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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

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

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

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

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

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

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

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

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0401),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0279/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

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

Τροπολογία 1

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, θα 
έπρεπε να καθιερωθεί ένα σύστημα 
καταχώρησης. Η καταχώρηση χορηγείται
αφού εξακριβωθεί ότι το προϊόν πληροί 
τα κριτήρια που ισχύουν για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αντικατάσταση του προηγουμένου συστήματος με μια διαδικασία καταχώρησης δεν θα έπρεπε 
να μειώνει την αποτελεσματικότητα των εκ των προτέρων ελέγχων .

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τη δέσμευση των 
αναγκαίων πόρων για εκστρατείες 
αύξησης της συνειδητοποίησης και 
προώθησης του οικολογικού σήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν την προώθηση του οικολογικού σήματος.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα τρόφιμα, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2 κανονισμού (EK) 
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, 
εφαρμόζεται μόνο στα τρόφιμα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία και στα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μη δημιουργηθεί σύγχυση με το οργανικό σήμα και προς αποφυγήν διακρίσεων 
μεταξύ μεταποιημένων και μη τροφίμων (πχ νερό) είναι προτιμότερο να μην καθιερωθούν 
ειδικά μέτρα που θα περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αποκλειστικά στα 
                                               
1 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1
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μεταποιημένα τρόφιμα καθώς και στα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το οικολογικό σήμα δεν είναι δυνατόν να 
απονέμεται 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/EK  ούτε σε ουσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 57 του 
κανονισμού 1907/2006/ΕΚ (REACH).
Για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, 
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

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι υψηλές προσδοκίες σχετικά με την ποιότητα και τη χημική 
ασφάλεια των προϊόντων που φέρουν το οικολογικό σήμα, είναι αναγκαία η επαναφορά της 
γενικής αρχής της απαγόρευσης των επικινδύνων ουσιών επιτρέποντας στη συνέχεια κάποιες 
παρεκκλίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιοι φορείς ακολουθούν τη 
διαδικασία επαλήθευσης με συνεπή και 
αξιόπιστο τρόπο, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της σειράς ΕΝ 45000 ή με 
ισοδύναμες διεθνείς προδιαγραφές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των διαδικασιών επαλήθευσης, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της ΕΕ και τις διεθνείς προδιαγραφές.

Τροπολογία 6

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 
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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη παρουσία των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του 
σώματος. Ορισμένες κατηγορίες που αναφέρονταν σαφώς στον προηγούμενο κανονισμό 
αφαιρέθηκαν. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η παρουσία εκπροσώπων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κριτήρια χορήγησης του 
οικολογικού σήματος βασίζονται στις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων, 
λαμβανομένων υπόψη των πιο πρόσφατων 
στρατηγικών στόχων της Κοινότητας στον 
τομέα του περιβάλλοντος.

1. Τα κριτήρια χορήγησης του 
οικολογικού σήματος ορίζουν τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις οποίες 
πρέπει να ανταποκρίνεται ένα προϊόν για 
να φέρει το οικολογικό σήμα και
βασίζονται σε επιστημονική ανάλυση που 
αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των προϊόντων, λαμβανομένων υπόψη των 
πιο πρόσφατων στρατηγικών στόχων της 
Κοινότητας στον τομέα του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αξίζει να υπενθυμισθεί η λειτουργία των κριτηρίων ως πρώτο σημείο (Με την τροπολογία 
μετακινείται απλώς το κείμενο της παραγράφου 3-βλ. τροπολογία 9). 

Τροπολογία 8

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 υπόψΤα κριτήρια 
θα έπρεπε να λαμβάνουν 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 

2. Τα κριτήρια προσδιορίζονται
λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
διαθεσίμων στην κοινοτική αγορά 
προϊόντων. 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 
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περιβάλλοντος, η ρύπανση μέσω φυσικών 
φαινομένων και μέσω της χρήσης και 
ελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών.

φαινομένων και μέσω της χρήσης και 
ελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια θα έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των διαθεσίμων στην κοινοτική αγορά προϊόντων.

Τροπολογία 9

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο μετακινήθηκε στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου (βλ. τροπολογία 7).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η μείωση 
των πειραμάτων στα ζώα αποτελεί 
βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη και 
αναθεώρηση των κριτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τα κριτήρια για το οικολογικό σήμα θα έπρεπε να καταβληθεί προσπάθεια ώθησης της 
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αγοράς στη μείωση των πειραμάτων στα ζώα.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, οι αρμόδιοι φορείς και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν 
επίσης, μετά από διαβουλεύσεις με το 
ΣΟΣΕΕ, να δρομολογήσουν και να 
κατευθύνουν την εκπόνηση ή αναθεώρηση 
κριτηρίων χορήγησης του οικολογικού 
σήματος.

Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιοι φορείς 
μπορούν επίσης, μετά από διαβουλεύσεις 
με το ΣΟΣΕΕ και την Επιτροπή, να 
δρομολογήσουν και να κατευθύνουν την 
εκπόνηση ή αναθεώρηση κριτηρίων 
χορήγησης του οικολογικού σήματος. Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που 
εκπροσωπούνται στο ΣΟΣΕΕ μπορούν να 
αναλάβουν ηγετικά ρόλο στην ανάπτυξη 
των κριτηρίων υπό την προϋπόθεση ότι 
θα είναι σε θέση να αποδείξουν 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα του 
προϊόντος καθώς και την ικανότητα να 
ηγηθούν της διαδικασίας με 
ουδετερότητα και ευθυγραμμιζόμενα με 
τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρεί ένας κεντρικός φορές την εποπτεία σε σχέση με την εξέλιξη της 
διαδικασίας. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η διαφάνεια καθώς και η 
εμπιστοσύνη του κοινού στο οικολογικό σήμα, χρειάζεται η καθιέρωση ενός είδους φίλτρου εις 
τρόπον ώστε να μην έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος το δικαίωμα να εισέλθει και να συνεχίσει από 
θέση ισχύος στην ανάπτυξη των κριτηρίων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έγγραφα υποβάλλονται στην 
Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της διαδικασίας.

Τροπολογία 13

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

Αιτιολόγηση

Τα τρόφιμα δεν πρέπει να ενταχθούν με τον τρόπο που προτείνεται στον κανονισμό για τους 
λόγους που εξηγήθηκαν προηγουμένως.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση ανάγκης επουσιώδους 
αναθεώρησης των κριτηρίων, 
εφαρμόζεται η συντομευμένη διαδικασία 
αναθεώρησης που προβλέπεται στο 
Παράρτημα Ι Βα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η διάθεση ενός αποτελεσματικού και γρήγορου εργαλείου για τις μικρές και 
επουσιώδεις αλλαγές στα κριτήρια.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. 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 εκθέτοντας 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει μια γενική άποψη και κάποιες προοπτικές σε σχέση με την ανάπτυξη 
των νέων κριτηρίων θα ήταν χρήσιμη η ύπαρξη ενός προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2 α  (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 εγκρίνονται και 
δημοσιεύονται το αργότερο [180] ημέρες 
μετά την υποβολή στην Επιτροπή των 
εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόλις πραγματοποιηθούν οι τεχνικές αξιολογήσει, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει σύντομα τα 
κριτήρια.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 1 - εισαγωγική πρόταση 

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, όποιοι φορείς 
εκμετάλλευσης υποβάλλουν αίτηση σε 
έναν από τους αρμόδιους φορείς του 
άρθρου 4 σύμφωνα με τους ακόλουθους 
κανόνες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστευση του κειμένου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις αιτήσεις καταχώρισης 
αναφέρονται η επωνυμία και η διεύθυνση 
του εμπόρου, προσδιορίζεται η κατηγορία 
προϊόντων και περιλαμβάνεται πλήρης 
περιγραφή του προϊόντος.

2. Στις αιτήσεις καταχώρισης 
αναφέρονται η επωνυμία και η διεύθυνση 
του φορέα εκμετάλλευσης, προσδιορίζεται 
η κατηγορία προϊόντων και 
περιλαμβάνεται πλήρης περιγραφή του 
προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υποβάλλει αίτηση μόνον ο έμπορος. Η διατύπωση "φορέας εκμετάλλευσης 
φαίνεται η πλέον προσήκουσα.
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Τροπολογία 19

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. Ο αρμόδιος φορέας στον οποίο 
υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης μπορεί 
να επιβάλλει τέλος μέγιστου ύψους 200 
ευρώ για τη διεκπεραίωση της 
καταχώρισης. Σε κάθε περίπτωση, το 
τέλος μειώνεται κατά 25% τουλάχιστο για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον 
επιβάλλεται τέλος, η χρήση του 
οικολογικού σήματος συναρτάται με την 
εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για μια μικρομεσαία επιχείρηση, η αίτηση για ένταξη στο πλαίσιο 
του οικολογικού σήματος στοιχίζει και είναι δύσκολη. Θα έπρεπε ως εκ τούτου να ενθαρρύνεται 
με προτιμησιακή μεταχείριση.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 4 - υποπαράγραφος 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 αξιολογεί εάν το προϊόν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια οικολογικού 
σήματος της σχετικής ομάδας προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι πριν από την καταχώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 
αρμόδια αρχή η δέουσα αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσο το προϊόν για το οποίο ζητείται το 
οικολογικό σήμα ανταποκρίνεται στα κριτήρια.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 4 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εφόσον το προϊόν ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια σχετικά με το οικολογικό σήμα, 
ο αρμόδιος φορέας αποδίδει στο προϊόν 
αριθμό καταχώρισης.

Or. en

Τροπολογία 22

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, ιδίως μέσω διαδικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν εύκολα και γρήγορα εάν το προϊόν 
διαθέτει πράγματι οικολογικό σήμα.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 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. 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. άνωθι για τα τρόφιμα.

Τροπολογία 24

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 
αγοραστές του Δημοσίου, στους 
χονδρεμπόρους, στους εμπόρους λιανικής 
πώλησης, καθώς και στο ευρύ κοινό,
περιλαμβανομένων των σχολείων,
στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την 
ανάπτυξη του συστήματος και 
ενθαρρύνοντας την αποδοχή του 
πλαισίου, ιδίως με τη δημιουργία 
υπηρεσιών παροχής βοηθείας για τους 
φορείς εκμετάλλευσης και πιο 
συγκεκριμένα για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων προώθησης δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται μόνον οι 
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ενημερωτικές εκστρατείες. Αντίθετα, θα έπρεπε να παρέχεται πρακτική βοήθεια στους φορείς 
εκμετάλλευσης που επιθυμούν να καταχωρηθούν στο πλαίσιο του οικολογικού σήματος.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση από ομοτίμους Ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστες 
πρακτικές

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ αρμοδίων φορέων.

Τροπολογία 26

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 
ανταλλάσουν πληροφορίες και εμπειρίες 
και προσπαθούν να συντονίσουν το έργο 
και τις υπηρεσίες των εθνικών αρμοδίων 
φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ αρμοδίων φορέων.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο στις [καθορίζεται ημερομηνία 
– πέντε έτη από την ημερομηνία 
δημοσίευσης], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος 
οικολογικού σήματος. Στην έκθεση 
εντοπίζονται επίσης στοιχεία ενδεχόμενης 
αναθεώρησης του συστήματος.

Το αργότερο στις [καθορίζεται ημερομηνία 
– πέντε έτη από την ημερομηνία 
δημοσίευσης], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος, 
οικολογικού σήματος, ιδίως όσον αφορά 
την εφαρμογή του άρθρου 12. Στην 
έκθεση εντοπίζονται επίσης τα 
επιτεύγματα σε σχέση με τους στόχους 
του προγράμματος εργασίας καθώς και
στοιχεία ενδεχόμενης αναθεώρησης του 
συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της ανάπτυξης του οικολογικού σήματος, ο 
τρόπος χρησιμοποίησης των πόρων και το κατά πόσον επετεύχθησαν οι στόχοι και εάν όχι 
γιατί.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε επίσης να είναι9 δυνατή η μείωση του τέλους.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - Τμήμα Β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(Βα) ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση που 
περιλαμβάνει τα εξής:
- επεξήγηση των λόγων για τους οποίους 
δεν υφίσταται ανάγκη πλήρους 
αναθεώρησης των κριτηρίων και γιατί 
μια απλή επικαιροποίηση των κριτηρίων 
και του επιπέδου αυστηρότητας των 
ιδίων είναι αρκετή
- τεχνικό τμήμα που επικαιροποιεί τα 
προηγούμενα δεδομένα της αγοράς τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη θέσπιση 
των κριτηρίων
- σχέδιο πρότασης αναθεώρησης των 
κριτηρίων
- ποσοτική ένδειξη των συνολικών 
περιβαλλοντικών επιδόσεων που 
αναμένεται να επιτευχθούν με τα 
αναθεωρημένα κριτήρια, σε σύγκριση με 
το μέσο όρο των προϊόντων της αγοράς
- αναθεωρημένο εγχειρίδιο χρήσης για 
τους δυνάμει χρήστες του οικολογικού 
σήματος και τους αρμόδιους φορείς
- και αναθεωρημένο εγχειρίδιο χρήσης 
για τις αρχές ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων
Η έκθεση και το σχέδιο πρότασης περί 
κριτηρίων είναι διαθέσιμα για δημόσια 
διαβούλευση στον ειδικό για το 
οικολογικό σήμα δικτυακό τόπο της 
Επιτροπής επί δίμηνο για σχολιασμό. 
Δίνεται απάντηση σε όλα τα σχόλια κατά 
τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
αναφέροντας εάν το σχόλιο γίνεται 
αποδεκτό και εάν όχι γιατί.
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Υπό την επιφύλαξη των όποιων αλλαγών 
κατά τη διάρκεια της δημόσιας 
διαβούλευσης και εάν κανένα κράτος 
μέλος δεν ζητήσει ανοικτή συνεδρίαση 
ομάδας εργασίας, η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει τα κριτήρια σύμφωνα με το 
άρθρο 8.
Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, 
πραγματοποιείται ανοικτή συνεδρίαση 
ομάδας εργασίας στην οποία 
συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
όπως οι αρμόδιοι φορείς, η βιομηχανία 
(περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων), τα συνδικάτα, οι 
λιανοπωλητές, οι εισαγωγείς, οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι 
οργανώσεις καταναλωτών. Στη 
συνεδρίαση συμμετέχει και η Επιτροπή.
Υπό την επιφύλαξη των όποιων αλλαγών 
κατά τη διάρκεια της δημόσιας 
διαβούλευσης ή κατά τη συνεδρίαση της 
ομάδας εργασίας, η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει τα κριτήρια σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα βασικά στοιχεία για την επιτυχία του οικολογικού σήματος συνίσταται στο γεγονός 
ότι τα κριτήρια θα μπορούν να επικαιροποιούνται σε βραχύ χρονικό διάστημα στην περίπτωση 
που η αλλαγή σε ένα μεμονωμένο στοιχείο τους είναι επουσιώδης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το οικολογικό σήμα είναι ένα εθελοντικό σήμα με σκοπό την προώθηση της διάδοσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο προϊόντων υψηλής επάρκειας με μειωμένες οικολογικές επιπτώσεις "καθ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους".

Για το σκοπό αυτό ορίστηκαν προδιαγραφές οικολογικής ποιότητας που θα ονομάσουμε 
"κριτήρια", για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Έχουμε σήμερα 26 κατηγορίες 
προϊόντων, 622 άδειες και άνω των 3.000 προϊόντων και υπηρεσιών (απορρυπαντικά, χαρτί, 
ρουχισμός, μεταξύ των οποίων υποδήματα και υφάσματα, τουρισμός, κατασκηνώσεις) που 
διαθέτουν το οικολογικό σήμα.

Το σήμα αυτό, το οποίο απεικονίζει ένα άνθος, μπορεί να θεωρηθεί ως μέσον ώθησης που, με 
τη διαρκή ενημέρωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων για τα προϊόντα που το φέρουν, ωθεί 
τις επιχειρήσεις σε έναν διαρκή ενάρετο κύκλο που έχει ως στόχο τη συνολική ανύψωση των 
προδιαγραφών βιολογικής ποιότητας των προϊόντων στην αγορά.

Μέσω του "Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση" και 
ιδιαίτερα με την αναθεώρηση του κανονισμού για το οικολογικό σήμα, του κανονισμού Emas
(CΟΜ(2008)0402) και της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (CΟΜ(2008)0399) και σε 
στενή σχέση με την Ανακοίνωση "δημόσιοι διαγωνισμοί για ένα καλύτερο περιβάλλον"
CΟΜ(2008)408, η ΕΕ προτίθεται να ευνοήσει την ανάπτυξη ενός εθελοντικού και 
ολοκληρωμένου συστήματος που θα παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις για να βελτιώσουν τα 
προϊόντα τους, επιτυγχάνοντας υψηλότερες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης και 
σεβασμού του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά το οικολογικό σήμα, από την αγορά φθάνουν αντιφατικές ενδείξεις. Η εμπειρία 
που αποκομίστηκε στο πλαίσιο της σχεδόν δεκαετούς εφαρμογής της πιστοποίησης αυτής 
δείχνει την ανάγκη μιας μάλλον αποφασιστικής παρέμβασης για την επίλυση ορισμένων 
ανεπαρκειών του συστήματος.

Από τη μια πλευρά, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιδιώκουν την πιστοποίηση του 
οικολογικού σήματος στους πιο διαφορετικούς τομείς. Οι φορείς αναγνωρίζουν την πρόσθετη 
αξία που απορρέει από μια αμερόληπτη πιστοποίηση την οποία εκτιμούν οι καταναλωτές που 
αποδίδουν περισσότερη προσοχή στην ΚΥΕ (κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων) υπό 
το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η δυνατότητα εξάλλου χρήσης του οικολογικού σήματος σε ευρωπαϊκή κλίμακα συνιστά 
υπεραξία που πολλές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν και την οποία επιδιώκουν.

Από την άλλη πλευρά όμως, πολλοί παραπονούνται για την ελλιπή γνώση του σήματος εκ 
μέρους του ευρέως κοινού που διαφορετικά από ότι συμβαίνει για άλλα ευρωπαϊκά σήματα, 
συχνά αγνοεί την ύπαρξή του και δεν γνωρίζει τη σημασία του, αγνοώντας επομένως και τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που επιδιώκει να αξιοποιήσει το σήμα. Πράγματι, ακόμη και 
συγκρίνοντας παρόμοια εθνικά σήματα, είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι το ευρωπαϊκό σήμα 
είναι λιγότερο διαδεδομένο και γνωστό.

Οι παράγοντες εξάλλου του κλάδου και οι ΜΚΟ, παραπονούνται για την υπερβολική χρονική 
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διάρκεια που απαιτείται για την έγκριση των κριτηρίων (σε ορισμένες περιπτώσεις 
χρειάζονται ακόμη και περισσότερο από τέσσερα χρόνια) και την ανομοιογένεια των 
κριτηρίων που έχουν υιοθετηθεί για παρόμοιες κατηγορίες προϊόντων.

Πρέπει τέλος να επισημανθεί και ο ελλιπής συντονισμός με παρόμοια σήματα σε εθνικό 
επίπεδο που ενίοτε έχουν διαφορετικές παραμέτρους για τον ίδιο τύπο προϊόντων τα οποία 
είναι γνωστά και χαίρουν μεγαλύτερης εκτίμησης σε σχέση με το ευρωπαϊκό οικολογικό 
σήμα. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση νέου 
κανονισμού την οποία εν πολλοίς συμμερίζομαι.

Καθιερώθηκαν ιδιαίτερα πολλές τροποποιήσεις σχετικά με την έγκριση των κριτηρίων και 
ένα νέο σύστημα για την απονομή του σήματος.

Το προηγούμενο σύστημα, που προέβλεπε τη σύναψη σύμβασης μεταξύ αρμοδίου 
οργανισμού και φορέα εκμετάλλευσης, αντικατέστησε ένα σύστημα καταχώρησης. 
Προστέθηκαν εξάλλου διατάξεις για τη βελτίωση του συντονισμού με τα εθνικά συστήματα 
πιστοποίησης. Τέλος, προκειμένου να διευκολυνθεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, επετράπη 
στους διάφορους ενδιαφερόμενους, όπως η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και παράγοντες του 
κλάδου να προωθήσουν και να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με την ανάπτυξη 
και την εκπόνηση των κριτηρίων.

Στην πρόταση της Επιτροπής προστέθηκαν νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα 
μεταποιημένα προϊόντα διατροφής και τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Προτάσεις του εισηγητή

Προτίθεμαι ωστόσο να επιφέρω ορισμένες τροποποιήσεις στην πρόταση, σύμφωνα με τις 
ακόλουθες τρεις κατευθυντήριες γραμμές:

- να παραμείνει άθικτη η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις υψηλές 
προδιαγραφές περιβαλλοντικής ποιότητας που αντιπροσωπεύει το οικολογικό 
σήμα·

- να βελτιωθεί η διάδοση του οικολογικού σήματος με δράσεις 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και ταυτόχρονα, με τη διεύρυνση του 
αριθμού των κατηγοριών επιλέξιμων προϊόντων·

- να διασφαλιστεί μια διαδικασία έγκρισης των κριτηρίων που θα μπορεί να 
συμβαδίζει με τα χρονοδιαγράμματα και το επίπεδο καινοτομίας των 
προϊόντων που διοχετεύονται στην αγορά. Η διαδικασία αυτή πάντως θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρήσει το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο από 
περιβαλλοντικής σκοπιάς και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των 
παραγόντων του κλάδου και των ενδιαφερομένων.

Θεώρησα σκόπιμο να καταργηθεί η αναφορά στα μεταποιημένα προϊόντα διατροφής καθώς 
και στα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει 
διαφορετική μεταχείριση για την κατηγορία αυτή προϊόντων και θεωρώ ακόμη λιγότερο 
αιτιολογημένη την καθιέρωση μιας άνισης μεταχείρισης μεταξύ μεταποιημένων και μη 
μεταποιημένων προϊόντων. Πρέπει εξάλλου να αξιολογηθεί με προσοχή ο κίνδυνος σύγχυσης 
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με τα βιολογικά προϊόντα.
Για τους λόγους αυτούς, αφήνω στους εμπειρογνώμονες την απόφαση σχετικά με την 
ενδεχόμενη απονομή του οικολογικού σήματος σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ή τύπο 
τροφίμων. Θεωρώ ότι μόνο σε τεχνικό επίπεδο είναι δυνατή η αξιολόγηση της πιθανής 
οικολογικής συμβατότητας του όλου κύκλου ζωής ενός προϊόντος διατροφής.

Όσον αφορά τη νέα διαδικασία, θεωρώ ουσιώδη τη διευκρίνηση ότι της καταχώρησης ενός 
νέου προϊόντος στο πλαίσιο του οικολογικού σήματος πρέπει πάντοτε να προηγείται ένας 
συγκεκριμένος έλεγχος σχετικά με την ουσιαστική ύπαρξη των απαιτήσεων και όχι απλώς με 
βάση έναν απλό έλεγχο της τεκμηρίωσης. Για το λόγο αυτό επανεισήγαγα με μια 
συγκεκριμένη τροπολογία αυτόν που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως έλεγχο εκ των 
προτέρων ο οποίος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την απονομή του οικολογικού 
σήματος.

Δεδομένου του εθελοντικού χαρακτήρα του σήματος και των υψηλών προσδοκιών των 
καταναλωτών σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων που εκθέτουν το "άνθος" του 
οικολογικού σήματος, εισήγαγα εκ νέου την απαγόρευση αναγνώρισης του "οικολογικού 
σήματος" στα προϊόντα που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία των καταναλωτών 
και το περιβάλλον. Θεωρώ ότι έχει κρίσιμο χαρακτήρα, προκειμένου να προστατευθεί η 
αξιοπιστία του συστήματος πιστοποίησης του οικολογικού σήματος, να διασφαλιστεί για τα 
προϊόντα που φέρουν το σήμα η γενική αρχή της προστασίας της υγείας των καταναλωτών 
και του περιβάλλοντος. Ωστόσο, έχοντας επίγνωση ότι η απαγόρευση αυτή ενδέχεται να 
περιορίσει τη δυνατότητα επέκτασης του οικολογικού σήματος σε έναν ευρύτερο αριθμό 
κατηγοριών προϊόντων, πρόβλεψα τη δυνατότητα να μπορεί η Επιτροπή, με τη διαδικασία 
της επιτροπολογίας και για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, να προβλέπει 
αιτιολογημένες εξαιρέσεις στην αρχή αυτή.

Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο REACH, GHS κλπ. 
είναι τέτοιο που να ωθεί όλο και περισσότερο προς τη μείωση των δοκιμών στα ζώα, θεωρώ 
ότι η αρχή αυτή πρέπει να ενταχθεί μεταξύ άλλων και στο εθελοντικό πλαίσιο του 
οικολογικού σήματος που έχει ως στόχο να θεωρηθεί και να πιστοποιηθεί ένα προϊόν ως η 
καλύτερη επιλογή από περιβαλλοντικής πλευράς.

Ως προς τη διαδικασία έγκρισης των κριτηρίων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, 
πολλοί παράγοντες παραπονούνται για την υπερβολική χρονική διάρκεια της διαδικασίας 
έγκρισης των κριτηρίων και το γεγονός ότι καθίστανται γρήγορα ξεπερασμένα μόλις 
εγκριθούν, σε σχέση με τις εξελίξεις της αγοράς.

Για το σκοπό αυτό προτείνω τις ακόλουθες δύο παρεμβάσεις:

Για τη μείωση των καθυστερήσεων στην έγκριση των κριτηρίων, θεωρώ χρήσιμη την 
καθιέρωση μιας μέγιστης προθεσμίας 180 ημερών από την ολοκλήρωση της έρευνας, εντός 
της οποίας η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει στην έγκρισή τους.

Προέβλεψα εξάλλου μια απλουστευμένη και συντομευμένη διαδικασία αναθεώρησης για τις 
μη ουσιαστικές τροποποιήσεις των κριτηρίων: βλ. νέο παράρτημα 1Βα.
Ως προς τις δραστηριότητες προώθησης, πρώην άρθρο 12 του κανονισμού, χρειάζεται 
μεγαλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και έναρξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ταυτόχρονα, χρήση των ευρωπαϊκών πόρων μεταξύ άλλων και για δραστηριότητες 



PR\760051EL.doc 25/25 PE418.115v01-00

EL

διαβούλευσης των επιχειρήσεων σχετικά με τους πρακτικούς τρόπους καταχώρησης ανά 
κατηγορία προϊόντων.

Θεωρώ τέλος ουσιώδους σημασίας να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που πρέπει να βοηθηθούν συγκεκριμένα για να προσεγγίσουν το οικολογικό 
σήμα, καθώς και για να καταστούν ικανές να συμμετάσχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων για τα κριτήρια, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και τις ειδικές τους ανάγκες.

Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι το οικολογικό σήμα είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσον για τη βελτίωση 
της οικολογικής συμβατότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων και προκειμένου να δοθούν 
κίνητρα στην έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Η πρόκληση που πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε με επιτυχία συνίσταται στην παροχή σίγουρων παραμέτρων που θα 
λαμβάνουν υπόψη τα οικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας καθ' όλη τη 
διάρκεια του βίου τους. Είναι ουσιώδης η παροχή αξιόπιστων και μη διαψεύσιμων κριτηρίων 
προκειμένου να διασφαλίζεται συγκεκριμένα μια εξαιρετική ποιότητα καθ' όλον τον κύκλο 
ζωής των προϊόντων και να συνεχιστεί αμείωτη η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο 
οικολογικό σήμα.


