροφοδοσίας, στον βαθμό που οι 
διατάξεις αυτές δεν αντιβαίνουν στους 
κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία.
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Αιτιολόγηση

Στηρίζεται στην τροπολογία 61 της α΄ ανάγνωσης και στην αιτιολογική αναφορά 20 της κοινής 
θέσης.

Τροπολογία 18
Άρθρο 13 β (νέο)

Άρθρο 13 β
Ανεξάρτητο σώμα εμπειρογνωμόνων

Για λόγους συγκριτικής αξιολόγησης, 
διενέργειας ανεξάρτητων αναλύσεων και 
παροχής βοήθειας στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό απαιτήσεων περί 
οικολογικού σχεδιασμού στα μέτρα 
εφαρμογής, συστήνεται ανεξάρτητο 
όργανο εμπειρογνωμόνων. Αυτό μπορεί 
να αποτελεί τμήμα των υφισταμένων 
οργανισμών ή να αποτελεί νέα δομή, στον 
βαθμό που υπάρχει διαθέσιμη 
ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη σε όλες 
τις δυνητικές περιβαλλοντικές πτυχές. Το 
όργανο αυτό πρέπει να διαθέτει τους 
αναγκαίους οικονομικούς πόρους, μέρος 
των οποίων μπορεί να προέρχεται από το 
πρόγραμμα "ευφυής ενέργεια για την 
Ευρώπη".

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 62 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 19
Άρθρο 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, 

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, 
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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.

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, που συνδράμει ειδικότερα 
στον καθορισμό και την αναθεώρηση των 
μέτρων εφαρμογής, καθώς και στην 
αξιολόγηση των μέτρων αυτορρύθμισης 
και στη θέσπιση αποτελεσματικών και 
καταλλήλων μηχανισμών εποπτείας της 
αγοράς. Η Επιτροπή καταρτίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ. 

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή των τροπολογιών 63 και 24 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 20
Άρθρο 16

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται στις παραβιάσεις των 
εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται στις παραβιάσεις των 
εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές, 
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο μη 
συμμόρφωσης των προϊόντων στις 
νομικές απαιτήσεις και την ποσότητα 
των μη συμμορφουμένων προϊόντων που 
έχουν διατεθεί στην κοινοτική αγορά πριν 
οι κρατικές αρχές τα απαγορεύσουν. 
Σύμφωνα με την εθνική πρακτική, το 
προϊόν των προστίμων χρησιμοποιείται 
εξ ολοκλήρου για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων των ελεγκτικών αρχών.

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 64 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 21
Παράρτημα I, Μέρος 3, παράγραφος 2, εδάφια 1 α και 1 β (νέα) 
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Για την κατάρτιση των παραμέτρων, 
διενεργείται αξιολόγηση όλων των 
περιβαλλοντικών πτυχών ενός 
αντιπροσωπευτικού μοντέλου ΠΚΕ καθ' 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, με 
βάση ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με 
τις κανονικές συνθήκες και για τους 
σκοπούς για τους οποίους προορίζεται. Η 
διαδικασία αξιολόγησης και το μέτρο 
εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνουν 
ειδικότερα στοιχεία από εκείνα που 
εκτίθενται στο Μέρος 2.
Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η 
Επιτροπή και το ανεξάρτητο όργανο των 
εμπειρογνωμόνων, με τη συνεργασία των 
κατασκευαστών που παρέχουν στοιχεία, 
καθορίζει το πλαίσιο αναφοράς για τον 
οικολογικό σχεδιασμό του συγκεκριμένου 
ΠΚΕ. 

Αιτιολόγηση

Στηρίζεται στην τροπολογία 66 της α΄ ανάγνωσης.

Τροπολογία 22
Παράρτημα II, εισαγωγή

Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού αποσκοπούν στη βελτίωση 
μιας επιλεγμένης περιβαλλοντικής πτυχής 
του προϊόντος. Μπορούν να λαμβάνουν τη 
μορφή απαιτήσεων για μειωμένη 
κατανάλωση ενός συγκεκριμένου πόρου, 
όπως όρια για τη χρήση αυτού του πόρου 
κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής 
του ΠΚΕ, όπως ενδείκνυται (π.χ. όρια για 
την κατανάλωση νερού στη φάση της 
χρήσης ή για τις ποσότητες ενός 
συγκεκριμένου υλικού που ενσωματώνεται 
στο προϊόν ή απαίτηση για τις ελάχιστες 
ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού).

Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού αποσκοπούν στη βελτίωση 
μιας επιλεγμένης περιβαλλοντικής πτυχής 
του προϊόντος. Μπορούν να λαμβάνουν τη 
μορφή απαιτήσεων για μειωμένη 
κατανάλωση ενός συγκεκριμένου πόρου, 
όπως όρια για τη χρήση αυτού του πόρου 
κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής 
του ΠΚΕ, όπως ενδείκνυται (π.χ. όρια για 
την κατανάλωση νερού στη φάση της 
χρήσης ή για τις ποσότητες ενός 
συγκεκριμένου υλικού που ενσωματώνεται 
στο προϊόν ή απαίτηση για τις ελάχιστες 
ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού).

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης, 
λαμβάνονται μέτρα για τον καθορισμό 
συγκεκριμένων απαιτήσεων σχεδίασης 
άμεσα, ανεξαρτήτως των εξεταζομένων 
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λοιπών περιβαλλοντικών πτυχών.
Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής 
που καθορίζουν ειδικές απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει του 
άρθρου 12, η Επιτροπή προσδιορίζει, όπως 
ενδείκνυται ανάλογα με το ΠΚΕ που 
καλύπτεται από το μέτρο εφαρμογής, τις 
σχετικές παραμέτρους οικολογικού 
σχεδιασμού εκ των απαριθμουμένων στο 
Παράρτημα Ι, Μέρος 1 και ορίζει το 
επίπεδο των απαιτήσεων αυτών σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 15, 
παράγραφος 2, ως ακολούθως :

Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής 
που καθορίζουν ειδικές απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει του 
άρθρου 12, η Επιτροπή προσδιορίζει, όπως 
ενδείκνυται ανάλογα με το ΠΚΕ που 
καλύπτεται από το μέτρο εφαρμογής, τις 
σχετικές παραμέτρους οικολογικού 
σχεδιασμού εκ των απαριθμουμένων στο 
Παράρτημα Ι, Μέρος 1 και ορίζει το 
επίπεδο των απαιτήσεων αυτών σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 15, 
παράγραφος 2, ως ακολούθως :

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 67 από την α΄ ανάγνωση.

Τροπολογία 23
Παράρτημα II, παράγραφος 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.

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 

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 
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του περιβαλλοντικού αντικτύπου του 
προϊόντος.

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 πρόσθετες δαπάνες για άλλους πόρους 
(όπως νερό ή απορρυπαντικά).

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 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.

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 
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άνθρακος καθορίζεται από την Επιτροπή 
και επικαιροποιείται τακτικά. Το 
εξωτερικό κόστος των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακος μπορεί να 
συμπεριληφθεί στον βασικό υπολογισμό.

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.

Αιτιολόγηση

Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 67 από την α΄ ανάγνωση.

Τροπολογία 24
Παράρτημα VII α (νέο)

Παράρτημα VIIα
Ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για 
πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης 
εγγραφόμενες στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας
1. Βασικές απαιτήσεις
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει 
να συμμορφώνονται προς όλες τις 
διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ (ιδιαίτερα 
τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και 
του ανταγωνισμού), καθώς και προς τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων πολυμερών 
εμπορικών κανόνων.
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει 
να είναι ανοικτές στη συμμετοχή φορέων 
τρίτων χωρών, στις φάσεις τόσο της 
προετοιμασίας όσο και της εφαρμογής.
2. Προστιθέμενη αξία
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει 
να δημιουργούν προστιθέμενη αξία (σε 
σχέση με την τρέχουσα κατάσταση) 
μεταφραζόμενη σε βελτίωση της 
περιβαλλοντικής απόδοσης του 
συγκεκριμένου ΠΚΕ.
3. Αντιπροσωπευτικότητα
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Ο κλάδος και οι φορείς του που 
συμμετέχουν σε δράσεις αυτορρύθμισης 
πρέπει να αντιπροσωπεύουν μεγάλη 
πλειοψηφία του σχετικού οικονομικού 
τομέα, με όσο το δυνατόν λιγότερες 
εξαιρέσεις. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για 
τη διασφάλιση του σεβασμού των 
κανόνων του ανταγωνισμού.
4. Στόχοι ποσοτικά εκφρασμένοι και με 
σταδιακή εφαρμογή
Οι στόχοι που καθορίζουν οι 
συμμετέχοντες πρέπει να εκφράζονται με 
σαφήνεια και ακρίβεια, αρχίζοντας από 
μια επακριβώς καθορισμένη βάση. Αν η 
πρωτοβουλία αυτορρύθμισης καλύπτει 
μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να 
περιλαμβάνονται ενδιάμεσοι στόχοι. 
Πρέπει να είναι δυνατή η εποπτεία της 
συμμόρφωσης προς τους σκοπούς και 
τους (ενδιάμεσους) στόχους κατά τρόπο 
οικονομικώς προσιτό και αξιόπιστο, με 
σαφείς και αξιόπιστους δείκτες. Τα 
στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα 
και από τις βασικές πληροφορίες 
επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα 
διευκολύνουν την επεξεργασία αυτών των 
δεικτών.
5. Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, οι 
πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει να 
δημοσιοποιούνται, μεταξύ άλλων με τη 
χρήση του Διαδικτύου και άλλων 
ηλεκτρονικών μέσων διάδοσης των 
πληροφοριών.
Τούτο ισχύει επίσης για τις ενδιάμεσες 
και τις τελικές εκθέσεις 
παρακολούθησης. Οι συμμετέχοντες -
δηλαδή η βιομηχανία, οι περιβαλλοντικές 
ΜΚΟ και οι ενώσεις καταναλωτών-
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής 
παρατηρήσεων σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης.
6. Παρακολούθηση και υποβολή 
εκθέσεων
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Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει 
να περιλαμβάνουν ένα καλοσχεδιασμένο 
σύστημα παρακολούθησης, με σαφώς 
προσδιορισμένες ευθύνες για τη 
βιομηχανία και τους ανεξάρτητους φορείς 
ελέγχου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε 
συνεργασία με τους συμμετέχοντες στην 
πρωτοβουλία αυτορρύθμισης, πρέπει να 
καλούνται να εποπτεύουν την επίτευξη 
των στόχων.
Το σχέδιο εποπτείας και υποβολής 
εκθέσεων πρέπει να είναι λεπτομερές, 
διαφανές και αντικειμενικό. Εναπόκειται 
στις υπηρεσίες της Επιτροπής να 
εξετάζουν, επικουρούμενες από την 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 14, 
κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι.
7. Οικονομική αποδοτικότητα της 
διαχείρισης πρωτοβουλιών 
αυτορρύθμισης
Το κόστος διαχείρισης των 
πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την παρακολούθηση, δεν 
πρέπει να οδηγεί σε δυσανάλογη 
διοικητική επιβάρυνση σε σχέση με τους 
στόχους και τα άλλα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής.
8. Αειφορία
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει 
να αποκρίνονται στους πολιτικούς 
στόχους της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, και να είναι 
συνεπείς προς την οικονομική και την 
κοινωνική διάσταση της αειφορικής 
ανάπτυξης. Πρέπει να ενσωματώνεται η 
προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών (υγεία, ποιότητα ζωής ή 
οικονομικά συμφέροντα).
9. Συμβατότητα κινήτρων
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης δεν 
αναμένεται να φέρουν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, αν άλλοι παράγοντες και 
κίνητρα -πίεση στην αγορά, φορολογία, 
και νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο-
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στέλνουν αντιφατικά μηνύματα στους 
συμμετέχοντες στη δέσμευση. Η συνέπεια 
της πολιτικής αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο από την άποψη αυτή και πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της πρωτοβουλίας.

Αιτιολόγηση

Επανεισαγωγή της τροπολογίας 73 της α΄ ανάγνωσης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για την πρόταση οδηγίας περί θέσπισης 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ) 
υπό ιρλανδική προεδρία τον Ιούνιο 2004. Την τελική κοινή του θέση, το Συμβούλιο την 
ενέκρινε στις 29 Νοεμβρίου και τη διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την από 13 
Δεκεμβρίου 2004 επιστολή του.

Σε α΄ ανάγνωση, το Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει 78 τροπολογίες σε αυτή τη σημαντική οδηγία-
πλαίσιο που αποβλέπει στην μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου των 
προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια καθ΄ όλο τον κύκλο ζωής τους. Οι τροπολογίες αυτές 
αφορούσαν κατά κύριο λόγο τις διατάξεις περί των μέτρων εφαρμογής, την επεξεργασία ενός 
προγράμματος εργασίας,  το ρόλο της αυτορρύθμισης, τη θέσπιση μιας επιτροπής 
οικολογικού σχεδιασμού, τις εναλλακτικές λύσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τις 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού (γενικές/ειδικές), ένα αξιόπιστο σύστημα εποπτείας της 
αγοράς, την στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την ενημέρωση των 
καταναλωτών καθώς και μια ρήτρα αναθεώρησης και μια διπλή νομική βάση.  

Από ποσοτική άποψη, η Επιτροπή αποδέχθηκε μεταγενέστερα το εν τρίτον περίπου των
τροπολογιών του Κοινοβουλίου (23 τροπολογίες εξ ολοκλήρου, κατ΄ ουσίαν, εν μέρει ή κατ 
αρχήν), το δε Συμβούλιο ακολούθησε την ίδια στάση στην κοινή του θέση. Όμως, μια πιο 
λεπτομερής ανάλυση αποδεικνύει ότι λίγα μόνο σημαντικά αιτήματα ενσωματώθηκαν στην 
κοινή θέση.

Η ανωτέρω παρατήρηση αφορά ειδικότερα τους μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς (άρθρο 
3), την επεξεργασία ενός προγράμματος εργασίας (άρθρο 13), τη θέσπιση ενός Φόρουμ 
Διαβούλευσης όμοιου με την επιτροπή οικολογικού σχεδιασμού του Κοινοβουλίου (άρθρο 
14) και τη ρήτρα αναθεώρησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της οδηγίας και των 
μέτρων εφαρμογής της, τους μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς και οποιαδήποτε σχετική 
αυτορρύθμιση (άρθρο 19).

Η κοινή θέση του Συμβουλίου όμως απορρίπτει τους ελέγχους από τρίτους ως θέμα αρχής 
στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης και επιμένει στην ενσωμάτωση προτύπων και 
μηχανισμών περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 7). Ακόμη, το Συμβούλιο δεν αποδέχεται 
στοιχεία του ιαπωνικού μοντέλου "top runner" (Παράρτημα ΙΙ), παραμένει ασαφές ως προς το 
ρόλο της αυτορρύθμισης (παρά την νέα αιτιολογική αναφορά 16),  απορρίπτει τη διπλή 
νομική βάση και οποιαδήποτε δυνατότητα παρέκκλισης και δεν προβλέπει ειδικά μέτρα για 
τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Όλα αυτά είναι ανεπαρκή, ειδικότερα εφόσον η προτεινόμενη οδηγία θα αποτελέσει οδηγία-
πλαίσιο με την οποία το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα μεταβιβάσουν σημαντικές 
εξουσίες στην Επιτροπή και στην ρυθμιστική επιτροπή της. Η προτεινόμενη οδηγία 
προβλέπει επίσης να μεταφερθούν 3 οδηγίες από το πεδίο της συνεργασίας και της 
συναπόφασης στο πεδίο της επιτροπολογίας.                    

Συνεπώς, η εισηγήτριά σας προτείνει την επανεισαγωγή τροπολογιών οι οποίες διευκρινίζουν 
καλύτερα το ρόλο των μέτρων αυτορρύθμισης, καθιστούν αυστηρότερους τους όρους που 
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διέπουν τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης, υποχρεώνουν την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα 
εφαρμογής και να διευκρινίσει ποια μέτρα πρέπει να αναμένονται και τέλος να στηρίξει 
καλύτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να μεριμνήσει για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

Ακόμη, η εισηγήτρια δεν είναι ικανοποιημένη με τη νέα διατύπωση που δίνει το Συμβούλιο 
στο άρθρο 12. Πράγματι, ο πολλαπλασιασμός των κριτηρίων που προβλέπει το άρθρο αυτό 
δεν θα διευκολύνει το έργο της Επιτροπής, όποτε χρειαστεί να λάβει αυτή η τελευταία 
εκτελεστικά μέτρα σε βάρος των επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσει την συνολική 
περιβαλλοντική επίδοση προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια καθ΄ όλο τον κύκλο ζωής 
τους.

Τέλος, η εισηγήτρια, αν και επιθυμεί τη διατήρηση του άρθρου 95 της Συνθήκης ως 
μοναδικής νομικής βάσης της υπό εξέταση πρότασης οδηγίας, ακολουθώντας σε αυτό την 
από 26 Φεβρουαρίου 2004 γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, εκτιμά ότι 
πρέπει να προβλέπονται παρεκκλίσεις υπέρ των κρατών μελών προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη περιβαλλοντικά προβλήματα που συχνά διαφέρουν από την μια ευρωπαϊκή περιφέρεια 
στην άλλη. Σε αυτό αποβλέπει το άρθρο 13 που κατατίθεται εκ νέου.


