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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένας από τους θεµελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αειφόρος
ανάπτυξη. Με τον όρο αυτό νοείται η κάλυψη των αναγκών της παρούσας γενιάς,
χωρίς να υπονοµεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές
τους ανάγκες. Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκοτεµπούργκ, το 2001, τονίστηκε
περαιτέρω ο στόχος αυτός, ενώ προσετέθη µια περιβαλλοντική διάσταση στη
διαδικασία της Λισσαβώνας, υπό µορφή στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη1.
Η στρατηγική αυτή προσδιορίζει σειρά ενεργειών στον τοµέα του περιβάλλοντος,
στη συνέχεια των θεµάτων προτεραιότητας του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το
Περιβάλλον2. Στον τοµέα της πιο υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε "ότι η Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων της
ΕΕ που αποβλέπει στον περιορισµό της χρήσης πόρων και των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των αποβλήτων πρέπει να εφαρµοστεί σε συνεργασία µε τις
επιχειρήσεις".
Η Επιτροπή ανέπτυξε την Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (ΟΠΠ) της ΕΕ σε
συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και µε τη βοήθεια µελετών3. Η ΟΠΠ
συζητήθηκε πρώτα µε τα ενδιαφερόµενα µέρη σε συνδιάσκεψη, το 1998. Το
επόµενο έτος, η ΟΠΠ εξετάστηκε στην ανεπίσηµη συνεδρίαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, της Βαϊµάρης. Στα συµπεράσµατα της Προεδρίας από τη
συνεδρίαση, χαιρετίστηκε η πρόθεση της Επιτροπής να εκδώσει Πράσινη Βίβλο και
τονίστηκε ότι η βελτίωση των αγοραίων συνθηκών για τα οικολογικότερα προϊόντα
στην ευρωπαϊκή αγορά θα ενίσχυε, εκ παραλλήλου, την ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών βιοµηχανιών. Η Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο τον Φεβρουάριο
του 2001 και δροµολόγησε διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε το
περιεχόµενό της (βλ. παράρτηµα Ι για περαιτέρω πληροφορίες).
Από τις διαβουλεύσεις αυτές κατεδείχθη ότι, σαφώς, η ΟΠΠ έχει να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη. Στην ανακοίνωση αυτή εξηγείται η ανάγκη
πρόσδοσης µιας σχετικής µε τα προϊόντα διάστασης στην περιβαλλοντική πολιτική.
Στο τµήµα 2 εξηγείται η προσέγγιση ΟΠΠ, ενώ στο τµήµα 3 θίγονται οι βασικές
αρχές που διαπνέουν τη στρατηγική ΟΠΠ της ΕΕ. Στα υπόλοιπα τµήµατα
εξηγούνται οι ενέργειες που θα αναλάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο της υιοθέτησης της
προσέγγισης ΟΠΠ.
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Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκότεµπουργκ, της 15ης και 16ης
Ιουνίου 2001, παράγραφοι 19-32, http://ue.eu.int/pressData/en/ec/00200-r1.en1.pdf
Απόφαση 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση του
Έκτου Κοινοτικού Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον, ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1-15
Λόγου χάριν, http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/ippsum.pdf
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2.

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕΙ ΜΕ
ΜΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ "ΠΡΟΪΟΝΤΑ";
Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή άρχισε να επανεξετάζει τις πολιτικές που αφορούν
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες4
επιδρούν στο περιβάλλον5, είτε κατά την παραγωγή, είτε κατά τη χρήση ή την τελική
διάθεσή τους (αποµάκρυνση). Η ακριβής φύση των επιπτώσεων αυτών είναι σύνθετη
και δύσκολα ποσοτικοποιήσιµη, πλην όµως η ενδεχόµενη έκταση του προβλήµατος
είναι έκδηλη6. Ταυτοχρόνως, η διατήρηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της
ευηµερίας επηρεάζεται σηµαντικά από την παραγωγή και χρήση προϊόντων. Το
ζητούµενο είναι ο συνδυασµός της βελτίωσης του τρόπου ζωής και της ποιότητας
ζωής -που συχνά επηρεάζονται άµεσα από τα προϊόντα- µε την περιβαλλοντική
προστασία. Με άλλα λόγια, πρέπει να δηµιουργηθούν ενάρετοι κύκλοι όπου οι
περιβαλλοντικές βελτιώσεις συµβαδίζουν µε τη βελτίωση των επιδόσεων των
προϊόντων και όπου οι περιβαλλοντικές επιδόσεις στηρίζουν την µακροπρόθεσµη
βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα. Αυτός είναι ο στόχος της ΟΠΠ.
Μέχρι στιγµής, οι υφιστάµενες προϊντοστρεφείς περιβαλλοντικές πολιτικές τείνουν
να εστιάζονται στις µεγάλες σηµειακές πηγές ρύπανσης, όπως, λόγου χάριν, στις
βιοµηχανικές εκποµπές ή στα ζητήµατα διαχείρισης των αποβλήτων. Συχνά, οι
πολιτικές αυτές υπήρξαν επιτυχείς. Σήµερα, ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι πρέπει να
συνοδεύονται από πολιτικές που βασίζονται στο σύνολο του κύκλου ζωής των
προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της χρηστικής φάσης. Έτσι αναµένεται να
εξασφαλιστεί ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής αντιµετωπίζονται κατά τρόπο ολοκληρωµένο -και δεν µετακυλίονται από ένα
τµήµα του κύκλου ζωής σε άλλο. Παροµοίως, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα
αντιµετωπίζονται στο σηµείο εκείνο του κύκλου ζωής µε τη µεγαλύτερη και
οικονοµικά αποδοτικότερη µείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
της χρήσης πόρων. Για να είναι επιτυχής, η πολιτική πρέπει επίσης να λάβει υπόψη
πλειάδα χαρακτηριστικών των προϊόντων που τα καθιστούν διάσπαρτους αποδέκτες
των µέτρων περιορισµού της ρύπανσης.
Πρώτον, η συνολική ποσότητά τους αυξάνεται. Η αύξηση των εισοδηµάτων µας7
επιτρέπει την αγορά περισσότερων προϊόντων. Λόγου χάριν, ενώ κάποτε τα
νοικοκυριά είχαν ένα µόνο τηλέφωνο σταθερής γραµµής, σήµερα υπάρχουν συχνά
περισσότερες της µιας επεκτάσεις σε όλο το σπίτι. Μικραίνει επίσης το µέγεθος των
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Για λόγους απλούστευσης, στη συνέχεια της παρούσας ανακοίνωσης, θα γίνεται απλή αναφορά σε
προϊόντα, ενώ θα εξυπακούεται ότι στο γενικό πεδίο εφαρµογής υπόκεινται και οι υπηρεσίες - βλ.
Τµήµα 3.
Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνονται και οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου.
Λόγου χάριν, ένα και µόνο προϊόν, το αυτοκίνητο, είναι υπεύθυνο για το 80% των εκποµπών CO2 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον τοµέα των µεταφορών, δηλ. τον τοµέα που παρουσιάζει τους
υψηλότερους ρυθµούς αύξησης των εκποµπών. Ταυτοχρόνως, αυξάνεται ο αριθµός των αυτοκινήτων
ανά κάτοικο -κατά 14% αύξηση µεταξύ του 1990 και του 1999- µε µεγαλύτερη χρήση πόρων για την
κατασκευή τους, περισσότερους χώρους για στάθµευση και δρόµους και µε µεγαλύτερα προβλήµατα
διάθεσης (αποµάκρυνσης) των αποβλήτων. Και όλα αυτά, παρά τις σηµαντικές µειώσεις των εκποµπών
ανά αυτοκίνητο και παρά τις σηµαντικές προσπάθειες της εµπλεκόµενης βιοµηχανίας, όπως είναι η
εθελοντική συµφωνία περιορισµού των εκποµπών CO2 κατά 25% µέχρι το 2008. Επιπλέον, για τους
άλλους ρύπους, τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν εξαιρετικά σηµαντικές µειώσεις.
Στο διάστηµα 1980-1997 η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 46 % σε πραγµατικούς όρους, περνώντας από
βασικές ανάγκες όπως είναι η διατροφή και η στέγαση, σε τοµείς όπως οι µεταφορές, τα καύσιµα και η
ψυχαγωγία, όπου η προσωπική επιλογή υπεισέρχεται σε µεγαλύτερο βαθµό. (EEA Fact Sheet 2001 –
YIR01HH04)
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µέσων νοικοκυριών, γεγονός που οδηγεί συχνά σε µεγαλύτερη αλληλεπικάλυψη
ορισµένων οικιακών προϊόντων8. Αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη µεγάλου αριθµού
των ίδιων προϊόντων και αύξηση της διασποράς τους. Κατά συνέπεια, κάθε πολιτική
προϊόντων πρέπει να αποβλέπει στον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
των πληθυνόµενων προϊόντων.
∆εύτερον, αυξάνεται η ποικιλία των προϊόντων και υπηρεσιών. Σήµερα, τα
προϊόντα βάσεως διατίθενται σε πολλές διαφορετικές εκδοχές. Λόγου χάριν,
υπάρχουν διαφορετικοί τύποι οθόνης τηλεοράσεων (καθοδική, LCD, πλάσµατος).
Κατά συνέπεια, κάθε πολιτική προϊόντων πρέπει να είναι ευέλικτη, ώστε να
αντιµετωπίζει πολλές παραλλαγές ενός προϊόντος.
Τρίτον, η καινοτοµία δηµιουργεί συνεχώς νέους τύπους προϊόντων. Λόγου χάριν,
την τελευταία 20ετία υπήρξε στροφή από τα γραµµόφωνα δίσκων βινυλίου προς
τους υποδοχείς compact disc -ενώ σήµερα κινδυνεύουν να υποκατασταθούν από
τους υποδοχείς DVD. Μάλιστα, ο κύκλος ανανέωσης των συστατικών µερών µπορεί
συχνά να είναι και βραχύτερος. Η ταχεία ανάπτυξη ισχυρότερων µικροϋπολογιστών
το επιβεβαιώνει. Μια πολιτική προϊόντων πρέπει να αξιοποιεί τη δηµιουργικότητα
αυτή προς όφελος του περιβάλλοντος και της οικονοµίας.
Τέταρτον, τα προϊόντα αποτελούν το αντικείµενο εµπορίας σε παγκόσµια πλέον
κλίµακα. Τόσο η Ενιαία Αγορά, όσο και η πολυµερής µείωση των εµπορικών και
επενδυτικών φραγµών έχουν συµβάλει στην κατεύθυνση µιας περισσότερο
παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, καθιστώντας δυνατή τη διεθνή εµπορία προϊόντων
από πολλές χώρες. Έχει αυξηθεί η ποικιλία της προέλευσης των προϊόντων που
πωλούνται στα µαγαζιά µας. Μια πολιτική προϊόντων πρέπει να είναι σύµµορφη µε
τις σχετικές διεθνείς συµφωνίες, όπως είναι, λόγου χάριν, οι κανόνες της
Παγκόσµιας Οργάνωσης Εµπορίου.
Πέµπτον, έχει αυξηθεί η συνθετότητα των προϊόντων. Η σχετική µε τα προϊόντα
τεχνογνωσία, συγκεντρώνεται, σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό, στα χέρια των
υπεύθυνων σχεδιασµού τους. Είναι πολύ δύσκολο για τους ρυθµιστικούς φορείς -και
βεβαίως για το ευρύ κοινό- να έχουν µια ρεαλιστική εικόνα των πραγµατοποιήσιµων
τεχνικών αλλαγών. Για τον λόγο αυτό, κάθε πολιτική προϊόντων χρειάζεται να
εξασφαλίζει ότι οι παραγωγοί και οι σχεδιαστές καθίστανται περισσότερο υπεύθυνοι
για την ανταπόκριση των προϊόντων σε συµπεφωνηµένα κριτήρια σχετικά µε την
υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.
Έκτον, µπορεί ο σχεδιασµός του προϊόντος να είναι τέλειος, πλην όµως η
ακατάλληλη χρήση και τελική διάθεσή (αποµάκρυνση) του να έχει σηµαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μολονότι ο σχεδιασµός των προϊόντων µπορεί να
είναι τέτοιος ώστε να έχει τις λιγότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
ενδέχεται, ακόµη, να τα χρησιµοποιούν κατά τρόπο εχθρικό για το περιβάλλον.
Λόγου χάριν, η χρήση -ενεργειακά οικονοµικών- λαµπτήρων έχει ως αποτέλεσµα
σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, υπό τον όρο όµως ότι τους σβήνουν όταν δεν
χρειάζεται να είναι αναµµένοι. Επίσης, εάν τα προϊόντα αποµακρύνονται κατά τρόπο
µη ενδεδειγµένο, λόγου χάριν απορρίπτοντάς τα κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, δεν είναι
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Μεταξύ του 1980 και του 1995, το µέσο µέγεθος νοικοκυριού στην ΕΕ µειώθηκε από 2,82 άτοµα σε
2,49. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί. EEA Fact Sheet 2001 – YIR01HH03
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δυνατό να αποδοθεί η ευθύνη των επακόλουθων περιβαλλοντικών ζηµιών στον
σχεδιασµό.
Τέλος, σήµερα τα προϊόντα επιτάσσουν τη συµµετοχή πλειάδας συντελεστών
καθ’όλο τον κύκλο ζωής τους. Η αυξανόµενη συνθετότητα των προϊόντων και των
διαδικασιών παγκοσµιοποίησης έχουν ως αποτέλεσµα την εµπλοκή πλειάδας
διαφορετικών συντελεστών καθ’όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η πολιτική
προϊόντων πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση πολυάριθµων διαφορετικών
συντελεστών. Πρέπει επίσης να συνεκτιµά το γεγονός ότι ένα προϊόν ενδέχεται να
συναρµολογείται, να διατίθεται στο εµπόριο και να χρησιµοποιείται σε µέρη που
απέχουν µεταξύ τους χιλιάδες χιλιόµετρα, στο πλαίσιο εξαιρετικά διαφορετικών
τύπων εταιρικής νοοτροπίας. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο για κάποιον συντελεστή
που εµπλέκεται µε κάποιο στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος να έχει σαφή ιδέα
των προβληµάτων που µπορούν να προκύψουν σε άλλα στάδια. Ενδέχεται εξάλλου
να είναι άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες παράγονται τα προϊόντα µας. Κατά
συνέπεια, η πολιτική προϊόντων πρέπει να συµβάλλει στην βελτίωση της ανταλλαγής
πληροφοριών καθ’όλο το µήκος της προµηθευτικής αλυσίδας.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες υπογραµµίζουον την ανάγκη θέσπισης µιας σχετικής µε το
προϊόν διάστασης στην περιβαλλοντική πολιτική. Πρέπει να εξετάζει τα προϊόντα
κατά τρόπο σφαιρικό, να εµπλέκει όσο το δυνατόν περισσότερους συντελεστές και
να τους αφήνει την ευθύνη των επιλογών τους. Αυτό αναµένεται να αποτελέσει ένα
πολύτιµο συµπλήρωµα των υφιστάµενων µέτρων που αφορούν τα προϊόντα. Η
προσέγγιση ΟΠΠ επιδιώκει την αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού, προάγοντας, εκ
παραλλήλου, τους ευρύτερους οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους της ΕΕ, που
καθορίστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας και εξασφαλίζοντας
την συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συνθήκες. Η προσέγγιση
ΟΠΠ αναλύεται στα επόµενα κεφάλαια.
3.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΠΠ
Η προσέγγιση ΟΠΠ, η οποία αναπτύχθηκε σταδιακά την τελευταία δεκαετία,
αναγνωρίζεται σήµερα γενικά ως ένας δυνάµει πολύ αποτελεσµατικός τρόπος
αντιµετώπισης της περιβαλλοντικής διάθεσης των προϊόντων. Η προσέγγιση αυτή
στηρίζεται σε πέντε βασικές αρχές:
– Συνεκτίµηση του κύκλου ζωής9 – εξετάζεται ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος και
σκοπείται ο περιορισµός των σωρευτικών περιβαλλοντικών συνεπειών -από τον
σχεδιασµό µέχρι την τελική αποµάκρυνσή του ή -διαφορετικά- "από την κούνια
στον τάφο". Η αντίληψη αυτή αποβλέπει επίσης στο να µην αντιµετωπίζονται σε
µεµονωµένη βάση κάποια στάδια του κύκλου ζωής, κατά τρόπον ώστε η
περιβαλλοντική επιβάρυνση να µην µετακυλίεται, απλώς, σε άλλο στάδιο.
Εξετάζοντας το σύνολο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος κατά τρόπο
ολοκληρωµένο, η ΟΠΠ προάγει, επίσης, µια συνεκτική πολιτική. Ενθαρρύνει τα
µέτρα περιορισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο σηµείο εκείνο του
κύκλου ζωής όπου αναµένεται να έχουν το µεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσµα όσον
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Σε αντιδιαστολή µε την έννοια της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) (Life Cycle Assessment, LCA)
που είναι διαφορετική και που συνεπάγεται την ποσοτικοποίηση και εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια ζωής του, πλην όµως, για πρακτικούς λόγους, σε στενά
όρια.
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αφορά τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
πραγµατοποίηση οικονοµιών για τις επιχειρήσεις και για την κοινωνία.

την

– Συνεργασία µε την αγορά – θέσπιση κινήτρων προκειµένου να προσανατολιστεί
η αγορά προς µια µεγαλύτερη αειφορία, ενθαρρύνοντας την προσφορά και
ζήτηση οικολογικότερων προϊόντων. Αυτό θα ευνοήσει τις εταιρείες που είναι
καινοτόµες, µελλοντοστραφείς και στρατευµένες στην υπόθεση της αειφόρου
ανάπτυξης.
– Εµπλοκή των ενδιαφεροµένων µερών – στόχος, η ενθάρρυνση όλων όσων
έρχονται σε επαφή µε το προϊόν (δηλ. βιοµηχανία, καταναλωτές και κυβέρνηση)
να δράσουν στην οικεία σφαίρα επιρροής και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία
µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών. Η βιοµηχανία καλείται να προαγάγει την
ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών συνιστωσών στον σχεδιασµό των προϊόντων,
ενώ όσον αφορά τους καταναλωτές, ο προβληµατισµός τους µπορεί να
επικεντρωθεί στην αγορά φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων10, καθώς
και στην βελτίωση της χρήσης και της τελικής διάθεσης (αποµάκρυνσης) των εν
λόγω προϊόντων. Οι κυβερνήσεις µπορούν να καθορίζουν τους οικονοµικούς
όρους και το νοµικό πλαίσιο που διέπουν ολόκληρες εθνικές οικονοµίες, όπως
επίσης και να επενεργούν άµεσα στις αγορές, λόγου χάριν προβαίνοντας σε
προµήθειες οικολογικότερων προϊόντων.
– Συνεχής βελτίωση – είναι δυνατές συχνές βελτιώσεις για τον περιορισµό των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους,
είτε στον σχεδιασµό, στην παραγωγή ή στη χρήση τους, είτε στην τελική διάθεσή
τους (αποµάκρυνση), λαµβανοµένων υπόψη των παραµέτρων που θέτει η αγορά.
Η ΟΠΠ αποβλέπει περισσότερο στη συνεχή βελτίωσή τους παρά στον καθορισµό
συγκεκριµένου ορίου που θα πρέπει να επιτευχθεί11. Έτσι, οι εταιρείες µπορούν
να επιλέξουν τους δικούς τους ρυθµούς και να επικεντρώσουν την προσοχή τους
στις αποδοτικότερες, από πλευράς κόστους, βελτιώσεις.
– Ποικιλία µέσων πολιτικής – η προσέγγιση ΟΠΠ απαιτεί σειρά διαφορετικών
µέσων, λόγω της µεγάλης ποικιλίας διαθέσιµων προϊόντων και ενδιαφεροµένων
µερών. Τα µέσα αυτά κυµαίνονται από τις εθελοντικές πρωτοβουλίες µέχρι τις
υποχρεωτικές κανονιστικές διατάξεις και από την τοπική έως τη διεθνή κλίµακα.
Στο πλαίσιο της ΟΠΠ, η σαφώς διαγραφόµενη τάση συνίσταται στην υιοθέτηση
εθελοντικών προσεγγίσεων, µολονότι ενδέχεται να απαιτούνται και υποχρεωτικά
µέτρα. Καθοριστικός παράγων είναι η αποτελεσµατικότητα του µέσου όσον
αφορά την επίτευξη του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος από πλευράς αειφόρου
ανάπτυξης.

10

11

Εν προκειµένω, και σε ολόκληρο το παρόν κείµενο, ως οικολογικότερα προϊόντα νοούνται εκείνα τα
οποία έχουν µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’όλο τον κύκλο ζωής τους, σε σύγκριση µε
ανάλογα προϊόντα που εκπληρούν την ίδια λειτουργία.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο καθορισµός ορίων από τη νοµοθεσία δεν µπορεί να είναι χρήσιµος για την
τόνωση της συνεχούς βελτίωσης. Απλώς είναι λιγότερο ευέλικτα και, σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί
ακόµη και να είναι ευπρόσδεκτα.
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4.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΠΠ
Όπως αναφέρεται στο τµήµα 1, η ΟΠΠ της ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη. Πρωταρχικός στόχος της είναι ο
περιορισµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα προϊόντα, καθ’όλο τον κύκλο
ζωής τους, µε την υιοθέτηση, κατά το δυνατόν, µιας αγοροστρεφούς προσέγγισης,
όπου είναι ενσωµατωµένες οι συνιστώσες που αφορούν την ανταγωνιστικότητα.
Πράγµατι, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα ενισχυθεί από την αυξηµένη
πολιτική συνοχή που θα προαγάγει η ΟΠΠ, τόσο στο πλαίσιο του κύκλου ζωής όσο
και µεταξύ διαφορετικών µέσων πολιτικής. Η πείρα από ορισµένα µέσα
περιβαλλοντικής διαχείρισης δείχνει ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στις
εταιρείες µπορεί να συµβαδίσει µε τον περιορισµό του κόστους. Επιπλέον, σε έναν
ολοένα και ανταγωνιστικότερο κόσµο, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις µπορούν,
επίσης, να αποτελέσουν παράγοντα αύξησης της ανταγωνιστικότητας εταιρειών ή
προϊόντων. Πράγµατι, ορισµένες εταιρείες χρησιµοποιούν τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις τους ως παράγοντα προβολής τους. Η ΟΠΠ θα διευκολύνει τις εταιρείες
αυτές, µεταξύ άλλων αυξάνοντας την ορατότητά τους.
Σήµερα, υπάρχουν µεθοδολογίες εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός
προϊόντος καθ’όλον τον κύκλο ζωής του. Η πείρα από την αρχική εφαρµογή της
ΟΠΠ στις περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων θα αποτελέσουν µια ανεκτίµητη
γνωστική βάση για τη διεύρυνση της αειφορίας.
Η ΟΠΠ θα αναπτυχθεί περαιτέρω συνεκτιµώντας κατά τρόπο συστηµατικό τις άλλες
πολιτικές. Υπάρχει ήδη ένα σηµαντικό και ουσιαστικό νοµοθετικό σώµα, όπως αυτό
που ρυθµίζει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και της εµπορίας τους, λόγου χάριν
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ή της πολιτικής ανταγωνισµού. Καταρχήν, η
ΟΠΠ θα αποτελέσει συµπλήρωµα της τρέχουσας νοµοθεσίας διευκολύνοντας, σε
εθελοντική βάση, τις περαιτέρω βελτιώσεις στα προϊόντα εκείνα των οποίων τα
χαρακτηριστικά δεν απαιτούν κατ’ανάγκην νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Κατά την υλοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης, θα ληφθούν πλήρως υπόψη οι
βάσει του διεθνούς δικαίου υποχρεώσεις της Κοινότητας, ιδίως όσον αφορά το
εµπόριο, καθώς και οι αρχές που διέπουν άλλες πολιτικές ΕΚ. Επιπλέον, κάθε νέες
νοµικές προτάσεις της Επιτροπής θα υπόκεινται, επίσης, στους κανόνες της
Επιτροπής σχετικά µε την αξιολόγηση του αντίκτυπου12. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι
αντιπροσωπεύουν µια ισορροπηµένη προσέγγιση εις ό,τι αφορά τους τρεις πυλώνες
της αειφόρου ανάπτυξης. Η ανάπτυξη της ΟΠΠ θα στηριχθεί επίσης στην πείρα από
τα υφιστάµενα περιβαλλοντικά µέσα, όπως είναι τα συστήµατα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και η περιβαλλοντική σήµανση.
Προκειµένου να επιτύχει τον στόχο της η ΟΠΠ θα εκπληρώνει τρεις βασικές
λειτουργίες.
Πρώτον, θα συµβάλει στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων που
θίγονται τόσο στη στρατηγική για αειφόρο ανάπτυξη όσο και στο Έκτο Πρόγραµµαδράσης για το περιβάλλον. Ελλείψει σχετικής µε το "προϊόν" διάστασης,
περιορίζονται οι προοπτικές επιτυχίας. Επίσης, η ΟΠΠ θα αποτελέσει βασική

12

Όπως ορίζεται στο COM(2002) 276 τελικό της 5.6.2002, Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την
αξιολόγηση του αντίκτυπου.
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συνιστώσα των µέτρων εφαρµογής των µελλοντικών θεµατικών στρατηγικών
σχετικά µε την αειφόρο χρήση και διαχείριση των πόρων και σχετικά µε την
πρόληψη της παραγωγής και µε την ανακύκλωση αποβλήτων. Επίσης συνδέεται
στενά µε το µελλοντικό πρόγραµµα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Σε
διεθνή κλίµακα, η ΟΠΠ θα συµβάλει, επίσης, σηµαντικά, στο δεκαετές πλαίσιο
προγραµµάτων για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση που συµφωνήθηκε στην
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Γιοχάνεσµπουργκ, τον
Σεπτέµβριο του 200213.
∆εύτερον, η ΟΠΠ θα αποτελέσει συµπλήρωµα των υφιστάµενων πολιτικών που
αφορούν τα προϊόντα, προσφέροντας ένα ευρύτερο, στηριγµένο στην έννοια του
κύκλου ζωής, πλαίσιο, στο οποίο θα είναι δυνατό να εξεταστούν οι σχέσεις µε
οιοδήποτε άλλο ενδεχόµενο περιβαλλοντικό πρόβληµα. Στη προσέγγιση αυτή
λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η αρχή γίνεται από το µηδέν, δεδοµένου ότι
ορισµένοι τοµείς δράσης που συνδέονται µε τα προϊόντα, ενσωµατώνουν, ήδη σε
κάποιο βαθµό, έναν προβληµατισµό στηριγµένο στον κύκλο ζωής, όπως, π.χ., στην
περίπτωση της αντίληψης τύπου "από το αγρόκτηµα στο πιρούνι", στον τοµέα της
γεωργίας και της ασφάλειας των τροφίµων.
Τρίτο και σηµαντικότερο, η ΟΠΠ θα ενισχύσει τον συντονισµό και τη συνοχή
µεταξύ των περιβαλλοντικών µέσων και της πολιτικής προϊόντων, υφιστάµενων ή
µελλοντικών. Ο συντονισµός αυτός θα διευκολύνει την πλήρη αξιοποίηση των
ενδεχόµενων συνεργειών µεταξύ των διαφόρων µέσων και θα ενθαρρύνει την
ολοκληρωµένη ανάπτυξή τους. Εξάλλου, µε την ενσωµάτωση της συνεκτίµησης του
κύκλου ζωής, η ΟΠΠ θα ενισχύσει την αποδοτικότητα των µέτρων περιβαλλοντικής
πολιτικής που συνδέονται µε τα προϊόντα, προωθώντας τους αναγκαίους
συµβιβασµούς και, αφ’ής στιγµής ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις, συντονίζοντας
την υλοποίησή τους. Ο ενισχυµένος αυτός συντονισµός θα ωφελήσει τόσο την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όσο και το περιβάλλον.
Η επίτευξη του στόχου αυτού θα απαιτήσει χρόνο. Προς την κατεύθυνση αυτή, η
Επιτροπή θα επικεντρώσει την προσοχή της σε δύο στενά συνδεδεµένες δράσεις:
– διαµόρφωση των γενικών όρων που θα επιτρέψουν τη συνεχή βελτίωση των
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών όλων των προϊόντων κατά τις φάσεις
παραγωγής, χρήσης και τελικής διάθεσης (αποµάκρυνσης) στον κύκλο ζωής τους,
– εστίαση στα προϊόντα που έχουν τα µεγαλύτερα περιθώρια περιβαλλοντικών
βελτιώσεων.
Η παρούσα ανακοίνωση σκιαγραφεί τα µέτρα που η Επιτροπή θα λάβει προκειµένου
να υλοποιήσει τις δράσεις αυτές. Ωστόσο, για την επιτυχία της ΟΠΠ είναι αναγκαία
η ενεργός συνεργασία όλων των άλλων ενδιαφεροµένων µερών, µέσω της επιδίωξης
για βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Για τον λόγο αυτό, τα
ενδιαφερόµενα µέρη θα εξακολουθήσουν να συµµετέχουν στη χάραξη της πολιτικής.

13

Παράγραφος 14 του σχεδίου εφαρµογής των αποτελεσµάτων της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής του
Γιοχάνεσµπουργκ για την Αειφόρο Ανάπτυξη και παράγραφος 8 των συµπερασµάτων του Συµβουλίου
Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις της 30.10.2002
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Το παράρτηµα ΙΙ περιλαµβάνει ενδεικτικό κατάλογο αυτών που η Επιτροπή θεωρεί
ως ρόλους και ευθύνες των κρατών µελών14 και των άλλων ενδιαφεροµένων µερών.
Προκειµένου να δροµολογηθεί η ΟΠΠ, η Επιτροπή θα επικεντρωθεί κατ’αρχάς στα
προϊόντα15 και όχι στις υπηρεσίες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι υπηρεσίες αποκλείονται
του πεδίου εφαρµογής της ΟΠΠ. Απλώς, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η
συνεκτίµηση του κύκλου ζωής είναι σε πιο προχωρηµένο στάδιο εις ό,τι αφορά τα
προϊόντα παρά εις ό,τι αφορά τις υπηρεσίες και ότι υπάρχει πιο ανεπτυγµένη σχετική
κοινοτική νοµοθεσία. Ως εκ τούτου, θα είναι ευκολότερο για την Επιτροπή να
υλοποιήσει την ΟΠΠ στον τοµέα αυτόν.
5.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Υπάρχουν ήδη διαφορετικά µέσα πολιτικής τα οποία είτε ήδη χρησιµοποιούνται -της
βιοµηχανίας µη εξαιρουµένης- προκειµένου να καταστήσουν φιλικότερα προς το
περιβάλλον τα προϊόντα, είτε θα µπορούσαν να αναπροσανατολιστούν προς την
κατεύθυνση αυτή. Είναι προφανές ότι δεν είναι όλα κατάλληλα για όλα τα προϊόντα.
Τα µέσα αυτά θα εξεταστούν στο επόµενο κεφάλαιο.
5.1.

Μέσα για τη δηµιουργία του κατάλληλου οικονοµικού και νοµικού πλαισίου
Η συνεχής περιβαλλοντική βελτίωση απαιτεί κίνητρα για τους παραγωγούς ώστε να
καταστήσουν οικολογικότερες τις νέες γενιές προϊόντων -σε σύγκριση µε τις
προγενέστερες- µε βάση την συνεκτίµηση του κύκλου ζωής και λαµβανοµένων
υπόψη των παραµέτρων που επιβάλλει η αγορά. Απαιτεί επίσης κίνητρα για τους
καταναλωτές, ώστε να αγοράζουν τα εν λόγω προϊόντα. Προκειµένου να είναι
αποτελεσµατική η ΟΠΠ, πρέπει το οικονοµικό και νοµικό πλαίσιο να είναι
κατάλληλο για την ανάπτυξη οικολογικότερων προϊόντων και για την αγορά τους, ει
δυνατόν µε την ελάχιστη δυνατή κρατική παρέµβαση. Ο εν προκειµένω ρόλος της
Επιτροπής συνίσταται στο να µεριµνά ώστε τα µέσα για τα οποία αυτή είναι
αρµόδια, να ωθούν τα πράγµατα προς την εν λόγω κατεύθυνση. Τα προς τούτο
κατάλληλα µέσα πολιτικής περιγράφονται στο πλαίσιο 1.
Πλαίσιο 1
α) Φόροι και επιχορηγήσεις
Μακροπρόθεσµος στόχος της Επιτροπής είναι η διαµόρφωση κατάλληλων τιµών16,
µέσω της εσωτερίκευσης του περιβαλλοντικού κόστους στην τιµή ενός προϊόντος,
κατά τρόπο ώστε να αντανακλώνται επακριβώς στη τιµή οι περιβαλλοντικές
συνέπειες. Το µήνυµα που περνά από τη διαµόρφωση των τιµών συνιστά κίνητρο για
την συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση των προϊόντων καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής τους. ∆ιευκολύνει και ενισχύει µέτρα όπως οι οικολογικότερες δηµόσιες

14
15
16

Η αναφορά, στο παρόν έγγραφο, των κρατών µελών παραπέµπει τόσο στις προσχωρούσες όσο και στις
υποψήφιες χώρες.
Η ανακοίνωση αυτή δεν επιδιώκει την αλλαγή υφιστάµενων νοµικών ορισµών του προϊόντος, του
παραγωγού, του τύπου προϊόντος κ.λπ.
Αυτό σηµαίνει την καταβολή προσπαθειών ώστε να εξασφαλιστεί ότι η τιµή που καταβάλλει ο
καταναλωτής για ένα προϊόν περιλαµβάνει το κόστος όλων των περιβαλλοντικών συνεπειών που
συνεπάγεται.
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προµήθειες και οι οικολογικότερες υποχρεώσεις σχεδιασµού προϊόντων, µέσω της
βελτίωσης της οικονοµικής ανταπόδοσης για οικολογικότερο σχεδιασµό και
παραγωγή. Επίσης εξασφαλίζει σηµαντική ενηµέρωση των καταναλωτών και τους
ενθαρρύνει να αγοράζουν προϊόντα µε µικρότερες περιβαλλοντικές συνέπειες. Η
Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει σειρά προτάσεων για σχετικούς µε την ενέργεια φόρους
σε ευρωπαϊκό επίπεδο17. Η πρόταση του 1997 για την αναδιάρθρωση του κοινοτικού
πλαισίου φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων έχει τώρα συγκεντρώσει την
οµόφωνη πολιτική στήριξη του Συµβουλίου. Η πρόταση θα επεκτείνει τους
ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές της ΕΕ σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα και, ως
εκ τούτου, θα προσφέρει στα κράτη µέλη ένα συνεκτικότερο πλαίσιο χρησιµοποίησης
της ενεργειακής φορολόγησης ως µέσου για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και
άλλων στόχων της. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη στην
κατεύθυνση της επιβολής άλλων -σχετικών µε το περιβάλλον- φόρων και κινήτρων, σε
εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο18.
Ωστόσο, υπό το πρίσµα των σχολίων των ενδιαφεροµένων µερών, ιδιαίτερα δε των
σχολίων των κρατών µελών, η Επιτροπή δεν θα αναλάβει προς το παρόν
πρωτοβουλίες για την επιβολή µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ σε προϊόντα που φέρουν
το οικολογικό σήµα ΕΕ19. Για άλλους τύπους φορολογίας, τα κράτη µέλη, κατά
περίπτωση, πρέπει να προάγουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση των προαναφερθέντων
φορολογικών µέτρων ώστε να ευνοούν τα οικολογικότερα προϊόντα.
Επιπλέον, υπό το Έκτο Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής ∆ράσης, η Επιτροπή θα
καταρτίσει κατάλογο κριτηρίων που θα καθιστά δυνατή την καταγραφή των
επιχορηγήσεων που έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες20. Αυτό θα
αποτελέσει µια αξιόπιστη βάση για την κατάργησή τους. Η Επιτροπή έχει επίσης
καταρτίσει κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις περιβαλλοντικού
χαρακτήρα, όπως, λ.χ., η στήριξη τεχνολογικών αλλαγών προς όφελος φιλικότερων

17

18

19
20
21
22

23
24

25
26

27

Η πρόταση της Επιτροπής του 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών 92/81/EΟΚ και 92/82/EΟΚ
σχετικά µε την θέσπιση ειδικών φορολογικών ρυθµίσεων για το ντήζελ που χρησιµοποιείται για
εµπορικούς σκοπούς και για την ευθυγράµµιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης εις ό,τι αφορά το
πετρέλαιο και το ντήζελ, αποτελεί ακόµη το αντικείµενο διαπραγµατεύσεων στο Συµβούλιο.
Όπως απαιτείται από το άρθρο 3 παράγραφος 4 εδάφιο τρίτο της απόφασης 1600/2002/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του Έκτου
κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον, ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1-15. Βεβαίως, αυτό
πρέπει να γίνει σε συµφωνία µε τη σχετική νοµοθεσία όσον αφορά την εσωτερική αγορά.
Στην ανάλυση αυτή θα λαµβάνονται επίσης υπόψη τα αποτελέσµατα του εγχειρήµατος της εφαρµογής
µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στις υπηρεσίες υψηλής εντάσεως εργασίας.
Σχετική εργασία ανελήφθη στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας του ΟΟΣΑ
Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για περιβαλλοντική προστασία,
ΕΕ C 37, 3.2.2001, σ. 3-15
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για τις περιβαλλοντικές συµφωνίες σε
κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την απλούστευση και βελτίωση του
ρυθµιστικού περιβάλλοντος, COM(2002) 412 τελικό, 17.7.2002
Η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Οργάνωση των Πολιτών για την Τυποποίηση (European Environmental
Citizens Organisation for Standardisation)
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001) Ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά
το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες
ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών παραγόντων στις δηµόσιες συµβάσεις, COM(2001) 274 τελικό,
4.7.2001. Σχετικά στοιχεία στον ιστότοπο http://simap.eu.int/EN/pub/src/welcome.htm
Βλ. τον ιστότοπο της παραποµπής 30.
Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον περιορισµό
της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ΕΕ L
37, 13.2.2003, σ. 19-23
Λευκή Βίβλος-Στρατηγική για µια µελλοντική πολιτική για τα χηµικά προϊόντα, COM(2001) 88 τελικό
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προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών21.
β) Εθελοντικές συµφωνίες και τυποποίηση
Για να καταστούν τα προϊόντα όντως φιλικότερα προς το περιβάλλον, πρέπει να
εξεταστούν, πέραν της νοµοθεσίας, και µη νοµοθετικές λύσεις, όπως είναι οι
περιβαλλοντικές συµφωνίες και η τυποποίηση. Μετά από τη δηµοσίευση σχετικής
ανακοίνωσης της Επιτροπής22, εξετάζεται το πλαίσιο των περιβαλλοντικών
συµφωνιών σε κοινοτική κλίµακα.
Όσον αφορά την τυποποίηση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να χρησιµοποιεί, όποτε αυτό
είναι εφικτό, την ∆ιεθνή Τυποποίηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή θα
αντιµετωπίσει ορισµένα βασικά ζητήµατα σχετικά µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση και
περιβαλλοντική προστασία, σε σχετική ανακοίνωση. Εξάλλου, η Επιτροπή ανέθεσε
σύµβαση παροχής υπηρεσιών στον ECOS23, έναν όµιλο ευρωπαϊκών µη κυβερνητικών
περιβαλλοντικών οργανώσεων, προκειµένου να συµβάλει στην ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών συνιστωσών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής τυποποίησης.
γ) Νοµοθεσία σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες
Οι δηµόσιες προµήθειες αντιπροσωπεύουν το 16% περίπου του Ακαθάριστου
Εσωτερικού Κοινοτικού Προϊόντος. Πρόκειται για µεγάλο µερίδιο της αγοράς, που οι
δηµόσιες αρχές µπορούν να χρησιµοποιήσουν προκειµένου να τονώσουν το
"πρασίνισµα" των προϊόντων. Υπάρχουν λεπτοµερείς κοινοτικοί κανόνες σχετικά µε
τις ακολουθητέες διαδικασίες σε θέµατα δηµόσιων προµηθειών στην εσωτερική
αγορά. Η ανακοίνωση24 εξηγεί τη νοµική κατάσταση25 και δείχνει ότι υπάρχουν
µεγάλες δυνατότητες συνεκτίµησης των περιβαλλοντικών συνιστωσών στις
προκηρύξεις συµβάσεων που καλύπτονται από τους εν λόγω κανόνες, κατάσταση η
οποία δεν θα αλλάξει από την τρέχουσα αναθεώρηση των οδηγιών των σχετικών µε
τις δηµόσιες προµήθειες. Πραγµατικός στόχος των οικολογικότερων δηµόσιων
προµηθειών είναι η αξιοποίηση των υφιστάµενων δυνατοτήτων από τους δηµόσιους
προµηθευτές.
δ) Άλλα νοµοθετικά µέτρα
Ενδέχεται να είναι αναγκαία η θέσπιση, υπό µορφήν κοινοτικής νοµοθεσίας, µέτρων
σχετικών µε τα προϊόντα προκειµένου να επιλυθούν περιβαλλοντικά προβλήµατα,
ιδίως εάν δεν αντιµετωπίζονται οι αδυναµίες της αγοράς ή εάν η ενιαία αγορά
κινδυνεύει να διαταραχθεί, ελλείψει κοινοτικής δράσης. Σχετικό παράδειγµα, η οδηγία
η σχετική µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού26, και θα ισχύει το ίδιο για τη συνέχεια της
Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για τα χηµικά προϊόντα27. Αυτό ισχύει επίσης για την
επικείµενη πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά µε τη δηµιουργία πλαισίου για τον
οικολογικό σχεδιασµό των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (EuP), η οποία
επιπλέον, θα ενσωµατώνει τις αρχές ΟΠΠ, όπως η είναι συνεκτίµηση του κύκλου
ζωής, η εµπλοκή των ενδιαφεροµένων µερών και η συνεχής βελτίωση σ’ένα
νοµοθετικό πλαίσιο. Όταν εξετάζονται µέτρα επέκτασης της ευθύνης του παραγωγού
ή συστήµατα επιστροφής, είναι επίσης αναγκαίο να εξετάζεται κατά πόσον αποτελούν
το αποδοτικότερο µέτρο περιορισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον
κύκλο ζωής του προϊόντος. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι εξαιρετικά χρήσιµες σε
κοινοτική κλίµακα όταν τα κράτη µέλη έχουν ήδη επεξεργαστεί τις οικείες
πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτό, ή τις επεξεργάζονται. Η Επιτροπή θα αναπτύξει
περισσότερο τις πτυχές αυτές στην θεµατική στρατηγική της σχετικά µε την
ανακύκλωση και την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων.
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5.2.

Προαγωγή της εφαρµογής της συνεκτίµησης του κύκλου ζωής
Προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η ΟΠΠ, είναι αναγκαίο να καταστεί, η
συνεκτίµηση του κύκλου ζωής δεύτερη φύση για όσους έρχονται σε επαφή µε τα
προϊόντα. Τα µέτρα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης αποδίδουν τα µέγιστα όταν
λαµβάνονται στο πλησιέστερο προς τον πολίτη επίπεδο, δηλ. σε εθνική και
περιφερειακή κλίµακα. Σε κοινοτικό επίπεδο, απαιτούνται τρεις ξεχωριστές δέσµες
δράσεων (βλ. πλαίσιο 2).
Πλαίσιο 2
α) Η ενηµέρωση σχετικά µε τον κύκλο ζωής και η διάθεση ερµηνευτικών µέσων
Πρέπει να διενεργείται συστηµατική συλλογή των δεδοµένων των σχετικών µε τον
κύκλο ζωής που θα χρησιµεύσουν ως βάση για τις εκτιµήσεις -είτε για λόγους
σχεδιασµού είτε για λόγους απόδοσης σήµατος. Πολλά κράτη µέλη και κλάδοι έχουν
συστήσει βάσεις δεδοµένων προκειµένου να διευκολύνουν το έργο αυτό. Η Επιτροπή
θα παράσχει µια πλατφόρµα για να διευκολυνθεί η επικοινωνία και οι συναλλαγές. Σε
αυτή θα περιλαµβάνονται τακτικές συνεδριάσεις στηριζόµενες από την Επιτροπή καθώς
και ευρετήριο βάσεων δεδοµένων σχετικών µε την ανάλυση του κύκλου ζωής
(ΑΚΖ/LCA), οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
Είναι επίσης αναγκαίο να καταστούν περισσότερο προσβάσιµα τα σχετικά µε τον
κύκλο ζωής δεδοµένα. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα αναλάβει συντονιστική
πρωτοβουλία τόσο για τις τρέχουσες προσπάθειες συλλογής δεδοµένων στην ΕΕ, όσο
και για τις υφιστάµενες πρωτοβουλίες εναρµόνισης. Η πρωτοβουλία αυτή θα
χρησιµεύσει ως σύνδεσµος σε ευρωπαϊκή κλίµακα, µε την πρωτοβουλία "Κύκλος ζωής"
του προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον. Η Επιτροπή θα αρχίσει µε
την εκπόνηση µελέτης για την εξέταση της υφιστάµενης κατάστασης και των
ενδεχόµενων µελλοντικών κατευθύνσεων.
Η ανάλυση του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) προσφέρει το καλύτερο πλαίσιο εκτίµησης των
ενδεχόµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νυν διαθέσιµων προϊόντων. Πρόκειται
εποµένως για ένα χρήσιµο για την ΟΠΠ εργαλείο. Ωστόσο, οι ορθές πρακτικές σε
θέµατα χρήσης και ερµηνείας της ΑΚΖ αποτελούν πάντοτε το αντικείµενο συζητήσεων.
Η Επιτροπή θα προσπαθήσει, µέσω σειράς µελετών και workshops (συναντήσεων
πρακτικής εργασίας), να εµβαθύνει τη συζήτηση αυτή προκειµένου να καταρτιστεί,
εντός διετίας, εγχειρίδιο για τις βέλτιστες πρακτικές, στηριζόµενο στην ευρύτερη
δυνατή συναίνεση των ενδιαφεροµένων µερών.
Επίσης, η Επιτροπή εξακολουθεί να στηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη για την
προώθηση του τµήµατος αυτού της προσέγγισης ΟΠΠ. Το Πέµπτο28 και Έκτο29
πρόγραµµα-πλαίσιο της Κοινότητας για την έρευνα θα συµβάλλουν εν προκειµένω
εµπλουτίζοντας τις γνώσεις σχετικά µε τις περιβαλλοντικές διεργασίες, προµηθεύοντας
δεδοµένα βάσης και συστήµατα µέτρησης και αναπτύσσοντας εφικτές λύσεις για

28

29

Απόφαση αριθ. 182/1999/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας
∆εκεµβρίου 1998 για το πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998 έως 2002), ΕΕ L 26, 1.2.1999, σ. 1-31
Απόφαση 1513/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002
για το έκτο πρόγραµµα-πλαίσιο δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε στόχο την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας και την
καινοτοµία (2002-2006), ΕΕ L 232, σ. 1-33
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οικολογικότερα προϊόντα. Τα έργα ΟΠΠ αποτελούν, ήδη, σηµαντικό µέρος του πεδίου
εφαρµογής του προγράµµατος LIFE30 της Επιτροπής.
β) Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ∆/EMS) εξασφαλίζουν ένα καλό
πλαίσιο ενσωµάτωσης της συνεκτίµησης του κύκλου ζωής στις δραστηριότητες µιας
οργάνωσης, καθώς και συνεχούς βελτίωσης. Η αναθεώρηση του EMAS το 2001
σηµατοδότησε την στροφή από τις διαδικασίες στα προϊόντα. Τώρα τα προϊόντα
εµπίπτουν σαφώς στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού EMAS κατά τον ίδιο τρόπο µε
τις δραστηριότητες και υπηρεσίες, δηλ. οι σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους
πρέπει να συνεκτιµώνται στο σύστηµα περιβαλλοντικής επανεξέτασης, διαχείρισης και
ελέγχου. Επίσης, οι επιπτώσεις τους πρέπει να ελέγχονται από ελεγκτή EMAS, οι
σχετικές µε αυτά πληροφορίες να εντάσσονται στην περιβαλλοντική δήλωση και οι
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους να βελτιώνονται συνεχώς. ∆εδοµένου ότι στο παρελθόν
το EMAS εστιάστηκε στις βιοµηχανικές δραστηριότητες, η Επιτροπή θα χαράξει, το
αργότερο το 2004, κατευθυντήριες γραµµές για την αντιµετώπιση των σχετικών µε τα
προϊόντα προβληµάτων στο πλαίσιο του EMAS. Τα EMS/ΣΠ∆ αφορούν όλους τους
τύπους οργανισµών -δηµοσίων ή ιδιωτικών- και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη
διαµόρφωση πλαισίου για όλους τους τύπους µέσων, από το "πρασίνισµα" των
προµηθειών των οργανισµών µέχρι τον έλεγχο της ορθότητας οικολογικών
πληροφοριών. Ένας έλεγχος ορθότητας EMS/ΣΠ∆ δεν εξασφαλίζει, αυτοµάτως, ειδικές
περιβαλλοντικές επιδόσεις προϊόντων· στην περίπτωση όµως του EMAS, προσφέρει
ένα πλαίσιο ελέγχου των σχετικών µε τις επιδόσεις δεδοµένων εκ µέρους ενός ελεγκτή
EMAS.
Επίσης, η Επιτροπή θα επιβλέψει και θα αξιολογήσει την ενσωµάτωση της διάστασης
"προϊόν" στο Σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)
προκειµένου τα σχετικά συµπεράσµατα να χρησιµοποιηθούν στην προσεχή
αναθεώρηση του κανονισµού, η οποία προβλέπεται για το 2006. Η Επιτροπή θα
αποφασίσει, εντός του 2004, για την επίτευξη της εγγραφής EMAS II· έχει ήδη
εγκαινιαστεί σχετικό εγχείρηµα, µε την συµµετοχή τριών Γενικών ∆ιευθύνσεων.
γ) Υποχρεώσεις όσον αφορά τον σχεδιασµό των προϊόντων
Τα δύο ανωτέρω στοιχεία προβλέπεται να ενισχύσουν τις προσπάθειες των
ευρισκόµενων στην πρωτοπορία για την ανάπτυξη οικολογικότερων προϊόντων.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα καταθέσει, το 2005, έγγραφο προς συζήτηση, στο οποίο θα
εξετάζονται τρόποι παραγωγής της εφαρµογής της προσέγγισης ΟΠΠ στις εταιρείες,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, γενικών υποχρεώσεων για συγκεκριµένα
προϊόντα. Το έγγραφο αυτό θα είναι απότοκος συζητήσεων για την εφαρµογή της
Ενιαίας Προσέγγισης στον τοµέα του περιβάλλοντος, µετά τη δηµοσίευση της
Πράσινης Βίβλου ΟΠΠ31. Θα ληφθούν επίσης υπόψη οι αντιδράσεις στα δηµοσιευµένα
σχέδια οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό του εξοπλισµού τελικής χρήσης, καθώς
και οδηγίας για τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
σχεδιασµού (ΗΗΕ). Θα ληφθεί επίσης υπόψη η πείρα από τις διαπραγµατεύσεις σχετικά
µε την επικείµενη πρόταση οδηγίας για την θέσπιση πλαισίου σχετικού µε τις
απαντήσεις οικολογικού σχεδιασµού για τα Προϊόντα που Χρησιµοποιούν Ενέργεια
(Energy Using Products - EuP). Μεταξύ των εξεταζόµενων ζητηµάτων θα είναι, inter
30
31

Κανονισµός (ΕΚ) 1655/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το
χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον (LIFE), ΕΕ L 192, 27.7.2000, σ. 1-9
Βλ. www.europa.eu.int/comm/environment/ipp/standard.pdf και Godenman, G., Hart, J. W., Sanz
Levia, L. (2002) The New Approach in Setting Product Standards for Safety, Environmental Protection
and Human Health: Directions for the Future, Environmental News No. 66, Danish Environmental
Protection Agency (∆ανικός Οργανισµός Περιβαλλοντικής Προστασίας).
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alia, η κατάλληλη νοµική βάση· σκοπιµότητες σχετικές µε την εσωτερική αγορά·
υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες· το εύρος τέτοιων δράσεων·
κατάλληλα προϊόντα ή οµάδες προϊόντων· το απαιτούµενο επίπεδο λεπτοµέρειας των
απαιτήσεων σχεδιασµού· ο ρόλος των ελάχιστων προτύπων προϊόντος· τα κατάλληλα
µέσα εφαρµογής και υποβολής αναφορών· το κόστος και τα οφέλη µιας τέτοιας
προσέγγισης· ο ενδεχόµενος περιβαλλοντικός αντίκτυπος· οι τρόποι ολοκλήρωσης µε
µέτρα και πολιτικές που επηρεάζουν την περιβαλλοντική διάσταση των προϊόντων,
συµπεριλαµβανοµένων των µέσων ΟΠΠ.
Στην περίπτωση των προϊόντων που χρησιµοποιούν ενέργεια, έχει ήδη αποκτηθεί
ικανοποιητική πείρα και είναι σαφείς οι αυξανόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις
οποίες καλείται η Επιτροπή να εξετάσει, όπως εξάλλου και το πλαίσιο τύπου "Προϊόντα
που χρησιµοποιούν ενέργεια" για τα εν λόγω προϊόντα. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο θα
επιτρέψει τη λήψη νοµοθετικών µέτρων προσανατολισµένων προς τα προϊόντα, θα
παράσχει, επίσης, όπου αυτό δικαιολογείται, περιθώρια αυτορρύθµισης εκ µέρους της
βιοµηχανίας όταν αυτό συνεπάγεται τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ταχύτερα ή/και µε µεγαλύτερη οικονοµικά αποδοτικότητα απ’ό,τι η νοµοθεσία.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους εξασφάλισης της ενηµέρωσης του κοινού
για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τον σχεδιασµό των προϊόντων. Οι πληροφορίες
αυτές θα µπορούσαν να ενισχύσουν σηµαντικά τα δηµόσια έγγραφα των εταιρειών,
όπως είναι οι περιβαλλοντικές δηλώσεις.

5.3.

Η προσφορά στους καταναλωτές των πληροφοριών που τους επιτρέπουν την
λήψη αποφάσεων
Οι καταναλωτές, είτε πρόκειται για ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς ή για απλούς
ιδιώτες, είναι αυτοί που αποφασίζουν να αγοράσουν, ή όχι, οικολογικότερα προϊόντα
και, αφ’ης στιγµής τα αγοράσουν, πώς θα τα χρησιµοποιήσουν. Ο εν προκειµένω
ρόλος της Κοινότητας είναι η προσφορά και προαγωγή µέσων και πλαισίων σε
επίπεδο ΕΕ, ούτως ώστε οι καταναλωτές να είναι ενήµεροι για τα προϊόντα..
Εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίζουν ως προς τα απαιτούµενα για την
επίτευξη των επιπέδων ευαισθητοποίησης του καταναλωτή που είναι αναγκαία
προκειµένου να διαδραµατίσουν εξ ολοκλήρου τον ρόλο που τους αναλογεί στην
παραγωγή οικολογικότερων προϊόντων. Στο Πλαίσιο 3 εξετάζεται σειρά
κατάλληλων µέσων πολιτικής. Ωστόσο, πρέπει να µεσολαβούν στην αγορά
προϊόντων και άλλοι παράγοντες, όπως οι σχετικές µε την ασφάλεια και την υγεία
πτυχές, το κόστος και η αποδοτικότητα.
Πλαίσιο 3
α) Οικολογικότερες δηµόσιες προµήθειες
Πρέπει να ληφθούν ενεργητικά µέτρα για την ενθάρρυνση των δηµοσίων αρχών προς
την κατεύθυνση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τρέχουσας νοµοθεσίας περί
δηµοσίων προµηθειών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα δροµολογήσει δέσµη
µέτρων.
Θα επιδιώξει τον καθορισµό του "πρασινίσµατος" των δηµόσιων προµηθειών
επειδή, επί του παρόντος, περιορισµένες µόνο πληροφορίες υπάρχουν για την έκταση
των πραγµατοποιούµενων οικολογικών δηµόσιων προµηθειών στα κράτη µέλη. Μέχρι
τα τέλη του 2003, η Επιτροπή θα έχει προβεί σε ανασκόπηση της έκτασης στην οποία
διενεργούνται οι οικολογικότερες δηµόσιες προµήθειες εκ µέρους των δηµοσίων
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αρχών. Επίσης, θα συγχρηµατοδοτήσει ερευνητικό έργο για την εκτίµηση των
ενδεχόµενων συνεπειών που θα έχουν οι οικολογικότερες δηµόσιες προµήθειες στο
περιβάλλον και στις αγορές.
Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη µέλη να καταρτίσουν σχέδια δράσης για
οικολογικότερες δηµόσιες προµήθειες, στα οποία να έχει πρόσβαση το κοινό. Στα
σχέδια αυτά πρέπει να περιλαµβάνεται εκτίµηση για την υφιστάµενη κατάσταση, και
φιλόδοξοι στόχοι για την κατάσταση σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών. Τα σχέδια
δράσης πρέπει επίσης να ορίζουν σαφώς τα µέτρα για την επίτευξη του ως άνω
αποτελέσµατος. Τα πρώτα σχέδια θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί µέχρι τα τέλη του
2006 και στη συνέχεια να αναθεωρούνται ανά τριετία. Τα σχέδια δράσης δεν θα είναι
νοµικώς δεσµευτικά, πλην όµως θα προσδώσουν πολιτική δυναµική στη διαδικασία
της εφαρµογής και ευαισθητοποίησης εις ό,τι αφορά τις οικολογικότερες δηµόσιες
προµήθειες. Θα επιτρέψουν στα κράτη µέλη να προβαίνουν στις επιλογές εκείνες που
ταιριάζουν καλύτερα στο οικείο πολιτικό πλαίσιο και το επιτευχθέν από αυτά επίπεδο,
ενώ, ταυτοχρόνως, θα καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη
διευκόλυνση των οικολογικότερων δηµόσιων προµηθειών. Επίσης, η Επιτροπή θα
καταρτίσει πρόγραµµα δράσης µέχρι τα τέλη του 2006, στο οποίο θα κωδικοποιούνται
οι στόχοι και οι δράσεις για τις οικείες προµήθειες. Η Επιτροπή καλεί τα υπόλοιπα
κοινοτικά όργανα και γραφεία να πράξουν αναλόγως και είναι έτοιµη να µοιραστεί µε
αυτά την σχετική πείρα της.
Επιπλέον, καταρτίζει ενηµερωτικά µέτρα για τις δηµόσιες αρχές προκειµένου να τις
συνδράµει στην επίτευξη οικολογικότερων, εκ µέρους των, πολιτικών αγοράς. Μεταξύ
αυτών περιλαµβάνονται:
– ένα πρακτικό εγχειρίδιο για τις δηµόσιες αρχές στο οποίο θα εξηγούνται οι
δυνατότητες οικολογικότερων προµηθειών σε σαφή, απλή και µη νοµική γλώσσα. Το
πρώτο σχέδιο προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2003. Στη συνέχεια θα
αναθεωρηθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, υπό το φως της πρακτικής πείρας από τη
χρήση του,
– µια βάση δεδοµένων για τις οµάδες προϊόντων. Σε έναν ιστότοπο του ∆ιαδικτύου θα
συγκεντρώνονται πληροφορίες για τα υφιστάµενα κριτήρια προϊόντων, όπως αυτά που
χρησιµοποιούνται για την οικολογική σήµανση καθώς και στα συστήµατα δήλωσης
περιβαλλοντικών προϊόντων, προκειµένου να ενηµερώνονται οι αγοράστριες εταιρείες
και οι δηµόσιοι αγοραστές για τα κριτήρια που είναι σηµαντικά εις ό,τι αφορά ένα
συγκεκριµένο προϊόν. Το πρώτο πρωτότυπο αναµένεται να είναι έτοιµο εντός του
2003,
– ένας ιστότοπος του ∆ιαδικτύου "οικολογικότερες δηµόσιες προµήθειες" όπου θα
ενταχθούν το εγχειρίδιο, η βάση δεδοµένων για τα προϊόντα και η σχετική νοµοθεσία.
Ο ιστότοπος αυτός θα είναι έτοιµος µέχρι τα τέλη του 2004.
β) Οικολογικότερες αγορές εκ µέρους εταιρειών
Ο ιδιωτικός τοµέας έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τους προµηθευτές του
οικολογικότερα προϊόντα και οικολογικότερες διαδικασίες παραγωγής. Έχει
σηµαντικές δυνατότητες να ασκήσει θετική επίδραση στην αγορά οικολογικότερων
προϊόντων, εφόσον το θελήσει, ζητώντας, λόγου χάριν, ένα αναγνωρισµένο σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως είναι το EMAS.
Τα ανωτέρω αναπτυσσόµενα µέσα για την επίτευξη οικολογικότερων δηµόσιων
προµηθειών αναµένεται επίσης να διευκολύνουν τις οικολογικότερες αγορές εκ
µέρους των εταιρειών. Επιπλέον, θα χρησιµεύσουν και οι διάφοροι τύποι οικολογικής
σήµανσης που καλύπτονται κατωτέρω. Επίσης, προωθώντας τη διαφάνεια των
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εταιρικών αγοραστικών πρακτικών, µέσω της υποβολής αναφορών, η Επιτροπή έχει
αρχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την τόνωση της ευρείας αγοράς εταιρικών
προµηθειών32.
γ) Οικολογικά σήµατα
Στον τοµέα των οικολογικών σηµάτων, η Επιτροπή χρησιµοποιεί ήδη αρκετά
σηµαντικά συστήµατα οικολογικών σηµάτων τα οποία παρέχουν στους καταναλωτές
αξιόπιστες και σαφείς πληροφορίες που τους διευκολύνουν στην πραγµατοποίηση
επιλογών όσον αφορά τα προϊόντα. Αυτό εντάσσεται οµαλά στο πλαίσιο ΟΠΠ.
Η παρουσία του οικολογικού σήµατος ΕΕ33 σε προϊόν πληροφορεί τον καταναλωτή
ότι το εν λόγω προϊόν είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον από τα περισσότερα
ανάλογα προϊόντα καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Αφού δεν υφίστανται
σήµερα άλλα, συγκρίσιµα σήµατα που να καλύπτουν το σύνολο της αγοράς της ΕΕ,
αποτελεί το βέλτιστο διαθέσιµο σήµα υπό το πρίσµα µιας ΟΠΠ στην ΕΕ34. Το
ενεργειακό σήµα ΕΕ35 απονέµεται σήµερα σε πολλά προϊόντα, ιδίως στον τοµέα των
"λευκών" προϊόντων, όπου η χρήση ενέργειας συνιστά τη σηµαντικότερη
περιβαλλοντική συνέπεια στην διάρκεια ζωής του προϊόντος. Τυγχάνει ευρείας
αναγνώρισης, κυρίως λόγω της υποχρεωτικής παρουσίας του στα προϊόντα. Το
ευρωπαϊκό σύστηµα σηµάτων για τα αυτοκίνητα36 παρέχει επίσης στον
καταναλωτή σηµαντικές πληροφορίες για τις εκποµπές CO2 των νέων οχηµάτων.
Το πεδίο εφαρµογής όλων αυτών των σηµάτων θα επεκταθεί σταδιακά ούτως ώστε να
προσφέρονται περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Ταυτοχρόνως, η Επιτροπή
θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνει την εκ µέρους των κρατών µελών εφαρµογή της
οδηγίας για την παραπλανητική διαφήµιση37 και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της

32

33
34
35

36
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Η Επιτροπή κάλεσε όλες τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες που έχουν προσωπικό
τουλάχιστον 500 ατόµων να δηµοσιοποιήσουν ένα "τριπλό ελάχιστο όριο" στις ετήσιες αναφορές προς
τους µετόχους, που αξιολογεί τις επιδόσεις τους βάσει οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών
κριτηρίων (Ανακοίνωση της Επιτροπής: Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσµο:
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη, COM (2001) 264, 15.5.2001).
Προκειµένου να υποβοηθήσει τη διαδικασία αυτή, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για τους τρόπους
παρουσίασης των περιβαλλοντικών ζητηµάτων (Σύσταση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2001,
σχετικά µε τη λογιστική καταχώρηση, την εκτίµηση και την γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών
πτυχών στους ετήσιους λογαριασµούς και στις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών (2001/453/EΚ), ΕΕ L
156, 13.6.2001, σ. 33.). Επίσης, απηύθυνε έκκληση για την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραµµών και
κριτηρίων κοινής αποδοχής για τη µέτρηση, την υποβολή αναφορών και την εξασφάλιση µέχρι τα µέσα
του 2004. (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: Συνεισφορά των
επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη, COM (2002) 347, 2.7.2002, σ. 15).
Αυτό, όπως και στην περίπτωση των εθνικών σηµάτων ΕΕ, είναι γνωστό επίσης ως σήµα ISO Tύπου I.
Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει ότι και άλλα σήµατα θα διαδραµατίσουν, στο µέλλον, σηµαντικό ρόλο
στην ενηµέρωση των καταναλωτών, µέσω ρυθµίσεων ισοδυναµίας ή νέων αναπτύξεων.
Οδηγία 92/75/EΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης
ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών µε την παρουσίαση και την παροχή οµοιόµορφων
πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα, ΕΕ L 297, 13.10.1992, σ. 16
Οδηγία 1999/94/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999,
για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά µε την οικονοµία
καυσίµων και τις εκποµπές CO2 όσον αφορά την εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων, ΕΕ L 12,
18.1.2000, σ. 16-19
Οδηγία 84/450/EΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την
παραπλανητική διαφήµιση, ΕΕ L 250, 19.09.1984, σ. 17-20. Κατά τη διάρκεια του 2003, η Επιτροπή θα
εγκρίνει πρόταση οδηγίας-πλαίσιο σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές. Εάν εγκριθεί από το
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, αυτή θα υποκαταστήσει εν µέρει ορισµένες διατάξεις της υφιστάµενης
οδηγίας.
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σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τους οικολογικούς ισχυρισµούς38.
Αυτό αναµένεται να συµβάλει στη µη πτώση του συνολικού επιπέδου εµπιστοσύνης
στις περιβαλλοντικές πληροφορίες όσον αφορά τα προϊόντα, λόγω τυχόν
παραπλανητικών οικολογικών ισχυρισµών. Η Επιτροπή θα διερευνήσει τις
δυνατότητες ανεξάρτητου ελέγχου τέτοιων ισχυρισµών µέσω του συστήµατος EMAS.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της εν εξελίξει στρατηγικής για την πολιτική υπέρ των
καταναλωτών39, θα εκτιµηθεί η αποδοτικότητα των µέτρων για τα ιδιωτικά σήµατα
καθώς και η ανάγκη περαιτέρω µέτρων.
Το σχετικά νέο µέσο περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος (environmental product
declarations - EPD)40 ίσως χρειαστεί να αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι EPD
αποτελούν µέσο παρουσίασης ποσοτικοποιηµένων πληροφοριών σχετικά µε τον
κύκλο ζωής -όπως είναι οι εκποµπές για το CO2 ή τα NOx- για ένα προϊόν, κατά τρόπο
τυποποιηµένο. ∆εν εκφέρεται κρίση για το κατά πόσον είναι "οικολογικό" το ίδιο το
προϊόν· αντίθετα, η ποσοτικοποιηµένη πληροφορία µπορεί να χρησιµοποιηθεί από
έναν δυνητικό αγοραστή προκειµένου να εκφέρει ο ίδιος την κρίσή του, ή να
τροφοδοτήσει µιαν ΑΚΖ. Η Επιτροπή χρηµατοδότησε µελέτη41 προκειµένου να
εξεταστούν τα υφιστάµενα συστήµατα EPD (και αυτά µε παρόµοια χαρακτηριστικά)
και να εξεταστούν οι ενδεχόµενες αναπτυξιακές επιλογές42. Τα ενδιαφερόµενα µέρη
είχαν κληθεί να σχολιάσουν τα αποτελέσµατα43 αυτά και, µέχρι τα τέλη του 2005, η
Επιτροπή θα λάβει απόφαση για το κατά πόσον είναι αναγκαία η λήψη µέτρων σε
κοινοτικό επίπεδο ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη του δυνητικά σηµαντικού αυτού
µέσου. Θα συνεκτιµηθεί, εν προκειµένω, η τρέχουσα ανάπτυξη ∆ιεθνούς Προτύπου
για τα συστήµατα EPD.

6.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

6.1.

Εθελοντικά πρότυπα έργα
Η συνεκτίµηση του κύκλου ζωής αποτελεί ήδη διαδεδοµένη πρακτική για πολλές
επιχειρήσεις, ήδη εδώ και κάποιο διάστηµα. Ωστόσο, για άλλες επιχειρήσεις πολλά
αποµένουν να γίνουν ούτως ώστε να καταστεί πραγµατικότητα η συνεκτίµηση του
κύκλου ζωής. Λόγω της σηµασίας της συνεκτίµησης του κύκλου ζωής για µια
επιτυχή πολιτική προϊόντων, το ζήτηµα αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί κατά
προτεραιότητα. Ο καλύτερος τρόπος κατάδειξης των πλεονεκτηµάτων της
προσέγγισης αυτής είναι η επίδειξη της πρακτικής εφαρµογής της. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η καλύτερη υλοποίηση της αντίληψης συνίσταται στην
εφαρµογή της, σε σειρά προϊόντων, µεµονωµένα, σε ένα πρότυπο έργο. Προς τον
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα διεκπεραιώσει σειρά πρότυπων έργων, προκειµένου να
καταδειχθούν στην πράξη τα δυνητικά οφέλη της ΟΠΠ. Στη συνέχεια, τα
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Οι οικολογικοί ισχυρισµοί αναφέρονται ενίοτε και ως ISO Tύπος II. Πρόκειται για ισχυρισµούς
σχετικούς µε τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά προϊόντος τα οποία εν γένει δεν υπόκεινται σε
οιασδήποτε µορφής έλεγχο από τρίτο µέρος.
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των
καταναλωτών 2002-2006, COM(2002)208 τελικό της 7.5.2002
Αναφέρονται επίσης συχνά και ως ISO Tύπος III.
Η
τελική
έκθεση
της
µελέτης
αυτής
υπάρχει
στον
ιστότοπο
http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/epds.htm
Παράλληλη µελέτη, επικεντρωµένη στα µέσα LCA/EPD στον κατασκευαστικό τοµέα έχει επίσης
χρηµατοδοτηθεί από την Επιτροπή. Σχετικά στοιχεία υπάρχουν στον ιστότοπο
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/essreq/lcarep/lcafinrep.htm
Σχετικά στοιχεία υπάχουν επίσης στον ιστότοπο της παραποµπής 41.
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ενδιαφερόµενα µέρη θα είναι σε θέση να εφαρµόσουν την αντίληψη αυτή στις
καθηµερινές δραστηριότητές τους και στα προϊόντα µε τα οποία έρχονται σε επαφή.
Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών σε τέτοια πρότυπα έργα είναι ζωτικής
σηµασίας για την επιτυχία τους και όλα τα µέρη τα οποία ενδιαφέρονται για κάποιο
συγκεκριµένο προϊόν -καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του- θα είναι
ευπρόσδεκτα να συµµετάσχουν σε εθελοντική βάση. Τα ενδιαφερόµενα µέρη που
προσφέρονται να τεθούν στην πρωτοπορία θα τύχουν σοβαρής προβολής σε όλη την
Ευρώπη. Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις προτάσεις
τους για τα εν λόγω πρότυπα προϊόντα. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να της έχουν
περιέλθει µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2003. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αναλύσει
τις προτάσεις βάσει πρακτικών παραµέτρων, όπως είναι η σκοπιµότητά τους και η
προθυµία συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων µερών. Λόγω του επιδειξιακού
χαρακτήρα των εν λόγω έργων, ζητήµατα όπως οι σηµαντικές -ή µηπεριβαλλοντικές επιπτώσεις του προϊόντος, ή τα µεγάλα περιθώρια βελτιώσεων, θα
αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα. Ως εκ τούτου, η επιλογή του προϊόντος/ων για
ένα πρότυπο εγχείρηµα δεν θα αποτελέσει, κατά κανένα τρόπο, κρίση για οιαδήποτε
από τα εν λόγω χαρακτηριστικά.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα πρότυπο έργο διαρκεί περίπου 12 µήνες. Ξεκινά δε στη
βάση µιας κοινής αντίληψης για το έργο που πρέπει να αναληφθεί µε όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη. Για κάθε πρότυπο προϊόν, η Επιτροπή σκέπτεται την ίδια
βασική πορεία επίλυσης:
(1)

τεκµηρίωση και ανάλυση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
προϊόντος καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του,

(2)

ανάλυση των ενδεχόµενων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών
συνεπειών όλων των δυνατών επιλογών, ούτως ώστε να περιοριστούν οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης της
αποδοτικότητας των υφιστάµενων εργαλείων πολιτικής,

(3)

προσδιορισµός, σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, των πλέον
εφικτών επιλογών βελτίωσης,

(4)

συµφωνία στην κατάρτιση σχεδίων εφαρµογής, µε καθορισµό των ευθυνών
των διαφόρων οµάδων των ενδιαφεροµένων µερών,

(5)

εφαρµογή.

Στο πλαίσιο που ακολουθεί περιγράφεται ένα ενδεικτικό παράδειγµα.

Παράδειγµα των ελαστικών αυτοκινήτου
(1)

Κατ’αρχάς θα συλλεγούν υφιστάµενα δεδοµένα κύκλου ζωής και δεδοµένα
Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ/LCA), ει δυνατόν από τη βιοµηχανία, και στη
συνέχεια θα αναλυθούν, προκειµένου να σκιαγραφηθεί το σύνολο του
κύκλου ζωής του ελαστικού. Κάθε ανάλυση θα ακολουθήσει τους σχετικούς
κανόνες, πρότυπα και προδιαγραφές.
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(2)

Εις ό,τι αφορά τα ελαστικά, είναι σαφές ότι αυτά έχουν επιπτώσεις σε όλες
τις φάσεις του κύκλου ζωής τους. Ωστόσο, προς χάριν του παραδείγµατος, θα
θεωρηθεί ότι αυτές επικεντρώνονται στη φάση της χρήσης. Στη φάση αυτή, η
αντίσταση του ελαστικού στην κύλιση, συµβάλλει στις εκποµπές CO2, µέσω
της κατανάλωσης καυσίµων και της ρύπανσης του εδάφους, των υδάτων και
του ατµοσφαιρικού αέρα, µέσω των αποτριβώµενων ελαστικών σωµατιδίων
και των χηµικών ουσιών που είναι επικολληµένες σε αυτά. ∆εδοµένου ότι, σε
επίπεδο ΕΕ, οι εκποµπές CO2 παρουσιάζουν ίσως το µεγαλύτερο ενδιαφέρον,
το υπόλοιπο µέρος του παραδείγµατος θα επικεντρωθεί σε αυτές.

(3)

Στη συνέχεια είναι δυνατό να προσδιοριστούν τα µέτρα που χρειάζονται για
τον περιορισµό του CO2, εξετάζοντας όλα τα δυνάµει διαθέσιµα µέσα,
συµπεριλαµβανοµένων των µέσων ή µέτρων που εφαρµόζονται ήδη στο
πλαίσιο των υφιστάµενων κοινοτικών πολιτικών. Ο περιορισµός της
αντίστασης στην κύλιση µέσω καινοτοµιών στον σχεδιασµό των ελαστικών
θα µπορούσε να αποτελέσει τη µία επιλογή. Λόγου χάριν, νέα υλικά θα
µπορούσαν να συµβάλουν, όπως κατεδείχθη στην περίπτωση των ενώσεων
πυριτίου. Η αναγόµωση θα µπορούσε να είναι ένα άλλο ζήτηµα προς
αντιµετώπιση. Πρόκειται βεβαίως για παραδείγµατα, ενώ θα µπορούσαν να
αναζητηθούν περαιτέρω δυνατότητες. Προτού ληφθούν αποφάσεις για
κάποια συγκεκριµένη δράση, θα πρέπει να εκτιµηθούν οι ενδεχόµενες
επιπτώσεις τους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, κατά τρόπον ώστε οι τυχόν
ανεπιθύµητες επιπτώσεις να µην ακυρώσουν την επιδιωκόµενη βελτίωση. Σε
µία ολοκληρωµένη προσέγγιση, οι τυχόν επιλογές πρέπει να εκτιµώνται από
πλευράς συνέπειάς τους µε τα µέτρα που ήδη εφαρµόζονται στο πλαίσιο
άλλων κοινοτικών πολιτικών. Επίσης, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τη
λειτουργικότητα και, στο προκείµενο παράδειγµα, την οδική ασφάλεια.

(4)

Το επόµενο στάδιο είναι η συµφωνία για το ποιος αναλαµβάνει την λήψη των
διαφόρων µέτρων -και ο τρόπος εφαρµογής τους. Λόγου χάριν, εάν
αντιµετωπίζεται το ζήτηµα του σχεδιασµού ελαστικών, η βιοµηχανία είναι
αυτή που πρέπει να αναλάβει τον σχεδιασµό νέων ελαστικών. Οι δηµόσιες
αρχές θα µπορούσαν, λόγου χάριν, να αναλάβουν την αντιµετώπιση
ζητηµάτων όπως η έγκριση.

(5)

Το τελικό στάδιο θα είναι η εφαρµογή των µέτρων, η παρακολούθηση της
προόδου και η υποβολή σχετικών αναφορών.

Ενώ είναι σαφές ότι ορισµένα από τα διδάγµατα του εγχειρήµατος των πρότυπων
προϊόντων πιθανότατα θα είναι προϊοντοκεντρικά, η Επιτροπή πιστεύει ότι αφού,
στην πράξη, πρόκειται για την πρώτη ανάληψη τέτοιου εγχειρήµατος σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, πολλά είναι τα συµπεράσµατα που θα συναχθούν για τη δυναµική και την
οργάνωσή του. Σε περίπτωση που το εγχείρηµα, µε τη βοήθεια πρότυπων έργων και
επαρκών πρόσθετων στοιχείων, αποκαλύψει σηµαντικές ασυνέπειες πολιτικής που
εµποδίζουν µια ισόρροπη ενσωµάτωση οικονοµικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών στόχων, η Επιτροπή θα εξετάσει τις δράσεις που θα επιβάλλεται να
αναλάβει προκειµένου να ενισχύσει την συνοχή των υφιστάµενων νοµικών και
άλλων µέσων.
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6.2.

Εντοπισµός των προϊόντων µε τις µεγαλύτερες δυνατότητες περιβαλλοντικών
βελτιώσεων
Παράλληλα µε τη γενική ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ΟΠΠ µέσω προτύπων
έργων, η Επιτροπή θα επιδιώξει επίσης τον εντοπισµό και την προώθηση δράσεων
για τα προϊόντα µε τα µεγαλύτερα περιθώρια περιβαλλοντικών βελτιώσων. Στην
εκτίµηση των περιθωρίων βελτίωσης, θα ληφθούν υπόψη οι ενδεχόµενες κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις τέτοιων αλλαγών. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόµη µια -σε
αναλυτική βάση- συναίνεση για το ποια προϊόντα έχουν τις µεγαλύτερες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ούτε, κατά συνέπεια, για τα προϊόντα που έχουν τα
µεγαλύτερα περιθώρια περιβαλλοντικών βελτιώσεων.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα δροµολογήσει την ανάπτυξη µεθοδολογίας για τον
προσδιορισµό των εν λόγω προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα βασιστεί σε
προϋπάρχουσα πείρα, όπως αυτή του Βελγίου44. Στη συνέχεια, η µεθοδολογία αυτή
θα συζητηθεί από κοινού µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε σκοπό την επίτευξη ευρείας
συναίνεσης. Μετά από αυτό, θα εκπονηθεί µια περαιτέρω µελέτη, στην οποία θα
εφαρµόζεται η εν λόγω µεθοδολογία και θα προσδιορίζονται τα προϊόντα µε τις
µεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια, για τα προϊόντα που
βρίσκονται προς την κορυφή του καταλόγου, θα διενεργηθεί περαιτέρω ανάλυση
προκειµένου να προσδιοριστούν όλοι οι δυνατοί τρόποι περιορισµού των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για καθέναν από τους εν λόγω δυνατούς τρόπους, θα
εκτιµηθούν οι ενδεχόµενες κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις κάθε µέτρου. Το όλο
εγχείρηµα αναµένεται να απαιτήσει τρία έως τέσσερα έτη.
Όταν ολοκληρωθεί, η Επιτροπή θα επιδιώξει να ασχοληθεί µε ορισµένα από τα
προϊόντα µε τα µεγαλύτερα περιθώρια περιβαλλοντικών βελτιώσεων, µε το
µικρότερο δυνατό κοινωνικοοικονοµικό κόστος, σε µεµονωµένη βάση. Η πείρα από
το πρότυπο εγχείρηµα θα αποτελέσει πολύτιµη συµβολή στη διαδικασία.

7.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Η προσέγγιση ΟΠΠ απαιτεί την αξιοποίηση των συνεργειών που αναπτύσσονται
µεταξύ των διαφόρων µέσων. Για να καταστεί αυτό δυνατό, πρέπει να εξασφαλιστεί
ότι η "συνεκτίµηση της ΟΠΠ" εµποτίζει όλες τις πτυχές της διαχείρισης των εν λόγω
µέσων. Ταυτοχρόνως, η "συνεκτίµηση της ΟΠΠ" πρέπει να ενσωµατωθεί περαιτέρω
σε άλλους, πλην του περιβάλλοντος, τοµείς πολιτικής. Προς τον σκοπό αυτό, η
Επιτροπή θα ενθαρρύνει τους επιµέρους κλάδους, στις αναφορές τους δυνάµει της
∆ιαδικασίας του Κάρντιφ45, να είναι περισσότερο σαφείς ως προς τους τρόπους µε
τους οποίους προτίθενται να ενσωµατώσουν την προσέγγιση ΟΠΠ στην εργασία
τους.

44

45

Institut Wallon de Développement Économique et Social et d’Aménagement du Territoire et Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek (2002) Identifying Key Products for the Federal Product and
Environment Policy, Σχέδιο τελικής έκθεσης, Νοέµβριος 2002
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ (1998) εκλήθησαν πολλοί άλλοι κλάδοι να αναπτύξουν
στρατηγικές ολοκλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης δεικτών (µεταφορές, ενέργεια,
γεωργία), µε στόχο την επίλυση του προβλήµατος της παγκόσµιας αλλαγής του κλίµατος και της
αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών ανησυχιών στο πλαίσιο της Agenda 2000. Η διαδικασία αυτή
επεκτάθηκε, στη συνέχεια, σε άλλους τοµείς.
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Επιπλέον, η Επιτροπή θα δροµολογήσει σειρά διαδικασιών για τη διευκόλυνση του
συντονισµού και της παρακολούθησης της προόδου.
Θα αναπτύξει κατάλληλους δείκτες, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, ούτως ώστε να µετρηθούν οι
περιβαλλοντικές βελτιώσεις που θα επιφέρει η προσέγγιση ΟΠΠ.
Επίσης, θα συντάξει έκθεση για την πρόοδο στην εφαρµογή της ΟΠΠ, την οποία
και θα καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Η έκθεση θα
στηριχθεί σε αναφορές τις οποίες τα κράτη µέλη θα υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά
τριετία, αρχής γενοµένης από τα τέλη του 2006, στις οποίες θα περιγράφονται
λεπτοµερώς τα µέτρα και η πρόοδος στην εφαρµογή της προσέγγισης ΟΠΠ. Το ίδιο
καλούνται να πράξουν και οι κλάδοι της βιοµηχανίας καθώς και οι οργανώσεις των
καταναλωτών.
Πέραν αυτών, θα προεδρεύσει τακτικών συνεδριάσεων µε τη συµµετοχή των
κρατών µελών και των εκπροσώπων των ενδιαφεροµένων µερών. Οι εκπρόσωποι
αυτοί θα συνδράµουν την Επιτροπή στην ανάπτυξη και εφαρµογή της ΟΠΠ, καθώς
και στην παρακολούθηση της προόδου στα κράτη µέλη. Στις περιπτώσεις όπου
κάποιοι συγκεκριµένοι τοµείς απαιτούν µεγαλύτερη προσοχή, όπως είναι τα έντυπα
υποβολής αναφορών, η Επιτροπή δύναται να δροµολογήσει οµάδες εργασίες ή να
χρησιµοποιήσει υφιστάµενες δοµές. Η Επιτροπή θα πρότεινε την εξακολούθηση του
παράλληλου έργου του Ανεπίσηµου ∆ικτύου ΟΠΠ (ΙPP Informal Network) που
συνέστησαν τα κράτη µέλη ιδία πρωτοβουλία46, δηλαδή την ανταλλαγή
πληροφοριών υπό την αιγίδα της Προεδρίας του Συµβουλίου. Προτείνει επίσης την
εν προκειµένω συµµετοχή των προσχωρουσών χωρών και των υποψηφίων χωρών.
Θα επιδιώξει την προαγωγή της προσέγγισης ΟΠΠ σε διεθνές επίπεδο, εξηγώντας
τα ενδεχόµενα οφέλη της προσέγγισης ΟΠΠ για το περιβάλλον και την αιεφόρο
ανάπτυξη. Μια κοινή αντίληψη όσον αφορά την προσέγγιση ΟΠΠ, θα προαγάγει την
ανάπτυξη της ΟΠΠ και θα την υποβοηθήσει στην αντιµετώπιση των παγκόσµιων
περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Η Επιτροπή θα ενηµερώνει τα ενδιαφερόµενα µέρη για κάθε εξέλιξη,
συµπεριλαµβανοµένων των διαβουλεύσεων, µέσω του οικείου ιστότοπου του
∆ιαδικτύου - www.europa.eu.int/comm/environment/ipp – και του ταχυδροµικού
καταλόγου της.

46

Όπου παρίσταται η Επιτροπή υπό την ιδιότητα του παρατηρητή.
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Παράρτηµα I: ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη µετά την έγκριση της
Πράσινης Βίβλου ΟΠΠ
Η Πράσινη Βίβλος περιείχε σειρά σκέψεων για τους τρόπους ανάπτυξης της ΟΠΠ,
τόσο εις ό,τι αφορά τη συνολική προσέγγιση, όσο και τα διάφορα µέτρα. Τα
ενδιαφερόµενα µέρη εκλήθησαν να υποβάλουν τα γραπτά σχόλιά τους στην
Επιτροπή µέχρι τα τέλη Ιουνίου 2001. 133 οµάδες ενδιαφεροµένων µερών
ανταποκρίθηκαν. Η πρόσβαση σε πολλά από τα εν λόγω σχόλια είναι δυνατή µέσω
των ιστοσελίδων της Επιτροπής για την ΟΠΠ47.
Από τις 133 συνεισφορές, 78 προέρχονται από τη βιοµηχανία, 30 από κυβερνητικούς
οργανισµούς (συµπεριλαµβανοµένων των άλλων ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων),
10 από ιδιώτες, 6 από οργανώσεις καταναλωτών, 4 από τον ακαδηµαϊκό κόσµο, 3
από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ και 2 από τους τυποποιητικούς οργανισµούς.
Τα περισσότερα ενδιαφερόµενα µέρη χαιρέτισαν την Πράσινη Βίβλο και υιοθέτησαν
τη νέα αντίληψη πολιτικής που εκφράζεται στην ΟΠΠ. Ωστόσο, οι γνώµες για την
αξία των διαφόρων µέσων παρουσίαζαν µεγαλύτερες διαφορές. Ενώ πολλά
ενδιαφερόµενα µέρη ετάχθησαν υπέρ µιας αγοροκεντρικής προσέγγισης, ο
ενθουσιαµός τους συχνά δεν ξεπερνούσε την υιοθέτηση της φορολογικής
διαφοροποίησης. Η ιδέα της εφαρµογής µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα προϊόντα
που φέρουν το οικολογικό σήµα ΕΕ βρήκε αντίθετα τα περισσότερα βιοµηχανικά και
κυβερνητικά ενδιαφερόµενα µέρη, ενώ οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ υιοθέτησαν
ευνοϊκότερη στάση. Αντικείµενο διαφορετικών απόψεων ήταν και η ισορροπία
µεταξύ εθελοντικών και υποχρεωτικών µέσων. Εν γένει, η βιοµηχανία ετάχθη υπέρ
µιας περισσότερο εθελοντικής προσέγγισης, ενώ τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη
υπογράµµισαν τη σηµασία της νοµοθεσίας ως αναγκαίου µέσου.
Σχετικά µε το ζήτηµα της ανάλυσης του κύκλου ζωής, πολλά ενδιαφερόµενα µέρη
επεσήµαναν τους µεθοδολογικούς περιορισµούς, ενώ άλλα υποστήριξαν την
ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων για τον κύκλο ζωής και τη λήψη µέτρων
ευαισθητοποίησης για τη στήριξη των ορθών πρακτικών. Εις ό,τι αφορά τη χρήση
της Νέας Προσέγγισης, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις
για τη χρήση της για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Σχετικά µε τις οικολογικότερες
δηµόσιες προµήθειες, εκφράστηκε γενική υποστήριξη για τέτοια µέτρα
ευαισθητοποίησης. Η περιβαλλοντική σήµανση θεωρήθηκε σηµαντική, ωστόσο τα
διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη υποστήριξαν διαφορετικούς τύπους. Συµφωνήθηκε
γενικά ότι τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ISO 14001 ή και
POEMS (Product-Oriented Environmental Management Systems - Προϊοντοστρεφή
Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης)) θα µπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιµο
εργαλείο. Η ιδέα για τη σύσταση επιτροπών προϊόντων θεωρήθηκε ενδιαφέρουσα,
αν και πολλά ενδιαφερόµενα µέρη εξέφρασαν επιφυλάξεις για την επιτυχία της σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπλέον, στα γραπτά σχόλια ενδιαφεροµένων µερών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο Υπουργών προσέθεσε γνώµες επί της Πράσινης Βίβλου. Το
Συµβούλιο Υπουργών ήταν, εν γένει, θετικά διακείµενο όσον αφορά την
προσέγγιση, πλην όµως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αρκετά επιφυλακτικό,
ζητώντας διευκρινίσεις για τους τρόπους της εµπράγµατης εφαρµογής της ΟΠΠ. Η
47

http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/tablelisting.htm
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απόφαση για την οργάνωση ενός εγχειρήµατος δοκιµαστικής εφαρµογής ελήφθη, εν
µέρει, σε ανταπόκριση στην εν λόγω πρόσκληση.
Πέραν των γραπτών σχολίων και γνωµών, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διοργάνωσαν,
επίσης, σειρά συνδριάσεων ειδηµόνων, καθώς και συνδιάσκεψη των
ενδιαφεροµένων µερών, προκειµένου να συζητηθεί η Πράσινη Βίβλος. Επίσης,
πραγµατοποίησαν πολυάριθµες διµερείς συνεδριάσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Η παρούσα ανακοίνωση στηρίζεται στις εν λόγω διαβουλεύσεις και επιχειρεί την
εξισορρόπηση των διαφόρων γνωµών που εκφράστηκαν κατά τη διάρκειά τους.
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Παράρτηµα II: ∆υνητικοί ρόλοι και αρµοδιότητες των ενδιαφεροµένων µερών48
1.

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
∆ιαµόρφωση πλαισίου για εθνικές εθελοντικές συµφωνίες
Προαγωγή της ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών
προβληµατισµό των εθνικών τυποποιητικών φορέων

συνιστωσών

στον

Άρση των εµποδίων στην επίτευξη οικολογικότερων δηµόσιων προµηθειών στις
εθνικές νοµοθεσίες
Προαγωγή και ενθάρρυνση, κατά περίπτωσιν, της χρήσης φορολογικών µέτρων,
όπως είναι οι/τα σχετικοί/ά µε το περιβάλλον φόροι και κίνητρα, µε στόχο την
προαγωγή των οικολογικότερων προϊόντων
Κατάργηση των περιβαλλοντικά ζηµιογόνων επιχορηγήσεων
∆ηµόσια χρηµατοδότηση για τη στήριξη τεχνολογικών αλλαγών προς όφελος
οικολογικότερων προϊόντων και υπηρεσιών
Μέτρα κατάρτισης, εκπαίδευσης
συνεκτίµηση του κύκλου ζωής

και ευαισθητοποίησης

όσον αφορά την

Συµβολή σε κοινοτικές προσπάθειες για τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων σχετικών
µε τον κύκλο ζωής
Προαγωγή του οικολογικού σχεδιασµού και της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής
(ΑΚΖ/LCA)
Στροφή των εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων προς την σχετική µε την
Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (ΟΠΠ) έρευνα
Προαγωγή της υιοθέτησης των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
(ΣΠ∆/EMS), συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών διοικήσεων
Κατάρτιση προσιτών στο κοινό σχεδίων για οικολογικότερες δηµόσιες προµήθειες
Προαγωγή µέτρων ενηµέρωσης των δηµόσιων αρχών για τις δηµόσιες προµήθειες
Προαγωγή της ανάπτυξης και χρήσης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος
Ενθάρρυνση της εφαρµογής της Οδηγίας για την παραπλανητική διαφήµιση
Εξασφάλιση της ενσωµάτωσης του προβληµατισµού ΟΠΠ σε εκτός του
περιβάλλοντος τοµείς πολιτικής
Συµβολή στην ανάπτυξη δεικτών

48

Η Επιτροπή δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο, επειδή το κύριο µέρος του κειµένου περιγράφει τα εκ
µέρους της πρακτέα.
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Υποβολή αναφορών για την εφαρµογή της ΟΠΠ
Ανταλλαγή πληροφοριών µε τα κράτη µέλη για την εφαρµογή της ΟΠΠ
Προαγωγή της ΟΠΠ σε διεθνές επίπεδο
2.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
49
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ)
Υποβολή προτάσεων για περιβαλλοντικές συµφωνίες
Προαγωγή της ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών
προβληµατισµό των εθνικών τυποποιητικών φορέων

συνιστωσών

στον

Μέτρα κατάρτισης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων, για την
συνεκτίµηση του κύκλου ζωής και για τα µέσα περιβαλλοντικής ενηµέρωσης
Συµβολή στις κοινοτικές προσπάθειες για βάσεις δεδοµένων σχετικές µε τον κύκλο
ζωής
Προαγωγή της αποδοχής του οικολογικού σχεδιασµού και της ΑΚΖ
Ενσωµάτωση της προβληµατικής ΟΠΠ σε προγράµµατα ΕΤΑ εταιρειών
Η χρήση της ΣΠ∆/EMS, συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής µε το προϊόν
διάστασης
∆ιενέργεια οικολογικών προµηθειών εκ µέρους των εταιρειών
Υποβολή αιτήσεων και στήριξη της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού
Σήµατος
Συµµόρφωση σε κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τους οικολογικούς ισχυρισµούς
Κατάρτιση και εκπαίδευση/ενηµέρωση πελατών και προµηθευτών σχετικά µε την
συνεκτίµηση του κύκλου ζωής
Συµµετοχή σε πρότυπα έργα σχετικά µε προϊόντα
Υποβολή αναφορών για την εφαρµογή της ΟΠΠ, συµπεριλαµβανοµένων
περιβαλλοντικών αναφορών από εταιρείες
Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή της ΟΠΠ σε άλλες εταιρείες και
ενδιαφερόµενα µέρη

49

Αυτό ισχύει και για την εκτός ΕΕ βιοµηχανία, ανάλογα µε την περίπτωση
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3.

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Προαγωγή της ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών
προβληµατισµό των εθνικών τυποποιητικών φορέων

συνιστωσών

στον

Μέτρα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον προβληµατισµό για τον
κύκλο ζωής και τις πηγές περιβαλλοντικών πληροφοριών
Προαγωγή της ανάπτυξης και χρήσης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος
Αγορά οικολογικότερων προϊόντων
Υποβολή αναφορών σχετικά µε την εφαρµογή της ΟΠΠ
Ανταλλαγή πληροφοριών µε τα κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή της ΟΠΠ
4.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Προαγωγή της ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών
προβληµατισµό των εθνικών τυποποιητικών φορέων

συνιστωσών

στον

Μέτρα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον προβληµατισµό για τον
κύκλο ζωής
Προαγωγή της αποδοχής των ΣΠ∆/EMS, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών
διοικήσεων
Σχολιασµός προσιτών στο κοινό σχεδίων για οικολογικότερες δηµόσιες προµήθειες
Προαγωγή µέτρων ενηµέρωσης των δηµόσιων αρχών όσον αφορά τις δηµόσιες
προµήθειες
Προαγωγή οικολογικών προµηθειών εκ µέρους εταιρειών
Προαγωγή της ανάπτυξης και χρήσης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος
Εξασφάλιση της ενσωµάτωσης του προβληµατισµού ΟΠΠ σε εκτός του
περιβάλλοντος τοµείς πολιτικής
Συµµετοχή στην ανάπτυξη δεικτών
Υποβολή αναφορών σχετικά µε την εφαρµογή της ΟΠΠ
5.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Αγορά οικολογικότερων προϊόντων
Χρήση και διατήρηση προϊόντων ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται
περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Κατάλληλη τελική διάθεση (αποµάκρυνση)
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οι

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Τοµέας πολιτικής: Περιβάλλον
∆ραστηριότητα: Ανάπτυξη πολιτικής
ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"
1.

ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΟΝΟΜΑΣΙΑ
B4-3040 A

2.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

2.1.

Συνολικό κονδύλιο της δράσης (Μέρος Β): 1.605 εκατοµµύρια € σε ΠΑΥ

2.2.

Περίοδος υλοποίησης: 2003 - 2007

2.3.

Συνολική πολυετής εκτίµηση των δαπανών:

(α)

Χρονοδιάγραµµα των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων/των πιστώσεων
πληρωµών (δηµοσιονοµική παρέµβαση) (πρβλ. σηµείο 6.1.1)
εκατοµ. € (µέχρι τρίτου δεκαδικού)
Έτος
2003

2004

2005

2006

2007

2008
και
Σύνολ
επόµ.
ο
οικον.
έτη

ΠΑΥ
ΠΠ
(β)

Tεχνική και διοικητική συνδροµή (Τ∆Σ) και δαπάνες στήριξης (∆Σ)
(πρβλ. σηµείο 6.1.2)
ΠΑΥ

0,526

0,442

0,266

0,208

0,163

0,000

1,605

ΠΠ

0,200

0,400

0,350

0,350

0,200

0,105

1,605

ΠΑΥ

0,526

0,442

0,266

0,208

0,163

0,000

1,605

ΠΠ

0,200

0,400

0,350

0,350

0,200

0,105

1,605

Υποσύνολο α+β

(γ)

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πόρων και των άλλων
δαπανών διοικητικής λειτουργίας (πρβλ. σηµεία 7.2 και 7.3)
ΠΑΥ/ΠΠ

0,661

0,661

0,661
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0,661

0,661

3,305

ΣΥΝΟΛΟ α+β+γ
ΠΑΥ

1,187

1,103

0,927

0,869

0,824

0,000

4,910

ΠΠ

0,861

1,061

1,011

1,011

0,861

0,105

4,910

Οι κατ’εκτίµησιν πιστώσεις που προβλέπονται στον προγραµµατισµό αυτό θα
καλυφθούν στο πλαίσιο της κατανοµής πιστώσεων στο B4-3040A για την διαχείριση
Γ∆ (Γ∆ Περιβάλλον και άλλων), υπό την διαδικασία του ετήσιου προϋπολογισµού.2.4.

Συµβατότητα µε τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό και µε τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές
[X] Πρόταση συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό.
[…] Η πρόταση αυτή απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του αντίστοιχου τοµέα των
δηµοσιονοµικών προοπτικών.
[…] Η πρόταση ενδέχεται να απαιτεί εφαρµογή των διατάξεων της ∆ιοργανικής
Συµφωνίας.

2.5.

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί των εσόδων:
[X] Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις (αφορά τεχνικές πτυχές της
εφαρµογής ενός µέτρου)
Ή
[…] Η πρόταση έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις - η επίδραση επί των εσόδων έχει
ως εξής:
(Σηµείωση: Όλες οι διευκρινίσεις και παρατηρήσεις που αφορούν τον τρόπο
υπολογισµού της επίδρασης επί των εσόδων πρέπει να περιλαµβάνονται σε
χωριστό φύλλο, επισυναπτόµενο στο παρόν δηµοσιονοµικό δελτίο)
(εκατοµµύρια € µέχρι πρώτου δεκαδικού)

Γραµµή
του
προϋπολογισµ
ού

Έσοδα

Προ
δράσεως
[έτος
n-1]

Κατάσταση µετά τη δράση
[Έτος
n]

[n+1]

[n+2]

[n+3]

[n+4]

[n+5]

α) Έσοδα σε απόλυτους όρους
β) Τροποποίηση των εσόδων

D

(Να περιγραφεί κάθε εµπλεκόµενη γραµµή του προϋπολογισµού, µε προσθήκη του
ενδεδειγµένου αριθµού γραµµών στον πίνακα, εφόσον η δράση επιδρά σε πλείονες
γραµµές του προϋπολογισµού)
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3.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Είδος της δαπάνης

∆εν περιλ.

4.

∆Π

Νέα

Συµµετοχή
ΕΖΕΣ

Συµµετοχή
υποψήφιων
χωρών

Τοµέας ∆Π

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

αριθ. [3]

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ειδικότερα, άρθρο 95 ή 174, ανάλογα
µε την περίπτωση) και απόφαση 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού Προγράµµατος ∆ράσης για το
Περιβάλλον, ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1-15.
5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1.

Η ανάγκη κοινοτικής παρέµβασης

5.1.1.

Επιδιωκόµενοι στόχοι

Η µείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων καθόλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής τους.
5.1.2.

Μέτρα σχετικά µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση

Προκειµένου να εκτιµηθεί η ανάγκη κοινοτικής προσέγγισης στην Ολοκληρωµένη Πολιτική
Προϊόντων, εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2001 Πράσινη Βίβλος. Από τις απαντήσεις των
ενδιαφεροµένων µερών στην Πράσινη Βίβλο κατέστη σαφές ότι υπήρχε ευρεία συναίνεση για
την ανάπτυξη µιας τέτοιας προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
5.1.3.

Mέτρα λαµβανόµενα µετά την εκ των υστέρων αξιολόγηση

Το σηµείο αυτό καλύπτεται από τις τακτικές αναφορές που ορίζονται στο σηµείο 8.2.
5.2.

Προβλεπόµενες ενέργειες και ρυθµίσεις όσον αφορά τη δηµοσιονοµική
παρέµβαση

Μετά την έκδοσή της, η ανακοίνωση θα διαβιβαστεί στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο προκειµένου να αποτελέσει το αντικείµενο διαβουλεύσεων. Θα είναι
ευπρόσδεκτη η υποβολή σχολίων εκ µέρους των ενδιαφεροµένων µερών. Είναι ενδεχόµενο
να χρειαστεί, στο µέλλον, η λήψη νοµοθετικών µέτρων για συγκεκριµένες πτυχές της ΟΠΠ.
Ας σηµειωθεί ότι οι δηµοσιονοµικές αυτές ρυθµίσεις δεν περιλαµβάνουν τυχόν δράσεις που
σχετίζονται µε την έκδοση και εφαρµογή του σχεδίου οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό
των προϊόντων που χρησιµοποιούν ενέργεια. Το σηµείο αυτό θα καλυφθεί από ξεχωριστή
πρόταση εκ µέρους των υπεύθυνων υπηρεσιών.
Η πολιτική αφορά όλους όσους έρχονται σε επαφή µε προϊόντα και υπηρεσίες καθόλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής τους (δηλ. ιδίως τους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τη
κυβέρνηση). Όλοι θα κληθούν να υιοθετήσουν την συνεκτίµηση του κύκλου ζωής στις
οικείες δραστηριότητες που σχετίζονται µε προϊόντα. Επίσης, οι περιβαλλοντικές µη
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κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) θα κληθούν να διαδραµατίσουν επικουρικό ρόλο,
αξιοποιώντας την ανεξαρτησία τους για την προαγωγή οικολογικότερων αγοραστικών
επιλογών και για την προώθηση της υποβολής αναφορών σχετικών µε το περιβάλλον.
5.3.

Μέθοδοι εφαρµογής

Η ίδια η προαγωγή της στρατηγικής θα στηριχθεί, σε µεγάλο βαθµό, στις πληροφορίες. Η
περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων στην "εργαλειοθήκη ΟΠΠ" θα απαιτήσει συνδυασµό
νοµοθετικών µέτρων, ενθάρρυνσης (κύρος και προβολή), συνεργασίας και πληροφοριών. Οι
δηµοσιονοµικές αυτές εκτιµήσεις βασίζονται στην υπόθεση ότι ένα και µόνον "πρότυπο
προϊόν" θα ερευνάται σε δεδοµένη στιγµή. Σε περίπτωση παράλληλης εργασίας επί σειράς
προϊόντων ή, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά µέτρα µετά την εφαρµογή της
προσέγγισης ΟΠΠ στα "πρότυπα προϊόντα", τότε πρέπει να επανεκτιµηθούν οι επιπτώσεις
στους πόρους. Ωστόσο, κάποιοι πρόσθετοι πόροι θα καλύπτονται από τα υφιστάµενα
κονδύλια.
6.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

6.1.

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στο Μέρος Β - (για ολόκληρη την
περίοδο προγραµµατισµού)

(Ο τρόπος υπολογισµού των συνολικών ποσών που εµφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί
πρέπει να επεξηγηθεί µε την κατανοµή που γίνεται στον πίνακα 6.2.)
6.1.1.

∆ηµοσιονοµική παρέµβαση
ΠΑΥ (σε εκατοµ. € µέχρι τρίτου δεκαδικού)
Κατανοµή

2003

2004

2005

2006

2007

Σύνολο

2008 και
επόµ.
οικον.
έτη

∆ράση 1

0

∆ράση 2

0

κ.λπ.

0
ΣΥΝΟΛΟ

6.1.2.

0

0

0

0

0

0

0

Τεχνική και διοικητική βοήθεια (Τ∆Β), δαπάνες στήριξης (∆Σ) και δαπάνες για τις
τεχνολογίες της πληροφορίας (ΤΠ) (πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων)
2003

2004

2005

1) Τεχνική και διοικητική
βοήθεια
α) Γραφεία τεχνικής
βοήθειας
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2006

2007

2008 και
επόµ.
οικον.
έτη

Σύνολο

β) Άλλη τεχνική και
διοικητική βοήθεια:
- intra muros:
- extra muros:
εκ των οποίων, για την
κατασκευή και συντήρηση
µηχανοργανωµένων
συστηµάτων διαχείρισης
Υποσύνολο 1
2) ∆απάνες στήριξης
α) Μελέτες

0,461

0,381

0,222

0,169

0,128

1,361

β) Συνεδριάσεις ειδηµόνων

0,065

0,061

0,044

0,039

0,035

0,244

0,526

0,442

0,266

0,208

0,163

γ) Ενηµέρωση και
δηµοσιεύσεις
Υποσύνολο 2
ΣΥΝΟΛΟ

6.2.

0,000

1,605

Υπολογισµός του κόστους στο Μέρος Β (µέτρο για ολόκληρη την περίοδο
προγραµµατισµού)

ΠΑΥ (σε εκατοµ. € µέχρι τρίτου δεκαδικού)
Κατανοµή

Αριθµός
παραγόµενων
έργων

Τύπος
παραγόµενων
έργων (έργα,
φάκελοι)

Μέσο κόστος
µονάδας

Συνολικό κόστος
(σύνολο για τα έτη
1 έως 5)

(σύνολο για τα
έτη 1 έως 5)

1

2

3

4=(2X3)

Ανάπτυξη εργαλειοθήκης ΟΠΠ
- διαβουλεύσεις µε ειδήµονες
- µελέτες

Εκθέσεις
συνεδριάσεων
Εκθέσεις
µελετών

20

4000 €

0,080 εκατοµ. €

11

80.000 €

0,880 εκατοµ. €

24

4.000 €

0,096 εκατοµ. €

4

80.250 €

0,321 εκατοµ. €

17

4.000 €

0,068 εκατοµ. €

2

80.000 €

0,160 εκατοµ. €

Πρότυπα προϊόντα ΟΠΠ
- διαβουλεύσεις µε ειδήµονες
- µελέτες
Παρακολούθηση της προόδου
- διαβουλεύσεις µε ειδήµονες

- µελέτες

Εκθέσεις
συνεδριάσεων
Εκθέσεις
µελετών
Εκθέσεις
συνεδριάσεων
Εκθέσεις
µελετών

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1,605 εκατοµ €
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Η κατανοµή µελετών στις τρεις δράσεις είναι ενδεικτική. Ανάλογα µε τους διάφορους
βαθµούς συνθετότητας στη δεύτερη δράση, ενδεχοµένως να επιδιωχθούν περισσότερες
µελέτες στα πρότυπα προϊόντα και λιγότερες στις δύο άλλες δράσεις. Ανάλογα µε το ακριβές
αντικείµενο των µελετών και µε τα αποτελέσµατα των πρώτων ετών, ορισµένες µελέτες
ενδέχεται να συνδυαστούν προκειµένου να καλύψουν τις δύο πρώτες δράσεις.
7.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Οι ανάγκες για ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους θα καλυφθούν στο πλαίσιο των
κονδυλίων που διατίθενται στις διαχειριζόµενες Γ∆ (Γ∆ Περιβάλλον και άλλες) στο πλαίσιο
της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισµού.
7.1.

Επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους
Προσωπικό προς τοποθέτηση στη
διαχείριση της δράσης από τους
διαθέσιµους ή/και πρόσθετους
ανθρώπινους πόρους

Κατηγορία θέσεων
απασχόλησης

A

Μόνιµοι ή
έκτακτοι
υπάλληλοι
Άλλοι
πόροι

B
Γ

Σύνολο

Αριθµός θέσεων
έκτακτης
απασχόλησης

4

4

Προσωπικό γραφείου και διαχείριση

0,5

0,5

1,5

1,5

Συµβάσεις
πληροφορική

µελετών,

πληρωµές,

Γραµµατειακή υποστήριξη

ανθρώπινοι

Σύνολο

7.2.

Αριθµός θέσεων
µόνιµης
απασχόλησης

Περιγραφή των καθηκόντων που
απορρέουν από τη δράση

6,0

6,0

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πόρων
Κατηγορία ανθρώπινων πόρων

Ποσό (€)

Μόνιµοι υπάλληλοι

0,648 εκατοµ. €

Τρόπος υπολογισµού*
6,0 x 108.000 €

Έκτακτοι υπάλληλοι
Άλλοι ανθρώπινοι πόροι
(να αναφερθεί η γραµµή του προϋπολογισµού)
Σύνολο

0,648 εκατοµ. €

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για δώδεκα µήνες.
7.3.

Άλλες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας που απορρέουν από τη δράση

Γραµµή του προϋπολογισµού

Ποσό €

(αριθµός και ονοµασία)
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Τρόπος υπολογισµού

Συνολικό κονδύλιο (Tίτλος A7)
A0701 – Αποστολές

0,013 εκατοµ. €

10 x 1300 € (βάσει διήµερων αποστολών
που συµπεριλαµβάνουν αποζηµίωση
300€ + 850€ για έξοδα ταξιδίου + 150€
για έξοδα διαµονής)

0,013 εκατοµ. €

Βλ. ανωτέρω

A07030 – Συνεδριάσεις
A07031 – Επιτροπές υποχρεωτικής γνωµοδότησης1
A07032 – Επιτροπές µη υποχρεωτικής γνωµοδότησης1
A07040 – ∆ιασκέψεις
A0705 – Μελέτες και παροχή συµβουλών
Άλλες δαπάνες (να προσδιοριστούν)
Συστήµατα πληροφοριών (A-5001/A-4300)
Άλλες δαπάνες - Μέρος Α (να προσδιοριστούν)
Σύνολο

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για δώδεκα µήνες.
1

Να προσδιοριστεί ο τύπος επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει.

I.

Ετήσιο σύνολο (7.2 + 7.3)

0,661 εκατοµ. €

II.

∆ιάρκεια δράσης

5 έτη

III.

Συνολικό κόστος δράσης (I x II)

3,305 εκατοµ. €

8.

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

8.1.

Επακόλουθες ρυθµίσεις

Η Επιτροπή προτείνει να αξιολογείται η αποδοτικότητα της προσέγγισης ΟΠΠ κάθε τρία
χρόνια µετά τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα καταρτίσει
έκθεση που θα δηµοσιευθεί και θα υποβληθεί στα θεσµικά όργανα.
8.2.

Ρυθµίσεις και χρονοδιάγραµµα για την προγραµµατιζόµενη εκτίµηση

Οι ακριβείς ρυθµίσεις για την εφαρµογή πρέπει να συµφωνηθούν, πλην όµως θα στηρίζονται
στις πληροφορίες που διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα κράτη µέλη και τα άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη. Η Επιτροπή θα συγκαλεί συνεδριάσεις των κρατών µελών και των ενδιαφεροµένων
µερών, προκειµένου να είναι οµοιόµορφη η υποβολή αναφορών και να διευκολύνεται η
αναφορά χρήσιµων στοιχείων. Επίσης, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Περιβάλλοντος, θα καταβάλει προσπάθειες για την ανάπτυξη δεικτών σχετικών
µε την εκτίµηση της προόδου στην εφαρµογή της πολιτικής.
9.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Οι προτεινόµενες δραστηριότητες συνίστανται µόνο σε δαπάνες προσωπικού, συνεδριάσεων
ειδηµόνων και συµβάσεων µελέτης. Οι συµβάσεις αυτές θα ελέγχονται από τους ελεγκτικούς
µηχανισµούς της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη συµπληρωµατικών
µέτρων για την καταπολέµηση της απάτης.
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