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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.

Στόχος

Ο σκοπός της αναδιατύπωσης της οδηγίας-πλαισίου 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον
καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν
ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών
96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1, στο εξής
«οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό», είναι η ενσωµάτωση της τροποποιητικής οδηγίας
2008/28/ΕΚ2 και η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της, ώστε να θεσπιστούν απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασµού και για όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα. Με τον τρόπο
αυτό, εξυπηρετεί το συνολικό στόχο της εξασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας των
προϊόντων, βελτιώνει την περιβαλλοντική τους επίδοση και, κατά συνέπεια, προστατεύει το
περιβάλλον.
Η θέσπιση ενιαίου πλαισίου για τον οικολογικό σχεδιασµό των συνδεόµενων µε την ενέργεια
προϊόντων θα εξασφαλίσει αποτελεσµατικότητα και συνέπεια χάρη στη χρήση κοινής
µεθοδολογίας για τον καθορισµό απαιτήσεων σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ.
Θα αποφευχθεί έτσι ο κίνδυνος αλληλεπικάλυψης εθνικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών.
Η γενική οδηγία-πλαίσιο για τον οικολογικό σχεδιασµό που θα προκύψει από την
αναδιατύπωση, όπως θα συµπληρώνεται από πρωτοβουλίες σχετικά µε την επισήµανση και
κίνητρα συνδεόµενα µε τις δηµόσιες συµβάσεις και τη φορολογία, θα αποτελέσει επίσης τον
ακρογωνιαίο λίθο µιας ολοκληρωµένης βιώσιµης περιβαλλοντικής πολιτικής. Πέρα από τον
καθορισµό ελάχιστων απαιτήσεων για τη διάθεση προϊόντων στην αγορά, θα δώσει τη
δυνατότητα να καθοριστούν κριτήρια αναφοράς για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις µε βάση τα
προϊόντα µε τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις στην αγορά. Αυτή η δυνατότητα
υπάρχει ήδη στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό για προϊόντα
που καταναλώνουν ενέργεια και θα επεκταθεί, συνεπώς, σε όλα τα συνδεόµενα µε την
ενέργεια προϊόντα, προβλέποντας έτσι τη σύνδεση µε κίνητρα στον τοµέα των δηµόσιων
συµβάσεων και της φορολογίας.
1.2.

Γενικό πλαίσιο

Τα τελευταία 30 χρόνια δροµολογήθηκε ευρύ φάσµα ευρωπαϊκών πολιτικών στους τοµείς της
περιβαλλοντικής προστασίας και της χρήσης των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της
εξοικονόµησης ενέργειας. Η κατάλληλη ανάπτυξη της νοµοθεσίας εξασφάλισε ότι η ποιότητα
του ατµοσφαιρικού αέρα άρχισε να βελτιώνεται, ότι τα απόβλητα ελέγχονται ολοένα και
περισσότερο και ότι οι εκποµπές από βιοµηχανικές πηγές µειώνονται. Το σχέδιο δράσης για
την ενεργειακή απόδοση3 θα έχει ως αποτέλεσµα δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας
τουλάχιστον 20% στην ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας της ΕΕ έως το 2020.
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(ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29).
Οδηγία 2008/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για
την τροποποίηση της οδηγίας 2005/32/ΕΚ για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση
της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ όσον αφορά τις
εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 48).
COM(2006) 545 τελικό της 19ης Οκτωβρίου 2006.
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Επιπλέον, έχει τεθεί σε εφαρµογή ένα φάσµα πολιτικών και µέσων για την προώθηση
αποτελεσµατικότερων προϊόντων και για τη βελτίωση της ενηµέρωσης των καταναλωτών. Η
οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για τη διάθεση των
προϊόντων στην αγορά. Τα συστήµατα επισήµανσης που καθόρισε η οδηγία 92/75/ΕΟΚ4, στο
εξής «οδηγία για την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας», ο κανονισµός Energy Star5, ο
κανονισµός για το οικολογικό σήµα6 και άλλα συστήµατα που αναπτύχθηκαν από τα κράτη
µέλη, τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και άλλους οικονοµικούς φορείς παρέχουν στους
καταναλωτές πληροφορίες για τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν κίνητρα και δηµόσιες συµβάσεις για την τόνωση της καινοτοµίας
και της χρήσης προϊόντων µε καλύτερες επιδόσεις. Ο κανονισµός Energy Star σχετικά µε τον
εξοπλισµό γραφείου υποχρεώνει τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη να αγοράζουν
εξοπλισµό γραφείου µε συγκεκριµένα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.
Οι πολιτικές αυτές είχαν ως αποτέλεσµα την επίτευξη ουσιαστικής προόδου και απέδειξαν τις
δυνατότητές τους. Για παράδειγµα, εκτιµάται ότι η βελτίωση κατά 29% της ενεργειακής
απόδοσης των ψυγείων µεταξύ 1992 και 1999 οφείλεται κατά το ένα τρίτο στην εφαρµογή
της οδηγίας για την επισήµανση της κατανάλωσης ενέργειας. Συνολικά, η σαφής και έντονη
στροφή της αγοράς προς την υψηλότερη απόδοση των προϊόντων που καλύπτονται από την
οδηγία δηµιουργεί µεγάλη αντίθεση µε την ελάχιστη πρόοδο που είχε σηµειωθεί
προηγουµένως.
Ωστόσο, ορισµένα σηµαντικά εµπόδια δεν αφήνουν τις πολιτικές αυτές να αποδώσουν όλα
τους τα αποτελέσµατα. Συνολικά, τόσο τα εθελοντικώς εφαρµοζόµενα όσο και τα
κανονιστικά µέσα που υπάρχουν δεν είναι επαρκώς συνδεδεµένα µεταξύ τους ούτε έχουν
εκπονηθεί βάσει ενιαίας πολιτικής προοπτικής, οι δε δυνατότητες συνέργειας µεταξύ των
διάφορων µέσων άσκησης πολιτικής δεν αξιοποιούνται. Επιπλέον, ο κερµατισµός των
εθνικών και περιφερειακών προσεγγίσεων στέλνει αντικρουόµενα µηνύµατα στους
παραγωγούς και δηµιουργεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά.
Υπάρχει, εποµένως, ανάγκη για µια νέα προσέγγιση πολιτικής, που να συνδυάζει σε ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης τις δυνατότητες των διάφορων µέσων πολιτικής,
εφαρµόζοντάς τα µε δυναµικό τρόπο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστούν φιλόδοξα πρότυπα σε
όλη την εσωτερική αγορά, θα εξασφαλιστεί η βελτίωση των προϊόντων και θα τονωθεί η
ζήτηση µέσω µιας συστηµικής προσέγγισης των κινήτρων και της καινοτοµίας. Αυτό θα
επιτευχθεί µε την ολοκλήρωση των υφιστάµενων εργαλείων και µε την ενίσχυσή τους,
εφόσον ενδείκνυται. Το ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης θα συµπληρώσει τα ισχύοντα µέτρα
περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως είναι, όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας, η δέσµη
νοµοθετικών µέτρων για την ενέργεια και το κλίµα, που ενέκρινε η Επιτροπή τον Ιανουάριο
του 20087.
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Οδηγία 92/75/EΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης
ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών µε την επισήµανση και την παροχή οµοιόµορφων
πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα (ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16)·οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284
της 31.10.2003, σ. 1)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης
Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε το κοινοτικό πρόγραµµα επισήµανσης της ενεργειακής απόδοσης του
εξοπλισµού γραφείου (ΕΕ L 39 της 15.1.2008, σ. 1).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης
Ιουλίου 2000, περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος απονοµής οικολογικού σήµατος (ΕΕ L 237
της 21.9.2000, σ. 1).
COM(2008) 30 τελικό.
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Η διεύρυνση του φάσµατος των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
για τον οικολογικό σχεδιασµό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ανακοίνωσης και των σχεδίων
δράσης για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και για τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική
(SCP/SIP), που αποτελούν κοινή πρωτοβουλία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανίας, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Μεταφορών και Ενέργειας. Μια άλλη συναφής πρόταση που περιλαµβάνεται στα SCP/SIP
είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για την επισήµανση της ενεργειακής απόδοσης, η οποία θα
εξετάσει τις διάφορες επιλογές για την επισήµανση ευρέος φάσµατος προϊόντων. Στο πλαίσιο
της αναθεώρησης θα εξεταστεί η «πτυχή της επισήµανσης» της πολιτικής για τα προϊόντα
που εξαγγέλθηκε µε τη νοµοθετική δέσµη για την αειφορία. Επιπλέον, ο κανονισµός για το
οικολογικό σήµα αναθεωρείται επίσης µε σκοπό να συµβάλει µε συνέπεια σε αυτή την
ολοκληρωµένη πολιτική για τα προϊόντα, εντοπίζοντας τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς
όσον αφορά τις επιδόσεις και λειτουργώντας ως «σήµα αριστείας».
1.3.

Ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις

Το ρυθµιστικό πλαίσιο της Επιτροπής σχετικά µε τον οικολογικό σχεδιασµό προϊόντων που
καταναλώνουν ενέργεια καθορίζεται µε την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό, η οποία
εισάγει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω προϊόντα που διατίθενται στην
αγορά, ώστε να µπορούν να επωφεληθούν από την ελεύθερη κυκλοφορία µέσα στην
Κοινότητα. Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό είναι συµπληρωµατική προς τις
ισχύουσες κοινοτικές πράξεις, όπως είναι το REACH8, η οδηγία για τον περιορισµό των
επικίνδυνων ουσιών9, η οδηγία για την επισήµανση της ενεργειακής κατανάλωσης και η
οδηγία για τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών10. Μια εκτενέστερη
οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό θα δώσει τη δυνατότητα καθορισµού απαιτήσεων για
τον οικολογικό σχεδιασµό, όσον αφορά όλα τα περιβαλλοντικώς σηµαντικά προϊόντα που
συνδέονται µε την ενέργεια, ενδεχοµένως συµπληρώνοντας τις ισχύουσες κοινοτικές
διατάξεις.
1.4.

Συνοχή µε άλλες πολιτικές και κανόνες

Η πρόταση συνάδει απολύτως µε τους στόχους και τους σκοπούς της ανακοίνωσης και του
σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και για τη βιώσιµη
βιοµηχανική πολιτική, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη,
της στρατηγικής της Λισαβόνας, του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το
περιβάλλον11, της ολοκληρωµένης πολιτικής για τα προϊόντα12 και της στρατηγικής φυσικών

8

9

10

11

EL

Οδηγία 2006/121/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006,
για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση
των επικινδύνων ουσιών µε σκοπό την προσαρµογή της στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων (ΕΕ L 396 της 30ής
∆εκεµβρίου 2006).
Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003,
σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24).
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας
στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (ΕΕ L 262 της
27.9.1976, σ. 201).
Έκτο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ.
1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 242
της 10.9.2002, σ. 1.).
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πόρων. Η πρόταση συµβάλλει επίσης σε άλλους τοµείς πολιτικής όπως η ενηµέρωση και η
ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών. Η πρόταση συµβαδίζει επίσης µε τη διοργανική
συµφωνία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας.
2.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2.1.

∆ιαβουλεύσεις

Η διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους παράγοντες µε θέµα την ανακοίνωση και το σχέδιο
δράσης SCP/SIP, που περιλάµβανε τη επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας για τον
οικολογικό σχεδιασµό, έγινε µε τη µορφή δηµόσιας διαβούλευσης στο διαδίκτυο το
φθινόπωρο του 2007.
Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης έχουν εισαχθεί στις εκτιµήσεις επιπτώσεων της
ανακοίνωσης και του σχεδίου δράσης SCP/SIP και της επέκτασης της οδηγίας για τον
οικολογικό σχεδιασµό.
2.2.

Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης

Χρησιµοποιήθηκε εξωτερική εµπειρογνωµοσύνη από το Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Ερευνών – ZEW.
2.3.

Εκτίµηση επιπτώσεων

Η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό αποτελεί µέρος
της ανακοίνωσης και του σχεδίου δράσης SCP/SIP. Μια άλλη συναφής πρόταση που
περιλαµβάνεται στην ίδια νοµοθετική δέσµη είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για την
επισήµανση της ενεργειακής απόδοσης, η οποία θα εξετάσει τις διάφορες επιλογές για την
επισήµανση ευρέος φάσµατος προϊόντων. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης θα εξεταστεί η
«πτυχή της επισήµανσης» της πολιτικής για τα προϊόντα που εξαγγέλθηκε από το σχέδιο
δράσης σχετικά µε τη νοµοθετική δέσµη για την αειφορία.
Η ισχύουσα οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό καλύπτει µόνο τα προϊόντα που
καταναλώνουν ενέργεια (εκτός των µέσων µεταφοράς). Γι’ αυτά, µπορεί να εισαγάγει
υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις που να αντιστοιχούν στην επίδοση του προϊόντος µε το
ελάχιστο κόστος όσον αφορά τον κύκλο ζωής. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι βελτιώσεις των
περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι αποτελεσµατικές από την άποψη του κόστους. Μπορεί οι
τιµές αγοράς των προϊόντων αυτών να αυξηθούν (τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα), ωστόσο οι
ανώτερες επιδόσεις τους θα υπερκαλύψουν την αύξηση σε όλη τη διάρκεια ζωής του
προϊόντος χάρη στο χαµηλότερο κόστος χρήσης.
Ωστόσο, η εκτίµηση επιπτώσεων των προαναφερόµενων σχεδίων δράσης κατέδειξε ότι ο
περιορισµός του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό περιορίζει
σηµαντικά τον αντίκτυπο που µπορεί, εν δυνάµει, να έχει η ολοκληρωµένη πολιτική
προϊόντων της ΕΕ. Η έκθεση εκτίµησης επιπτώσεων αναλύει, εποµένως, κατά πόσο και µε
ποιο τρόπο µπορεί να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για τον οικολογικό
σχεδιασµό και τι αντίκτυπο µπορεί να έχει αυτό. Ο στόχος της έκθεσης είναι εποµένως να
καθοριστεί το βέλτιστο πεδίο εφαρµογής της επέκτασης.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Ολοκληρωµένη
Πολιτική Προϊόντων - Οικοδοµώντας στην συνεκτίµηση του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής (IPP)
[COM (2003) 302 τελικό].
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Εξετάζονται τρεις εναλλακτικές επιλογές:
(1)

Καµία επέκταση του πεδίου εφαρµογής, εποµένως, δυνατότητα κάλυψης
µόνο των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια,

(2)

Επέκταση του πεδίου εφαρµογής πέρα από τα προϊόντα που καταναλώνουν
ενέργεια αλλά διατήρηση της ισχύουσας εξαίρεσης των µέσων µεταφοράς
και

(3)

∆ιεύρυνση του πεδίου εφαρµογής σε όλα τα προϊόντα.

Η ανάλυση επιπτώσεων έχει δύο στάδια. Σε πρώτο στάδιο, καθορίζεται κατά πόσον είναι
δυνατή η επέκταση του πεδίου εφαρµογής και κατά πόσον θα υπάρξουν ουσιαστικές
αλληλεπικαλύψεις µε την ισχύουσα νοµοθεσία σε βαθµό ώστε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο
να κριθεί επαρκές για την αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Σε δεύτερο στάδιο
– σε περίπτωση που κριθεί σκόπιµη η επέκταση – θα αναλυθεί ο περιβαλλοντικός και
οικονοµικός αντίκτυπος που θα είχε εν δυνάµει µια επέκταση στη συγκεκριµένη κατηγορία
προϊόντων. ∆ύο µελέτες χρησιµοποιούνται ως βάση για να καταδειχθούν οι δυνατότητες
πραγµατοποίησης οικονοµιών - ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση – µε την
επέκταση του πεδίου εφαρµογής της πολιτικής για τον οικολογικό σχεδιασµό. Τα διαθέσιµα
στοιχεία δεν επιτρέπουν ακριβή ποσοτικοποίηση των δυνατοτήτων πραγµατοποίησης
οικονοµιών για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, αλλά φανερώνουν ότι για επιλεγµένους
τύπους προϊόντων για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία µπορεί να πραγµατοποιηθεί
σηµαντική µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία να οδηγήσει ταυτόχρονα σε
πραγµατοποίηση οικονοµιών για επιχειρήσεις και τελικούς καταναλωτές.
Η επέκταση του πεδίου εφαρµογής θα δώσει τη δυνατότητα θέσπισης µέτρων εφαρµογής για
εκείνες τις κατηγορίες προϊόντων που δεν καταναλώνουν ενέργεια και οι οποίες
παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων, ενώ
ταυτόχρονα οδηγούν στην πραγµατοποίηση των µεγαλύτερων οικονοµιών κατά τη διάρκεια
της χρήσης. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό στο πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας, η οποία
περιορίζεται στα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια. Θα διενεργηθούν λεπτοµερέστερες
αναλύσεις για τις εκτιµήσεις επιπτώσεων που χρειάζεται να καταρτιστούν για κάθε µέτρο
εφαρµογής.
Το αποτέλεσµα της ανάλυσης είναι ότι η προτιµώµενη λύση είναι η επέκταση πέρα από τα
προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, εκτός των µέσων µεταφοράς. Τα µέσα µεταφοράς
υπόκεινται ήδη σε σύνθετες ρυθµίσεις, οι οποίες, πέρα από την ασφάλεια και άλλες πτυχές,
αφορούν επίσης τις περιβαλλοντικές επιδόσεις (όπως τις εκποµπές CO2 και άλλων ρύπων
από αυτοκίνητα). Τα µέσα µεταφοράς θα πρέπει, εποµένως, να παραµείνουν εκτός του πεδίου
εφαρµογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.

Περίληψη της προτεινόµενης δράσης

Η πρόταση αυτή επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό,
ώστε να καλύψει άλλα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα, πέρα από τα προϊόντα που
καταναλώνουν ενέργεια, και καθιστά δυνατό τον καθορισµό εναρµονισµένων απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασµού για τα προϊόντα αυτά µε µέτρα εφαρµογής. Οι εν λόγω απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασµού είναι υποχρεωτικές διατάξεις που θεσπίζονται για να εξασφαλίσουν
ότι τα προϊόντα δεν θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον.
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3.2.

Νοµική βάση

Η νοµική βάση της παρούσας πρότασης αναδιατύπωσης της οδηγίας 2005/32/ΕΚ για τον
οικολογικό σχεδιασµό είναι το άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ, το οποίο θέτει τις αρχές για την
εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς. Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό εξασφαλίζει
την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της, η οποία
ικανοποιεί τις συνδεόµενες µε το περιβάλλον και την ενέργεια απαιτήσεις, που καθορίζονται
στα µέτρα εφαρµογής που θεσπίζονται βάσει της οδηγίας.
Μολονότι η πρόταση διευρύνει το πεδίο εφαρµογής πέρα από τα προϊόντα που
καταναλώνουν ενέργεια, οι απαιτήσεις για τα προϊόντα θα καθοριστούν µόλις εκδοθούν τα
µέτρα εφαρµογής.
3.3.

Αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας εφαρµόζεται στο βαθµό που η πρόταση δεν εµπίπτει στην
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας.
Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθµό από τα
κράτη µέλη για τον ακόλουθο λόγο.
Εάν ανατεθεί στα κράτη µέλη ο καθορισµός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού για τα
προϊόντα, θα οδηγηθούµε σε αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις και διαδικασίες µε παρόµοιους
στόχους, οι οποίες θα επιφέρουν αδικαιολόγητο κόστος για τη βιοµηχανία και θα σταθούν
εµπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων µέσα στην Κοινότητα.
Η κοινοτική δράση θα επιτύχει καλύτερα τους στόχους της πρότασης για τους ακόλουθους
λόγους.
Η δράση σε κοινοτικό επίπεδο είναι ο µόνος τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος της πρότασης
και να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα ότι οι απαιτήσεις για τα προϊόντα που διατίθενται στην
αγορά είναι ισότιµες σε όλα τα κράτη µέλη και, συνεπώς, να εξασφαλιστεί η ελεύθερη
κυκλοφορία των εµπορευµάτων µέσα στην Κοινότητα.
Το πεδίο εφαρµογής της πρότασης αφορά µόνο τα νέα προϊόντα που διατίθενται για πρώτη
φορά στην κοινοτική αγορά.
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3.4.

Αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους.
Η παρούσα πρόταση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του επιδιωκόµενου
στόχου και, γι’ αυτό, συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5
της Συνθήκης.
Ο διοικητικός και οικονοµικός φόρτος που επωµίζονται η Κοινότητα και οι εθνικές αρχές
ελαχιστοποιείται µε τη συµπερίληψη στην οδηγία, όπως προτείνεται, απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασµού για όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα. Η συµπερίληψη
αυτή ελαχιστοποιεί, για παράδειγµα, το κόστος θέσπισης διαδικασιών σχετικά µε την
επιτήρηση της αγοράς για προϊόντα που δεν καταναλώνουν ενέργεια, επειδή τέτοιες
διαδικασίες υπάρχουν ήδη για τον έλεγχο εφαρµογής της οδηγίας για τον οικολογικό
σχεδιασµό.
Η πιθανή αύξηση του µέσου κόστους παραγωγής, που µπορεί να προκύψει για κάποιους
κατασκευαστές, οι οποίοι µπορεί να τη µεταβιβάσουν στους χρήστες αυξάνοντας τις τιµές
των προϊόντων, είναι ανάλογη του πλεονεκτήµατος που θα προκύψει από τη µείωση των
βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και από τις οικονοµίες που θα πραγµατοποιήσουν οι
χρήστες χάρη στην αυξηµένη απόδοση των προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής.
3.5.

Επιλογή πράξης

Προτεινόµενες πράξεις: Οδηγία.
Η προτεινόµενη πράξη συνάδει µε τη διοργανική συµφωνία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας
και είναι συνεπής µε την επιλογή της συµπερίληψης των νέων διατάξεων στο πλαίσιο της
ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Υπάρχουν δύο τοµείς στους οποίους οι δράσεις θα µπορούσαν να επιφέρουν διοικητικό
κόστος για τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Οι τοµείς αυτοί είναι:
α) Οι εργασίες για τον καθορισµό των µέτρων εφαρµογής της οδηγίας για τον οικολογικό
σχεδιασµό. Η επέκταση του φάσµατος των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό θα αυξήσει τις δυνατότητες επιλογής οµάδων
προϊόντων για τις οποίες µπορούν να θεσπιστούν µέτρα εφαρµογής. Μεταξύ αυτών, θα
εντοπιστούν σηµαντικά προϊόντα προτεραιότητας, τα οποία έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και δυνατότητες βελτίωσης, και θα καταγραφούν στο πρόγραµµα εργασίας που
αναφέρεται στο άρθρο 16 της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό. Οι πιθανές πρόσθετες
δηµοσιονοµικές ανάγκες, που θα προκύψουν από τη διεύρυνση του φάσµατος των προϊόντων
θα καθοριστούν στο πρόγραµµα εργασίας. Η ενδεχόµενη διάθεση πρόσθετων πόρων πρέπει
να είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό και σύµφωνη µε τους
ισχύοντες χρηµατοδοτικούς και δηµοσιονοµικούς κανόνες και διαδικασίες. Η ολοκλήρωση
των δοµών λήψης αποφάσεων που προβλέπει η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό και η
οδηγία για την επισήµανση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων, αφενός, και η
πληροφοριακή λειτουργία του οικολογικού σήµατος, αφετέρου, θα προσφέρουν συνέργειες οι
οποίες θα εξασφαλίσουν ότι οι πόροι χρησιµοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα µέτρα
εφαρµογής έχουν το µεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο µε το µικρότερο οικονοµικό
κόστος.
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β) ∆εν µπορούµε να κάνουµε ακριβή πρόβλεψη όσον αφορά το χρόνο και το κόστος που
συνεπάγονται οι δράσεις, αλλά βασιστήκαµε στη γενική υπόθεση ότι η τροποποίηση της
οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό θα απαιτήσει εργασία έξι ισοδύναµων πλήρους
απασχόλησης από υπαλλήλους της Επιτροπής και άλλο τόσο χρόνο από υπαλλήλους
τουλάχιστον 10 κρατών µελών (είναι απίθανο να συµµετάσχουν όλα τα κράτη µέλη στις
αναλυτικές συζητήσεις). ∆εδοµένου του µέσου ετήσιου κόστους ενός µόνιµου υπαλλήλου της
Επιτροπής (117.000 ευρώ), το κόστος για την Επιτροπή θα είναι περίπου 702.000 ευρώ. Αυτό
δεν περιλαµβάνει καµία πρόσθετη επιβάρυνση για γενικά έξοδα. Ο ορισµός προσωπικού για
τα συγκεκριµένα αυτά καθήκοντα, από τους υπάρχοντες ή πρόσθετους πόρους, εξαρτάται από
τη διαθεσιµότητα πόρων και θα αποφασιστεί στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας διάθεσης
πόρων.
5.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5.1.

Εθνικές διατάξεις

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
5.2.

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος

Η προτεινόµενη πράξη αφορά θέµα του ΕΟΧ και, συνεπώς, πρέπει να επεκταθεί στον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
5.3.

Αναλυτική εξήγηση

Όπως αναφέρθηκε, η οδηγία 2005/32/ΕΚ έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς µε την οδηγία
2008/28/ΕΚ. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, που αφορούν την επέκταση του
φάσµατος προϊόντος ώστε να συµπεριληφθούν όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα,
είναι σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση13 της εν λόγω οδηγίας. Η Επιτροπή
υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της µη διατάραξης της εν εξελίξει εφαρµογής της ισχύουσας
οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό και το διασφαλίζει αυτό µε τον περιορισµό της
πρότασης και του πεδίου συζήτησης στην επέκταση του φάσµατος των προϊόντων.
Εισάγονται τροποποιήσεις στις αιτιολογικές σκέψεις και στο διατακτικό της οδηγίας για τον
οικολογικό σχεδιασµό, ώστε να αντικατοπτρίζεται η επέκταση του πεδίου εφαρµογής σε όλα
τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα.
Στο άρθρο 2, ιδίως, εισάγεται ο ορισµός της έννοιας του συνδεόµενου µε την ενέργεια
προϊόντος.
Στο άρθρο 21, που αφορά την ανασκόπηση της οδηγίας από την Επιτροπή, προστίθεται ότι,
στο πλαίσιο της επέκτασης του φάσµατος των προϊόντων, η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τη
σκοπιµότητα επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας σε µη συνδεόµενα µε την
ενέργεια προϊόντα.
Το άρθρο 23 θεσπίζει τις διατάξεις για την ενσωµάτωση της αναδιατυπωµένης οδηγίας στη
νοµοθεσία των κρατών µελών και ορίζει την ηµεροµηνία εφαρµογής της.
Οι διατάξεις των άρθρων 10, 12, 13, 16 έως 19, 23 και 24 και το παράρτηµα VI της οδηγίας
2005/32/ΕΚ παραµένουν ως έχουν.
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Ισχύουν οι σχετικοί κανόνες για την αναδιατύπωση της κοινοτικής νοµοθεσίας, ιδίως η διοργανική
συµφωνία για µια πλέον συστηµατοποιηµένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νοµικών
πράξεων, της 28ης Νοεµβρίου 2001. Επίσηµη Εφηµερίδα C 077 της 28/03/2002, σ. 1 και το άρθρο 80
Α του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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2005/32 (προσαρµοσµένο)
νέο
2008/0151 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ …/… ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της […]
για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον
αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας
92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για συνδεόµενα µε την ενέργεια
προϊόντα 
⌦ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ⌫

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής14,
Αφού ζητήθηκε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών15,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

νέο
(1)

Η οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης
Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού
σχεδιασµού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για
τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 96/57/EΚ και
2000/55/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου16 έχει τροποποιηθεί
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ουσιωδώς17. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων (που περιορίζονται αυστηρά στην
επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας ώστε να συµπεριληφθούν όλα τα
συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα) είναι σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας, η
αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 1
νέο
(2)

Οι διαφορές µεταξύ των νοµοθετικών ή διοικητικών µέτρων που θεσπίζουν τα κράτη
µέλη για τον οικολογικό σχεδιασµό των
συνδεόµενων µε την ενέργεια 
προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν εµπόδια στο
εµπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό στην Κοινότητα και, ως εκ τούτου,
ενδέχεται να έχουν άµεσο αντίκτυπο στην καθιέρωση και τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών είναι το µόνο µέσο για
την πρόληψη των εµποδίων αυτών στο εµπόριο και για την αποτροπή του αθέµιτου
ανταγωνισµού.
Η επέκταση του πεδίου εφαρµογής σε όλα τα συνδεόµενα µε την
ενέργεια προϊόντα εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για όλα τα
συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα µπορούν να εναρµονίζονται σε επίπεδο
Κοινότητας.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 2
νέο
(3)

Τα συνδεόµενα µε την ενέργεια  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 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
αντίκτυπου 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.

2005/32 αιτιολ.σκέψη 3

EL

(4)

Ο οικολογικός σχεδιασµός των προϊόντων αποτελεί ζωτικό παράγοντα της κοινοτικής
στρατηγικής για την ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων. Ως προληπτική προσέγγιση,
που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων,
διατηρώντας ταυτόχρονα τις λειτουργικές τους ιδιότητες, προσφέρει νέες και
πραγµατικές ευκαιρίες για τους κατασκευαστές, τους καταναλωτές και την κοινωνία
στο σύνολό της.
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2005/32 αιτιολ. σκέψη 4
(5)

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, για την επίτευξη της οποίας µια από τις
διαθέσιµες εναλλακτικές επιλογές είναι η αποδοτικότερη τελική χρήση της
ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρείται ως ουσιαστική συµβολή στην επίτευξη των στόχων
για τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην Κοινότητα. Η ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη κατηγορία τελικής χρήσης ενέργειας
που υπολογίζεται να αυξηθεί εντός των προσεχών 20 έως 30 ετών, εάν δεν ληφθούν
µέτρα πολιτικής για να αντιστραφεί η τάση αυτή. Σύµφωνα µε το υποβληθέν, από την
Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Κλιµατικές Αλλαγήές του Κλίµατος
(ΕΠΑΚΑ), είναι εφικτή η σηµαντική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. ΗΟι
κλιµατικές αλλαγήές του κλίµατος αποτελείούν µια από τις προτεραιότητες του
Έκτου Κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το Περιβάλλον, όπως καθορίσθηκε µε
την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου18. Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί τον αποτελεσµατικότερο από
πλευράς κόστους τρόπο ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασµού και µείωσης της
εξάρτησης από τις εισαγωγές. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπισθούν ουσιαστικά
συνοδευτικά µέτρα και να τεθούν στόχοι που αφορούν τη ζήτηση.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 5
νέο
(6)

Θα πρέπει να αναληφθεί δράση κατά τη φάση σχεδιασµού των του ΠΚΕ
συνδεόµενων µε την ενέργεια προϊόντων , δεδοµένου ότι, σε αυτό το στάδιο,
καθορίζεται η ρύπανση που θα προκαλέσει το προϊόν σε ολόκληρο τον κύκλο της
ζωής του και αυτό το στάδιο αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο µέρος του κόστους.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 6
νέο
(7)

Θα πρέπει να καταρτισθεί συνεκτικό πλαίσιο για την εφαρµογή των κοινοτικών
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού για τα ΠΚΕ
συνδεόµενα µε την ενέργεια
προϊόντα  , µε στόχο να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις αυτές και να βελτιωθεί ο συνολικός
περιβαλλοντικός αντίκτυπός τους. Οι κοινοτικές αυτές απαιτήσεις θα πρέπει να
σέβονται τις αρχές του θεµιτού ανταγωνισµού και του διεθνούς εµπορίου.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 7
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(8)

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
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εφαρµόσιµων στόχων που τίθενται στις αντίστοιχες θεµατικές στρατηγικές του
προγράµµατος αυτού.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 8
νέο
(9)

Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος µέσω της µείωσης του δυνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου των
ΠΚΕ συνδεόµενων µε την ενέργεια προϊόντων , γεγονός που τελικά θα ωφελήσει
τους καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς χρήστες. Η αειφόρος ανάπτυξη
επιβάλλει επίσης τη δέουσα συνεκτίµηση του αντίκτυπου που θα έχουν τα υπό µελέτη
µέτρα στον τοµέα της υγείας, καθώς και στον κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα. Η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων συµβάλλει στην ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή οικονοµική
δραστηριότητα και, συνεπώς, για την αειφόρο ανάπτυξη.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 9
(10)

Αν κράτος µέλος θεωρεί αναγκαίο να διατηρεί εθνικές διατάξεις λόγω µειζόνων
αναγκών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος ή να εισαγάγει νέες, µε
βάση νέα επιστηµονικά στοιχεία που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος,
ενόψει λόγω προβλήµατος το οποίο συντρέχει µόνο στην περίπτωση αυτού του
κράτους µέλους και το οποίο έχει ανακύψει µετά τη λήψη των µέτρων εφαρµογής,
µπορεί να το πράξει τηρώντας τους όρους του άρθρου 95 παράγραφοι 4, 5 και 6 της
Σσυνθήκης, το οποίο προβλέπει ότι προηγείται κοινοποίηση στην Επιτροπή και
έγκριση εκ µέρους της.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 10
νέο
(11)

Προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από τον βελτιωµένο
σχεδιασµό, µπορεί να είναι χρήσιµο να ενηµερώνονται οι καταναλωτές για τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ΠΚΕ
συνδεόµενων µε την ενέργεια προϊόντων  και να τους παρέχονται συµβουλές για
τη χρήση του προϊόντος κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

2005/32 αιτιολ.
(προσαρµοσµένο)

EL

σκέψη

11

(12)

Η προσέγγιση που καθορίζεται στην Πράσινη Βίβλο για την Ολοκληρωµένη Πολιτική
Προϊόντων ⌦ ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο - Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων - Οικοδοµώντας στην
συνεκτίµηση του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής (ΟΠΠ)19 ⌫, η οποία αποτελεί ένα
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σηµαντικό καινοτόµο στοιχείο του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το
περιβάλλον, αποσκοπεί στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αν ληφθεί υπόψη, στο στάδιο του
σχεδιασµού, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος ενός προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής του, υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες να διευκολυνθεί η βελτίωση του
περιβάλλοντος µε αποτελεσµατικό, σε σχέση προς το κόστος, τρόπο. Θα πρέπει να
προβλεφθεί επαρκής ευελιξία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενσωµάτωσης του
παράγοντος αυτού στον σχεδιασµό του προϊόντος, λαµβανοµένων συγχρόνως υπόψη
των τεχνικών, λειτουργικών και οικονοµικών παραµέτρων.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 12
(13)

Μολονότι είναι επιθυµητή µια σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις, η µείωση των αερίων θερµοκηπίου µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας θα πρέπει να θεωρείται ως πρώτιστος περιβαλλοντικός στόχος µέχρις
ότου καταρτισθεί πρόγραµµα εργασίας.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 13
(14)

Μπορεί να είναι αναγκαία και δικαιολογηµένη η θέσπιση ειδικών, ποσοτικά
προσδιορισµένων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού για ορισµένα προϊόντα ή
περιβαλλοντικές πτυχές τους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του
περιβαλλοντικού τους αντίκτυπου. Λαµβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη
συµβολής στην εκπλήρωση των δεσµεύσεων που ανελήφθησαν στα πλαίσια του
πρωτοκόλλου του Κιότο της σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την
κλιµατικές µεταβολές αλλαγή του κλίµατος (UNFCCC), και µε την επιφύλαξη της
ολοκληρωµένης προσέγγισης που προωθεί η παρούσα οδηγία, θα πρέπει να δίδεται
προτεραιότητα στα µέτρα µε υψηλή δυνατότητα µείωσης των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου µε χαµηλό κόστος. Τα µέτρα αυτά µπορούν επίσης να συµβάλλουν στην
αειφόρο χρήση των πόρων και να συνεισφέρουν σηµαντικά στο δεκαετές πλαίσιο
προγραµµάτων για τη βιώσιµη παραγωγή και κατανάλωση που συµφωνήθηκε στην
παγκόσµια σύνοδο κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία πραγµατοποιήθηκε
στο Γιοχάνεσµπουργκ, τον Σεπτέµβριο του 2002.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 14
νέο
(15)

Όπου ενδείκνυται και  ωΩς γενική αρχή, η κατανάλωση ενέργειας των ΠΚΕ
συνδεόµενων µε την ενέργεια προϊόντων  σε λειτουργία αναµονής ή εκτός
λειτουργίας πρέπει να µειωθεί στο ελάχιστο αναγκαίο για την κανονική λειτουργία
τους.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 15
(16)

EL

Ενώ τα διαθέσιµα στην αγορά προϊόντα ή τεχνολογίες µε τις καλύτερες επιδόσεις,
συµπεριλαµβανοµένων όσων διατίθενται στις διεθνείς αγορές, πρέπει να λαµβάνονται
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ως σηµεία αναφοράς, το επίπεδο των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού θα πρέπει
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 την προσαρµογή του κύκλου
ανάπτυξης του προϊόντος και διευκολύνει τον µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό των
ενδιαφεροµένων.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 16
(17)

Θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, όπως η
αυτορρύθµιση από τη βιοµηχανία, όταν η δράση αυτή είναι πιθανόν να εξασφαλίζει
την επίτευξη των στόχων πολιτικής ταχύτερα ή µε χαµηλότερο κόστος απ' ό,τι οι
υποχρεωτικές απαιτήσεις. Εάν οι δυνάµεις της αγοράς δεν κινηθούν προς τη σωστή
κατεύθυνση ή µε αποδεκτή ταχύτητα, µπορεί να χρειασθεί η λήψη νοµοθετικών
µέτρων.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 17
(18)

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

2005/32 αιτιολ. σκέψη 18
(19)

Για την αξιολόγηση των εθελοντικών συµφωνιών ή άλλων µέτρων αυτορρύθµισης
που προτείνονται ως εναλλακτικές δυνατότητες αντί των µέτρων εφαρµογής πρέπει να
υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για τα εξής τουλάχιστον ζητήµατα: ανοικτός
χαρακτήρας της συµµετοχής, προστιθέµενη αξία, αντιπροσωπευτικότητα, ποσοτικά
εκπεφρασµένοι και σταδιακώς εφαρµοζόµενοι στόχοι, συµµετοχή της κοινωνίας των
πολιτών, επίβλεψη και σύνταξη εκθέσεων αναφορών, σχέση κόστους-ωφέλειας στη
διαχείριση αυτορρυθµιζόµενης πρωτοβουλίας και βιωσιµότητα.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 19
(20)

EL

Το κεφάλαιο 6 της ανακοίνωσης της Επιτροπής µε θέµα τις περιβαλλοντικές
συµφωνίες σε κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την
απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος της Επιτροπής µπορεί να
αποτελέσει χρήσιµο οδηγό κατά την αξιολόγηση της αυτορρύθµισης από τη
βιοµηχανία στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.
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2005/32 αιτιολ. σκέψη 20
(21)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ένταξη της αρχής
οικολογικού σχεδιασµού στο πλαίσιο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
των πολύ µικρών επιχειρήσεων. Η ένταξη αυτή µπορεί να διευκολυνθεί από
ευρεία διαθεσιµότητα και την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν
αειφόρο χαρακτήρα των προϊόντων τους.

του
και
την
τον

2005/32 αιτιολ. σκέψη 21
νέο
(22)

Τα ΠΚΕ συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα  που συνάδουν µε τις απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασµού οι οποίες καθορίζονται στα µέτρα εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να φέρουν τη σήµανση «CE» και συναφή πληροφοριακά στοιχεία,
προκειµένου να µπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά και να κυκλοφορούν
ελεύθερα. Η αυστηρή επιβολή των µέτρων εφαρµογής είναι απαραίτητη, ώστε να
διασφαλίζεται η µείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των ΠΚΕ
συνδεόµενων
µε την ενέργεια προϊόντων  που υπόκεινται στη ρύθµιση και να εξασφαλίζεται ο
θεµιτός ανταγωνισµός.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 22
(23)

Κατά την κατάρτιση των µέτρων εφαρµογής και του προγράµµατος εργασίας της, η
Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται µε τους αντιπροσώπους των κρατών µελών
καθώς και µε τα ενδιαφερόµενα για µέρη από την οµάδα του προϊόντος µέρη , όπως
η βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ και των βιοτεχνιών, οιτων
συνδικαλιστικέςών ενώσειςων, οιτων έµποροιεµπόρων, οιτων εισαγωγείςέων, οιτων
οµάδεςων προστασίας του περιβάλλοντος και οιτων ενώσειςων καταναλωτών.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 23
(24)

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

2005/32 αιτιολ. σκέψη 24
(25)

EL

Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ενότητες και τους κανόνες που
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης και που
καθορίζονται από την απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993,
για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της
πιστότητας και τους κανόνες τοποθέτησης επίθεσης και χρήσης της σήµανσης
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πιστότητας «CE» που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής
εναρµόνισης20.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 25
(26)

Οι αρχές επιτήρησης θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα
που σχεδιάζονται εντός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, προκειµένου να
βελτιωθεί η επιτήρηση της αγοράς. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να αξιοποιεί στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνιών και τα σχετικά
κοινοτικά προγράµµατα. Η ανταλλαγή πληροφοριών για περιβαλλοντικές επιδόσεις
και επιτεύξεις κύκλου ζωής και για τις επιτυχηµένες των διαφόρων σχεδιαστικές
λύσεις θα πρέπει να διευκολύνεται. Η σώρευση και η διάδοση των γνώσεων που
παράγονται από τις προσπάθειες οικολογικού σχεδιασµού των κατασκευαστών
αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη της παρούσας οδηγίας.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 26
(27)

Αρµόδιος φορέας είναι συνήθως ο δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας τον οποίο έχουν
ορίσει οι δηµόσιες αρχές και διαθέτει τα αναγκαία εχέγγυα αµεροληψίας και τεχνικής
εµπειρίας για τον έλεγχο της συµµόρφωσης ενός προϊόντος µε τα ισχύοντα µέτρα
εφαρµογής.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 27
(28)

∆εδοµένης της σηµασίας της αποφυγής παραβιάσεων, τα κράτη µέλη πρέπει να
διασφαλίσουν τα αναγκαία µέσα για την αποτελεσµατική επιτήρηση επίβλεψη της
αγοράς.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 28
(29)

Όσον αφορά την κατάρτιση και την ενηµέρωση των ΜΜΕ στον οικολογικό
σχεδιασµό, µπορεί να είναι σκόπιµη η εξέταση συνοδευτικών δραστηριοτήτων.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 29

EL

(30)

Είναι προς το συµφέρον της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς να υπάρχουν
πρότυπα που να έχουν εναρµονισθεί σε κοινοτικό επίπεδο. Όταν έχουν δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία ενός τέτοιου προτύπου,
η συµµόρφωση µε το εν λόγω πρότυπο θα πρέπει να συνιστά τεκµήριο συµµόρφωσης
µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στα µέτρα εφαρµογής τα οποία
θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, αν και θα πρέπει να επιτρέπονται και άλλα
µέτρα απόδειξης της εν λόγω συµµόρφωσης.

20

ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 23.
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2005/32 αιτιολ. σκέψη 30
(31)

Ένας από τους κύριους ρόλους των εναρµονισµένων προτύπων θα πρέπει να είναι η
βοήθεια των προς τους κατασκευαστές 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 ισχύοντος 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.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 31
(32)

Όσον αφορά τους ορισµούς που χρησιµοποιούνται στην παρούσα οδηγία, η
παραποµπή σε σχετικά διεθνή πρότυπα, όπως το ISO 14040, είναι χρήσιµη.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 32
(33)

Η παρούσα οδηγία συνάδει µε ορισµένες αρχές για την εφαρµογή της νέας
προσέγγισης, κατά τα οριζόµενα στο ψήφισµα του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 1985,
για νέα προσέγγιση στο θέµα της τεχνικής εναρµόνισης και τυποποίησης21, και της
παραποµπής σε εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το ψήφισµα του Συµβουλίου,
της 28ης Οκτωβρίου 1999, για τον ρόλο της τυποποίησης στην Ευρώπη22 συνέστησε
στην Επιτροπή να εξετάσει εάν η αρχή της νέας προσέγγισης θα µπορούσε να
επεκταθεί, ως µέσο βελτίωσης και απλούστευσης της νοµοθεσίας, και σε τοµείς που
δεν καλύπτονται ακόµη, όπου αυτό είναι δυνατόν.

2005/32 αιτιολ.
(προσαρµοσµένο)

33

(34)

Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει ισχύουσες κοινοτικές πράξεις, όπως η οδηγία
92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 1992, για την ένδειξη της
κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών µε την
επισήµανση και την παροχή οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα23, ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος
απονοµής οικολογικού σήµατος24, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 του

21

ΕΕ C 136 της 4.6.1985, σ. 1.
ΕΕ C 141 της 19.5.2000, σ. 1.
EE L 297 της 13.10.1992, σ. 16. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.

22
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σκέψη
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6 Νοεµβρίου 2001, σχετικά µε
κοινοτικό πρόγραµµα επισήµανσης ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισµό
⌦ 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης
Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε το κοινοτικό πρόγραµµα επισήµανσης της ενεργειακής
απόδοσης του εξοπλισµού γραφείου ⌫25, η οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού26, η οδηγία 2002/95/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003,
σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού27 και η οδηγία 76/769/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 27 Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και
παρασκευασµάτων ⌦ η οδηγία 2006/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση
των επικινδύνων ουσιών µε σκοπό την προσαρµογή της στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων ⌫28. Οι συνέργειες µεταξύ της παρούσας οδηγίας
και των ισχυουσών κοινοτικών πράξεων θα πρέπει να συµβάλλουν στην αύξηση του
αντίστοιχου αντίκτυπου τους και στη θέσπιση συνεκτικών απαιτήσεων τις οποίες
πρέπει να εφαρµόζουν οι κατασκευαστές.

2005/32 αιτιολ.
(προσαρµοσµένο)

σκέψη

34

∆εδοµένου ότι η οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21 Μαΐου 1992, σχετικά µε τις
απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή
αέρια καύσιµα29, η οδηγία 96/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
3 Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών
ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και συνδυασµών τους30 και η οδηγία 2000/55/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18 Σεπτεµβρίου 2000, σχετικά µε τις
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους
λαµπτήρες φθορισµού31, περιέχουν ήδη διατάξεις για την αναθεώρηση των απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης, αυτές θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο παρόν πλαίσιο.

25
26
27
28
29
30
31
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ΕΕ L 332 της 15.12.2001⌦ 39 της 13.2.2008 ⌫, σ. 1.
ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία ⌦ µε ⌫ από την οδηγία
2003/108/EΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 106) ⌦ 2008/34/EΚ (ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 65) ⌫.
ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19. ⌦ Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2008/35/ΕΚ
(ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 67). ⌫
ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/98/EΚ
της Επιτροπής (ΕΕ L 305 της 1.10.2004, σ. 63) ⌦ 396 της 30.12.2006, σ. 850 ⌫.
ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2004/8 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50).
ΕΕ L 236 της 18.9.1996, σ. 36.
ΕΕ L 279 της 1.11.2000, σ. 33.
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(προσαρµοσµένο)

σκέψη

35

Η οδηγία 92/42/ΕΟΚ προβλέπει ένα σύστηµα επισήµανσης βάσει αστέρων προκειµένου να
προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των λεβήτων. ∆εδοµένου ότι τα
κράτη µέλη και η βιοµηχανία συµφωνούν ότι το σύστηµα επισήµανσης βάσει αστέρων
αποδείχθηκε ότι δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, η οδηγία 92/42/ΕΟΚ θα πρέπει
να τροποποιηθεί ώστε να ανοίξει ο δρόµος για πιο αποτελεσµατικά συστήµατα.

2005/32 αιτιολ.
(προσαρµοσµένο)

σκέψη

36

Οι απαιτήσεις που θεσπίζονται στην οδηγία 78/170/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13
Φεβρουαρίου 1978, περί λειτουργίας των µονάδων παραγωγής θερµότητας για τη θέρµανση
χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού σε υπάρχοντα και σε νέα µη βιοµηχανικά κτίρια
καθώς και περί της µονώσεως του δικτύου διανοµής ζεστού νερού οικιακής χρήσεως στα νέα
µη βιοµηχανικά κτίρια32 έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ, της
οδηγίας 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29 Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου33 και της οδηγίας
2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16 ∆εκεµβρίου 2002,
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων34. Κατά συνέπεια, η οδηγία 78/170/ΕΟΚ θα πρέπει
να καταργηθεί.

2005/32 αιτιολ.
(προσαρµοσµένο)

σκέψη

37

Η οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 1ης ∆εκεµβρίου 1986, που αφορά τον από αέρος
µεταφερόµενο θόρυβο που εκπέµπουν οι οικιακές συσκευές35 καθορίζει τους όρους υπό τους
οποίους τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν τη δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε τον
θόρυβο που εκπέµπουν αυτές οι συσκευές και προβλέπει διαδικασία για τον προσδιορισµό
του επιπέδου του θορύβου. Για σκοπούς εναρµόνισης, οι εκποµπές θορύβου θα πρέπει να
περιλαµβάνονται σε µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Εφόσον η παρούσα οδηγία προβλέπει µια τέτοια ολοκληρωµένη προσέγγιση, η οδηγία
86/594/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί.

32
33
34
35
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ΕΕ L 52 της 23.2.1978, σ. 32. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 82/885/ΕΟΚ (ΕΕ L 378 της
31.12.1982, σ. 19).
ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 15. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της
30.8.1993, σ. 1).
ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.
ΕΕ L 344 της 6.12.1986, σ. 24. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003
(ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).
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2005/32 αιτιολ. σκέψη 38
(35)

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή36.

2008/28 αιτιολ. σκέψη 5
(36)

Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για να τροποποιήσει ή να καταργήσει τις
οδηγίες 92/42/ΕΟΚ, 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ. Αυτή η τροποποίηση ή ανάκληση
πρέπει να θεσπιστεί σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που
προβλέπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

2008/28 αιτιολ.
(προσαρµοσµένο)
νέο
(37)

σκέψη

6

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την αρµοδιότητα να εγκρίνει µέτρα
εφαρµογής που καθορίζουν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για συγκεκριµένα
⌦ συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα ⌫ προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια,
περιλαµβανοµένης της θέσπισης µέτρων κατά τη µεταβατική περίοδο, και, όπου
ενδείκνυται, διατάξεις για τον υπολογισµό των διαφόρων περιβαλλοντικών πτυχών.
∆εδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι γενικής εµβέλειας και έχουν σχεδιαστεί για να
τροποποιήσουν µη ουσιαστικά στοιχεία της ⌦ παρούσας ⌫ οδηγίας 2005/32/ΕΚ µε
την προσθήκη νέων µη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε
την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο.

νέο
(38)

Η Επιτροπή πρέπει, µε βάση την πείρα από την εφαρµογή της οδηγίας, να εξετάσει τη
λειτουργία και την αποτελεσµατικότητά της και να εκτιµήσει τη σκοπιµότητα
επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της πέραν των συνδεόµενων µε την ενέργεια
προϊόντων. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να διαβουλευτεί µε
εκπροσώπους των κρατών µελών, καθώς και µε τα οικεία ενδιαφερόµενα µέρη.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 39
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(39)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε
περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την

36

ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L
200 της 22.7.2006, σ. 11).
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παρούσα οδηγία. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές.

2005/32 αιτιολ. σκέψη 40
(40)

Θα πρέπει να υποµνησθεί ότι, στην παράγραφο 34 της διοργανικής συµφωνίας για τη
βελτίωση της νοµοθεσίας37, ορίζεται ότι το Συµβούλιο «παροτρύνει τα κράτη µέλη να
καταρτίζουν, προς ιδία χρήση, και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους
πίνακες, οι οποίοι θα αποτυπώνουν, στο µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία των
οδηγιών µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους δηµοσιοποιούν».

2005/32 αιτιολ. σκέψη 41
(41)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η διασφάλιση της λειτουργίας
της εσωτερικής αγοράς µε τη θέσπιση της απαίτησης για επίτευξη κατάλληλου
επιπέδου περιβαλλοντικών επιδόσεων από τα προϊόντα, δεν µπορεί να επιτευχθεί
επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορεί, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των
αποτελεσµάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
µπορεί να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5
της Σσυνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, του ιδίου άρθρου, η
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

2005/32 αιτιολ.
(προσαρµοσµένο)

σκέψη
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Η Επιτροπή των Περιφερειών δεν έδωσε τη γνώµη της, αν και της ζητήθηκε,
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Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να
περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας της προϋπάρχουσας
οδηγίας. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν
τροποποιούνται κατ’ ουσία προκύπτει από την προϋπάρχουσα οδηγία.

(43)

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον
αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται
στο παράρτηµα ΙΧ, µέρος Β,

37

ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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νέο
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο για τη θέσπιση κοινοτικών απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασµού για τα
συνδεόµενα µε την ενέργεια  προϊόντα που
καταναλώνουν ενέργεια, προκειµένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των
προϊόντων αυτών στην εσωτερική αγορά.
2. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη θέσπιση απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν τα
συνδεόµενα µε την ενέργεια  προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια τα οποία
καλύπτονται από µέτρα εφαρµογής, προκειµένου τα εν λόγω προϊόντα να διατίθενται στην
αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία. Συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη αυξάνοντας την
ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.
3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα µέσα µεταφοράς προσώπων ή εµπορευµάτων.
4. Η παρούσα οδηγία και τα µέτρα εφαρµογής που θεσπίζονται δυνάµει αυτής ισχύουν υπό
την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τη διαχείριση αποβλήτων, και της
κοινοτικής νοµοθεσίας περί χηµικών ουσιών, συµπεριλαµβανοµένης της κοινοτικής
νοµοθεσίας περί φθοριούχων φθοριωµένων αερίων θερµοκηπίου θερµοκηπίων.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

2005/32 (προσαρµοσµένο)
νέο
1. « Συνδεόµενο µε την ενέργεια  προϊόν-που καταναλώνει ενέργεια ή ΠΚΕ ⌦ ,
εφεξής «το προϊόν», ⌫:
κάθε προϊόν που, κατά τη χρήση του, έχει επίδραση
στην κατανάλωση ενέργειας  το οποίο, αφού διατεθεί ⌦ διατίθεται ⌫ στην
αγορά ή/και τεθεί ⌦ τίθεται ⌫ σε λειτουργία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ,
εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, ορυκτά καύσιµα και
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) για να λειτουργήσει σύµφωνα µε τη χρήση για την
οποία προορίζεται, καθώς και το προϊόν το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή,
τη µεταφορά και τη µέτρηση της ενέργειας αυτής, συµπεριλαµβανοµένων των
εξαρτηµάτων που εξαρτώνται από την κατανάλωση ενέργειας και
που 
προορίζονται να ενσωµατωθούν σε ένα ΠΚΕ
συνδεόµενα µε την ενέργεια
προϊόντα  που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και τα οποία διατίθενται
στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως µεµονωµένα εξαρτήµατα για τελικούς
χρήστες, και των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις µπορούν να αξιολογούνται µε
ανεξάρτητο τρόπο·
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2.«Κατασκευαστικά στοιχεία και υποµονάδες συναρµολόγησης»: εξαρτήµατα που
προορίζονται να ενσωµατωθούν σε ΠΚΕ προϊόντα  και τα οποία δεν διατίθενται
στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως µεµονωµένα εξαρτήµατα για τελικούς
χρήστες ή οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των οποίων δεν µπορούν να αξιολογούνται
µε ανεξάρτητο τρόπο·
3.«Μέτρα εφαρµογής»: µέτρα που εκδίδονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και
τα οποία θεσπίζουν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για συγκεκριµένα ΠΚΕ
προϊόντα  ή για ορισµένες περιβαλλοντικές πτυχές τους·
4.«∆ιάθεση στην αγορά»: κυκλοφορία, για πρώτη φορά, ΠΚΕ ενός προϊόντος 
στην κοινοτική αγορά, µε στόχο τη διανοµή ή τη χρήση του στην Κοινότητα, είτε
έναντι αντιτίµου είτε δωρεάν, και ανεξάρτητα από την τεχνική πώλησης·
5.«Θέση σε λειτουργία»: η πρώτη χρήση ΠΚΕ
ενός προϊόντος  από τον εντός
της Κοινότητας τελικό χρήστη προς τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται·
6.«Κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατασκευάζει ΠΚΕ
προϊόντα  τα οποία εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία και είναι υπεύθυνο για τη
συµµόρφωσή τους µε αυτή, ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά ή/και της θέσης
τους σε λειτουργία µε τη δική του επωνυµία ή το δικό του σήµα ή για δική του
χρήση. Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής κατά τα οριζόµενα στην πρώτη πρόταση, ή
εισαγωγέας κατά την έννοια του σηµείου 8, οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόντα τα οποία εµπίπτουν
στην παρούσα οδηγία θεωρείται κατασκευαστής·
7.«Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον
κατασκευαστή να διεκπεραιώνει, εξ ονόµατός του, όλες ή ορισµένες από τις
υποχρεώσεις και διατυπώσεις που συνδέονται µε την παρούσα οδηγία·
8.«Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Κοινότητα
που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο των
επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων·
9.«Υλικά»: όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής
των ΠΚΕ προϊόντων ·
10.«Σχεδιασµός προϊόντος»: το σύνολο των διαδικασιών που µετατρέπουν τις
απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το ΠΚΕ προϊόν  από απόψεως νοµικής,
τεχνικής, ασφαλείας, λειτουργίας, αγοράς ή άλλης σε τεχνικές προδιαγραφές ενός
ΠΚΕ προϊόντος ·
11.«Περιβαλλοντική πτυχή»: στοιχείο ή λειτουργία ενός ΠΚΕ
προϊόντος  που
µπορεί να αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του·
12.«Περιβαλλοντικός αντίκτυπος»: κάθε µεταβολή στο περιβάλλον η οποία
προκύπτει εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από ΠΚΕ ένα προϊόν  κατά τη διάρκεια του
κύκλου ζωής του·
13.«Κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόµενα στάδια ενός ΠΚΕ
προϊόντος , από τη χρήση της πρώτης ύλης έως την τελική διάθεσή του·
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14.«Επαναχρησιµοποίηση»: κάθε ενέργεια µε την οποία ένα ΠΚΕ
προϊόν  ή
εξαρτήµατά του, που έχουν φτάσει στο τέλος της πρώτης χρήσης τους,
χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάσθηκαν,
συµπεριλαµβανοµένης της συνεχούς χρήσης ενός ΠΚΕ
προϊόντος  το οποίο
επιστρέφεται σε σηµεία συλλογής, διανοµείς, φορείς ανακύκλωσης ή
κατασκευαστές, καθώς και της επαναχρησιµοποίησης ενός ΠΚΕ
προϊόντος 
µετά από ανακαίνιση·
15.«Ανακύκλωση»: η επανεπεξεργασία αποβλήτων στα πλαίσια µιας διαδικασίας
παραγωγής για τον αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς, όχι όµως για την ανάκτηση
ενέργειας·
16.«Ανάκτηση ενέργειας»: κάθε χρήση καυσίµων αποβλήτων ως µέσων παραγωγής
ενέργειας µέσω της άµεσης καύσης µε ή χωρίς άλλα απόβλητα αλλά µε ανάκτηση
της θερµότητας·

2005/32
17.«Ανάκτηση»: κάθε εφαρµοστέα ενέργεια που προβλέπεται στο παράρτηµα II B
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15 Ιουλίου 1975, ⌦ 2006/12/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, ⌫ περί
των στερεών αποβλήτων38·
18.«Απόβλητο»: κάθε ουσία ή αντικείµενο των κατηγοριών που ορίζονται στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ⌦ 2006/12/ΕΚ ⌫ την οποία ο κάτοχος
απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει·

2005/32
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19.«Επικίνδυνο απόβλητο»: κάθε απόβλητο που εµπίπτει στο άρθρο 1, παράγραφος
4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, για τα
επικίνδυνα απόβλητα39·
20.«Οικολογικό προφίλ»: περιγραφή, σύµφωνα µε το εφαρµόσιµο
ισχύον 
µέτρο εφαρµογής για το συγκεκριµένο ΠΚΕ προϊόν  , των εισροών και εκροών
(όπως πρώτες ύλες, εκποµπές και απόβλητα) που συνδέονται µε ένα ΠΚΕ
προϊόν  καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και που είναι σηµαντικές
από την άποψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπού του και εκφράζονται σε φυσικά
µεγέθη τα οποία µπορούν να µετρηθούν·
21.«Περιβαλλοντικές επιδόσεις» ενός ΠΚΕ
προϊόντος : τα αποτελέσµατα της
εκ µέρους του κατασκευαστή διαχείρισης των περιβαλλοντικών πτυχών του ΠΚΕ
προϊόντος , όπως αντικατοπτρίζονται στον φάκελο τεχνικών προδιαγραφών·
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από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
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2.7.1994, σ. 28).
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22.«Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων»: η διαδικασία βελτίωσης των
περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός ΠΚΕ
προϊόντος , κατά τη διάρκεια
διαδοχικών γενεών του, αν και όχι κατ' ανάγκην για όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές
του προϊόντος ταυτοχρόνως·
23.«Οικολογικός σχεδιασµός»: η ένταξη των περιβαλλοντικών πτυχών στο
σχεδιασµό του προϊόντος µε στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
του ΠΚΕ προϊόντος  καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του·
24.«Απαίτηση οικολογικού σχεδιασµού»: κάθε απαίτηση που αφορά ένα ΠΚΕ
προϊόν  ή τον σχεδιασµό ενός ΠΚΕ προϊόντος  , σκοπός της οποίας είναι η
βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων, ή κάθε απαίτηση παροχής
πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές πτυχές ενός ΠΚΕ προϊόντος ·
25.«Γενική απαίτηση οικολογικού σχεδιασµού»: κάθε απαίτηση οικολογικού
σχεδιασµού που βασίζεται στο οικολογικό προφίλ ενός ΠΚΕ
ενός προϊόντος 
συνολικά και που δεν θέτει συγκεκριµένες οριακές τιµές για συγκεκριµένες
περιβαλλοντικές πτυχές·
26.«Ειδική απαίτηση οικολογικού σχεδιασµού»: µια ποσοτικοποιηµένη και
µετρήσιµη απαίτηση οικολογικού σχεδιασµού που αφορά µια συγκεκριµένη
περιβαλλοντική πτυχή ενός ΠΚΕ
προϊόντος  , όπως η κατανάλωση ενέργειας
κατά τη χρήση, υπολογιζόµενη για δεδοµένη µονάδα επίδοσης·
27.«Εναρµονισµένο πρότυπο»: τεχνική προδιαγραφή που εκδίδεται από
αναγνωρισµένο φορέα τυποποίησης βάσει εντολής της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας
πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών40, µε σκοπό τη
θέσπιση ευρωπαϊκής απαίτησης, η συµµόρφωση µε την οποία δεν είναι
υποχρεωτική.
Άρθρο 3
∆ιάθεση στην αγορά ή/και θέση σε λειτουργία
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσζουν ότι τα ΠΚΕ
προϊόντα  που καλύπτονται από µέτρα εφαρµογής µπορούν να διατίθενται στην αγορά
ή/και να τίθενται σε λειτουργία µόνο εάν έχουν συµµορφωθεί µε τα εν λόγω µέτρα και
φέρουν τη σήµανση CE σύµφωνα µε το άρθρο 5.
2. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιτήρηση της
αγοράς. Φροντίζουν ώστε οι εν λόγω αρχές να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν τις
απαραίτητες εξουσίες, προκειµένου να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για τα οποία είναι
αρµόδιες δυνάµει της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τα καθήκοντα, τις
εξουσίες και τις οργανωτικής φύσεως ρυθµίσεις των αρµόδιων αρχών. Οι αρχές αυτές
δύνανται:
i) να οργανώνουν κατάλληλους ελέγχους συµµόρφωσης των ΠΚΕ προϊόντων ,
σε κατάλληλη κλίµακα, και να υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον
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εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του να αποσύρει από την αγορά µη συµµορφούµενα
προϊόντα ΠΚΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 7,
ii) να απαιτούν την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών εκ µέρους των
ενδιαφεροµένων, όπως ορίζεται στα µέτρα εφαρµογής,
iii) να λαµβάνουν δείγµατα των προϊόντων και να τα υποβάλλουν σε ελέγχους
συµµόρφωσης.
3. Τα κράτη µέλη τηρούν ενήµερη την Επιτροπή ως προς τα αποτελέσµατα της επιτήρησης
της αγοράς, και, οσάκις ενδείκνυται, η Επιτροπή διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στα
υπόλοιπα κράτη µέλη.
4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές και τους
λοιπούς ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά µε τη συµµόρφωση των
προϊόντων στις αρµόδιες αρχές.
Άρθρο 4
Ευθύνες του εισαγωγέα
Όταν ο παραγωγός δεν είναι εγκατεστηµένος εντός της Κοινότητας και δεν υπάρχει
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος, η υποχρέωση:
–

να διασφαλίζει ότι το ΠΚΕ
προϊόν  το οποίο διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε
λειτουργία συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία και τα ισχύοντα µέτρα
εφαρµογής,

–

να έχει διαθέσιµη τη δήλωση συµµόρφωσης και την τεχνική τεκµηρίωση,

βαρύνει τον εισαγωγέα.
Άρθρο 5
Σήµανση και δήλωση συµµόρφωσης
1. Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ προϊόντος 
που καλύπτεται από µέτρα εφαρµογής, τοποθετείται στο προϊόν η σήµανση συµµόρφωσης
CE και εκδίδεται δήλωση συµµόρφωσης, µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ΠΚΕ προϊόν  έχει
συµµορφωθεί µε όλες τις σχετικές διατάξεις του εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου εφαρµογής.
2. Η σήµανση συµµόρφωσης CE αποτελείται από τα αρχικά «CE», όπως ορίζεται στο
παράρτηµα III.
3. Η δήλωση συµµόρφωσης περιλαµβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτηµα VI και
παραπέµπει στο εφαρµόσιµο κατάλληλο µέτρο εφαρµογής.
4. Η τοποθέτηση στο ΠΚΕ
προϊόν  σηµάτων που ενδέχεται να παραπλανήσουν τους
χρήστες ως προς την έννοια ή τη µορφή της σήµανσης CE απαγορεύεται.
5. Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν, οι όσον αφορά τις  πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται σύµφωνα µε το µέρος 2 του παραρτήµατος Ι, να είναι διατυπωµένες στην ή τις
επίσηµες γλώσσες τους, όταν το ΠΚΕ προϊόν  φθάνει στον τελικό χρήστη.
Τα κράτη µέλη επιτρέπουν επίσης την παροχή των εν λόγω πληροφοριών σε µία ή
περισσότερες άλλες επίσηµες κοινοτικές γλώσσες.
Κατά την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, τα κράτη µέλη λαµβάνουν ιδίως υπόψη:
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α) τη δυνατότητα παροχής των πληροφοριών µε εναρµονισµένα σύµβολα ή
αναγνωρισµένους κωδικούς ή άλλα µέτρα·
β) το είδος των χρηστών που προβλέπεται να χρησιµοποιήσουν το ΠΚΕ
και τη φύση
το είδος  των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται.

προϊόν 

Άρθρο 6
Ελεύθερη κυκλοφορία
1. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεµποδίζουν, για λόγους απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασµού που αφορούν τις παραµέτρους οικολογικού σχεδιασµού που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, µέρος 1, οι οποίες καλύπτονται από το εφαρµόσιµο
ισχύον  µέτρο εφαρµογής, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία στο
έδαφός τους ενός ΠΚΕ προϊόντος , που έχει συµµορφωθεί µε όλες τις σχετικές διατάξεις
του εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου εφαρµογής και φέρει τη σήµανση CE σύµφωνα µε το
άρθρο 5.
2. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεµποδίζουν, για λόγους απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασµού που αφορούν τις παραµέτρους οικολογικού σχεδιασµού που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, µέρος 1, ενός ΠΚΕ προϊόντος  που φέρει τη σήµανση CE
σύµφωνα µε το άρθρο 5, για το οποίο το εφαρµόσιµο ισχύον µέτρο εφαρµογής δεν
προβλέπει απαίτηση οικολογικού σχεδιασµού.
3. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν την παρουσίαση, π.χ. σε εµπορικές εκθέσεις και επιδείξεις,
ΠΚΕ
προϊόντων  τα οποία δεν συµφωνούν µε τις διατάξεις του εφαρµόσιµου µέτρου
εφαρµογής, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ορατή ένδειξη σύµφωνα µε την οποία δεν
διατίθενται στην αγορά/τίθενται σε λειτουργία έως ότου συµµορφωθούν µε τις διατάξεις
αυτές.
Άρθρο 7
Ρήτρα διασφάλισης
1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώνει ότι ένα ΠΚΕ προϊόν  που φέρει την αναφερόµενη
στο άρθρο 5 σήµανση CE και χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τη χρήση για την οποία
προορίζεται δεν έχει συµµορφωθεί µε όλες τις σχετικές διατάξεις του εφαρµόσιµου
ισχύοντος  µέτρου εφαρµογής, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός
του υποχρεούται να εξασφαλίσζει τη συµµόρφωση του ΠΚΕ προϊόντος  µε τις διατάξεις
του εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου εφαρµογής ή/και µε τη σήµανση CE και να θέστει
τέρµα στην παράβαση σύµφωνα µε τους όρους που θέτει το κράτος µέλος.
Όταν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι ΠΚΕ ένα προϊόν  ενδέχεται να µη συµµορφώνεται,
το κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, τα οποία, αναλόγως της βαρύτητας της µη
συµµόρφωσης, µπορεί να φθάνουν και στην απαγόρευση της διάθεσης του ΠΚΕ
προϊόντος  στην αγορά, µέχρι να αποδειχθεί η συµµόρφωση.
Αν η µη συµµόρφωση συνεχιστείίζεται, το κράτος µέλος αποφασίζει να περιορίσει ή να
απαγορεύσει τη διάθεση του εν λόγω ΠΚΕ προϊόντος  στην αγορά ή/και τη θέση του σε
λειτουργία ή εξδιασφαλίζει την απόσυρσή του από την αγορά.
Σε περιπτώσεις απαγόρευσης ή απόσυρσης από την αγορά, ενηµερώνονται αµέσως η
Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.
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2. Κάθε απόφαση η οποία λαµβάνεται από κράτος µέλος σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία
και η οποία περιορίζει ή απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός
ΠΚΕ προϊόντος , αναφέρει µε ακρίβεια τους λόγους στους οποίους βασίζεται.
Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται αµέσως στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος συγχρόνως
ενηµερώνεται για τα ένδικα µέσα βοηθήµατα που διαθέτει δυνάµει της νοµοθεσίας που
ισχύει στο οικείο κράτος µέλος και για τις προθεσµίες άσκησης των µέσων ένδικων αυτών
βοηθηµάτων αυτών.
3. Το κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για τη λήψη
οποιασδήποτε απόφασης δυνάµει της παραγράφου 1, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους
και, ιδίως, διευκρινίζοντας αν η µη συµµόρφωση οφείλεται:
α) στη µη πλήρωση των απαιτήσεων του εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου
εφαρµογής·
β) στην εσφαλµένη εφαρµογή των εναρµονισµένων προτύπων κατά τα αναφερόµενα
στο άρθρο 10 παράγραφος 2·
γ) σε ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 10
παράγραφος 2.
4. Η Επιτροπή αρχίζει αµελλητί αµέσως διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφεροµένους, και
µπορεί να ζητήσειά τεχνικές συµβουλές από ανεξάρτητους εξωτερικούς εµπειρογνώµονες.
Μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, η Επιτροπή ενηµερώνει αµέσως το κράτος µέλος το οποίο
έλαβε την απόφαση και τα άλλα κράτη µέλη για τις απόψεις της.
Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η απόφαση δεν είναι δικαιολογηµένη, ενηµερώνει αµέσως σχετικά
τα κράτη µέλη.
5. Όταν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου βασίζεται σε
έλλειψη ανεπάρκεια του εναρµονισµένου προτύπου, η Επιτροπή κινεί αµέσως τη διαδικασία
του άρθρου 10 παράγραφοι 2, 3 και 4. Η Επιτροπή ενηµερώνει συγχρόνως την επιτροπή που
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.
6. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εγγυηθούν, όταν αυτό
δικαιολογείται, την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διαδικασία
αυτή.
7. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
δηµοσιοποιούνται µε διαφανή τρόπο.
8. Η γνώµη της Επιτροπής για τις αποφάσεις αυτές δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 8
Αξιολόγηση συµµόρφωσης
1. Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός ΠΚΕ
προϊόντος  που καλύπτεται από µέτρα
εφαρµογής, ή/και τη θέση ενός ΠΚΕ
προϊόντος  σε λειτουργία, ο κατασκευαστής ή ο
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του µεριµνά για τη διενέργεια αξιολόγησης σχετικά µε τη
συµµόρφωση του ΠΚΕ
προϊόντος  µε όλες τις οικείες απαιτήσεις του εφαρµόσιµου
ισχύοντος µέτρου εφαρµογής.
2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης διευκρινίζονται προσδιορίζονται από τα
µέτρα εφαρµογής και αφήνουν στους κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέξγουν µεταξύ
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του εσωτερικού ελέγχου σχεδιασµού, που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙV, και του
συστήµατος διαχείρισης, που αναφέρεται στο παράρτηµα V. Όταν είναι δεόντως
δικαιολογηµένη και ανάλογη προς τον κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης
επιλέγεται µεταξύ των σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ.
Όταν ένα κράτος µέλος έχει ισχυρές ενδείξεις ενδεχόµενης µη συµµόρφωσης ΠΚΕ
ενός
προϊόντος , το εν λόγω κράτος µέλος δηµοσιεύει το ταχύτερο δυνατόν τεκµηριωµένη
αξιολόγηση της συµµόρφωσης του ΠΚΕ
προϊόντος , την οποία µπορεί να διεξαγάγει
αρµόδιος φορέας, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διορθωτική επέµβαση, εφόσον απαιτείται.
Αν ένα ΠΚΕ
προϊόν  που καλύπτεται από µέτρα εφαρµογής έχει σχεδιασθεί από
οργανισµό καταχωρισηµένο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 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)41 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
προϊόν  που καλύπτεται από µέτρα εφαρµογής έχει σχεδιασθεί από
οργανισµό ο οποίος διαθέτει σύστηµα διαχείρισης που περιλαµβάνει τη λειτουργία του
σχεδιασµού του προϊόντος και το οποίο εφαρµόζεται σύµφωνα µε εναρµονισµένα πρότυπα, οι
αριθµοί αναφοράς των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αυτό το σύστηµα διαχείρισης τεκµαίρεται ότι έχει συµµορφωθεί µε τις αντίστοιχες
απαιτήσεις του παραρτήµατος V.
3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ προϊόντος  που
καλύπτεται από µέτρα εφαρµογής, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος
του διατηρεί, για διενέργεια επιθεώρησης, επί χρονικό διάστηµα 10 ετών µετά την κατασκευή
του τελευταίου ΠΚΕ
προϊόντος , τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη διενεργηθείσα
αξιολόγηση συµµόρφωσης, καθώς και τις δηλώσεις συµµόρφωσης που εκδόθηκαν.
Τα σχετικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση της αρµόδιας αρχής κράτους µέλους εντός 10
ηµερών µετά την παραλαβή σχετικού αιτήµατος.
4. Τα έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση της συµµόρφωσης και τη δήλωση
συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 συντάσσονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες
της Κοινότητας.
Άρθρο 9
Τεκµήριο συµµόρφωσης
1. Τα κράτη µέλη θεωρούν ότι τα ΠΚΕ
προϊόντα  που φέρουν την αναφερόµενη στο
άρθρο 5 σήµανση CE έχουν συµµορφωθεί µε τις σχετικές διατάξεις του εφαρµόσιµου
ισχύοντος µέτρου εφαρµογής.
2. Τα κράτη µέλη θεωρούν ότι τα ΠΚΕ
προϊόντα  για τα οποία έχουν εφαρµοσθεί
εναρµονισµένα πρότυπα, οι αριθµοί αναφοράς των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συµµορφωθεί µε όλες τις σχετικές απαιτήσεις
του εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου εφαρµογής στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω πρότυπα.
3. Τα ΠΚΕ
προϊόντα  στα οποία έχει απονεµηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήµα
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 τεκµαίρεται ότι έχουν συµµορφωθεί µε τις
41
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απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού του εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου εφαρµογής,
εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το οικολογικό σήµα.
4. Για τους σκοπούς της τεκµαιρόµενης συµµόρφωσης στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας, η
Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, µπορεί να
αποφασίζει ότι και άλλα οικολογικά σήµατα πληρούν ισοδύναµους όρους µε το κοινοτικό
οικολογικό σήµα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000. Τα ΠΚΕ προϊόντα 
στα οποία έχουν απονεµηθεί τέτοια οικολογικά σήµατα, τεκµαίρεται ότι έχουν συµµορφωθεί
µε τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού του εφαρµόσιµου µέτρου εφαρµογής, εφόσον οι εν
λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το οικολογικό σήµα.
Άρθρο 10
Εναρµονισµένα πρότυπα
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν, κατά το δυνατόν, για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων, ώστε
να καθίσταται δυνατή η διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη σε εθνικό επίπεδο σχετικά
µε τη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης των εναρµονισµένων προτύπων.
2. Όταν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εναρµονισµένα πρότυπα, η εφαρµογή
των οποίων τεκµαίρεται ότι πληροί τις ειδικές διατάξεις ενός εφαρµόσιµου ισχύοντος
µέτρου εφαρµογής, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις εν λόγω διατάξεις, το οικείο κράτος
µέλος ή η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά τη µόνιµη επιτροπή που συστάθηκε µε το άρθρο 5
της οδηγίας 98/34/ΕΚ, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη
της κατεπειγόντως.
3. Υπό το πρίσµα Με βάση της γνώµης της εν λόγω επιτροπής, η Επιτροπή αποφασίζει να
δηµοσιεύσει, να µη δηµοσιεύσει, να δηµοσιεύσει µε περιορισµό, να διατηρήσει ή να
αποσύρει τις αναφορές των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Η Επιτροπή ενηµερώνει τον οικείο ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης και, αν χρειάζεται,
εκδίδει νέα εντολή µε σκοπό την αναθεώρηση των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων.
Άρθρο 11
Απαιτήσεις για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις υποµονάδες συναρµολόγησης
Τα µέτρα εφαρµογής δύνανται να απαιτούν από τους κατασκευαστές ή τους
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά ή/και θέτουν σε
λειτουργία κατασκευαστικά στοιχεία και υποµονάδες αξιολόγησης συναρµολόγησης  να
παρέχουν στον κατασκευαστή ενός ΠΚΕ
προϊόντος  που καλύπτεται από µέτρα
εφαρµογής τις σχετικές πληροφορίες για την υλική σύνθεση και για την κατανάλωση
ενέργειας, υλικών ή/και πόρων των κατασκευαστικών στοιχείων ή υποµονάδων
συναρµολόγησης.
Άρθρο 12
∆ιοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη λήψη των δεόντων µέτρων, ώστε να ενθαρρύνουν τις
αρµόδιες για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας αρχές να συνεργάζονται µεταξύ τους, να
ανταλλάσσουν πληροφορίες και να παρέχουν προς την Επιτροπή πληροφορίες, ούτως ώστε
να υποβοηθείται η λειτουργία της παρούσας οδηγίας, και ιδίως η εφαρµογή του άρθρου 7.
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Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να αξιοποιούν, στο µέγιστο
δυνατό βαθµό, τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας και µπορούν να υποστηρίζονται από
σχετικά κοινοτικά προγράµµατα.
Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας.
2. Η ακριβής φύση και η δοµή της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ της Επιτροπής και των
κρατών µελών αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.
3. Η Επιτροπή λαµβάνει τα δέοντα µέτρα, ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ κρατών
µελών και να συµβάλλει σε αυτήν κατά τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 13
Επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους
1. Στο πλαίσιο προγραµµάτων από τα οποία οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και
οι πολύ µικρές επιχειρήσεις µπορούν να αντλήσουν οφέλη, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της
πρωτοβουλίες που βοηθούν τις ΜΜΕ και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις να ενσωµατώσουν
περιβαλλοντικές παραµέτρους, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, κατά
το σχεδιασµό των προϊόντων τους.

2008/28 άρθ. 1, σηµ. 1
21α. Κατευθυντήριες γραµµές που καλύπτουν ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στον οικείο παραγωγικό τοµέα δύνανται να συνοδεύουν τα µέτρα
εφαρµογής. Αν απαιτείται, και σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η Επιτροπή µπορεί να παρέχει
επιπλέον ειδικευµένο υλικό για να διευκολύνει τις ΜΜΕ στην εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας.

2005/32
νέο
32. Τα κράτη µέλη µεριµνούν, ιδίως µε την ενίσχυση των δικτύων και δοµών παροχής
βοήθειας, για την ενθάρρυνση των ΜΜΕ και των πολύ µικρών επιχειρήσεων να υιοθετήσουν,
ήδη από το στάδιο του σχεδιασµού του προϊόντος, περιβαλλοντικώς υγιή προσέγγιση και να
προσαρµοσθούν προς τη µελλοντική ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Άρθρο 14
Πληροφορίες για τον καταναλωτή
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα µέτρα εφαρµογής, οι κατασκευαστές διασφαλίζουν, υπό τη µορφή
που κρίνουν κατάλληλη, ότι στους καταναλωτές των ΠΚΕ προϊόντων  παρέχονται:

EL

–

η αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε το ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν στην
αειφόρο χρήση του προϊόντος,

–

τα οικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα οφέλη του οικολογικού
σχεδιασµού, όταν τα µέτρα εφαρµογής το απαιτούν.
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Άρθρο 15
Μέτρα εφαρµογής

2008/28 άρθ. 1, σηµ. 2, στοιχ.
α)
νέο
1. Όταν ένα ΠΚΕ
προϊόν  πληροί τα κριτήρια που παρατίθενται στην παράγραφο 2,
εµπίπτει σε µέτρο εφαρµογής ή µέτρο αυτορρύθµισης κατά την παράγραφο 3 στοιχείο β).
Αυτά τα µέτρα εφαρµογής, που αποσκοπούν στην τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας, µε τη συµπλήρωσή της, εγκρίνονται σύµφωνα µε την κανονιστική
διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 19 παράγραφος 3.

2005/32
νέο
2. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τα ακόλουθα:
α) το ΠΚΕ
προϊόν  πρέπει να αντιπροσωπεύει σηµαντικό όγκο πωλήσεων και
εµπορικών συναλλαγών εντός της Κοινότητας, ενδεικτικά άνω των 200.000
τεµαχίων εντός ενός έτους, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία·
β) δεδοµένων των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε
λειτουργία, το ΠΚΕ
προϊόν  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
προϊόν  πρέπει να παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες βελτίωσης
όσον αφορά τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο χωρίς υπερβολικό κόστος,
λαµβάνοντας υπόψη ειδικότερα:
–

την έλλειψη άλλης σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας ή την ακατάλληλη
αντιµετώπιση του ζητήµατος από τις δυνάµεις της αγοράς,

–

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

3. Όταν καταρτίζει σχέδιο µέτρου εφαρµογής, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τυχόν απόψεις τις
οποίες έχει εκφράσει η επιτροπή του άρθρου 19 παράγραφος 1 και επιπλέον λαµβάνει υπόψη:
α) 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·
β) συναφείς κοινοτικές διατάξεις και µέτρα αυτορρύθµισης, όπως οι εθελοντικές
συµφωνίες, τα οποία, κατόπιν αξιολογήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 17, αναµένεται
να επιτύχουν τους στόχους της σχετικής πολιτικής ταχύτερα ή µε µικρότερο κόστος
απ' ό,τι οι υποχρεωτικές απαιτήσεις.
4. Κατά την κατάρτιση σχεδίου µέτρου εφαρµογής, η Επιτροπή:
α) µελετά τον κύκλο ζωής του ΠΚΕ
προϊόντος  και όλες τις σηµαντικές
περιβαλλοντικές παραµέτρους, µεταξύ άλλων την ενεργειακή αποδοτικότητα. Το
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βάθος ανάλυσης των περιβαλλοντικών πτυχών και της δυνατότητας βελτίωσής τους
είναι ανάλογο της σηµασίας τους. Η υιοθέτηση των απαιτήσεων οικολογικού
σχεδιασµού στις σηµαντικές περιβαλλοντικές πτυχές ενός ΠΚΕ προϊόντος  δεν
επιβραδύνεται αδικαιολόγητα από αβεβαιότητες που αφορούν τις άλλες πτυχές·
β) πραγµατοποιεί αξιολόγηση των συνεπειών για το περιβάλλον, τους καταναλωτές
και τους κατασκευαστές, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, από άποψη
ανταγωνιστικότητας και για στις αγορές εκτός Κοινότητας, 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 στοιχείο 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:
α) δεν πρέπει να υπάρχει σηµαντικός αρνητικός αντίκτυπος στη λειτουργικότητα του
προϊόντος σε ό, τι αφορά τον χρήστη·
β) δεν πρέπει να επηρεάζονται αρνητικά η υγεία, η ασφάλεια και το περιβάλλον·
γ) δεν πρέπει να υπάρχει σηµαντικός αρνητικός αντίκτυπος στους καταναλωτές,
ιδίως όσον αφορά την προσιτή τιµή και το κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος·
δ) δεν πρέπει να υπάρχει σηµαντικός αρνητικός αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα
της βιοµηχανίας·
ε) καταρχήν, 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 ή/και το παράρτηµα II.
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
προϊόντος  προς τις
απαιτήσεις του µέτρου εφαρµογής. Στο µέτρο εφαρµογής προσδιορίζεται κατά πόσον η
διαδικασία επαλήθευσης µπορεί να επιτευχθεί άµεσα στο ΠΚΕ προϊόν  ή βάσει τεχνικής
τεκµηρίωσης.
8. Τα µέτρα εφαρµογής περιλαµβάνουν τα στοιχεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII.
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9. Οι σχετικές µελέτες και αναλύσεις που χρησιµοποιεί η Επιτροπή κατά την κατάρτιση των
µέτρων εφαρµογής θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται, λαµβανοµένης ιδιαιτέρως υπόψη της
εύκολης πρόσβασης και χρήσης από ενδιαφερόµενες ΜΜΕ.

2008/28 άρθ. 1, σηµ. 2, στοιχ.
β) (προσαρµοσµένο)
10. Αν απαιτείται, ένα µέτρο εφαρµογής που καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού
περιλαµβάνει διατάξεις για το συνυπολογισµό τη στάθµιση των διάφορων περιβαλλοντικών
πτυχών. Τα µέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας, µε τη συµπλήρωσή της µε νέα στοιχεία, θεσπίζονται σύµφωνα µε την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 19 παράγραφος 3.

2005/32 (προσαρµοσµένο)
Άρθρο 16
Πρόγραµµα εργασίας
1. Σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 15 και µετά από συνεργασία µε το
φόρουµ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 18, η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα
εργασίας το οποίο δηµοσιοποιείται, το αργότερο στις 6 Ιουλίου 2007.
Το πρόγραµµα εργασίας περιλαµβάνει καταρτίζει, για τα τρία επόµενα χρόνια, ενδεικτικό
κατάλογο οµάδων προϊόντων που θεωρούνται ότι έχουν προτεραιότητα για τη θέσπιση
µέτρων εφαρµογής.
Το πρόγραµµα εργασίας τροποποιείται περιοδικά από την Επιτροπή µετά από διαβούλευση
µε το φόρουµ διαβούλευσης.
2. Ωστόσο, κατά τη µεταβατική περίοδο εντός της οποίας καταρτίζεται το πρώτο πρόγραµµα
εργασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, και σύµφωνα µε τα κριτήρια που
καθορίζονται στο άρθρο 15 και µετά από διαβούλευση µε το φόρουµ διαβούλευσης, η
Επιτροπή θεσπίζει, κατά τα προσήκοντα, εκ των προτέρων:
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–

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 όσο και του τριτογενούς τοµέα, οι οικιακές συσκευές, ο γραφειακός
εξοπλισµός τόσο του οικιακού όσο και του τριτογενούς τοµέα, οι καταναλωτικές
ηλεκτρονικές συσκευές και τα συστήµατα θέρµανσης, αερισµού, και κλιµατισµού,

–

χωριστό µέτρο εφαρµογής που αφορά τη µείωση της ενεργειακής απώλειας όλων
των προϊόντων σε λειτουργία αναµονής.
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2008/28 άρθ. 1, σηµ. 3, στοιχ.
β) (προσαρµοσµένο)
Τα µέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας
οδηγίας, µε τη συµπλήρωσή της µε νέα στοιχεία, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική
διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 19 παράγραφος 3.

2005/32 (προσαρµοσµένο)
Άρθρο 17
Αυτορρύθµιση
Οι εθελοντικές συµφωνίες ή άλλα µέτρα αυτορρύθµισης που προτάθηκαν ως εναλλακτικές
λύσεις αντί των µέτρων εφαρµογής στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας αξιολογούνται
τουλάχιστον βάσει του παραρτήµατος VΙΙΙ.
Άρθρο 18
Φόρουµ διαβούλευσης
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ως προς κάθε
µέτρο εφαρµογής, εφαρµόζει ισόρροπη συµµετοχή των εκπροσώπων των κρατών µελών και
όλων των ενδιαφεροµένων για το εν λόγω προϊόν ή οµάδα προϊόντων, όπως η βιοµηχανία,
συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των συνδικαλιστικών ενώσεων, των
εµπόρων, των εµπόρων λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του
περιβάλλοντος και των οργανώσεων καταναλωτών. Τα εν λόγω µέρη συµβάλλουν ειδικότερα
στον ορισµό και στην αναθεώρηση των µέτρων εφαρµογής, στην εξέταση της
αποτελεσµατικότητας των καθιερωµένων µηχανισµών εποπτείας επιτήρησης της αγοράς και
στην αξιολόγηση των εθελοντικών µηχανισµών συµφωνιών και άλλων µέτρων
αυτορρύθµισης. Τα εν λόγω µέρη συναντώνται σε ένα φόρουµ διαβούλευσης. Η Επιτροπή
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό του φόρουµ.
Άρθρο 19
∆ιαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, Οσάκις γίνεται αναφορά
στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης αυτής.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ
ορίζεται τρίµηνη.
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2008/28 άρθ. 1, σηµ. 4
3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το άρθρο 5α
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

2005/32 (προσαρµοσµένο)
Άρθρο 20
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη καθορίζουν ⌦ θεσπίζουν ⌫ τις κυρώσεις ⌦ τους κανόνες ⌫ που
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης ⌦ παραβίασης ⌫ των εθνικών διατάξεων που
θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία ⌦ και λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα
για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή τους ⌫ . Οι ⌦ προβλεπόµενες ⌫ κυρώσεις πρέπει να
είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, λαµβανοµένου υπόψη του βαθµού µη
συµµόρφωσης και του αριθµού τεµαχίων των µη συµµορφούµενων προϊόντων που
διατίθενται στην κοινοτική αγορά. ⌦ Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αυτές τις διατάξεις στην
Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, το αργότερο, και
κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους το συντοµότερο δυνατόν. ⌫
Άρθρο 21
Τροποποίηση
1. Η οδηγία 92/42/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 6 διαγράφεται.
2. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 10α
Η παρούσα οδηγία αποτελεί µέτρο εφαρµογής, κατά την έννοια του άρθρου 15 της
οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6
Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού
σχεδιασµού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια42, όσον αφορά
την ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση, σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία, και είναι
δυνατόν να τροποποιείται ή να καταργείται σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 2
της οδηγίας 2005/32/ΕΚ.»»
3. Στο παράρτηµα I, το τµήµα 2 διαγράφεται.
4. Το παράρτηµα ΙΙ διαγράφεται.
2. Η οδηγία 96/57/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
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«Άρθρο 9α
Η παρούσα οδηγία αποτελεί µέτρο εφαρµογής, κατά την έννοια του άρθρου 15 της οδηγίας
2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6 Ιουλίου 2005, για τη
θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα
προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια43, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κατά τη
χρήση, σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία, και είναι δυνατόν να τροποποιείται ή να καταργείται
σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ.»»
3. Η οδηγία 2000/55/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 9α
Η παρούσα οδηγία αποτελεί µέτρο εφαρµογής, κατά την έννοια του άρθρου 15 της οδηγίας
2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6 Ιουλίου 2005, για τη
θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα
προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια44, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κατά τη
χρήση, σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία, και είναι δυνατόν να τροποποιείται ή να καταργείται
σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ.»»
Άρθρο 22
Κατάργηση
Οι οδηγίες 78/170/ΕΟΚ και 86/594/ΕΟΚ καταργούνται. Τα κράτη µέλη δύνανται να
εξακολουθούν να εφαρµόζουν τα υφιστάµενα εθνικά µέτρα που υιοθετήθηκαν δυνάµει της
οδηγίας 86/594/ΕΟΚ έως ότου θεσπισθούν µέτρα εφαρµογής για τα σχετικά προϊόντα
δυνάµει της παρούσας οδηγίας.

2005/32 (προσαρµοσµένο)
νέο
Άρθρο 2321
Επανεξέταση
Το αργότερο στις 6 Ιουλίου 2010
2012  η Επιτροπή επανεξετάζει
τη σκοπιµότητα
επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας σε µη συνδεόµενα µε την ενέργεια
προϊόντα,  την αποτελεσµατικότητα της παρούσας οδηγίας και των µέτρων εφαρµογής της,
του ορίου για τη λήψη µέτρων εφαρµογής, των µηχανισµών επιτήρησης της αγοράς και
οποιασδήποτε σχετικής αυτορρύθµισης που προκύπτει, µετά από διαβούλευση µε το φόρουµ
διαβούλευσης που αναφέρει το άρθρο 18 και, ανάλογα µε την περίπτωση, υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο προτάσεις για την τροποποίησή της.
Άρθρο 2422
Απόρρητο
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Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών από τον κατασκευαστή ή/και τον εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπό του, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 και το παράρτηµα Ι µέρος 2, είναι
αναλογικές και λαµβάνουν υπόψη τον εύλογαο του εµπιστευτικόού χαρακτήρα των
εµπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών.
Άρθρο 25
Εφαρµογή
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις 11 Αυγούστου 2007.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία
ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

νέο
Άρθρο 23
Μεταφορά
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε τα άρθρα 1 έως 9, 11, 14, 15 και 20 καθώς και µε τα
παραρτήµατα I έως V, VII και VIII, το αργότερο την […45]. Ανακοινώνουν αµέσως στην
Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ
αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή
τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαµβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι αναφορές
στην οδηγία που καταργείται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα
οδηγία. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς και της διατύπωσης αυτής της δήλωσης καθορίζεται
από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 24
Κατάργηση
Η οδηγία 2005/32/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία που εµφαίνεται στο παράρτηµα
ΙΧ, µέρος A, καταργείται, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον
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αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που
εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΧ µέρος B.
Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και
διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτηµα Χ.

2005/32 (προσαρµοσµένο)
Άρθρο 2625
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2726
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
[…].

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο πρόεδρος
[…]

Για το Συµβούλιο
Ο πρόεδρος
[…]
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2005/32 (προσαρµοσµένο)
νέο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

(ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15)
Οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού αποσκοπούν στη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων ΠΚΕ
των προϊόντων , µε γνώµονα τις σηµαντικές
περιβαλλοντικές τους πτυχές και χωρίς καθορισµό οριακών τιµών. Η µέθοδος σύµφωνα µε το
παρόν παράρτηµα εφαρµόζεται όταν δεν ενδείκνυται να οριστούν οριακές τιµές για την υπό
εξέταση οµάδα προϊόντων. Κατά την κατάρτιση και την εφαρµογή σχεδίου µέτρου
εφαρµογής το οποίο θα υποβληθεί στην επιτροπή του άρθρου 19, η Επιτροπή προσδιορίζει
σηµαντικές περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες διευκρινίζονται στο µέτρο εφαρµογής.
Κατά την κατάρτιση µέτρων εφαρµογής που θεσπίζουν γενικές απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασµού σύµφωνα µε το άρθρο 15, η Επιτροπή προσδιορίζει, όπως ενδείκνυται ανάλογα
µε το ΠΚΕ προϊόν  που καλύπτεται από το µέτρο εφαρµογής, τις σχετικές παραµέτρους
οικολογικού σχεδιασµού εκ των απαριθµούµενων στο µέρος 1, τις απαιτήσεις παροχής
πληροφοριών εκ των απαριθµούµενων στο µέρος 2 και τις απαιτήσεις για τον κατασκευαστή
εκ των απαριθµούµενων στο µέρος 3.
ΜΕΡΟΣ 1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΚΕ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ



1.1. Οι σηµαντικές περιβαλλοντικές πτυχές προσδιορίζονται µε συνεκτίµηση των ακόλουθων
φάσεων του κύκλου ζωής του προϊόντος και στο βαθµό που αυτές συνδέονται µε τον
σχεδιασµό του προϊόντος:
α) επιλογή και χρησιµοποίηση πρώτων υλών·
β) κατασκευή·
γ) συσκευασία, µεταφορά και διανοµή·
δ) εγκατάσταση και συντήρηση·
ε) χρήση·
στ) τέλος ζωής, ήτοι κατάσταση ενός ΠΚΕ
προϊόντος  που έχει φθάσει στο
τέλος της πρώτης του χρήσης έως την τελική διάθεσή του.
1.2. Για κάθε φάση, πρέπει να εκτιµώνται οι ακόλουθες περιβαλλοντικές πτυχές, ανάλογα µε
την περίπτωση:
α) προβλεπόµενη κατανάλωση υλικών, ενέργειας και άλλων πόρων, όπως γλυκού
νερού·
β) προβλεπόµενες εκποµπές στον αέρα, το νερό ή το έδαφος·
γ) προβλεπόµενη ρύπανση µέσω φυσικών φαινοµένων, όπως ο θόρυβος, οι δονήσεις,
οι ακτινοβολίες, τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία·
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δ) προβλεπόµενη παραγωγή αποβλήτων·
ε) δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών ή/και
ενέργειας, λαµβανοµένης υπόψη της οδηγίας 2002/96/ΕΚ.
1.3. Ιδιαίτερα, πρέπει να χρησιµοποιούνται και να συµπληρώνονται από άλλες, οσάκις
απαιτείται, οι ακόλουθες παράµετροι για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των
περιβαλλοντικών πτυχών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο:
α) βάρος και όγκος του προϊόντος·
β) χρήση υλικών που προέρχονται από δραστηριότητες ανακύκλωσης·
γ) κατανάλωση ενέργειας, νερού και άλλων πόρων καθ’«όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής·
δ) χρήση ουσιών που ταξινοµούνται ως επικίνδυνες για την υγεία ή/και το
περιβάλλον σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου
1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των
επικινδύνων ουσιών46 και λαµβανοµένης υπόψη της νοµοθεσίας σχετικά µε την
εµπορία και τη χρήση συγκεκριµένων ουσιών, όπως οι οδηγίες 76/769/ΕΟΚ ή
2002/95/ΕΚ·
ε) ποσότητα και φύση των αναλωσίµων που χρειάζονται για τη σωστή χρήση και
συντήρηση·
στ) ευχέρεια επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης, όπως εκφράζεται µέσω των
εξής στοιχείων: αριθµός χρησιµοποιούµενων υλικών και εξαρτηµάτων, χρήση
τυποποιηµένων εξαρτηµάτων, χρόνος που απαιτείται για την αποσυναρµολόγηση,
πολυπλοκότητα των εργαλείων που απαιτούνται για την αποσυναρµολόγηση, χρήση
προτύπων κωδικοποίησης για τον προσδιορισµό των εξαρτηµάτων και των υλικών
που
είναι
κατάλληλα
για
επαναχρησιµοποίηση
και
ανακύκλωση
(συµπεριλαµβανοµένης της σήµανσης των πλαστικών εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τα
πρότυπα ISO), χρήση εύκολα ανακυκλώσιµων υλικών, ευχερής πρόσβαση σε
πολύτιµα και άλλα ανακυκλώσιµα εξαρτήµατα και υλικά, ευχερής πρόσβαση σε
εξαρτήµατα και υλικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες·
ζ) ενσωµάτωση µεταχειρισµένων εξαρτηµάτων·
η) αποφυγή τεχνικών λύσεων που βλάπτουν την επαναχρησιµοποίηση και την
ανακύκλωση εξαρτηµάτων και ολόκληρων συσκευών·
θ) παράταση του χρόνου ζωής, όπως εκφράζεται µέσω των εξής στοιχείων: ελάχιστη
εγγυηµένη διάρκεια ζωής, ελάχιστο διάστηµα διαθεσιµότητας ανταλλακτικών,
δοµοστοιχειωτός σχεδιασµός, δυνατότητα αναβάθµισης, δυνατότητα επιδιόρθωσης·
ι) ποσότητες παραγόµενων αποβλήτων και ποσότητες παραγόµενων επικίνδυνων
αποβλήτων·
ια) εκποµπές στον αέρα (αέρια θερµοκηπίου, παράγοντες οξίνισης, πτητικές
οργανικές ενώσεις, ουσίες που εξασθενούν τη στιβάδα του όζοντος, ανθεκτικοί
οργανικοί ρύποι, βαρέα µέταλλα, λεπτά σωµατίδια και αιωρούµενα σωµατίδια), µε
την επιφύλαξη της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και
σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που
τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα47·
ιβ) εκποµπές στο νερό (βαρέα µέταλλα, ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στο
ισοζύγιο οξυγόνου, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι)·
ιγ) εκποµπές στο έδαφος (ιδίως διαρροή και διάχυση επικίνδυνων ουσιών κατά τη
φάση της χρήσης των προϊόντων, και κίνδυνος απόπλυσης κατά τη διάθεση των
προϊόντων ως αποβλήτων).
ΜΕΡΟΣ 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τα µέτρα εφαρµογής µπορεί να απαιτούν από τον κατασκευαστή την παροχή πληροφοριών,
οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάζουν τον τρόπο χειρισµού, χρήσης ή ανακύκλωσης του
ΠΚΕ
προϊόντος  από µέρη άλλα πλην του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές
µπορούν να περιλαµβάνουν, ανάλογα µε την περίπτωση:
–

πληροφορίες από τον σχεδιαστή σχετικά µε τη διαδικασία κατασκευής,

–

πληροφόρηση των πληροφορίες στους καταναλωτέςών σχετικά µε τα σηµαντικά
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις του προϊόντος· οι πληροφορίες αυτές
πρέπει να συνοδεύουν το προϊόν, όταν αυτό διατίθεται στην αγορά, ούτως ώστε ο
καταναλωτής να µπορεί να συγκρίνει αυτές τις πτυχές των προϊόντων,

–

πληροφόρηση των πληροφορίες στους καταναλωτέςών σχετικά µε τον τρόπο
εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης του προϊόντος, προκειµένου να
ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον και να διασφαλίζεται η βέλτιστη
προσδοκώµενη διάρκεια ζωής του, καθώς και σχετικά µε τον τρόπο επιστροφής του
προϊόντος µετά το τέλος της ζωής του, και, ανάλογα µε την περίπτωση, παροχή
πληροφορίεςιών για την περίοδο διαθεσιµότητας ανταλλακτικών και για τις
δυνατότητες για βελτίωσης του προϊόντος,

–

παροχή πληροφορίεςιών για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σχετικά µε την
αποσυναρµολόγηση, την ανακύκλωση ή τη διάθεση του προϊόντος µετά το τέλος της
ζωής του.

Οι πληροφορίες πρέπει να βρίσκονται επάνω στο ίδιο το προϊόν, όταν αυτό είναι δυνατόν.
Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από
άλλη κοινοτική νοµοθεσία, όπως η οδηγία 2002/96/ΕΚ.
ΜΕΡΟΣ 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
1. Λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες, σύµφωνα µε τα µέτρα
εφαρµογής, είναι δυνατόν να επηρεάζονται ουσιαστικά από τον σχεδιασµό του προϊόντος, οι
κατασκευαστές ΠΚΕ προϊόντων  υποχρεούνται να διενεργούν αξιολόγηση του µοντέλου
ΠΚΕ
του προϊόντος  καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, µε βάση ρεαλιστικές
παραδοχές σχετικά µε τις κανονικές συνθήκες και για τους σκοπούς της χρησιµοποίησής του.
Άλλες περιβαλλοντικές πτυχές µπορεί να εξετάζονται σε εθελοντική βάση.
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ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/26/ΕΚ (ΕΕ L
146 της 30.4.2004, σ. 1).
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Με βάση αυτή την αξιολόγηση, οι κατασκευαστές καταρτίζουν το οικολογικό προφίλ του
ΠΚΕ προϊόντος . Το οικολογικό προφίλ βασίζεται σε χαρακτηριστικά του προϊόντος που
έχουν σχέση µε το περιβάλλον και σε εισροές/εκροές που προκύπτουν καθ’» όλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής του προϊόντος και εκφράζονται σε φυσικά µεγέθη τα οποία είναι δυνατόν να
µετρηθούν.
2. Οι κατασκευαστές χρησιµοποιούν την αξιολόγηση αυτή για να αξιολογούν τις
εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις και την επιτευχθείσα περιβαλλοντική επίδοση του
προϊόντος βάσει κριτηρίων αξιολόγησης αναφοράς .
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφοράς προσδιορίζονται από την Επιτροπή στο µέτρο
εφαρµογής βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατά την κατάρτιση του µέτρου.
Η επιλογή συγκεκριµένης σχεδιαστικής λύσης εξασφαλίζει εύλογη ισορροπία µεταξύ των
διάφορων περιβαλλοντικών πτυχών και µεταξύ, αφενός, των περιβαλλοντικών πτυχών και
άλλων σχετικών θεµάτων, όπως η ασφάλεια και η υγεία, οι τεχνικές απαιτήσεις
λειτουργικότητας, ποιότητας και επιδόσεων, και, αφετέρου, των οικονοµικών πτυχών,
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους κατασκευής και της δυνατότητας εµπορίας, τηρουµένου,
συγχρόνως, του συνόλου της σχετικής νοµοθεσίας.
____________________
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2005/32 (προσαρµοσµένο)
νέο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

(ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15)
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 προϊόντος , 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).
Κατά την κατάρτιση µέτρων εφαρµογής που καθορίζουν ειδικές απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασµού δυνάµει του άρθρου 15, η Επιτροπή προσδιορίζει, όπως ενδείκνυται ανάλογα µε
το ΠΚΕ
προϊόν  που καλύπτεται από το µέτρο εφαρµογής, τις σχετικές παραµέτρους
οικολογικού σχεδιασµού εκ των απαριθµούµενων στο παράρτηµα Ι, µέρος 1 και ορίζει το
επίπεδο των απαιτήσεων αυτών σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2 ως
ακολούθως:
1. Στην τεχνική, περιβαλλοντική και οικονοµική ανάλυση επιλέγεται ένας αριθµός
αντιπροσωπευτικών µοντέλων του εν λόγω ΠΚΕ
προϊόντος  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.
Οι επιδόσεις Η αποδοτικότητα προϊόντων που διατίθενται στις διεθνείς αγορές και
τα σηµεία αναφοράς που ορίζονται στη νοµοθεσία άλλων χωρών πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση καθώς και κατά τον καθορισµό των
απαιτήσεων.
Με βάση την ανάλυση αυτή και λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής και τεχνικής
σκοπιµότητας εφικτότητας, καθώς και των δυνατοτήτων βελτίωσης, λαµβάνονται
συγκεκριµένα µέτρα µε στόχο τη µείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του
προϊόντος στο ελάχιστο.
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
προϊόντων ,
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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 προϊόν · 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
προϊόντων . 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 τους σχετικούς
συντελεστές στοιχεία (όπως τιµή της ενέργειας ή άλλων πόρων, κόστος των
πρώτων υλών ή κόστος παραγωγής, προεξοφλητικά επιτόκια) και, κατά περίπτωση,
το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των αποτρεπόµενων
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, προκειµένου να ελέγχεται αν υπάρχουν σηµαντικές
αλλαγές και αν τα γενικά συµπεράσµατα είναι αξιόπιστα. Η απαίτηση
αναπροσαρµόζεται ανάλογα.
Παρόµοια µεθοδολογία µπορεί να εφαρµόζεται και για άλλους πόρους, όπως για το
νερό.
2. Για τη σύνταξη των τεχνικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών αναλύσεων,
µπορούν να χρησιµοποιούνται πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στο πλαίσιο άλλων
κοινοτικών δραστηριοτήτων.
Το ίδιο ισχύει και για πληροφορίες που προέρχονται από υφιστάµενα προγράµµατα
που εφαρµόζονται σε άλλα µέρη του κόσµου, για τον καθορισµό απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασµού για τα ΠΚΕ
προϊόντα  που αποτελούν αντικείµενο
εµπορικών συναλλαγών µε τους οικονοµικούς εταίρους της ΕΕ.
3. Η ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η απαίτηση λαµβάνει υπόψη της
τον κύκλο ανασχεδιασµού του προϊόντος.
____________________
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2005/32
νέο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΗΜΑΝΣΗ CE
(ΤΑΗ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)

Η σήµανση CE πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 5 mm. Αν η σήµανση CE µειωθεί ή αυξηθεί,
πρέπει να τηρηθούνούνται οι αναλογίες που δίνονται στο παραπάνω σχήµα.
Η σήµανση CE πρέπει να τίθεται πάνω στο ΠΚΕ προϊόν . Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν,
πρέπει να τίθεται πάνω στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα.
____________________
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2005/32 (προσαρµοσµένο)
νέο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
(ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8)
1. Το παρόν παράρτηµα περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις οι οποίες
καθορίζονται στο τµήµα 2 του παρόντος παραρτήµατος διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ΠΚΕ
προϊόν  πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου εφαρµογής.
Η δήλωση συµµόρφωσης µπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προϊόντα και πρέπει να
φυλάσσεται από τον κατασκευαστή.
2. Ο κατασκευαστής καταρτίζει φάκελο τεχνικής τεκµηρίωσης που καθιστά δυνατή την
αξιολόγηση της συµµόρφωσης του ΠΚΕ προϊόντος  µε τις απαιτήσεις του εφαρµόσιµου
ισχύοντος µέτρου εφαρµογής.
Η εν λόγω τεκµηρίωση περιλαµβάνει ιδίως:
α) τη γενική περιγραφή του ΠΚΕ

προϊόντος  και την προβλεπόµενη χρήση του·

β) τα αποτελέσµατα σχετικών µελετών περιβαλλοντικής αξιολόγησης εκ µέρους του
κατασκευαστή, ή/και παραποµπές σε βιβλιογραφία περιβαλλοντικής αξιολόγησης ή
σε περιπτωσιολογικές µελέτες που χρησιµοποίησε ο κατασκευαστής για την
αξιολόγηση, την τεκµηρίωση και τον καθορισµό λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασµό
του προϊόντος·
γ) το οικολογικό προφίλ εφόσον απαιτείται από το µέτρο εφαρµογής·
δ) στοιχεία των προδιαγραφών σχεδιασµού του προϊόντος σχετικά µε τις πτυχές
περιβαλλοντικού σχεδιασµού του·
ε) κατάλογο των αναφερόµενων στο άρθρο 10 κατάλληλων προτύπων, που
εφαρµόσθηκαν εν όλω ή εν µέρει, και περιγραφή των λύσεων που υιοθετήθηκαν για
να καλυφθούν οι απαιτήσεις του εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου εφαρµογής σε
περίπτωση µη εφαρµογής των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή όταν τα
εν λόγω έγγραφα πρότυπα δεν πληρούν πλήρως απολύτως τις απαιτήσεις του
εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου εφαρµογής·
στ) αντίγραφο των πληροφοριών που αφορούν τις πτυχές περιβαλλοντικού
σχεδιασµού του προϊόντος οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
παραρτήµατος I, µέρος 2·
ζ) τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασµού, µε λεπτοµερή στοιχεία για τη συµµόρφωση των
µετρήσεων αυτών µε τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού που καθορίζονται στο
εφαρµόσιµο ισχύον µέτρο εφαρµογής.
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζει ότι το
προϊόν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές σχεδιασµού που αναφέρονται στο
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τµήµα σηµείο 2 και µε τις απαιτήσεις του µέτρου που εφαρµόζεται σ' αυτό ισχύει για το
προϊόν .
____________________
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2005/32 (προσαρµοσµένο)
νέο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8)
1. Το παρόν παράρτηµα περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
σηµείου  τµήµατος 2 του παρόντος παραρτήµατος,
διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ΠΚΕ
προϊόν  πληροί τις απαιτήσεις του εφαρµόσιµου
ισχύοντος µέτρου εφαρµογής. Η δήλωση συµµόρφωσης µπορεί να καλύπτει ένα ή
περισσότερα προϊόντα και πρέπει να φυλάσσεται από τον κατασκευαστή.
2. Για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του ΠΚΕ
προϊόντος  είναι δυνατόν να
χρησιµοποιείται σύστηµα διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής εφαρµόζει
τα περιβαλλοντικά στοιχεία που καθορίζονται στο τµήµα σηµείο 3 του παρόντος
παραρτήµατος.
3. Περιβαλλοντικά στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης
Το παρόν σηµείο προσδιορίζει τα στοιχεία ενός συστήµατος διαχείρισης και τις διαδικασίες
βάσει των οποίων ο κατασκευαστής µπορεί να αποδεικνύει ότι το ΠΚΕ προϊόν  πληροί
τις απαιτήσεις του εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου εφαρµογής.
3.1. Πολιτική στον τοµέα των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος
Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι πληροί τις απαιτήσεις του
εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου εφαρµογής. Ο κατασκευαστής πρέπει επίσης να είναι σε
θέση να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισµό και την επανεξέταση των στόχων και δεικτών
περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος για µε σκοπό τη βελτίωση των συνολικών
περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος.
Όλα τα µέτρα  διατάξεις που λαµβάνονται θεσπίζονται από τον κατασκευαστή για τη
βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων και τον καθορισµό του οικολογικού
προφίλ του ΠΚΕ
προϊόντος , εφόσον απαιτείται από το µέτρο εφαρµογής, µέσω του
σχεδιασµού και της κατασκευής του, πρέπει να τεκµηριώνονται µε συστηµατικό και τακτικό
τρόπο υπό µορφή γραπτών διαδικασιών και οδηγιών.
Οι εν λόγω διαδικασίες και οδηγίες πρέπει, ιδίως, να περιλαµβάνουν κατάλληλη περιγραφή:
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του καταλόγου των εγγράφων που πρέπει να συντάσσονται - και ανάλογα µε την
περίπτωση - να προσκοµίζονται για να αποδεικνύεται η συµµόρφωση του ΠΚΕ
προϊόντος ,

–

των στόχων και δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος και της
οργανωτικής δοµής, των ευθυνών, των εξουσιών της διοίκησης και του τρόπου
κατανοµής των πόρων όσον αφορά την εφαρµογή και τη διατήρησή τους,

–

των ελέγχων και των δοκιµών που πρέπει να διενεργούνται µετά την κατασκευή του
προϊόντος για να ελέγχονται οι επιδόσεις του σε σχέση µε τους δείκτες
περιβαλλοντικών επιδόσεων,

50

EL

–

των διαδικασιών για τον έλεγχο της αναγκαίας τεκµηρίωσης και για τη διασφάλιση
της συνεχούς ενηµέρωσής της,

–

της µεθόδου για τον έλεγχο της εφαρµογής και της αποτελεσµατικότητας των
περιβαλλοντικών στοιχείων του συστήµατος διαχείρισης.

3.2. Προγραµµατισµός
Ο κατασκευαστής καθορίζει θεσπίζει και διατηρεί:
α) διαδικασίες για τον καθορισµό του οικολογικού προφίλ του προϊόντος·
β) στόχους και δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, οι οποίοι
συνεκτιµούν τις τεχνολογικές εναλλακτικές επιλογές οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις
τεχνικές και οικονοµικές απαιτήσεις·
γ) πρόγραµµα για την επίτευξη αυτών των στόχων.
3.3. Εφαρµογή και τεκµηρίωση
3.3.1. Η τεκµηρίωση του συστήµατος διαχείρισης καλύπτει, ιδίως, τα εξής:
α) καθορίζονται και τεκµηριώνονται ευθύνες και αρµόδιες αρχές ούτως ώστε να
διασφαλίζεται η επίτευξη ουσιαστικών περιβαλλοντικών επιδόσεων από το προϊόν
και η υποβολή εκθέσεων για τη λειτουργία του, µε στόχο την επανεξέταση και τη
βελτίωσή του·
β) συντάσσονται έγγραφα που περιγράφουν τις τεχνικές ελέγχου και εξακρίβωσης
του σχεδιασµού και τις διαδικασίες και τα συστηµατικά µέτρα που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασµό του προϊόντος·
γ) ο κατασκευαστής συντάσσει και διατηρεί πληροφορίες που περιγράφουν τα
βασικά περιβαλλοντικά στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης και τις διαδικασίες
ελέγχου όλων των απαιτούµενων εγγράφων.
3.3.2. Η τεκµηρίωση του ΠΚΕ

προϊόντος  διευκρινίζει, ιδίως, τα ακόλουθα:

α) τη γενική περιγραφή του ΠΚΕ

προϊόντος  και την προβλεπόµενη χρήση του·

β) τα αποτελέσµατα σχετικών µελετών περιβαλλοντικής αξιολόγησης εκ µέρους του
κατασκευαστή, ή/και παραποµπές σε βιβλιογραφία περιβαλλοντικής αξιολόγησης ή
σε περιπτωσιολογικές µελέτες που χρησιµοποίησε ο κατασκευαστής για την
αξιολόγηση, την τεκµηρίωση και τον καθορισµό λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασµό
του προϊόντος·
γ) το οικολογικό προφίλ εφόσον απαιτείται από το µέτρο εφαρµογής·
δ) τα έγγραφα που περιγράφουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που
διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού, µε λεπτοµερή στοιχεία
για τη συµµόρφωση των µετρήσεων αυτών µε τις απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασµού που καθορίζονται στο εφαρµόσιµο ισχύον µέτρο εφαρµογής·
ε) ο κατασκευαστής καθορίζει προδιαγραφές που αναφέρουν, ιδίως, τα πρότυπα που
εφαρµόσθηκαν· σε περίπτωση µη εφαρµογής των προτύπων που αναφέρονται στο
άρθρο 10 ή όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις του
εφαρµόσιµου ισχύοντος µέτρου εφαρµογής, τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για τη
διασφάλιση της συµµόρφωσης·
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στ) αντίγραφο των πληροφοριών σχετικά µε τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασµού
του προϊόντος οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται
στο παράρτηµα Ι, µέρος 2.
3.4. Έλεγχος και διορθωτικά µέτρα
α) ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίζει ότι το
ΠΚΕ
προϊόν  κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές σχεδιασµού του
και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του µέτρου εφαρµογής που ισχύει γι’ εφαρµόζεται
σε αυτό·
β) ο κατασκευαστής θεσπίζει και διατηρεί διαδικασίες για τη διερεύνηση και την
αντιµετώπιση της µη συµµόρφωσης, και επιφέρει στις τεκµηριωµένες διαδικασίες τις
τροποποιήσεις που προκύπτουν από τα διορθωτικά µέτρα·
γ) ο κατασκευαστής διενεργεί τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, πλήρη εσωτερικό
έλεγχο του συστήµατος διαχείρισης, αναφορικά προς τα περιβαλλοντικά του
στοιχεία.
____________________
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2005/32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΤΑΗ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3)
Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου
αντιπροσώπου του.
2. Περιγραφή του µοντέλου, επαρκή για τη σαφή αναγνώρισή του.
3. Ανάλογα µε την περίπτωση, τα στοιχεία των εφαρµοζόµενων εναρµονισµένων
προτύπων.
4. Ανάλογα µε την περίπτωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που
χρησιµοποιήθηκαν.
5. Ανάλογα µε την περίπτωση, τα στοιχεία άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας που
προβλέπει την τοποθέτηση της σήµανσης CE.
6. Στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που έχει το δικαίωµα να
δεσµεύει τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του.
____________________

EL

53

EL

2005/32
νέο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(ΤΑΗ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8)
Τα µέτρα εφαρµογής πρέπει να διευκρινίζουν, ιδίως:
1. Τον ακριβή ορισµό του
προϊόντων .

τύπου  ή των τύπων των καλυπτόµενων ΠΚΕ

2. Τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για το καλυπτόµενο ΠΚΕ
προϊόν ,
τις ηµεροµηνίες εφαρµογής και τα σταδιακά ή µεταβατικά µέτρα ή περιόδους.
–

σε περίπτωση γενικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού, τις σχετικές
φάσεις και πτυχές εκ των αναφεροµένων στο παράρτηµα Ι, τµήµα σηµεία 1.1.
και 1.2, µαζί µε παραδείγµατα παραµέτρων επιλεγοµένων ΕΚ εκ των
αναφεροµένων στο παράρτηµα I, τµήµα σηµείο 1.3, ως οδηγίες για την
αξιολόγηση βελτιώσεων συγκεκριµένων περιβαλλοντικών πτυχών,

–

σε περίπτωση ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού, το επίπεδο ή τα
επίπεδά τους.

3. Τις παραµέτρους οικολογικού σχεδιασµού οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα
Ι, µέρος Ι, και για τις οποίες δεν χρειάζεται απαίτηση οικολογικού σχεδιασµού.
4. Τις απαιτήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση του ΠΚΕ
προϊόντος , όταν το
στοιχείο αυτό έχει άµεση σχέση µε τις εξεταζόµενες περιβαλλοντικές επιδόσεις του
ΠΚΕ προϊόντος ·
5. Τα πρότυπα ή/και τις µεθόδους µέτρησης που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν·
όταν υπάρχουν, χρησιµοποιούνται εναρµονισµένα πρότυπα, των οποίων οι αριθµοί
αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
6. Λεπτοµερή στοιχεία για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης δυνάµει της απόφασης
93/465/ΕΟΚ·
–

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

–

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

Όταν για το ίδιο ΠΚΕ
προϊόν  ορίζονται διαφορετικές ενότητες σε άλλες
απαιτήσεις ΕΚ, η ενότητα που ορίζεται στο µέτρο εφαρµογής υπερισχύει όσον
αφορά τη σχετική απαίτηση·
7. Τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι κατασκευαστές,
ιδίως για τα στοιχεία τεχνικής τεκµηρίωσης που απαιτούνται για να διευκολυνθεί ο
έλεγχος της συµµόρφωσης του ΠΚΕ προϊόντος  µε τοτα µέτροα εφαρµογής·
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8. τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου κατά την οποία τα κράτη µέλη πρέπει να
επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ΠΚΕ
προϊόντων , τα οποία έχουν συµµορφωθεί µε τους κανονισµούς που ίσχυαν στο
έδαφός τους κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του µέτρου εφαρµογής·
9. Την ηµεροµηνία αξιολόγησης και ενδεχόµενης αναθεώρησης του µέτρου
εφαρµογής, λαµβανοµένης υπόψη της ταχύτητας της τεχνολογικής προόδου.
____________________
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2005/32
νέο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ
Πέρα από τη βασική νοµική απαίτηση κατά την οποία οι πρωτοβουλίες αυτορρύθµισης
συµµορφώνονται προς όλες τις διατάξεις της Σσυνθήκης (ιδίως προς τους κανόνες της
εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισµού), καθώς και προςµε τις διεθνείς υποχρεώσεις της
Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων πολυµερών εµπορικών κανόνων, ο εξής µη εξαντλητικός
κατάλογος ενδεικτικών κριτηρίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση του
παραδεκτού των πρωτοβουλιών αυτορρύθµισης ως εναλλακτικής λύσης αντί µέτρου
εφαρµογής στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας:
1. ΑΝΟΙΚΤΗΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθµισης είναι ανοικτές στη συµµετοχή φορέων τρίτων χωρών, στις
φάσεις τόσο της προετοιµασίας όσο και της εφαρµογής.
2. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθµισης δηµιουργούν προστιθέµενη αξία (µεγαλύτερη από ό,τι οι
«συνήθεις υποθέσεις») όσον αφορά τη βελτίωση της γενικής περιβαλλοντικής απόδοσης του
καλυπτόµενου ΠΚΕ προϊόντος .
3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο βιοµηχανικός κλάδος και οι φορείς του που συµµετέχουν σε δράσεις αυτορρύθµισης
αντιπροσωπεύουν µεγάλη πλειοψηφία του σχετικού οικονοµικού τοµέα, µε όσο το δυνατόν
λιγότερες εξαιρέσεις. Πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων
του ανταγωνισµού.
4. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΑΚΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ
Οι στόχοι που καθορίζουν οι συµµετέχοντες εκφράζονται µε σαφήνεια και ακρίβεια, σε
επακριβώς καθορισµένη βάση. Αν η πρωτοβουλία αυτορρύθµισης καλύπτει µεγάλο χρονικό
διάστηµα, περιλαµβάνονται προσωρινοί ενδιάµεσοι στόχοι. Εξασφαλίζεται η δυνατότητα
εποπτείας παρακολούθησης της συµµόρφωσης προς τους σκοπούς και τους (ενδιαµέσους)
στόχους κατά τρόπο οικονοµικώς προσιτό και αξιόπιστο, µε σαφείς και αξιόπιστους δείκτες.
Η ανάπτυξη των δεικτών αυτών διευκολύνεται µε στοιχεία που προέρχονται από την έρευνα
και τις επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις.
5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, οι πρωτοβουλίες αυτορρύθµισης δηµοσιοποιούνται,
µεταξύ άλλων µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών µέσων διάδοσης των
πληροφοριών.
Τούτο ισχύει επίσης για τις προσωρινές ενδιάµεσες και τις τελικές εκθέσεις
παρακολούθησης. Οι συµµετέχοντες —δηλαδή τα κράτη µέλη, η βιοµηχανία, οι
περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οι ενώσεις καταναλωτών— έχουν τη δυνατότητα υποβολής
παρατηρήσεων σχετικά µε τις πρωτοβουλίες αυτορρύθµισης.
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6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
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, καλούνται να εποπτεύουν
παρακολουθούν την επίτευξη των στόχων.
Το σχέδιο εποπτείας παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι λεπτοµερές,
διαφανές και αντικειµενικό. Απόκειται στις υπηρεσίες της Επιτροπής να εξετάζουν,
επικουρούµενες από την επιτροπή του άρθρου 19 παράγραφος 1, εάν έχουν επιτευχθεί οι
στόχοι της εθελοντικής συµφωνίας ή άλλων αυτορρυθµιστικών µέτρων.
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Το κόστος διαχείρισης των πρωτοβουλιών αυτορρύθµισης, ιδίως όσον αφορά την
παρακολούθηση, δεν πρέπει να οδηγεί σε δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση σε σχέση µε
τους στόχους τους και τα άλλα διαθέσιµα µέσα πολιτικής.
8. ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθµισης ανταποκρίνονται στους στόχους πολιτικής της παρούσας
οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένης της ολοκληρωµένης προσέγγισης, καθώς και στην
οικονοµική και την κοινωνική διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης. Ενσωµατώνεται η
προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών (υγεία, ποιότητα ζωής και οικονοµικά
συµφέροντα).
9. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθµισης δεν αναµένεται να φέρουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα,
αν άλλοι παράγοντες και κίνητρα - πίεση τηςστην αγοράς, φορολογία, και νοµοθεσία σε
εθνικό επίπεδο - στέλνουν αντιφατικά µηνύµατα στους συµµετέχοντες στη δέσµευση. Η
συνέπεια της πολιτικής αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο από την άποψη αυτή και λαµβάνεται
υπόψη κατά την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της πρωτοβουλίας.
____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΜΕΡΟΣ Α
Καταργούµενη οδηγία µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις της
(οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 24)
Οδηγία 2005/32/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29).
Οδηγία 2008/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Και του Συµβουλίου (ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 48)

µόνο το άρθρο 1

ΜΕΡΟΣ Β
Κατάλογος των προθεσµιών µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο
(οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 24)
Οδηγία

Προθεσµία µεταφοράς

2005/32/ΕΚ

11 Αυγούστου 2007

2008/28/ΕΚ

_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οδηγία 2005/32/EΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρα 1 έως 20

Άρθρα 1 έως 20

Άρθρο 21

__________

Άρθρο 22

__________

Άρθρο 23

Άρθρο 21

Άρθρο 24

Άρθρο 22

Άρθρο 25

__________

__________

Άρθρο 23

__________

Άρθρο 24

Άρθρο 26

Άρθρο 25

Άρθρο 27

Άρθρο 26

Παραρτήµατα Ι έως VIII

Παραρτήµατα Ι έως VIII

__________

Παράρτηµα ΙΧ

__________

Παράρτηµα Χ
_______________
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