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Τροπολογία 30
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός 
των συστημάτων οικολογικής σήμανσης 
και να ενθαρρυνθεί η βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων σε όλους τους 
τομείς στους οποίους οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις είναι παράγοντας που 
επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών, 
πρέπει να επεκταθεί η δυνατότητα χρήσης 
του κοινοτικού οικολογικού σήματος. 
Ωστόσο, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί 
η σαφής διάκριση μεταξύ του παρόντος 
κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης
Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

(3) Για να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός 
των συστημάτων οικολογικής σήμανσης 
και να ενθαρρυνθεί η βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων σε όλους τους 
τομείς στους οποίους οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις είναι παράγοντας που 
επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών,
πρέπει να επεκταθεί η δυνατότητα χρήσης 
του κοινοτικού οικολογικού σήματος. 
Ωστόσο, σε σχέση με τα προϊόντα 
διατροφής, το οικολογικό σήμα θα έπρεπε 
να χρησιμοποιείται μόνο για τα τρόφιμα 
που έχουν ήδη πιστοποιηθεί σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το οικολογικό σήμα θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνον ως πρόσθετο σήμα στα τρόφιμα που
φέρουν ήδη το βιολογικό σήμα προς αποφυγήν σύγχισης.

Τροπολογία 31
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός (3) Για να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός 
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των συστημάτων οικολογικής σήμανσης 
και να ενθαρρυνθεί η βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων σε όλους τους 
τομείς στους οποίους οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις είναι παράγοντας που 
επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών, 
πρέπει να επεκταθεί η δυνατότητα χρήσης 
του κοινοτικού οικολογικού σήματος. 
Ωστόσο, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί 
η σαφής διάκριση μεταξύ του παρόντος 
κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

των συστημάτων οικολογικής σήμανσης 
και να ενθαρρυνθεί η βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων σε όλους τους 
τομείς στους οποίους οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις είναι παράγοντας που 
επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών, 
πρέπει να επεκταθεί η δυνατότητα χρήσης 
του κοινοτικού οικολογικού σήματος. 
Ωστόσο, σε σχέση με τα προϊόντα 
διατροφής, το οικολογικό σήμα θα έπρεπε 
να χρησιμοποιείται μόνο για τα τρόφιμα 
που έχουν ήδη πιστοποιηθεί σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύγχιση με τα βιολογικά σήματα πρέπει να αποφεύγεται. Το οικολογικό σήμα πρέπει να
χορηγείται μόνο στα προϊόντα διατροφής που ήδη συμμορφούνται με τους κανονισμούς περί 
βιολογικών προϊόντων. Διαφορετικά, το άνθος της ΕΕ, ενδέχεται να αποπροσανατολίσει τον 
καταναλωτή.

Τροπολογία 32
Johannes Lebech

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 

(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, στο κλίμα και 
στους φυσικούς πόρους. Το εν λόγω 
σύστημα προορίζεται να προωθεί, μέσω 
του οικολογικού σήματος, τα προϊόντα που 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη των αρνητικών συνεπειών στο κλίμα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του όλου 
πλαισίου του οικολογικού σήματος.

Τροπολογία 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 

(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 
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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.

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 να 
βασίζονται σε πιστημονικά στοιχεία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες 
τεχνολογικές εξελίξεις. Τα κριτήρια αυτά 
θα έπρεπε να έχουν γνώμονα την αγορά 
και να περιορίζονται στις σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
προϊόντων καθ' όλον τον κύκλο ζωής 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Cefic (Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας) τονίζει την ανάγκη ισχυρής 
επιστημονικής βάσης για τα κριτήρια του οικλογικού σήματος. Επιπλέον, το Cefic υποστηρίζει
τα κριτήρια για το οικλογικό σήμα που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης
καλύπτοντας οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές και καλύπτουν επίσης όλον 
τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

Τροπολογία 34
John Bowis

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 

(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 
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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.

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 καθ’ όλη τη διάρκειατου 
κύκλου ζωής τους, περιλαμβανομένης της 
φάσης κατασκευής τους και της χρήσης 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πλήρης κύκλος ζωής των προϊόντων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των 
κριτηρίων για το οικολογικό σήμα. 

Τροπολογία 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

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 

(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 
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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.

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 καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τα κριτήρια για το οικολογικό σήμα που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης που καλύπτουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές, 
όπως είσης και τον όλο κύκλο ζωής των προϊόντων.

Τροπολογία 36
Amalia Sartori, John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το σύστημα του οικολογικού
σήματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη την
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία 
προκειμένου να αποφεύγονται 
αποκλείνουσες προσεγγίσεις ως προς την 
αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα δεν θα έπρεπε να οδηγήσει την Ευρωπαίκή Κοινότητα
στην υιοθέτηση διαφορετικών προσεγγίσεων ως προς την αξιολόγηση της ασφάλειας, της
διαχείρισης και της χρήσης των χημικών που καλύπτονται σήμερα από την οδηγία REACH και 
την οδηγία περί ταξινόμησης και σήμανσης. Η ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να υπερισχύει.
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Τροπολογία 37
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Προκειμένου να γίνει αποδεκτό από
το ευρύ κοινό το σύστημα του
ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος, είναι
ουσιώδος σημασίας να διαδραματίσουν 
οι ΜΚΟ που δρασηριοποιούνται στον 
τομέα του περιβάλλοντος και οι 
οργανώσεις καταναλωτών σημαντικό 
ρόλο και να εμπλακούν ενεργά στην
ανάπτυξη και τον καθορισμό των 
κοινοτικών οικολογικών σημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της αιτιολογικής σκέψης 5 του ισχύοντος κανονισμού. 

Τροπολογία 38
Johannes Lebech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να απλουστευθεί το σύστημα 
κοινοτικού οικολογικού σήματος και να 
μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση την οποία 
συνεπάγεται η χρήση του σήματος, οι 
διαδικασίες εκτίμησης και εξακρίβωσης 
πρέπει να αντικατασταθούν από σύστημα 
καταχώρισης.

(6) Για να απλουστευθεί το σύστημα 
κοινοτικού οικολογικού σήματος και να 
μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση την οποία 
συνεπάγεται η χρήση του σήματος, οι 
διαδικασίες εκτίμησης και εξακρίβωσης 
πρέπει να αντικατασταθούν από 
εναρμονισμένο σύστημα καταχώρισης. Η 
καταχώριση χορηγείται αφού 
εξακριβωθεί ότι το προϊόν πληροί τα 
κριτήρια που ισχύουν για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγήν κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, τα συστήματα καταχώρισης πρέπει 
να εναρμονισθούν σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 39
Amalia Sartori, John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να απλουστευθεί το σύστημα 
κοινοτικού οικολογικού σήματος και να 
μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση την οποία 
συνεπάγεται η χρήση του σήματος, οι 
διαδικασίες εκτίμησης και εξακρίβωσης 
πρέπει να αντικατασταθούν από σύστημα 
καταχώρισης.

(6) Για να απλουστευθεί το σύστημα 
κοινοτικού οικολογικού σήματος και να 
μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση την οποία 
συνεπάγεται η χρήση του σήματος, οι 
διαδικασίες εκτίμησης και εξακρίβωσης 
πρέπει να αντικατασταθούν από 
εναρμονισμένο σύστημα καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υφίστανται σήμερα σημαντικές διαφορές ως προς την πρσέγγιση και την ερμηνεία που οδηγούν 
σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα
σε σχέση με το νέο σύστημα καταχώρισης πρέπει να εναρμονισθεί στο πλαίσιο όλων των 
κρατών μελών και των αρμοδίων φορέων.

Τροπολογία 40
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να απλουστευθεί το σύστημα 
κοινοτικού οικολογικού σήματος και να 
μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση την οποία 
συνεπάγεται η χρήση του σήματος, οι 

(6) Για να απλουστευθεί το σύστημα 
κοινοτικού οικολογικού σήματος και να 
μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση την οποία 
συνεπάγεται η χρήση του σήματος, πρέπει 
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διαδικασίες εκτίμησης και εξακρίβωσης 
πρέπει να αντικατασταθούν από σύστημα 
καταχώρισης.

να θεσπισθεί ένα σύστημα καταχώρισης 
παράλληλα με τις διαδικασίες εκτίμησης 
και εξακρίβωσης.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του προηγούμενου συστήματος δεν θα αυξηθεί καταργώντας το αλλά 
συμπλρώνοντάς το.

Τροπολογία 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να αυξηθεί η χρήση του 
οικολογικού σήματος και να μην 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση εκείνοι 
των οποίων τα προϊόντα πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια, πρέπει να μειωθούν τα 
έξοδα χρήσης του οικολογικού σήματος.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τέλος καταχώρισης ύψους €200 δεν θα καλύπτει τις διοικητικές δαπάνες για τη διαδικασία. 
Σ εκ τούτου τα κράτη μέλη δεν θα επιδοτήσουν τη διαδικασία, κάτι που αποτελεί εμπόδιο για 
την επιτυχία του άνθους της ΕΕ και την εξάπλωσή του στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 42
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση (9) Είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση 
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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.

του κοινού στο κοινοτικό οικολογικό σήμα 
μέσω ενεργειών προβολής σε επίπεδο ΕΕ 
και κρατών μελών, ώστε να αντιληφθούν 
οι καταναλωτές την έννοια του σήματος 
και να μπορούν έτσι να επιλέγουν με 
πλήρη επίγνωση αλλά και να 
εξασφαλίζεται ότι τα πλεονεκτήματα των 
σημάτων θα γίνουν κατανοητά από τους 
παραγωγούς και τους κατασκευαστές.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Τα οικολογικά σήματα είναι δυνατόν να αποτελέσουν έναν εξαιρετικά χρήσιμο τρόπο για να 
καταστούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και προκειμένου να 
δημιουργηθεί το σωστό επίπεδο ευαισθητοποίησης στον τομέα της προώθησης της έρευνας και 
της τεχνικής καινοτομίας.

Τροπολογία 43
Johannes Lebech

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, σε τοπικό, 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ώστε να 
αντιληφθούν οι καταναλωτές την έννοια 
του σήματος και να μπορούν να επιλέγουν 
με πλήρη επίγνωση. Τούτο είναι επίσης 
αναγκαίο προκειμένου να καταστεί το 
σήμα ελκυστικότερο για τους 
παραγωγούς και τους λιανοπωλητές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του καταναλωτή και το να καταστεί το σήμα ελκυστικότερο για 
τους παραγωγούς και τους λιανοπωλητές, είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του 
οικολογικού σήματος. 



AM\764584EL.doc 13/59 PE418.406v01-00

EL

Τροπολογία 44
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικότερα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
η Επιτροπή να θεσπίζει τα κριτήρια που 
οφείλουν να πληρούν τα προϊόντα, 
προκειμένου να φέρουν το οικολογικό 
σήμα, και να τροποποιεί τα παραρτήματα 
του παρόντος κανονισμού. Δεδομένου ότι 
πρόκειται για μέτρα γενικής εμβέλειας που 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του με την προσθήκη νέων, 
μη ουσιωδών στοιχείων, τα μέτρα αυτά 
πρέπει να θεσπιστούν με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται από 
το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(13) Ειδικότερα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
η Επιτροπή να θεσπίζει τα κριτήρια που 
οφείλουν να πληρούν τα προϊόντα, 
προκειμένου να φέρουν το οικολογικό 
σήμα, και να τροποποιεί τα παραρτήματα 
του παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά θα 
πληρούν τη βάση έγκρισής τους όπως 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. 
Δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρα γενικής 
εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του με την προσθήκη νέων, 
μη ουσιωδών στοιχείων, τα μέτρα αυτά 
πρέπει να θεσπιστούν με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται από 
το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα θα έπρεπε να
κινούνται εντός των αρχικών στόχων του κανονισμού και συγκεκριμένα σε σχέση με την παροχή 
στους καταναλωτές ακριβούς, μη παραπλανητικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης 
ενημέρωσης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων καθ’ όλον τον κύκλο ζωής 
τους.
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Τροπολογία 45
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Υπό το πρίσμα των ιδιομορφιών
που παρουσιάζουν τα τρόφιμα και τα
ποτά από υγειονομικής και διατροφικής
πλευράς, τα προϊόντα διατροφής όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του 
κανονισμού (EΚ) 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου αποκλείονται από το πεδίο 
εφαρμογής τουπαρόντος κανονισμού. Η
Επιτροπή θα έπρεπε να συνεργασθεί με
όλους τους ενδιαφερόμενους, 
περιλαμβανομένης της επιστημονικής
κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών
και της βιομηχανίας, προκειμένου να
καθορισθεί μια υγιής επιστημονική βάση
δεδομένων εις τρόπον ώστε να
διευκολυνθεί η ανάπτυξη αξιόπιστων και
ενιαίων μεθοδολογιών αξιολόγησης και
μέσων εθελοντικών κοινοποιήσεων για τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
μεταποιημένων και μη τροφίμων που θα 
καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής του 
προϊόντος λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιομορφίες των τροφίμων από 
υγειονομικής και διατροφικής πλευράς, 
όπως επίσης και τις αναδυόμενες 
εθελοντικές πρωτοβουλίες της 
βιομηχανίας και τις νομικές εξελίξεις σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
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environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.

Τροπολογία 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα 
τα αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται 
για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην 
κοινοτική αγορά, είτε επί πληρωμή είτε 
δωρεάν (εφεξής "προϊόντα").

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα 
τα αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται 
για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην 
κοινοτική αγορά, είτε επί πληρωμή είτε 
δωρεάν (εφεξής "προϊόντα").

Όσον αφορά τα τρόφιμα, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2 κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
εφαρμόζεται μόνο στα τρόφιμα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία και στα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα τρόφιμα και τα ποτά όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2 κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή εκπονεί έως την 31η
Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, μελέτη
σχετικά με το εάν είναι δυνατή η
συμπερίληψη όλων των τροφίμων στο 
οικολογικό σήμα χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση πλήρους κύκλου ζωής και 
κατά περίπτωση, υποβάλει σχετικά 
προτάσεις στο Ευρωπαίκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δηλωθεί σαφώς ότι τα τρόφιμα και τα ποτά θα έπρεπε για την ώρα να κρατηθούν 
εκτός του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα έπρεπε ωστόσο να εξετάσει το κατά πόσον τα
τρόφιμα θα μπορούσαν στο μέλλον να συμπεριληφθούν στο σύστημα του οικολογικού σήματος.
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Τροπολογία 47
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα τρόφιμα, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2 κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
εφαρμόζεται μόνο στα τρόφιμα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία και στα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2 κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των τροφίμων από τον παρόντα κανονισμού θα έπρεπε να διατηρηθεί λόγω των
μεγάλων διαφορών στα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών και τη σύγχυση που ενδεχομένως 
θα προκαλούσε στους καταναλωτές η συμπερίληψή τους.

Τροπολογία 48
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα τρόφιμα, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2 κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
εφαρμόζεται μόνο στα τρόφιμα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία και στα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2 κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο 
κανονισμός αυτός δεν εφαρμόζεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού στα τρόφιμα (μεταποιημένα ή μη)δεν
θεωρείται χρήσιμη, δεδομένου ότι με το βιολογικό σήμα υπάρχουν ήδη στην αγορά 
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δοκιμασμένα μέσα για τον καταναλωτή. Η καθιέρωση ενός άλλου σήματος φαίνεται περιττή.

Τροπολογία 49
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα τρόφιμα, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2 κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
εφαρμόζεται μόνο στα τρόφιμα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία και στα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2 κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
εφαρμόζεται στα προϊόντα που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
834/2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το οικολογικό σήμα θα έπρεπε να εφαρμόζεται μόνον ως συμπληρωματικό σήμα στα τρόφιμα 
που ήδη φέρουν βιολογικό σήμα προς αποφυγήν σύγχυσης.

Τροπολογία 50
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το οικολογικό σήμα δεν είναι δυνατόν να 
χορηγείται σε προϊόντα που περιέχουν 
ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
καταχωρηθεί ως λίαν τοξικά, τοξικά, 
επικίνδυνα για το περιβάλλον, 
καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά 
για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή την οδηγία 
1999/45/ΕΚ ούτε σε ουσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 57 του 
κανονισμού 1907/2006/ΕΚ (REACH).
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Για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, 
για τα οποία δεν υφίστανται ισοδύναμες 
εναλλακτικές λύσεις χωρίς τις ουσίες 
αυτές ή παρασκευάσματα και που σε 
διαφορετική περίπτωση έχουν σημαντικά 
υψηλότερες γενικές περιβαλλοντικές 
επιδόσεις σε σύγκριση με άλλα προϊόντα 
της ιδίας κατηγορίας, η Επιτροπή 
δύναται να υιοθετεί μέτρα για την παροχή 
παρεκκλίσεων από την παραπάνω 
υποπαράγραφο.
Τα μέτρα αυτά, σχεδιασμένα για την 
τροποποίηση επουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη ρυθμιστική διαδικασία με 
έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 16(2).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της τροπολογίας 4 του εισηγητή. 

Είναι σημαντικό να διευκρινισθούν οι όροι υπό τους οποίους η Επιτροπή μπορεί να προβλέπει 
παρέκκλιση από τα κριτήρια αποκλεισμού για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.

Τροπολογία 51
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης,
το οικολογικό σήμα δεν χορηγείται, στο
μέτρο του δυνατού, σε προϊόντα που 
περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα που 
έχουν καταχωρηθεί ως λίαν τοξικά, 
τοξικά, επικίνδυνα για το περιβάλλον, 
καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά 
για την αναπαραγωγή (CMR), ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρευτικές και τοξικές ουσίες
(PBT), άκρως ανθεκτικές, άκρως 
βιοσυσσωρευτικές ουσίες (vPvB), 
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ενδοκρινικούς διαταράκτες ή άλλες 
κατηγορίες ισοδυνάμου κινδύνου όπως οι 
ευαισθητοποιητές. Επιπλέον, το 
οικολογικό σήμα δεν χορηγείται σε 
προϊόντα που κατασκευάζονται με τη 
χρήση διαδικασιών οι οποίες ενδέχεται να 
είναι βλαβερές για τον άνθρωπο και/ή το 
περιβάλλον. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.

Τροπολογία 52
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού
1907/2006/ΕΚ, οι ουσίες που
ανταποκρίνονται στα κριτήρια τα οποία
διευκρινίζονται στο άρθρο αυτό και έχουν
εντοπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) 
του εν λόγω κανονισμού δεν θα έπρεπε να 
είναι παρούσες σε προϊόντα που φέρουν 
το οικολογικό σήμα σε συγκέντωση 
υπερβαίνουσα το 0.1% κατά βάρος (w/w). 
Για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, 
η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει μέτρα 
παροχής παρεκκλίσεων από την 
προηγούμενη υποπαράγραφο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν καθιερώθηκε ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα, ο κανονισμός REACH δεν υπήρχε. Ο
κίνδυνος που ενδεχομένως συνδέεται με τη χρήση επικινδύνων ουσιών αντιμετωπίζεται ήδη με 
τις διατάξεις του REACH.

Τροπολογία 53
Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα φαρμακευτικά προϊόντα που 
προσδιορίζονται από την οδηγία
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης
Νοεμβρίου 2001, η οποία προβλέπει έναν 
κοινοτικό κωδικό σχετικά με τα φάρμακα 
για ανθρώπινη χρήση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Λόγω της ιδιομορφίας τους, τα φαρμακευτικά προϊόντα θα έπρεπε να αποκλείονται από το 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 54
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του, το 
ΣΟΣΕΕ να διασφαλίζει την ισόρροπη 

2. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του, το 
ΣΟΣΕΕ να διασφαλίζει την ισόρροπη 
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συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
μερών που σχετίζονται με την εκάστοτε 
κατηγορία προϊόντων, όπως είναι οι 
αρμόδιοι φορείς, οι κατασκευαστές, οι 
έμποροι λιανικής πώλησης, οι εισαγωγείς, 
οι οργανώσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος και οι οργανώσεις 
καταναλωτών.

συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
μερών που σχετίζονται με την εκάστοτε 
κατηγορία προϊόντων, όπως είναι οι 
αρμόδιοι φορείς, οι κατασκευαστές, οι 
παραγωγοί, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εισαγωγείς, 
οι οργανώσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος και οι οργανώσεις 
καταναλωτών.

Or. hu

Τροπολογία 55
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι προοπτικές διάθεσης ενός 
προϊόντος στην κοινοτική αγορά πρέπει, 
στο μέτρο του δυνατού, να αντιστοιχούν 
στο 10% της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ 
κατά την έγκριση ή την αναθεώρηση των 
κριτηρίων για το οικολογικό σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο των οικολογικών προσδοκιών των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα θα έπρεπε
σαφώς να τονίζεται στο σώμα της οδηγίας και όχι μόνο στο Παράρτημα ΙΙ. Θα έπρεπε επίσης
να διευκρινίζεται ότι η επιλεκτικότητα των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα θεσπίζεται κατά 
την έγκριση ή την αναθεώρηση των κριτηρίων και όχι καθ’ όλη την περίοδο ισχύος τους.
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Τροπολογία 56
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι προοπτικές διάθεσης ενός 
προϊόντος στην κοινοτική αγορά πρέπει, 
στο μέτρο του δυνατού, να αντιστοιχούν 
στο 10% της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ 
κατά την έγκριση ή την αναθεώρηση των 
κριτηρίων για το οικολογικό σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που πρότεινε το EEB (Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος). Το επίπεδο των
οικολογικών προσδοκιών των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα θα έπρεπε σαφώς να τονίζεται 
στο σώμα της οδηγίας και όχι μόνο στο Παράρτημα ΙΙ. Θα έπρεπε επίσης να διευκρινίζεται ότι
η επιλεκτικότητα των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα θεσπίζεται κατά την έγκριση ή την 
αναθεώρηση των κριτηρίων και όχι καθ’ όλη την περίοδο ισχύος τους.

Τροπολογία 57
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κριτήρια για το οικολογικό σήμα 
βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το οικολογικό σήμα είναι ένα μέσον οικολογικής αριστείας, θα έπρεπε να 
ακολουθηθεί η προσέγγιση της προφύλαξης. Ειδικότερα όσον αφορά τη χρήση των χημικών, το
οικολογικό σήμα πρέπει να υπερβαίνει την οδηγία REACH και τη λοιπή σχετική νομοθεσία 
όπως οι οδηγίες RoHS και WEEE.
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Τροπολογία 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

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 
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.

2. Τα κριτήρια προσδιορίζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των διαθεσίμων στην
κοινοτική αγορά προϊόντων. Προς τούτο 
λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των προϊόντων, ειδικότερα 
δε, 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. Τα 
ισχύοντα κριτήρια για τις διάφορες 
ομάδες προϊόντων αναθεωρούνται εντός 
18 μηνών μετά την έγκριση του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωσή 
τους με την προσέγγιση του κύκλου ζωής 
που προβλέπεται στο άρθρο αυτό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια πρέπει να βασίζονται στον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων και στο σύνολο των
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και με τα υπάρχοντα κριτήρια.
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Τροπολογία 59
John Bowis

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 
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.

2. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
προϊόντων προσδιορίζονται ως προς τα 
προϊόντα της κοινοτικής αγοράς που 
παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις. 
Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη μόνον οι 
σημαντικότερες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις κατ’ όλη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των προϊόντων, στις οποίες 
ενδέχεται 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 ουσιών που ενδέχεται να 
παρουσιάζουν κινδύνους για το 
περιβάλλον οι οποίες καλύπτονται από 
την κοινοτική νομοθεσία. Τα ισχύοντα 
κριτήρια για τις διάφορες ομάδες 
προϊόντων αναθεωρούνται εντός 18 
μηνών μετά την έγκριση του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωσή 
τους με την προσέγγιση του κύκλου ζωής 
που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ισχύοντα κριτήρια για το οικολογικό σήμα δεν 
αντικατοπτρίζουν μια πραγματική προσέγγιση βασιζόμενη στον κύκλο ζωής όπως προβλέπεται 
στο άρθρο αυτό. Επιπλέον, η αιτιολογική σκέψη 4 απαιτεί τον περιορισμό των κριτηρίων στις 
πλέον σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να
αναθεωρήσει επειγόντως τα ισχύοντα κριτήρια προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
ευθυγραμμίζονται με τις προσεγγίσεις αυτές και αρχές. Η ισχύουσα νομοθεσία όπως η οδηγία
REACH καλύπτει επαρκώς τη διαχείριση του κινδύνου από τα χημικά και έχει μεταξύ άλλων ως 
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στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

Τροπολογία 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 
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.

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 
φύση και στη βιοποικιλότητα, η 
κατανάλωση ενέργειας και φυσικών 
πόρων, η παραγωγή αποβλήτων, οι 
εκπομπές σε όλα τα στοιχεία του 
περιβάλλοντος και η ρύπανση μέσω 
φυσικών φαινομένων και μέσω της 
χρήσης και ελευθέρωσης επικίνδυνων 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided. 
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Τροπολογία 61
Dorette Corbey

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 
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.

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 
φύση και στη βιοποικιλότητα, η 
κατανάλωση ενέργειας, τροφής και 
φυσικών πόρων, η παραγωγή αποβλήτων, 
τα παράπλευρα αλιεύματα, οι εκπομπές σε 
όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος, η 
ρύπανση μέσω φυσικών φαινομένων και 
μέσω της χρήσης και ελευθέρωσης 
επικίνδυνων και ιατρικών ουσιών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του σήματος στα προϊόντα αλιείας και τούτο πρέπει 
επομένως να αντικατοπτρίζεται στα κριτήρια.

Τροπολογία 62
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το σύστημα του οικολογικού σήματος 
είναι ένα μέσον ενθάρρυνσης της 
υποκατάστασης των επικινδύνων ουσιών 
λαμβάνοντας υπόψη προϊόντα που 
προσφέρουν εναλλακτική λύση σε:
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- ουσίες που πληρούν τα κριτήρια για να
καταχωρηθούν ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2 σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ
- ουσίες άκρως ανθεκτικές και άκρως
βιοσυσσωρεύσιμες, ανθεκτικές 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές και ουσίες 
με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παραμείνει ένα σήμα περιβαλλοντικής αριστείας, το οικολογικό σήμα θα
έπρεπε σαφώς να ενθαρρύνει προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες χωρίς τοξικές ουσίες και 
να καταστεί οδηγός για την υποκατάσταση των επικινδύνων ουσιών.

Τροπολογία 63
Johannes Lebech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το σύστημα του οικολογικού σήματος
συμβάλλει στην υποκατάσταση των 
επικινδύνων ουσιών με βάση την αρχή 
της προφύλαξης. Όπου είναι τεχνικώς
εφικτό, τα κριτήρια για το οικολογικό
σήμα σχεδιάζονται για την 
αντικατάσταση της χρήσης: 
- ουσιών που πληρούν τα κριτήρια για να
καταχωρηθούν ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2 σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ
- ουσιών άκρως ανθεκτικών και άκρως
βιοσυσσωρεύσιμων, ανθεκτικών 
βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών και 
ουσίών με ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παραμείνει ένα σήμα περιβαλλοντικής αριστείας, το οικολογικό σήμα θα
έπρεπε σαφώς να ενθαρρύνει προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες χωρίς τοξικές ουσίες και 
να καταστεί οδηγός για την υποκατάσταση των επικινδύνων ουσιών.

Τροπολογία 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κριτήρια χορήγησης οικολογικού 
σήματος ορίζουν τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να 
ανταποκρίνεται ένα προϊόν για να φέρει το 
οικολογικό σήμα.

3. Τα κριτήρια χορήγησης οικολογικού 
σήματος ορίζουν τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις, βασιζόμενες σε βάσιμα
επιστημονικά στοιχεία, στις οποίες πρέπει 
να ανταποκρίνεται ένα προϊόν για να φέρει 
το οικολογικό σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια του οικολογικού σήματος πρέπει να έχουν υγιή επιστημονική βάση.

Τροπολογία 65
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η μείωση 
του αριθμού των πειραμάτων με τη 
χρήση ζώων και της χρήσης ΓΤΟ θα 
αποτελεί βασικό σημείο προβληματισμού 
κατά τον προσδιορισμό και την 
αναθεώρηση των κριτηρίων. 
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Or. hu

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που διέπουν τα οικολογικά σήματα θα έπρεπε να ενθαρρύνουν την αγορά να 
μειώσει τον αριθμό των πειραμάτων με τη χρήση ζώων και τη χρήση ΓΤΟ.

Τροπολογία 66
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κριτήρια που εκπονούνται για 
επεξεργασμένα τρόφιμα εκτός αυτών που 
προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια, 
αφορούν μόνο την επεξεργασία, τη 
μεταφορά ή τη συσκευασία.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος πρέπει να διαγραφεί γιατί τα τρόφιμα λαμβάνονται υπόψη συνολικά.

Τροπολογία 67
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κριτήρια που εκπονούνται για 
επεξεργασμένα τρόφιμα εκτός αυτών που 
προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια, 
αφορούν μόνο την επεξεργασία, τη 
μεταφορά ή τη συσκευασία.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των τροφίμων από τον παρόντα κανονισμού θα έπρεπε να διατηρηθεί λόγω των
μεγάλων διαφορών στα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών και τη σύγχυση που ενδεχομένως 
θα προκαλούσε στους καταναλωτές η συμπερίληψή τους.

Τροπολογία 68
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κριτήρια που εκπονούνται για
επεξεργασμένα τρόφιμα εκτός αυτών που 
προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια, 
αφορούν μόνο την επεξεργασία, τη 
μεταφορά ή τη συσκευασία.

3. Στην περίπτωση που εκπονούνται
κριτήρια για προϊόντα τα οποία 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
834/2007, μόνο τα προϊόντα που 
πιστοποιούνται βάσει του κανονισμού 
αυτού μπορούν να λάβουν το οικολογικό 
σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύγχιση με τα βιολογικά σήματα πρέπει να αποφεύγεται. Το οικολογικό σήμα πρέπει να
χορηγείται μόνο στα προϊόντα διατροφής που ήδη συμμορφούνται με τους κανονισμούς περί 
βιολογικών προϊόντων. Διαφορετικά, το άνθος της ΕΕ, ενδέχεται να αποπροσανατολίσει τον 
καταναλωτή.

Τροπολογία 69
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κριτήρια που εκπονούνται για 
επεξεργασμένα τρόφιμα εκτός αυτών που 
προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια, 
αφορούν μόνο την επεξεργασία, τη 
μεταφορά ή τη συσκευασία.

3. Στην περίπτωση που εκπονούνται
κριτήρια για προϊόντα τα οποία 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
834/2007, μόνο τα προϊόντα που 
πιστοποιούνται βάσει του κανονισμού 
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αυτού μπορούν να λάβουν το οικολογικό 
σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχιση με τα βιολογικά σήματα για τα τρόφιμα. Το οικολογικό σήμα
πρέπει να χορηγείται μόνο στα προϊόντα διατροφής που ήδη συμμορφούνται με τον κανονισμό 
αυτό.

Τροπολογία 70
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εντός ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, κατόπιν 
διαβούλευσης με το ΣΟΣΕΕ και σύμφωνα 
με τους στόχους και τις αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, η Επιτροπή, 
θα εκπονήσει και θα δημοσιεύσει ένα 
τριετές πρόγραμμα εργασίας για το 
κοινοτικό οικολογικό σήμα 
προσδιορίζοντας τους στόχους και ένα 
συνοπτικό κατάλογο των ομάδων 
προϊόντων που θα θεωρούνται ως 
έχουσες προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
κοινοτικής δράσης. Το πρόγραμμα αυτό 
θα επικαιροποιείται τακτικά σε ετήσια 
βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μικρή προσθήκη στην τροπολογία 15 του εισηγητή προκειμένου να διευκρινισθεί ότι το
πρόγραμμα εργασίας θα έπρεπε να είναι τριετούς διαρκείας.
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Τροπολογία 71
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Εντός ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, κατόπιν 
διαβούλευσης με το ΣΟΣΕΕ και σύμφωνα 
με τους στόχους και τις αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, η Επιτροπή, 
θα εκπονήσει και θα δημοσιεύσει ένα 
πρόγραμμα εργασίας για το κοινοτικό 
οικολογικό σήμα προσδιορίζοντας τους 
στόχους και ένα συνοπτικό κατάλογο των 
κατηγοριών προϊόντων που θα 
θεωρούνται ως έχουσες προτεραιότητα
στο πλαίσιο της κοινοτικής δράσης. Το 
πρόγραμμα αυτό θα επικαιροποιείται 
τακτικά σε ετήσια βάση.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των νέων στόχων χρειάζεται η εκπόνηση ενός λεπτομερούς προγράμματος 
εργασίας το οποίο θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, συνεπεία των αλλαγών που προκαλούνται 
από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τομέα των υπηρεσιών.

Τροπολογία 72
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο κριτηρίων για το οικολογικό 
σήμα αναπτύσσεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο 
Παράρτημα I και λαμβάνοντας υπόψη το 
πρόγραμμα εργασίας. Το αργότερο 3 
μήνες μετά την υποβολή της τελικής 
έκθεσης στην Επιτροπή, ζητείται η 
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γνώμη του ΣΟΣΕΕ σχετικά με την 
πρόταση περί κριτηρίων. Η Επιτροπή
παρέχει επεξηγήσεις και τεκμηρίωση 
σχετικά με τη λογική που διέπει τις όποιες 
μεταβολές στα κριτήρια οι οποίες 
υποβάλλονται με την τελική έκθεση.

1. Μετά από διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, 
η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τον 
καθορισμό ειδικών κριτηρίων χορήγησης 
οικολογικού σήματος για κάθε κατηγορία 
προϊόντων.

Το αργότερο 3 μήνες μετά τις
διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, η Επιτροπή
υποβάλει πρόταση για τα κριτήρια του
οικολογικού σήματος στην κανονιστική 
επιτροπή που συγκροτείται βάσει του 
άρθρου 16(2) και στη συνέχεια θεσπίζει 
μέτρα για τον καθορισμό κριτηρίων 
χορήγησης οικολογικού σήματος για μια 
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Η
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα σχόλια του
ΣΟΣΕΕ και εκθέτει σαφώς, παρέχει
επεξηγήσεις σχετικά και τεκμηριώνει τη 
λογική που διέπει τις όποιες μεταβολές 
στην πρόταση εν συνεχεία των 
διαβουλεύσεων με το ΣΟΣΕΕ.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία έγκρισης θα έπρεπε σαφώς να καθορίζεται στο σώμα του κανονισμού και να
καθιερώνει χρονοδιαγράμματα καθώς και την υποχρέωση έκθεσης, τεκμηρίωσης και 
αιτιολόγησης των τροποποιήσεων εν συνεχεία των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του φορέα για 
το οικολογικό σήμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται καταστάσεις αδιεξόδου κατά τη
διαδικασία έγκρισης.
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Τροπολογία 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο κριτηρίων για το οικολογικό 
σήμα αναπτύσσεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο 
Παράρτημα I και λαμβάνοντας υπόψη το 
πρόγραμμα εργασίας. Το αργότερο 3 
μήνες μετά την υποβολή της τελικής 
έκθεσης στην Επιτροπή, ζητείται η 
γνώμη του ΣΟΣΕΕ σχετικά με την 
πρόταση περί κριτηρίων. Η Επιτροπή
παρέχει επεξηγήσεις και τεκμηρίωση 
σχετικά με τη λογική που διέπει τις όποιες 
μεταβολές στα κριτήρια οι οποίες 
υποβάλλονται με την τελική έκθεση.

1. Μετά από διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, 
η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τον 
καθορισμό ειδικών κριτηρίων χορήγησης 
οικολογικού σήματος για κάθε κατηγορία 
προϊόντων.

Το αργότερο 3 μήνες μετά τις
διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, η Επιτροπή
υποβάλει πρόταση για τα κριτήρια του
οικολογικού σήματος στην κανονιστική 
επιτροπή που συγκροτείται βάσει του 
άρθρου 16(2) και στη συνέχεια θεσπίζει 
μέτρα για τον καθορισμό κριτηρίων 
χορήγησης οικολογικού σήματος για μια 
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Η
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα σχόλια του
ΣΟΣΕΕ και εκθέτει σαφώς, παρέχει
επεξηγήσεις σχετικά και τεκμηριώνει τη 
λογική που διέπει τις όποιες μεταβολές 
στην πρόταση εν συνεχεία των 
διαβουλεύσεων με το ΣΟΣΕΕ.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαδικασία έγκρισης θα έπρεπε σαφώς να καθορίζεται στο σώμα του κανονισμού και να
καθιερώνει χρονοδιαγράμματα καθώς και την υποχρέωση έκθεσης, τεκμηρίωσης και 
αιτιολόγησης των τροποποιήσεων εν συνεχεία των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του φορέα για 
το οικολογικό σήμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται καταστάσεις αδιεξόδου κατά τη
διαδικασία έγκρισης.

Τροπολογία 74
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο κριτηρίων για το οικολογικό 
σήμα αναπτύσσεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο 
Παράρτημα I και λαμβάνοντας υπόψη το 
πρόγραμμα εργασίας. Το αργότερο 3 
μήνες μετά την υποβολή της τελικής 
έκθεσης στην Επιτροπή, ζητείται η 
γνώμη του ΣΟΣΕΕ σχετικά με την 
πρόταση περί κριτηρίων. Η Επιτροπή
παρέχει επεξηγήσεις και τεκμηρίωση 
σχετικά με τη λογική που διέπει τις όποιες 
μεταβολές στα κριτήρια οι οποίες 
υποβάλλονται με την τελική έκθεση.

1. Μετά από διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, 
η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τον 
καθορισμό ι κριτηρίων χορήγησης 
οικολογικού σήματος για κάθε κατηγορία 
προϊόντων.

Το αργότερο 3 μήνες μετά τις
διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, η Επιτροπή
υποβάλει πρόταση για τα κριτήρια του
οικολογικού σήματος στην κανονιστική 
επιτροπή που συγκροτείται βάσει του 
άρθρου 16(2) και στη συνέχεια θεσπίζει 
μέτρα για τον καθορισμό κριτηρίων 
χορήγησης οικολογικού σήματος για μια 
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Η
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα σχόλια του
ΣΟΣΕΕ και εκθέτει σαφώς, παρέχει
επεξηγήσεις σχετικά και τεκμηριώνει τη 
λογική που διέπει τις όποιες μεταβολές 
στην πρόταση εν συνεχεία των 
διαβουλεύσεων με το ΣΟΣΕΕ.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
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του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία προτεινόμενη από το EEB. 

Η διαδικασία έγκρισης θα έπρεπε σαφώς να καθορίζεται στο σώμα του κανονισμού και να
καθιερώνει χρονοδιαγράμματα καθώς και την υποχρέωση έκθεσης, τεκμηρίωσης και 
αιτιολόγησης των τροποποιήσεων εν συνεχεία των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του φορέα για 
το οικολογικό σήμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται καταστάσεις αδιεξόδου κατά τη
διαδικασία έγκρισης.

Τροπολογία 75
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά από διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, 
η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τον 
καθορισμό ειδικών κριτηρίων χορήγησης 
οικολογικού σήματος για κάθε κατηγορία 
προϊόντων.

1. Μετά από διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, 
η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τον 
καθορισμό ειδικών κριτηρίων χορήγησης 
οικολογικού σήματος για κάθε κατηγορία 
προϊόντων υπό την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων του άρθρου 6.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κριτήρια θεσπίζονται μόνο στην περίπτωση που τηρούν 
την προσέγγιση κύκλου ζωής η οποία απαιτείται από το άρθρο 6 όπως αυτό τροποποιήθηκε.
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Τροπολογία 76
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή:

2. Στα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή:

α) καθορίζει απαιτήσεις για την εκτίμηση 
της συμμόρφωσης συγκεκριμένων 
προϊόντων με τα κριτήρια χορήγησης του 
οικολογικού σήματος·

α) καθορίζει απαιτήσεις για την εκτίμηση 
της συμμόρφωσης συγκεκριμένων 
προϊόντων με τα κριτήρια χορήγησης του 
οικολογικού σήματος·

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 
ενδεχομένως θα 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
η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 
έτη.
δ) διευκρινίζει το βαθμό επιτρεπόμενης
μεταβολής του προϊόντος κατά τη
διάρκεια της περιόδου ισχύος που 
αναφέρεται στο στοιχείο (γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υψίστης σημασίας η πρόβλεψη ενός μηχανισμού προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι
διαρκείς βελτιώσεις στα προϊόντα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των 
κριτηρίων για το οικολογικό σήμα. Τα κριτήρια για το προϊόν καθορίζονται σήμερα για μακρές
χρονικές περιόδους (όπως 3 έτη) και είναι ανελαστικά. Είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν
μεταβολές ακόμη και ήσσωνος σημασίας στη διατύπωση προκειμένου να συμπεριληφθούν νέα, 
περισσότερο βιώσιμα συστατικά και να προσαρμοσθεί το προϊόν στην τεχνική πρόοδο χωρίς να 
κινηθεί εκ νέου η όλη διαδικασία υποβολής αίτησης για το οικολογικό σήμα.
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Τροπολογία 77
Johannes Lebech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Κατά τη θέσπιση των κριτηρίων για
το οικολογικό σήμα πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα προκειμένου να μη θεσπίζονται 
μέτρα η εφαρμογή των οποίων θα 
επέφερε ενδεχομένως δυσανάλογη 
διοικητική και οικονομική επιβάρυνση 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 78
Amalia Sartori, John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 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 σε 
κάθε κράτος μέλος όπου το προϊόν έχει 
τεθεί ή πρόκειται να τεθεί στην αγορά:

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 
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να πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο 
φορέα οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη, 
στην αγορά των οποίων πρόκειται να 
κυκλοφορήσει ή κυκλοφορεί το προϊόν.
Το οικολογικό σήμα έχει μία από τις
μορφές που απεικονίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ.

Το οικολογικό σήμα έχει μία από τις 
μορφές που απεικονίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ.

Το οικολογικό σήμα επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται μόνο για προϊόντα που 
καλύπτονται από καταχώριση και πληρούν 
τα εφαρμοστέα σε αυτά κριτήρια 
χορήγησης του οικολογικού σήματος.

Το οικολογικό σήμα επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται μόνο για προϊόντα που 
καλύπτονται από καταχώριση και πληρούν 
τα εφαρμοστέα σε αυτά κριτήρια 
χορήγησης του οικολογικού σήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η απλούστευση της καταχώρησης αναφέροντας ότι η τελευταία
(ανεξαρτήτως της προέλευσης του προϊόντος) πρέπει να πραγματοποιείται με έναν αρμόδιο
φορέα στο κράτος μέλος όπου το προϊόν έχει τεθεί ή πρόκειται να τεθεί στην αγορά. 

Τροπολογία 79
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καταχώριση για χρήση του οικολογικού 
σήματος

Πιστοποίηση και καταχώριση για χρήση 
του οικολογικού σήματος

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απλή καταχώριση του προϊόντος δεν είναι αρκετή στην περίπτωση του οικολογικού σήματος. 
Ο έλεγχος από έναν ανεξάρτητο φορέα είναι αναγκαίος προκειμένουνα έχει το οικολογικό σήμα 
το αναγκαίο κύρος (πχ καθιέρωση δοκιμής συμβατότητας).
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Τροπολογία 80
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αιτήσεις καταχώρισης περιλαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης που 
προσδιορίζονται στο σχετικό μέτρο της 
Επιτροπής, με το οποίο καθορίστηκαν 
κριτήρια χορήγησης του οικολογικού 
σήματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
προϊόντων.

Οι αιτήσεις καταχώρισης περιλαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης που 
προσδιορίζονται στο σχετικό μέτρο της 
Επιτροπής, με το οποίο καθορίστηκαν 
κριτήρια χορήγησης του οικολογικού 
σήματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
προϊόντων. Ο οικονομικός φορέας 
εκμετάλλευσης παρέχει στοιχεία
σύμφωνα με τα οποία η συμμόρφωση με 
τα κριτήρια για το οικολογικό σήμα έχει 
πιστοποιηθεί από έναν ανεξάρτητο 
φορέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απλή καταχώριση του προϊόντος δεν είναι αρκετή στην περίπτωση του οικολογικού σήματος. 
Ο έλεγχος από έναν ανεξάρτητο φορέα είναι αναγκαίος προκειμένουνα έχει το οικολογικό σήμα 
το αναγκαίο κύρος (πχ καθιέρωση δοκιμής συμβατότητας).

Τροπολογία 81
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 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.

Διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 πρέπει να διαγραφεί στο σύνολό της. Το ετήσιο τέλος πρέπει να 
διατηρηθεί δεδομένου ότι αποτελεί τη βάση της χρηματοδότησης του συστήματος του 
οικολογικού σήματος.

Τροπολογία 82
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 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.

3. Κάθε αίτηση για χορήγηση οικολογικού 
σήματος υπόκειται στην καταβολή τέλους 
για το κόστος διεκπεραίωσης της 
αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τέλος καταχώρισης ύψους €200 δεν θα καλύπτει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας. Ως
εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα χρειασθεί να επιδοτήσουν τη διαδικασία αυτή, γεγονός που συνιστά 
εμπόδιο για την επιτυχία του άνθους της ΕΕ και την εξάπλωσή του στο σύνολο της εσωτερικής 
αγοράς.

Τροπολογία 83
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο αρμόδιος φορέας στον οποίο 3. Ο αρμόδιος φορέας στον οποίο 
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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.

υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης μπορεί 
να επιβάλλει τέλος μέγιστου ύψους 200 
ευρώ για τη διεκπεραίωση της 
καταχώρισης. Το τέλος πρέπει να 
καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της 
εταιρείας. Εφόσον επιβάλλεται τέλος, η 
χρήση του οικολογικού σήματος 
συναρτάται με την εμπρόθεσμη καταβολή 
του τέλους.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν τη χρήση του οικολογικού σήματος θα γίνουν αισθητά 
μόνον όταν η συμμόρφωση με τα κριτήρια του οικολογικού σήματος δεν επιβαρύνει δυσανάλογα 
τους παραγωγούς και τους κατασκευαστές, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 84
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
αίτησης καταχώρισης, ο αρμόδιος φορέας 
ελέγχει τα έγγραφα τεκμηρίωσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
αίτησης καταχώρισης, ο αρμόδιος φορέας
εξακριβώνει εάν το προϊόν συμμορφούται 
με τα κριτήρια οικολογικού σήματος της 
σχετικής κατηγορίας προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της διατύπωσης της τροπολογίας 20 του εισηγητή για λόγους συνέπειας με την 
ορολογία που χρησιμοποιείται στις τροπολογίες 1 και 5. Οι αρμόδιες αρχές εξακριβώνουν τη
συμμόρφωση των προϊόντων με τις σχετικές απαιτήσεις πριν από την καταχώριση.
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Τροπολογία 85
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο αρμόδιος φορέας που έχει 
καταχωρίσει προϊόντα κοινοποιεί στην
Επιτροπή όλες τις καταχωρίσεις. Η 
Επιτροπή τηρεί κοινό μητρώο, το οποίο 
ενημερώνει τακτικά. Το μητρώο αυτό 
δημοσιοποιείται.

6. Ο αρμόδιος φορέας που έχει 
καταχωρίσει προϊόντα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή όλες τις καταχωρίσεις. Η 
Επιτροπή τηρεί κοινό μητρώο, το οποίο 
ενημερώνει τακτικά. Το μητρώο αυτό 
δημοσιοποιείται, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο 
και εκ μέρους των αρχών των κρατών 
μελών.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η ευχερέστερη δυνατή πρόσβαση στον κατάλογο προϊόντων που 
φέρουν το οικολογικό σήμα.

Τροπολογία 86
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Article 9 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Σε περίπτωση που το οικολογικό σήμα 
χρησιμοποιείται σε επεξεργασμένα 
τρόφιμα, εκτός των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας, τα οποία δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007, συμπληρώνεται από ένδειξη 
στο ίδιο οπτικό πεδίο, η οποία καθιστά
σαφές ότι το σήμα αναφέρεται μόνο στις 
περιβαλλοντικές πτυχές της 
επεξεργασίας, μεταφοράς ή συσκευασίας 
των συγκεκριμένων προϊόντων.

Διαγράφεται

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης σε 
επεξεργασμένα τρόφιμα που έχουν 
επισημανθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των τροφίμων από τον παρόντα κανονισμού θα έπρεπε να διατηρηθεί λόγω των
μεγάλων διαφορών στα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών και τη σύγχυση που ενδεχομένως 
θα προκαλούσε στους καταναλωτές η συμπερίληψή τους.

Τροπολογία 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

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 
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.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι 
συμμετέχουσες εταιρείες, σε συνεργασία 
με το ΣΟΣΕΕ, διαθέτουν σημαντικούς 
πόρους προκειμένου να προάγουν τη 
χρήση του κοινοτικού οικολογικού 
σήματος με εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης που απευθύνονται στους 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η εμπλοκή όλων των παραγόντων στην προώθηση του οικολογικού σήματος 
της ΕΕ.
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Τροπολογία 88
Antonio De Blasio

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 
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.

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 
καταναλωτές, στους παραγωγούς, στους 
κατασκευαστές, στους αγοραστές του 
Δημοσίου, στους χονδρεμπόρους, στους 
εμπόρους λιανικής πώλησης, καθώς και 
στο ευρύ κοινό, στηρίζοντας με τον τρόπο 
αυτό την ανάπτυξη του συστήματος.

Or. hu

Τροπολογία 89
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν στόχους
για την αγορά προϊόντων που φέρουν το
οικολογικό σήμα στο πλαίσιο των 
δημοσίων προμηθειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενέργειες αύξησης της ευαισθητοποίησης δεν αρκούν από μόνες τους για την προώθηση του 
οικολογικού σήματος. Τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν στόχους για την αγορά προϊόντων 
αυτών στο πλαίσιο των δημοσίων προμηθειών.
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Τροπολογία 90
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προώθηση πρέπει να γίνεται μέσω της 
ιστοσελίδας του οικολογικού σήματος η 
οποία θα είναι διαθέσιμη στο σύνολο των 
23 επισήμων γλωσσών, μιας 
ενημερωτικής εκστρατείας της ΕΕ 
διοργανωμένης από την Επιτροπή και 
ενημερωτικού υλικού που θα διανεμηθεί 
στα κράτη μέλη.

Or. hu

Τροπολογία 91
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη 
εφαρμογή των άρθρων 9 και 10, οι 
αρμόδιοι φορείς υποβάλλονται σε 
αξιολόγηση από ομοτίμους. Η αξιολόγηση 
από ομοτίμους βασίζεται σε έγκυρα και 
διαφανή κριτήρια και διατάξεις 
αξιολόγησης.

Για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη 
εφαρμογή του κανονισμού και ιδιαίτερα 
των άρθρων 9 και 10, οι αρμόδιοι φορείς 
μοιράζονται τις πληροφορίες και 
εμπειρίες μεταξύ τους εντός ενός 
τακτικού θεσμοθετημένου πλαισίου και 
προσπαθούν να συντονίσουν τις εργασίες 
και τις υπηρεσίες των αρμοδίων εθνικών 
οργανισμών.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μια τακτική και θεσμοθετημένη ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του οικολογικού 
σήματος και να επέλθουν αλλαγές κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αναθεώρησης έχοντας ως 
βάση την πρακτική πείρα.
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Τροπολογία 92
Johannes Lebech

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προκαταρτική έκθεση περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Η προκαταρτική έκθεση περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:
- Ανάλυση των δυνατοτήτων
υποκατάστασης των ουσιών που
αποτελούν πηγή μεγάλης ανησυχίας
όπως:
(α) ουσίες που πληρούν τα κριτήρια για
να καταχωρηθούν ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την
αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2 σύμφωνα
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ
(β) ουσίες άκρως ανθεκτικές και άκρως
βιοσυσσωρεύσιμες, ανθεκτικές
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές και ουσίες
με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη.

- ποσοτική ένδειξη των δυνητικών 
περιβαλλοντικών οφελών που συνδέονται 
με την κατηγορία προϊόντων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η συνεκτίμηση των 
οφελών που προκύπτουν από άλλες 
ανάλογες κατηγορίες προϊόντων οι οποίες 
έχουν καθοριστεί για ευρωπαϊκά και 
εθνικά οικολογικά σήματα·

- ποσοτική ένδειξη των δυνητικών 
περιβαλλοντικών οφελών που συνδέονται 
με την κατηγορία προϊόντων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η συνεκτίμηση των 
οφελών που προκύπτουν από άλλες 
ανάλογες κατηγορίες προϊόντων οι οποίες 
έχουν καθοριστεί για ευρωπαϊκά και 
εθνικά οικολογικά σήματα·

- αιτιολόγηση της επιλογής της κατηγορίας 
προϊόντων και του φάσματος που αυτή 
καλύπτει·

- αιτιολόγηση της επιλογής της κατηγορίας 
προϊόντων και του φάσματος που αυτή 
καλύπτει·

- ενδεχομένως, συνεκτίμηση εμπορικών 
ζητημάτων·

- ενδεχομένως, συνεκτίμηση εμπορικών 
ζητημάτων·

- ανάλυση των κριτηρίων χορήγησης 
άλλων οικολογικών σημάτων·

- ανάλυση των κριτηρίων χορήγησης 
άλλων οικολογικών σημάτων·

- ισχύουσα νομοθεσία και τρέχουσες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν 
τον κλάδο της κατηγορίας προϊόντων·

- ισχύουσα νομοθεσία και τρέχουσες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν 
τον κλάδο της κατηγορίας προϊόντων·

- ενδοκοινοτικά δεδομένα αγοράς για τον 
κλάδο, όπου συμπεριλαμβάνονται ο όγκος 

- ενδοκοινοτικά δεδομένα αγοράς για τον 
κλάδο, όπου συμπεριλαμβάνονται ο όγκος 
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της παραγωγής και ο κύκλος εργασιών· της παραγωγής και ο κύκλος εργασιών·
- τρέχον και μελλοντικό δυναμικό 
διείσδυσης των προϊόντων με οικολογικό 
σήμα στην αγορά·

- τρέχον και μελλοντικό δυναμικό 
διείσδυσης των προϊόντων με οικολογικό 
σήμα στην αγορά·

- έκταση και συνολική σημασία των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατηγορίας προϊόντων, με βάση νέες ή 
υφιστάμενες μελέτες ανάλυσης του κύκλου 
ζωής. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται άλλα επιστημονικά 
στοιχεία. Τα κρίσιμης σημασίας και τα 
αμφιλεγόμενα ζητήματα πρέπει να 
αναφέρονται λεπτομερώς και να 
αξιολογούνται·

- έκταση και συνολική σημασία των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατηγορίας προϊόντων, με βάση νέες ή 
υφιστάμενες μελέτες ανάλυσης του κύκλου 
ζωής. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται άλλα επιστημονικά 
στοιχεία. Τα κρίσιμης σημασίας και τα 
αμφιλεγόμενα ζητήματα πρέπει να 
αναφέρονται λεπτομερώς και να 
αξιολογούνται·

- πηγές των δεδομένων και των 
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της 
έκθεσης.

- πηγές των δεδομένων και των 
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της 
έκθεσης.

Η προκαταρτική έκθεση διατίθεται στον 
ειδικό για το οικολογικό σήμα δικτυακό 
τόπο της Επιτροπής με σκοπό τη 
διατύπωση παρατηρήσεων και την 
αναφορά σε αυτήν κατά την εκπόνηση των 
κριτηρίων.

Η προκαταρτική έκθεση διατίθεται στον 
ειδικό για το οικολογικό σήμα δικτυακό 
τόπο της Επιτροπής με σκοπό τη 
διατύπωση παρατηρήσεων και την 
αναφορά σε αυτήν κατά την εκπόνηση των 
κριτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παραμείνει ένα σήμα περιβαλλοντικής αριστείας, το οικολογικό σήμα θα
έπρεπε σαφώς να ενθαρρύνει προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες χωρίς τοξικές ουσίες και 
να καταστεί οδηγός για την υποκατάσταση των επικινδύνων ουσιών.

Τροπολογία 93
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προκαταρτική έκθεση περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Η προκαταρτική έκθεση περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

- ποσοτική ένδειξη των δυνητικών - ποσοτική ένδειξη των δυνητικών 
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περιβαλλοντικών οφελών που συνδέονται 
με την κατηγορία προϊόντων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η συνεκτίμηση των 
οφελών που προκύπτουν από άλλες 
ανάλογες κατηγορίες προϊόντων οι οποίες 
έχουν καθοριστεί για ευρωπαϊκά και 
εθνικά οικολογικά σήματα·

περιβαλλοντικών οφελών που συνδέονται 
με την κατηγορία προϊόντων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η συνεκτίμηση των 
οφελών που προκύπτουν από άλλες 
ανάλογες κατηγορίες προϊόντων οι οποίες 
έχουν καθοριστεί για ευρωπαϊκά και 
εθνικά οικολογικά σήματα·

- Ανάλυση των δυνατοτήτων
υποκατάστασης των ουσιών που
αποτελούν πηγή μεγάλης ανησυχίας
όπως: 
(a) ουσίες που πληρούν τα κριτήρια για
να καταχωρηθούν ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την
αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2 σύμφωνα
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.
(b) ουσίες άκρως ανθεκτικές και άκρως
βιοσυσσωρεύσιμες, ανθεκτικές
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές και ουσίες
με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη.

- αιτιολόγηση της επιλογής της κατηγορίας 
προϊόντων και του φάσματος που αυτή 
καλύπτει·

- αιτιολόγηση της επιλογής της κατηγορίας 
προϊόντων και του φάσματος που αυτή 
καλύπτει·

- ενδεχομένως, συνεκτίμηση εμπορικών 
ζητημάτων·

- ενδεχομένως, συνεκτίμηση εμπορικών 
ζητημάτων·

- ανάλυση των κριτηρίων χορήγησης 
άλλων οικολογικών σημάτων·

- ανάλυση των κριτηρίων χορήγησης 
άλλων οικολογικών σημάτων·

- ισχύουσα νομοθεσία και τρέχουσες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν 
τον κλάδο της κατηγορίας προϊόντων·

- ισχύουσα νομοθεσία και τρέχουσες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν 
τον κλάδο της κατηγορίας προϊόντων·

- ενδοκοινοτικά δεδομένα αγοράς για τον 
κλάδο, όπου συμπεριλαμβάνονται ο όγκος 
της παραγωγής και ο κύκλος εργασιών·

- ενδοκοινοτικά δεδομένα αγοράς για τον 
κλάδο, όπου συμπεριλαμβάνονται ο όγκος 
της παραγωγής και ο κύκλος εργασιών·

- τρέχον και μελλοντικό δυναμικό 
διείσδυσης των προϊόντων με οικολογικό 
σήμα στην αγορά·

- τρέχον και μελλοντικό δυναμικό 
διείσδυσης των προϊόντων με οικολογικό 
σήμα στην αγορά·

- έκταση και συνολική σημασία των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατηγορίας προϊόντων, με βάση νέες ή 
υφιστάμενες μελέτες ανάλυσης του κύκλου 
ζωής. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται άλλα επιστημονικά 
στοιχεία. Τα κρίσιμης σημασίας και τα 
αμφιλεγόμενα ζητήματα πρέπει να 

- έκταση και συνολική σημασία των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατηγορίας προϊόντων, με βάση νέες ή 
υφιστάμενες μελέτες ανάλυσης του κύκλου 
ζωής. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται άλλα επιστημονικά 
στοιχεία. Τα κρίσιμης σημασίας και τα 
αμφιλεγόμενα ζητήματα πρέπει να 
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αναφέρονται λεπτομερώς και να
αξιολογούνται·

αναφέρονται λεπτομερώς και να 
αξιολογούνται·

- πηγές των δεδομένων και των 
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της 
έκθεσης.

- πηγές των δεδομένων και των 
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της 
έκθεσης.

Η προκαταρτική έκθεση διατίθεται στον 
ειδικό για το οικολογικό σήμα δικτυακό 
τόπο της Επιτροπής με σκοπό τη 
διατύπωση παρατηρήσεων και την 
αναφορά σε αυτήν κατά την εκπόνηση των 
κριτηρίων.

Η προκαταρτική έκθεση διατίθεται στον 
ειδικό για το οικολογικό σήμα δικτυακό 
τόπο της Επιτροπής με σκοπό τη 
διατύπωση παρατηρήσεων και την 
αναφορά σε αυτήν κατά την εκπόνηση των 
κριτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παραμείνει ένα σήμα περιβαλλοντικής αριστείας, το οικολογικό σήμα θα
έπρεπε σαφώς να ενθαρρύνει προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες χωρίς τοξικές ουσίες και 
να καταστεί οδηγός για την υποκατάσταση των επικινδύνων ουσιών. 

Τροπολογία 94
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 1 – περίπτωση 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ανάλυση της διαθεσιμότητας προϊόντων
στο πλαίσιο μιας κατηγορίας προϊόντων
χωρίς ουσίες ή παρασκευάσματα που 
έχουν καταχωρηθεί ως λίαν τοξικά, 
τοξικά, επικίνδυνα για το περιβάλλον, 
καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά 
για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή την οδηγία 
1999/45/ΕΚ ούτε σε ουσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 57 του 
κανονισμού 1907/2006/ΕΚ (REACH).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατ’ αναλογίαν με τα ειδικά κριτήρια που προβλέπονται για την παρέκκλιση από τα κριτήρια
αποκλεισμού σε σχέση με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, χρειάζεται μια αξιολόγηση της 
διαθεσιμότητας προϊόντων στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας χωρίς τις ουσίες αυτές. 

Τροπολογία 95
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Α – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προκαταρτική έκθεση διατίθεται στον 
ειδικό για το οικολογικό σήμα δικτυακό 
τόπο της Επιτροπής με σκοπό τη 
διατύπωση παρατηρήσεων και την 
αναφορά σε αυτήν κατά την εκπόνηση των 
κριτηρίων.

Η προκαταρτική έκθεση διατίθεται στον 
ειδικό για το οικολογικό σήμα δικτυακό 
τόπο της Επιτροπής που πρέπει να είναι 
διαθέσιμος στο σύνολο των 23 επισήμων 
γλωσσών, με σκοπό τη διατύπωση 
παρατηρήσεων και την αναφορά σε αυτήν 
κατά την εκπόνηση των κριτηρίων.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Κάθε εταιρεία σε ένα κράτος μέλος πρέπει να έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες στον 
επίσημο δικτυακό τόπο. 

Τροπολογία 96
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις 
μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην 
αγορά και, στο μέτρο του δυνατού,
αντιστοιχεί στο 10% των προϊόντων 
αυτών·

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις 
μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην 
αγορά και αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο το 
πολύ (25%) των προϊόντων αυτών·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα όριο της τάξης του 10% των διαθεσίμων στην αγορά προϊόντων με τις καλύτερες
περιβαλλοντικές επιδόσεις προκαλεί τον κίνδυνο να περιορισθεί το σύστημα του οικολογικού 
σήματος σε περιθωριακά προϊόντα. Ο πραγματικός στόχος του πλαισίου αυτού θα έπρπε να
είναι η κάλυψη μεγαλυτέρου μεριδίου της αγοράς. Ως εκ τούτου το Cefic προτείνει τη θέσπιση
ενός ορίου που θα αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο το πολύ (25%) των προίόντων με τις καλύτερες 
επιδόσεις.

Τροπολογία 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις 
μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην 
αγορά και, στο μέτρο του δυνατού,
αντιστοιχεί στο 10% των προϊόντων 
αυτών·

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις
μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην 
αγορά και αντιστοιχεί στο 20% των 
προϊόντων αυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα όριο της τάξης του 10% των διαθεσίμων στην αγορά προϊόντων με τις καλύτερες
περιβαλλοντικές επιδόσεις προκαλεί τον κίνδυνο να περιορισθεί το σύστημα του οικολογικού 
σήματος σε περιθωριακά προϊόντα. Ο πραγματικός στόχος του πλαισίου αυτού θα έπρπε να
είναι η κάλυψη μεγαλυτέρου μεριδίου της αγοράς. Ως εκ τούτου το Cefic προτείνει τη θέσπιση
ενός ορίου που θα αντιστοιχεί στο 20% των προίόντων με τις καλύτερες επιδόσεις.
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Τροπολογία 98
Johannes Lebech

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις 
μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην 
αγορά και, στο μέτρο του δυνατού, 
αντιστοιχεί στο 10% των προϊόντων 
αυτών·

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις 
μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά κατά την έγκρισή τους ·

- τα προϊόντα αυτά αντιστοιχούν σε ένα
ποσοστό των διαθεσίμων στην αγορά
προϊόντων κυμαινόμενο από 10 έως 20%. 
Το ακριβές ποσοστό προσδιορίζεται κατά
περίπτωση ανάλογα με την κατηγορία του
προϊόντος με σκοπό την ανταμοιβή και 
την προώθηση των περισσότερο φιλικών 
προς το περιβάλλον προϊόντων που 
κυκλοφορούν στην αγορά και την 
εξασφάλιση του να παρέχεται στους 
καταναλωτές επαρκής επιλογή προϊόντων 
με οικολογικό σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταμοιβή του 10 % μόνο των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις στο πλαίσιο μιας 
κατηγορίας προϊόντων δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση για το σύνολο των κατηγοριών 
προϊόντων. Ως εκ τούτου, το ακριβές επιθυμητό επίπεδο θα έπρεπε να κυμαίνεται από το 10 
έως το 20 % κατά τον προσδιορισμό των κριτηρίων για κάθε κατηγορία προϊόντων. Τα
κριτήρια θα έπρεπε να βασίζονται στις επιπτώσεις του προϊόντος στο περιβάλλον. 
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Τροπολογία 99
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις 
μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην 
αγορά και, στο μέτρο του δυνατού, 
αντιστοιχεί στο 10% των προϊόντων 
αυτών·

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 
προϊόντος και αντιστοιχεί στα προϊόντα
με τις καλύτερες επιδόσεις στο πλαίσιο 
της κάθε κατηγορίας προϊόντων μεταξύ 
εκείνων που κυκλοφορούν στην
εσωτερική αγορά κατά την έγκρισή τους. 
Το ποσοστό προσδιορίζεται κατά
περίπτωση με σκοπό την ανταμοιβή και 
την προώθηση των περισσότερο φιλικών 
προς το περιβάλλον προϊόντων που 
κυκλοφορούν στην αγορά και την 
εξασφάλιση του να παρέχεται στους 
καταναλωτές επαρκής επιλογή προϊόντων 
με οικολογικό σήμα, τα δε προϊόντα με το 
σήμα αυτό να κατέχουν αποφασιστικό 
μερίδιο της αγοράς ·

Or. en

Αιτιολόγηση

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups. 

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria. 
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Τροπολογία 100
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις 
μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην 
αγορά και, στο μέτρο του δυνατού, 
αντιστοιχεί στο 10% των προϊόντων 
αυτών·

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην
εσωτερική αγορά και, στο μέτρο του 
δυνατού, αντιστοιχεί στο 10% των 
προϊόντων αυτών κατά την έγκρισή τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να διευκρινισθεί ότι η επιλεκτικότητα των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα 
θεσπίζεται κατά την έγκριση ή την αναθεώρηση των κριτηρίων και όχι καθ’ όλη την περίοδο 
ισχύος τους. Το οικολογικό σήμα είναι ένα εργαλείο βασιζόμενο στην αγορά και έχει επομένως 
ως στόχο τη διοχέτευση προϊόντων με οικολογικό σήμα στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι να 
επιτρέπει στις εταιρείες στο κάθε κράτος μέλος να υποβάλλουν αίτηση για την απόκτησή του.

Τροπολογία 101
Satu Hassi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις 
μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην 
αγορά και, στο μέτρο του δυνατού, 
αντιστοιχεί στο 10% των προϊόντων 
αυτών·

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις 
μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην 
αγορά και, στο μέτρο του δυνατού, 
αντιστοιχεί στο 10% των προϊόντων αυτών
κατά την έγκρισή τους·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες του ιδίου συντάκτη στο άρθρο 6. Θα έπρεπε να διευκρινισθεί ότι η
επιλεκτικότητα των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα θεσπίζεται κατά την έγκριση ή την 
αναθεώρηση των κριτηρίων και όχι καθ’ όλη την περίοδο ισχύος τους.

Τροπολογία 102
Johannes Lebech

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βασίζεται στις σημαντικότερες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προϊόντος, 
χρησιμοποιεί, στο μέτρο του εύλογα 
δυνατού, για την έκφραση των κριτηρίων 
τεχνικούς δείκτες βασικών 
περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος 
και είναι κατάλληλο για αξιολόγηση 
σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος 
κανονισμού·

- βασίζεται στις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του προϊόντος, χρησιμοποιεί, 
στο μέτρο του εύλογα δυνατού, για την 
έκφραση των κριτηρίων τεχνικούς δείκτες 
βασικών περιβαλλοντικών επιδόσεων του 
προϊόντος και είναι κατάλληλο για 
αξιολόγηση σύμφωνα με τους κανόνες του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταμοιβή του 10 % μόνο των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις στο πλαίσιο μιας 
κατηγορίας προϊόντων δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση για το σύνολο των κατηγοριών 
προϊόντων. Ως εκ τούτου, το ακριβές επιθυμητό επίπεδο θα έπρεπε να κυμαίνεται από το 10 
έως το 20 % κατά τον προσδιορισμό των κριτηρίων για κάθε κατηγορία προϊόντων. Τα
κριτήρια θα έπρεπε να βασίζονται στις επιπτώσεις του προϊόντος στο περιβάλλον. 

Τροπολογία 103
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος B

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

διαγράφεται
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ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Υποβάλλεται μόνο μία έκθεση στην 
Επιτροπή. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει 
ένα τμήμα που καταδεικνύει την τήρηση 
των τεχνικών απαιτήσεων και των 
υποχρεώσεων διαβούλευσης που 
αναφέρονται στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος, καθώς και σχέδιο 
προτεινόμενων κριτηρίων, εγχειρίδιο 
χρήστη για τους δυνητικούς χρήστες του 
οικολογικού σήματος και τους αρμόδιους 
φορείς και εγχειρίδιο χρήστη για τις 
αρχές ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι η έκθεση 
και τα κριτήρια πληρούν τις απαιτήσεις 
του μέρους Α του παρόντος 
παραρτήματος, η εν λόγω έκθεση και το 
σχέδιο προτεινόμενων κριτηρίων 
διατίθενται επί δύο μήνες στον ειδικό για 
το οικολογικό σήμα δικτυακό τόπο της 
Επιτροπής για δημόσια διαβούλευση με 
σκοπό τη διατύπωση παρατηρήσεων.
Σε όλες τις παρατηρήσεις που 
διατυπώνονται κατά την περίοδο 
δημόσιας διαβούλευσης δίδεται 
απάντηση, η οποία αναφέρει αν και για 
ποιους λόγους έγιναν δεκτές ή 
απορρίφθηκαν. Με την επιφύλαξη των 
αλλαγών που ενδεχομένως έχουν επέλθει 
κατά την περίοδο δημόσιας διαβούλευσης 
και εφόσον κανένα κράτος μέλος δεν 
ζητήσει να συγκληθεί ανοικτή 
συνεδρίαση ομάδας εργασίας, η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τα 
κριτήρια. 
Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, για 
το σχέδιο κριτηρίων συγκαλείται ανοικτή 
συνεδρίαση ομάδας εργασίας, στην οποία 
συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
όπως αρμόδιοι φορείς, η βιομηχανία 
(συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ),
συνδικαλιστικές οργανώσεις, έμποροι 
λιανικής πώλησης, εισαγωγείς, 
οικολογικές οργανώσεις και οργανώσεις 
καταναλωτών. Στην εν λόγω συνεδρίαση 
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συμμετέχει και η Επιτροπή.
Με την επιφύλαξη των αλλαγών που 
ενδεχομένως έχουν επέλθει κατά την 
περίοδο δημόσιας διαβούλευσης ή κατά 
τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τα 
κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίθετα από το σύστημα του άνθους της ΕΕ, όπου τα κριτήρια καθορίζονται βάσει μιας 
ευρωπαϊκής συναίνεσης, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα εθνικά συμβουλευτικά φόρα για 
το οικολογικό σήμα (όπως Γαλάζιος Άγγελος και Κύκνος του Βορρά) περιορίζεται στους 
εθνικούς ενδιαφερόμενους. Μια βραχύτερη διαδικασία στις περιπτώσεις όπου τα κριτήρια 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό επίπεδο συνιστά φραγμό στην ελεύθερη διακίνηση αγαθούν και 
ορισμένα προκύπτοντα κριτήρια είναι δυνατόν να εκληφθούν ως προστατευτισμός.

Τροπολογία 104
Maria Berger

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II– παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσιο τέλος
Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν από
κάθε αιτούντα ο οποίος έχει λάβει το
οικολογικό σήμα να καταβάλλει ετήσιο
τέλος για τη χρήση του σήματος στον 
αρμόδιο φορέα που χορήγησε το σήμα.
Η περίοδος που καλύπτεται από το τέλος
αρχίζει από την ημερομηνία χορήγησης
του οικολογικού σήματος στον αιτούντα.
Το ετήσιο τέλος θα έπρεπε να
υπολογίζεται εις τρόπον ώστε να
εξασφαλίζεται ότι θα καλύπτει πλήρως το
κόστος λειτουργίας του προγράμματος
για το οικολογικό σήμα έχοντας λάβει 
υπόψη τόσο το τέλος για την υποβολή της 
αίτησης όσο και τα τέλη εξακρίβωσης.
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