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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Γενικός στόχος του παρόντος κανονισμού περί συστήματος κοινοτικού οικολογικού σήματος 
είναι να ενθαρρύνει τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων και τη βιώσιμη 
παροχή και χρήση υπηρεσιών. Το σύστημα αυτό είναι προαιρετικό και αποσκοπεί στο να 
κατευθύνει τους καταναλωτές προς τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Η συντάκτρια 
εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής να επανεξετάσει το ισχύον 
σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος, καθώς και για τις προσπάθειες αντιμετώπισης των 
αδυναμιών του ισχύοντος συστήματος. 

Το σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για 
βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και για βιώσιμη βιομηχανική πολιτική. Η συντάκτρια 
επιθυμεί να τονίσει τη συνολική σπουδαιότητα του σχεδίου δράσης προσφέροντας, 
ταυτόχρονα, την πλήρη υποστήριξή της στους γενικούς στόχους της πρότασης για το 
σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ευπρόσδεκτες οι 
προσπάθειες για την ενίσχυση του ισχύοντος συστήματος, μέσω παρεμβάσεων ώστε να γίνει
λιγότερο δαπανηρό και γραφειοκρατικό, αλλά και ευρύτερα γνωστό. Είναι επίσης σημαντικό 
να ενθαρρυνθεί η εναρμόνιση με άλλα αντίστοιχα συστήματα, ώστε να εξασφαλισθεί η 
συνοχή και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς. 

Η συντάκτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατάργηση των ετήσιων τελών, που έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ. Η υιοθέτηση ενός υποδείγματος για τα έγγραφα κριτηρίων, 
ώστε τα τελευταία να γίνουν πιο εύχρηστα, είναι εξίσου σημαντική, η συντάκτρια όμως θέλει 
να τονίσει ότι δεν αρκεί η αναθεώρηση της μορφής του εγγράφου, χωρίς μια αντίστοιχη 
αναθεώρηση του περιεχομένου τους. 

Ωστόσο, η αναθεώρηση του συστήματος κοινοτικού οικολογικού σήματος φαίνεται πως έχει 
επικεντρωθεί κυρίως στις διοικητικές και διαδικαστικές πτυχές του θέματος και δεν 
αντιμετωπίζει τις αδυναμίες που εντοπίζονται στις αρχές οι οποίες διέπουν τα ισχύοντα 
κριτήρια του οικολογικού σήματος για τα προϊόντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 
ισχύοντα κριτήρια δεν ανταποκρίνονται σε μια προσέγγιση από την οπτική γωνία του κύκλου 
ζωής.  Κατά τη γνώμη της συντάκτριας, τα κριτήρια δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο 
τελικό προϊόν, αλλά και σε θέματα όπως η διαδικασία παρασκευής, οι τρόποι κατανάλωσης, 
η συμπεριφορά των καταναλωτών ή η αλλαγή του κλίματος. Είναι, συνεπώς, αναγκαία μια 
θεμελιώδης αναθεώρηση των ισχυόντων κριτηρίων για τα προϊόντα, ώστε να 
ανταποκρίνονται σε μια ευρύτερη θεώρηση της βιωσιμότητας και μια γνήσια θεώρηση του 
κύκλου ζωής. Είναι επίσης σημαντικό να ανταποκρίνεται το σύστημα κοινοτικού 
οικολογικού σήματος στη σχετική ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία (REACH, κανονισμός για 
την ταξινόμηση και τη σήμανση) και όχι να εφαρμόζονται αποκλίνουσες προσεγγίσεις. 
Ακόμη, έχει καίρια σημασία τα κριτήρια αυτά να αναπτυχθούν στη βάση επιστημονικών 
στοιχείων.

Με την πρόταση που έχει διατυπωθεί, φαίνεται ότι τα προϊόντα με προέλευση έξω από την 
ΕΕ αποκτούν πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα κοινοτικά προϊόντα. Ενώ τα πρώτα μπορούν 
να δηλώνονται σε αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους στου οποίου την αγορά έχουν 
ή πρόκειται τοποθετηθούν, τα τελευταία πρέπει να δηλωθούν στο κράτος μέλος από όπου 
προέρχονται. 
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Η συντάκτρια εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Επιτροπή, η οποία προτείνει την 
επέκταση του συστήματος κοινοτικού οικολογικού σήματος σε ένα περιορισμένο τμήμα της 
κατηγορίας των τροφίμων και ποτών, δεν θέλει να ληφθούν υπόψη παρά μόνο λίγα από τα 
στάδια του κύκλου ζωής τους, δηλαδή η κατεργασία, η μεταφορά και η συσκευασία τους. 
Όμως, οι κρίσιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τροφίμων και ποτών εντοπίζονται στα 
στάδια της αγροτικής παραγωγής και της κατανάλωσης και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε 
τον λόγο για τον οποίο τα δύο αυτά σημαντικά στάδια του κύκλου ζωής εξαιρούνται από την 
αξιολόγηση της Επιτροπής. Είναι εξίσου ακατανόητος ο λόγος για τον οποίο τα 
κατεργασμένα τρόφιμα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο του συστήματος κοινοτικού 
οικολογικού σήματος, ενώ τα νωπά τρόφιμα εξαιρούνται. Για τον λόγο αυτόν, η συντάκτρια 
πιστεύει πως πρέπει να διατηρηθεί η ισχύουσα εξαίρεση όλων των τροφίμων και ποτών από 
το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Σήμερα συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές διαφορές προσέγγισης και ερμηνείας, μεταξύ 
των διαφόρων υπηρεσιών, πράγμα που οδηγεί στον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 
Είναι, συνεπώς, σημαντικό να εξασφαλισθεί η εναρμόνιση της διαδικασίας και του 
χρονοδιαγράμματος της διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση κοινοτικού οικολογικού 
σήματος μέσω των αρμόδιων εθνικών αρχών. 

 Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα λαμβάνει υπόψη τη συνεχή 
βελτίωση των προϊόντων. Σήμερα τα κριτήρια για τα προϊόντα είναι μακροπρόθεσμα (3 
χρόνια) και ανελαστικά. Είναι, συνεπώς, δύσκολο να γίνουν ελαφρές αλλαγές στη σύνθεση 
των προϊόντων, ώστε να ενσωματώσουν, για παράδειγμα, νέα και βιωσιμότερα συστατικά, ή 
να γίνουν προσαρμογές προς τις τεχνικές προόδους, χωρίς να επιβάλλεται η εξαρχής υποβολή 
νέας αίτησης για οικολογικό σήμα. 

Τέλος, πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την προώθηση του οικολογικού σήματος στους 
καταναλωτές, ιδίως μέσω της δημιουργίας ενός επίσημου ευρωπαϊκού δικτυακού τόπου, για 
πού θα παρουσιάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες και πρακτικές.

Η συντάκτρια είναι πεπεισμένη ότι, δεδομένου πως οι καταναλωτές έχουν τη δύναμη να 
αλλάξουν καταναλωτικές συνήθειες και να απαιτήσουν βιωσιμότερες επιλογές, έχει καίρια 
σημασία να βοηθηθούν ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν τη δύναμη αυτή. Η υπό εξέταση 
πρόταση αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή και οι προτεινόμενες 
τροπολογίες αποσκοπούν στην ενίσχυσή του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

H Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το σύστημα κοινοτικού οικολογικού 
σήματος εντάσσεται στην κοινοτική 
πολιτική αειφόρου κατανάλωσης και 
παραγωγής, σκοπός της οποίας είναι η 
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης και της παραγωγής στο 
περιβάλλον, στην υγεία και στους 
φυσικούς πόρους. Το εν λόγω σύστημα 
προορίζεται να προωθεί, μέσω του 
οικολογικού σήματος, τα προϊόντα που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικών επιδόσεων. Προς τούτο, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα 
προϊόντα προκειμένου να φέρουν το 
οικολογικό σήμα θα βασίζονται στις 
βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις οι 
οποίες έχουν επιτευχθεί από προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά. Τα 
κριτήρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα 
κατανοητά και εύχρηστα και, συνεπώς, να 
περιορίζονται στις σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
προϊόντων.

(4) Το σύστημα κοινοτικού οικολογικού 
σήματος εντάσσεται στην κοινοτική
πολιτική αειφόρου κατανάλωσης και 
παραγωγής, σκοπός της οποίας είναι η 
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης και της παραγωγής στο 
περιβάλλον, στην υγεία και στους 
φυσικούς πόρους. Το εν λόγω σύστημα 
προορίζεται να προωθεί, μέσω του 
οικολογικού σήματος, τα προϊόντα που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικών επιδόσεων. Προς τούτο, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα 
προϊόντα προκειμένου να φέρουν το 
οικολογικό σήμα θα βασίζονται στις 
βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις οι 
οποίες έχουν επιτευχθεί από προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά. Τα 
κριτήρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα 
κατανοητά και εύχρηστα και, συνεπώς, να 
περιορίζονται στις σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
προϊόντων κατά τη διάρκεια ολόκληρου 
του κύκλου ζωής τους, 
περιλαμβανομένων των σταδίων 
παρασκευής και κατανάλωσής τους.

Αιτιολόγηση

Κατά τον ορισμό των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο πλήρης 
κύκλος ζωής των προϊόντων. 
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Το σύστημα οικολογικής σήμανσης 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία, ώστε να 
αποτρέπεται η εμφάνιση αποκλινουσών 
προσεγγίσεων στην αξιολόγηση της 
ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια την υιοθέτηση από την 
ΕΕ αποκλινουσών προσεγγίσεων στην αξιολόγηση της ασφάλειας, τη διαχείριση και τη χρήση 
χημικών ουσιών, που καλύπτονται από τις οδηγίες REACH και για την ταξινόμηση και τη 
σήμανση. Η ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Για να διευρυνθεί η χρήση του 
κοινοτικού συστήματος οικολογικού 
σήματος, σε μελλοντικές αναθεωρήσεις 
του κανονισμού, θα είναι αναγκαία η 
οριστική απομάκρυνση από το κριτήριο 
του 10%των προϊόντων με τις καλύτερες 
επιδόσεις και η εισαγωγή ενός 
συστήματος ιεράρχησης σε κάθε 
κατηγορία προϊόντων, το οποίο θα βοηθά 
τους καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες 
καταναλωτικές επιλογές και θα 
προσφέρει κίνητρα στους παραγωγούς για 
τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων που 
προσφέρουν.

Αιτιολόγηση

Για να διαδοθεί πραγματικά η χρήση του κοινοτικού οικολογικού σήματος, το "σύστημα του 
καλύτερου 10%" δεν κρίνεται επαρκώς αποτελεσματικό. Για κάθε προϊόν, από όλες τις 
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κατηγορίες προϊόντων, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του 
σήματος και τοποθέτησής του στο προϊόν, σύμφωνα με ένα σύστημα ιεράρχησης βάσει του 
οποίου ένας βαθμός 'Α' ή 'Β' ή 'Γ' θα ορίζει το επίπεδο των περιβαλλοντικών επιδόσεών του.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση 
του κοινού στο κοινοτικό οικολογικό σήμα 
μέσω ενεργειών προβολής, ώστε να 
αντιληφθούν οι καταναλωτές την έννοια 
του σήματος και να μπορούν να επιλέγουν 
με πλήρη επίγνωση.

(9) Είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση 
του κοινού στο κοινοτικό οικολογικό σήμα 
μέσω ενεργειών προβολής, ενημερωτικών 
και εκπαιδευτικών εκστρατειών, ώστε να 
αντιληφθούν οι καταναλωτές την έννοια 
του σήματος και να μπορούν να επιλέγουν 
με πλήρη επίγνωση.

Αιτιολόγηση

Οι ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκστρατείες αποτελούν σημαντικό επικοινωνιακό μέσο, έτσι 
ώστε στο άμεσο μέλλον το οικολογικό σήμα να έχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα από τους 
καταναλωτές. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να διευκολυνθεί η εμπορία των 
προϊόντων που φέρουν οικολογικά σήματα 
σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και να 
αποφευχθεί η πρόκληση σύγχυσης στους 
καταναλωτές, είναι επίσης απαραίτητο να 
ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ του κοινοτικού 
και των εθνικών συστημάτων οικολογικού 
σήματος.

(10) Για να διευκολυνθεί η εμπορία των 
προϊόντων που φέρουν οικολογικά σήματα 
σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και να 
αποφευχθεί η πρόκληση σύγχυσης στους 
καταναλωτές, είναι επίσης απαραίτητο να 
ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ του κοινοτικού 
και των εθνικών συστημάτων οικολογικού 
σήματος, καθώς και να δημιουργηθεί ένας 
επίσημος δικτυακός τόπος της ΕΕ, όπου 
θα συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες 
σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ 
και τις σχετικές πρακτικές, για την 
ενημέρωση των καταναλωτών και ο 
οποίος θα είναι διαθέσιμος σε όλες τις 
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επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.
Επιπλέον, τα προϊόντα που φέρουν 
κοινοτικό ή εθνικό οικολογικό σήμα θα 
πρέπει να προωθούνται στις εθνικές 
αγορές.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Πρέπει να αναγνωριστεί ότι, παρ’ 
όλο που τα εθνικά οικολογικά σήματα 
μπορούν αποδεδειγμένα να 
ευαισθητοποιούν τους καταναλωτές, ο 
στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να 
καθιερωθεί κοινοτικό οικολογικό σήμα 
μακροπρόθεσμα, το οποίο θα 
αντικαταστήσει τα εθνικά και 
περιφερειακά οικολογικά σήματα.

Αιτιολόγηση

Το οικολογικό σήμα είναι το μόνο επίσημο σύστημα για ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Τα 
υπάρχοντα εθνικά ή περιφερειακά συστήματα οικολογικού σήματος καλύπτουν την εσωτερική 
αγορά μόνο εν μέρει. Ο νέος κανονισμός έχει σκοπό να επεκτείνει τη χρήση του οικολογικού 
σήματος για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των συστημάτων επισήμανσης για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
προϊόντων προσδιορίζονται ως προς τα 
προϊόντα της κοινοτικής αγοράς που 
παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις. 
Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη οι 
σημαντικότερες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των προϊόντων, ειδικότερα δε, οι 
επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, στη 

2. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
προϊόντων προσδιορίζονται ως προς τα 
προϊόντα της κοινοτικής αγοράς που 
παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις. 
Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη οι 
σημαντικότερες επιστημονικά 
αποδεδειγμένες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πλήρους 
κύκλου ζωής των προϊόντων και στις 
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φύση και στη βιοποικιλότητα, η 
κατανάλωση ενέργειας και φυσικών 
πόρων, η παραγωγή αποβλήτων, οι 
εκπομπές σε όλα τα στοιχεία του 
περιβάλλοντος, η ρύπανση μέσω φυσικών 
φαινομένων και μέσω της χρήσης και 
ελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών.

οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται οι 
επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, στη 
φύση και στη βιοποικιλότητα, η 
κατανάλωση ενέργειας και φυσικών 
πόρων, η παραγωγή αποβλήτων, οι 
εκπομπές σε όλα τα στοιχεία του 
περιβάλλοντος, η ρύπανση μέσω φυσικών 
φαινομένων και μέσω της χρήσης και 
ελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών. Το 
αργότερο στις …* θα πρέπει να έχουν 
επανεξετασθεί τα κριτήρια χορήγησης 
του οικολογικού σήματος για τις διάφορες 
κατηγορίες προϊόντων, ώστε να 
εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή τους προς 
την προσέγγιση κύκλου ζωής που 
περιγράφεται στο παρόν άρθρο.
___________

* 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ισχύοντα κριτήρια δεν ανταποκρίνονται σε μια προσέγγιση 
από την οπτική γωνία του κύκλου ζωής, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν άρθρο.  Επιπλέον, 
η αιτιολογική σκέψη 4 επιβάλλει να περιορίζονται τα κριτήρια στις σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων.  Άρα, η Επιτροπή πρέπει επειγόντως να 
επανεξετάσει τα ισχύοντα κριτήρια για όλες τις ομάδες προϊόντων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι 
συμμορφώνονται προς αυτές τις προσεγγίσεις και αρχές. 

Ισχύοντα νομοθετήματα, όπως η οδηγία REACH, καλύπτουν ικανοποιητικά τη διαχείριση των 
κινδύνων από χημικά προϊόντα και στοχεύουν στον περιορισμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεών τους.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8  παράγραφος 2  σημεία β και γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όπου ενδείκνυται, υποδεικνύει τα τρία 
βασικά οικολογικά χαρακτηριστικά που 
πρέπει να εμφαίνονται στο οικολογικό 
σήμα· 

β) όπου ενδείκνυται, υποδεικνύει τα τρία 
βασικά οικολογικά χαρακτηριστικά που 
μπορούν να εμφαίνονται στο οικολογικό 
σήμα·

γ) προσδιορίζει την περίοδο ισχύος των 
κριτηρίων και των απαιτήσεων εκτίμησης.

γ) προσδιορίζει την περίοδο ισχύος των 
κριτηρίων και των απαιτήσεων εκτίμησης, 
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η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο 
έτη·
γ α) προσδιορίζει το βαθμό στον οποίο 
μπορεί να διαφοροποιείται ένα προϊόν 
κατά την περίοδο ισχύος των κριτηρίων.

Αιτιολόγηση

Έχει καθοριστική σημασία να λαμβάνει ο μηχανισμός υπόψη τη συνεχή βελτίωση των 
προϊόντων, ακόμη και εντός της περιόδου ισχύος των κριτηρίων χορήγησης του οικολογικού 
σήματος. Σήμερα τα κριτήρια για τα προϊόντα είναι μακροπρόθεσμα (3 χρόνια) και ανελαστικά. 
Είναι δύσκολο να γίνουν έστω και ελαφρές αλλαγές στη σύνθεση των προϊόντων, ώστε να 
ενσωματώσουν νέα και βιωσιμότερα συστατικά, ή να γίνουν προσαρμογές προς τις τεχνικές 
προόδους, χωρίς να επιβάλλεται η εξαρχής υποβολή νέας αίτησης για οικολογικό σήμα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να χρησιμοποιήσουν το οικολογικό 
σήμα οι κατασκευαστές, εισαγωγείς, 
πάροχοι υπηρεσιών, χονδρέμποροι ή 
έμποροι λιανικής πώλησης που το 
επιθυμούν, καταχωρίζονται από έναν από 
τους αρμόδιους φορείς του άρθρου 4 
σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

1. Για να χρησιμοποιήσουν το οικολογικό 
σήμα οι κατασκευαστές, εισαγωγείς, 
πάροχοι υπηρεσιών, χονδρέμποροι ή 
έμποροι λιανικής πώλησης που το 
επιθυμούν, καταχωρίζονται από έναν από 
τους αρμόδιους φορείς του άρθρου 4 
οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη, στην 
αγορά των οποίων πρόκειται να 
κυκλοφορήσει ή κυκλοφορεί το προϊόν.

α) εφόσον το προϊόν προέρχεται από ένα 
και μόνο κράτος μέλος, η καταχώριση 
πραγματοποιείται από τον αρμόδιο φορέα 
του κράτους αυτού·
β) εφόσον το προϊόν προέρχεται από 
διάφορα κράτη μέλη, όπου παράγεται με 
την ίδια μορφή, η καταχώριση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί από αρμόδιο φορέα 
ενός από τα κράτη αυτά·
γ) εφόσον το προϊόν προέρχεται από χώρα 
εκτός Κοινότητας, η καταχώριση μπορεί 
να πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο 
φορέα οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη, 
στην αγορά των οποίων πρόκειται να 
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κυκλοφορήσει ή κυκλοφορεί το προϊόν.

Αιτιολόγηση

 This amendment aims to simplify the registration by indicating that the registration shall 
(irrespective of where the product originates from) be made with a competent body in any of 
the Member States where the product is to be or has been placed on the market.  

The Commission’s proposal provides products originating from outside the EU with an 
advantage compared to EU products: the former may register with a competent body in any 
of the Member States in which the product is to be or has been placed on the market, whereas 
the latter must register in the Member State from which the product originates. This 
amendment would rectify this anomaly and treat all products in an equal way.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον η τεκμηρίωση είναι πλήρης, ο 
αρμόδιος φορέας αποδίδει σε κάθε προϊόν 
αριθμό καταχώρισης.

Εφόσον η τεκμηρίωση εγκριθεί, ο 
αρμόδιος φορέας αποδίδει σε κάθε προϊόν 
αριθμό καταχώρισης. Ο αρμόδιος φορέας 
ολοκληρώνει τη διαδικασία εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία 
που κατατέθηκε η αίτηση.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αρμόδιος φορέας στον οποίο 
υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης μπορεί 
να επιβάλλει τέλος μέγιστου ύψους 200
ευρώ για τη διεκπεραίωση της 
καταχώρισης. Εφόσον επιβάλλεται τέλος, 
η χρήση του οικολογικού σήματος 
συναρτάται με την εμπρόθεσμη καταβολή 
του τέλους.

Ο αρμόδιος φορέας στον οποίο 
υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης μπορεί 
να επιβάλλει τέλος μέγιστου ύψους 1000
ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, για τη διεκπεραίωση της 
καταχώρισης. Το τέλος αυτό βασίζεται:

α) στο κόστος που σχετίζεται με τη 
διάθεση των πληροφοριών και την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων από τον 
αρμόδιο φορέα,
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β) το κόστος διεκπεραίωσης της 
διαδικασίας καταχώρησης.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, 
ως μέτρο για την προώθηση του 
συστήματος, να μη χρεώνουν τέλη. 
Εφόσον επιβάλλεται τέλος, η χρήση του 
οικολογικού σήματος συναρτάται με την 
εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους.

Αιτιολόγηση

Μέχρι στιγμής υπάρχουν επισήμως μόνο 26 κατηγορίες προϊόντων περίπου 500 εταιρείες που 
παράγουν προϊόντα με οικολογικό σήμα εντός της ΕΕ. Το παρόν σύστημα πάσχει επειδή η 
ευαισθητοποίηση για το σήμα είναι χαμηλή το ίδιο και ο βαθμός υποδοχής του από τη 
βιομηχανία. Για να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες, και ιδίως οι ΜΜΕ, το τέλος δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 100 ευρώ. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το οικολογικό σήμα επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται στα προϊόντα που 
καλύπτονται από την καταχώριση και στο 
σχετικό με αυτά διαφημιστικό υλικό.

7. Το οικολογικό σήμα επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται στα προϊόντα που 
καλύπτονται από την καταχώριση και στο 
σχετικό με αυτά διαφημιστικό υλικό. Η 
θέση του οικολογικού σήματος πρέπει να 
είναι εμφανής και να χαρακτηρίζει το 
προϊόν, ακόμα και αν αυτό αγοράζεται 
μαζί με άλλα προϊόντα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με το ΣΟΣΕΕ, προάγουν τη 
χρήση του κοινοτικού οικολογικού 
σήματος με εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης που απευθύνονται στους 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με το ΣΟΣΕΕ, προάγουν τη 
χρήση του κοινοτικού οικολογικού 
σήματος με εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης που απευθύνονται στους 
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καταναλωτές, στους παραγωγούς, στους 
αγοραστές του Δημοσίου, στους 
χονδρεμπόρους, στους εμπόρους λιανικής 
πώλησης, καθώς και στο ευρύ κοινό, 
στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την 
ανάπτυξη του συστήματος.

καταναλωτές, στους παραγωγούς, στους 
αγοραστές του Δημοσίου, στους 
χονδρεμπόρους, στους εμπόρους λιανικής 
πώλησης, καθώς και στο ευρύ κοινό, 
στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την 
ανάπτυξη του συστήματος και, επιπλέον, 
προωθούν δράσεις γενικότερης 
οικολογικής εκπαίδευσης στο ευρύ κοινό, 
συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση 
οικολογικής συνείδησης μεταξύ των 
καταναλωτών, και στηρίζουν τη διάδοση 
και την αναγνωρισιμότητα του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να αυξάνει το μέγιστο 
ύψος του τέλους που προβλέπεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3 και να τροποποιεί 
τα παραρτήματα.

Η Επιτροπή μπορεί να αυξάνει το μέγιστο 
ύψος του τέλους που προβλέπεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3 και να τροποποιεί 
τα παραρτήματα, μόνο εφόσον η αύξηση 
γίνεται για να καλυφθεί το κόστος 
καταχώρησης.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό μπορεί η Επιτροπή να αυξάνει το μέγιστο ύψος και υπό ποιες 
προϋποθέσεις. Για να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις, το μέγιστο ύψος θα μπορεί να 
αυξάνεται μόνο για την κάλυψη του πραγματικού κόστους διεκπεραίωσης της καταχώρισης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διατύπωση του οικολογικού σήματος 
στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες 
γλώσσες κάθε κράτους μέλους 
προσδιορίζεται από τους αρμόδιους 
φορείς του κατά τρόπον ώστε το κείμενο 
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να αντιστοιχεί στο αγγλικό πρωτότυπο.
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