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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περιεχόμενο και σκοπός
Η πρόταση, όπως τροποποιείται κατωτέρω, έχει σκοπό να κατευθύνει τους καταναλωτές προς 
φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω της απονομής ενός οικολογικού 
σήματος, με τον χαρακτήρα του σήματος αριστείας, προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
έχουν τις κορυφαίες επιδόσεις βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων. Το λογότυπο του 
οικολογικού σήματος (το άνθος της ΕΕ) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παραγωγούς 
ή παρόχους ως εργαλείο προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Η πρόταση 
παρουσιάζεται σε αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 περί 
αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος, που αδυνατεί να 
επιτύχει τους στόχους του, επειδή το σήμα δεν είναι ευρέως γνωστό και έχει υιοθετηθεί σε 
μικρό βαθμό από τη βιομηχανία, λόγω υπέρμετρα γραφειοκρατικών διαδικασιών και 
διαχείρισης.

Οι σημαντικές πτυχές για την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Η αναθεώρηση του κανονισμού για το οικολογικό σήμα τις ΕΕ θα μπορούσε να έχει θετική 
επίπτωση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα εντός της 
ΕΕ. 

Πρώτον, η αναθεώρηση προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης του συστήματος 
προσδιορισμού των κριτηρίων, πράγμα που θα κρίνει κατά πόσο η ΕΕ θα έχει ηγετικό ρόλο 
στο πεδίο αυτό, με σύγχρονα, φιλόδοξα, αλλά και εφαρμόσιμα πρότυπα ενεργειακής 
αποδοτικότητας.

Δεύτερον, η αναθεώρηση του καθεστώτος θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες 
στις επιχειρήσεις. Το οικολογικό σήμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό 
μέσο διαφήμισης στην εσωτερική αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και θα λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών που, διαρκώς περισσότερο, 
αναζητούν φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες.

Δυστυχώς, τα αποτελέσματα που πέτυχε ο ισχύων κανονισμός δεν ήταν ικανοποιητικά. Ο 
συντάκτης επιδιώκει, λοιπόν, να εξασφαλίσει την προσφορά περισσότερων κινήτρων προς τις 
επιχειρήσεις και την κατάργηση όλων μη αναγκαίων οικονομικών και διοικητικών 
επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να θίγεται η αξιοπιστία του σήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τα ζητήματα αυτά, ο συντάκτης επιδιώκει τη 
βελτίωση των παρακάτω σημείων στον προτεινόμενο κανονισμό.

Διατήρηση των τροφίμων εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού

Στον αναθεωρημένο κανονισμό ζητείται η συμπερίληψη των κατεργασμένων τροφίμων, με 
μόνα κριτήρια για την απονομή του οικολογικού σήματος τα σχετικά με την κατεργασία, τη 
μεταφορά και τη συσκευασία τους. Αυτό όμως θα δημιουργούσε σοβαρές ασάφειες και θα 
προκαλούσε σύγχυση στους καταναλωτές.
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Κατ' αρχήν, η προτεινόμενη εφαρμογή του κανονισμού σε ορισμένες μόνο κατηγορίες 
τροφίμων (κατεργασμένα τρόφιμα, προϊόντα αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) θα 
δημιουργούσε μια αυθαίρετη διάκριση μεταξύ των τροφίμων. Επιπλέον, η επικέντρωση της 
προσοχής μόνο στην κατεργασία, τη μεταφορά και τη συσκευασία ενός μέρους των τροφίμων 
θα παραβίαζε την προσέγγιση του κύκλου ζωής και θα αγνοούσε ακριβώς εκείνα τα στάδια 
του κύκλου ζωής των τροφίμων που έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
δηλαδή την παραγωγή και την κατανάλωσή τους. Ακόμη, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε 
συγχύσεις σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία για τα βιολογικά τρόφιμα. Κατά συνέπεια, ο 
συντάκτης προτείνει να εξετασθούν χωριστά σε επίπεδο ΕΕ οι προϋποθέσεις για τη σήμανση 
των τροφίμων, κατά τρόπο που θα είναι συμβατός με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

Επιμονή σε μια σαφή προσέγγιση κύκλου ζωής για τον ορισμό των κριτηρίων

Η διαμόρφωση των κριτηρίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων, ώστε να διαμορφωθούν συγκροτημένα οικολογικά κριτήρια που θα επιτρέπουν 
τον προσανατολισμό των καταναλωτών προς μια βιωσιμότερη κατανάλωση και τη 
βιομηχανία προς βιωσιμότερες μεθόδους παραγωγής.

Βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του οικολογικού σήματος της ΕΕ

Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη αναγνωρισιμότητας του σήματος για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές. Είναι λοιπόν καίριας σημασίας η ευαισθητοποίηση τόσο των 
καταναλωτών, όσο και των παραγωγών. Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, 
η ευθύνη για την προώθηση του οικολογικού σήματος ανήκει στα κράτη μέλη. Ωστόσο, θα 
μπορούσαν να δοθούν κάποιες κατευθύνσεις σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση μιας 
διαδικασίας αμοιβαίας ενημέρωσης με στόχο την προώθηση του οικολογικού σήματος, 
λαμβανομένου υπόψη ότι τα εθνικά οικολογικά σήματα είχαν ιδιαίτερη επιτυχία σε ορισμένα 
κράτη μέλη. Επιπλέον, ο δημόσιος τομέας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση οικολογικών σημάτων, εάν τα λάβει υπόψη κατά τις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. 

Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες προώθησης χρειάζονται την κατάλληλη χρηματοδότηση, 
ένα μέρος των εσόδων από τα τέλη καταχώρησης θα πρέπει να επενδύεται για την προώθηση 
του οικολογικού σήματος. Αυτό θα προσφέρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο καθεστώς ως 
εργαλείο εμπορικής προώθησης και θα προσελκύσει και άλλους επιχειρηματίες που θα 
θελήσουν να το εκμεταλλευθούν, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα από τα τέλη καταχώρησης.

Τέλη καταχώρησης

Ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση κατάργησης του σημερινού 
συστήματος ετήσιων τελών που εφαρμόζουν οι αρμόδιοι φορείς στους χρήστες του 
οικολογικού σήματος, ως ένα σημαντικό βήμα για να γίνει το καθεστώς λιγότερο 
γραφειοκρατικό και να περιορισθεί η διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Για τη 
διεκπεραίωση της καταχώρησης προτείνεται η επιβολή τέλους ύψους μέχρι 1000 ευρώ, που 
θα είναι ανάλογο του μεγέθους της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται στα κράτη μέλη 
να μην επιβάλλουν άλλα τέλη, ως μέτρο για την προώθηση του συστήματος.  

Ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς
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Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως για να εξασφαλισθεί η ισοτιμία εντός της 
εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η διάθεση των αναγκαίων πόρων 
σε όλα τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της εποπτείας της αγοράς.

Καταχώρηση με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις

Για να αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ παραγωγών της ΕΕ και τρίτων χωρών, θα πρέπει να 
ισχύουν οι ίδιοι κανόνες καταχώρησης για τη χρήση του οικολογικού σήματος. Αυτό 
σημαίνει ότι οι παραγωγοί που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το οικολογικό σήμα μπορούν 
να ζητήσουν καταχώρηση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο έχει κυκλοφορήσει το 
προϊόν. Συγκεκριμένες διατάξεις πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας των 
καταχωρήσεων και την αποφυγή του ενδεχομένου σύγχυσης των καταναλωτών.

Ταχεία διεύρυνση των ομάδων προϊόντων

Ο κανονισμός πρέπει να δημιουργεί ένα σύστημα που θα επιτρέπει την ταχεία διαμόρφωση 
κριτηρίων για έναν μεγαλύτερο αριθμό ομάδων προϊόντων. Ο περιορισμένος αριθμός ομάδων 
προϊόντων θέτει ένα σαφές εμπόδιο στη διεύρυνση του αντικτύπου του οικολογικού σήματος 
ως εργαλείου διαφημιστικής προώθησης. Η διεύρυνση του αριθμού των ομάδων προϊόντων 
θα επιτρέψει, συνεπώς, σε περισσότερες επιχειρήσεις να λάβουν μέρος στο σύστημα.

Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σχέδιο εργασίας και να ορισθούν 
χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή του.

Επιπλέον, ο συντάκτης προτείνει ορισμένα μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι τα κριτήρια 
βασίζονται σε επιστημονικά πρότυπα και ότι όλοι οι συμμετέχοντες πληρούν τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 

(3) Για να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός 
των συστημάτων οικολογικής σήμανσης 
και να ενθαρρυνθεί η βελτίωση των 
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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.

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, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των τροφίμων, τα 
τελευταία θα πρέπει να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή πρέπει να 
συνεργασθεί με όλους τους 
εμπλεκομένους, όπου περιλαμβάνονται η 
επιστημονική κοινότητα, η κοινωνία των 
πολιτών και η βιομηχανία, με στόχο τη 
δημιουργία ενός οικολογικού σήματος για 
τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
κατεργασμένων και ακατέργαστων 
τροφίμων, που θα καλύπτει τον πλήρη 
κύκλο ζωής του προϊόντος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τροφίμων 
από την άποψη της υγείας και της 
διατροφής, καθώς και τις διαπιστωμένες 
και διαφαινόμενες νομικές εξελίξεις σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των τροφίμων από τον ισχύοντα κανονισμό στοχεύει στην αποφυγή αντιθέσεων με 
ισχύοντα κοινοτικά νομοθετήματα για τα τρόφιμα, αλλά και της σύγχυσης των καταναλωτών. 
Είναι επίσης σύμφωνη με την αρχή του κύκλου ζωής, μια παράμετρο καίριας σημασίας στον 
ισχύοντα κανονισμό. Η Επιτροπή πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός οικολογικού σήματος 
για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κατεργασμένων και ακατέργαστων τροφίμων, που θα 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής 
της ομάδας προϊόντων.

Τροπολογία 2

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 

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

μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης και της παραγωγής στο 
περιβάλλον, στην υγεία και στους 
φυσικούς πόρους. Το εν λόγω σύστημα 
προορίζεται να προωθεί, μέσω του 
οικολογικού σήματος, τα προϊόντα που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικών επιδόσεων. Προς τούτο, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα 
προϊόντα προκειμένου να φέρουν το 
οικολογικό σήμα θα βασίζονται στις 
βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις οι 
οποίες έχουν επιτευχθεί από προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά. Τα 
κριτήρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα 
κατανοητά και εύχρηστα και να 
βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία που 
θα λαμβάνουν υπόψη τις πλέον 
πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Τα 
κριτήρια αυτά πρέπει να είναι 
προσανατολισμένα προς την αγορά και να 
περιορίζονται στις σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
προϊόντων στη διάρκεια του πλήρους 
κύκλου ζωής τους, περιλαμβανομένων 
των σταδίων της παρασκευής, της 
χρήσης και της λήξης τους.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια προς τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται τα προϊόντα για να αποκτήσουν το 
οικολογικό σήμα πρέπει να είναι αξιόπιστα. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν βασίζονται σε 
στερεή επιστημονική βάση και λαμβάνουν περιοδικά υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές 
εξελίξεις. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, 
όλους τους αναλισκόμενους πόρους και όλες τις συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία που 
συνδέονται με τον πλήρη κύκλο ζωής ενός προϊόντος (εμπορεύματος ή υπηρεσίας)·

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

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 ενταχθούν σε ένα 
εναρμονισμένο σύστημα καταχώρισης που 
θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη και 
όλους τους αρμόδιους φορείς.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό το σύστημα καταχώρησης να είναι συμπληρωματικό των διαδικασιών 
αξιολόγησης και επαλήθευσης, ώστε να μη θυσιασθεί η αξιοπιστία του συστήματος στο βωμό 
της ευελιξίας.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Λαμβανομένων υπόψη των 
απλουστευμένων διαδικασιών για τη 
χρήση του οικολογικού σήματος, 
ενδείκνυται να καθοριστούν οι όροι 
χρήσης του και – για να διασφαλιστεί η 
τήρηση των όρων αυτών – να επιβληθεί 
στους αρμόδιους φορείς η υποχρέωση να 
διενεργούν επαληθεύσεις και να 
απαγορεύουν τη χρήση του οικολογικού 
σήματος στις περιπτώσεις όπου δεν 
τηρούνται οι όροι χρήσης. Ενδείκνυται 
επίσης να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν κανόνες για την επιβολή 
κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους.

(8) Λαμβανομένων υπόψη των 
απλουστευμένων διαδικασιών για τη 
χρήση του οικολογικού σήματος, 
ενδείκνυται να καθοριστούν οι όροι 
χρήσης του και – για να διασφαλιστεί η 
τήρηση των όρων αυτών – να επιβληθεί 
στους αρμόδιους φορείς η υποχρέωση να 
διενεργούν επαληθεύσεις και να 
απαγορεύουν τη χρήση του οικολογικού 
σήματος στις περιπτώσεις όπου δεν 
τηρούνται οι όροι χρήσης. Ενδείκνυται 
επίσης να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν κανόνες για την επιβολή 
κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. 
Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίζουν τη διάθεση όλων 
των αναγκαίων χρηματοδοτικών και 
ανθρώπινων πόρων στους αρμόδιους 
φορείς.
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Αιτιολόγηση

Η καλή λειτουργία των αρμοδίων φορέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάθεση των 
αναγκαίων πόρων από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 7

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 ενημέρωση και 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. Τα έσοδα από τυχόν τέλη για 
την υποβολή αίτησης καταχώρησης στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει 
να χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς 
εμπορικής προώθησης.

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι μία από τις βασικές αδυναμίες του παρόντος συστήματος είναι η μη 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών εξαιτίας της κακής εμπορικής προώθησης του σήματος. 
Είναι λοιπόν σημαντικό να διατεθούν σημαντικοί χρηματοδοτικοί πόροι προς τον σκοπό αυτόν.  
Είναι απαραίτητη η ενημέρωση και 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.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Το κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
σήμανσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, ώστε να 
αποτρέπεται η εμφάνιση αποκλινουσών 
προσεγγίσεων και η αύξηση της 
διοικητικής επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων. Πρέπει, συνεπώς, να 
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βελτιωθεί η συνέργεια μεταξύ των 
διαφόρων μέσων άσκησης πολιτικής για 
τα προϊόντα, ώστε να εξασφαλισθεί ένα 
εναρμονισμένο πλαίσιο στο οποίο θα
παρουσιάζονται τα κριτήρια.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το οικολογικό σήμα αποτελεί μόνο ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν το σχέδιο 
δράσης για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, έχει μεγάλη σημασία να εξασφαλισθούν 
συνέργειες με τις άλλες δράσεις του σχεδίου.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκουν 
συχνά δύσκολο να αφομοιώσουν τις νέες 
ρυθμίσεις και προδιαγραφές και, 
συνεπώς, τα γραφεία πληροφοριών που 
πρόκειται να δημιουργηθούν, στη βάση 
της αναμενόμενης Πράξης για τις μικρές 
επιχειρήσεις, θα πρέπει να αναλάβουν και 
το καθήκον να προσφέρουν πληροφορίες 
σχετικά με το σύστημα κοινοτικού 
οικολογικού σήματος.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος 
και την Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε τα πράγματα να διευκολυνθούν για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Με δεδομένο ότι τα διάφορα 
συστήματα οικολογικής σήμανσης 
πάντοτε επιβάλλουν πρόσθετο φόρτο 
εργασίας, ιδίως για τις μικρές 
επιχειρήσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να 
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αναλάβει τη δραστήρια προώθηση της 
προσέγγισης των διαφορετικών 
συστημάτων οικολογικής σήμανσης.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο διοικητικός φόρτος για τις ΜΜΕ και, κατά συνέπεια, 
να γίνει προσπάθεια για την κατά το δυνατό μείωσή του.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Για να διευκολυνθεί η εμπορία των 
προϊόντων που φέρουν οικολογικά σήματα 
σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και να 
αποφευχθεί η πρόκληση σύγχυσης στους 
καταναλωτές, είναι επίσης απαραίτητο να 
ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ του κοινοτικού 
και των εθνικών συστημάτων οικολογικού 
σήματος, καθώς και να δημιουργηθεί ένας 
επίσημος δικτυακός τόπος της ΕΕ, όπου 
θα συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες 
σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ 
και τις σχετικές πρακτικές, για την 
ενημέρωση των καταναλωτών. Η 
συνύπαρξη των συστημάτων αυτών 
πρέπει να οδηγεί σε συνθήκες ευνοϊκές 
και για τα δύο σήματα, μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών για τις 
βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, το 
κοινοτικό σύστημα οικολογικού σήματος 
πρέπει να προωθεί τα προϊόντα που 
φέρουν το σήμα στις εθνικές αγορές και 
να διευκολύνει την είσοδο των προϊόντων 
αυτών στις αγορές άλλων κρατών μελών.
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Τροπολογία 12

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 Συμβουλίου, 
εφαρμόζεται μόνο στα τρόφιμα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία και στα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

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

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των τροφίμων από τον ισχύοντα κανονισμό στοχεύει στην αποφυγή αντιθέσεων με 
ισχύοντα κοινοτικά νομοθετήματα για τα τρόφιμα, αλλά και της σύγχυσης των καταναλωτών. 
Είναι επίσης σύμφωνη με την αρχή του κύκλου ζωής, μια παράμετρο καίριας σημασίας στον 
ισχύοντα κανονισμό. Η Επιτροπή πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός οικολογικού σήματος 
για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κατεργασμένων και ακατέργαστων τροφίμων, που θα 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής 
της ομάδας προϊόντων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τον ή τους 
φορείς που είναι υπεύθυνοι για την άσκηση 
των προβλεπόμενων στον παρόντα 
κανονισμό καθηκόντων (εφεξής «αρμόδιος 
φορέας» ή «αρμόδιοι φορείς») και 
εξασφαλίζει ότι λειτουργούν. Σε 
περίπτωση ορισμού περισσότερων του 
ενός αρμοδίων φορέων, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τις αρμοδιότητες του καθενός 
και τις εφαρμοστέες σε αυτούς απαιτήσεις 
συντονισμού.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τον ή τους 
φορείς που είναι υπεύθυνοι για την άσκηση 
των προβλεπόμενων στον παρόντα 
κανονισμό καθηκόντων (εφεξής «αρμόδιος 
φορέας» ή «αρμόδιοι φορείς») και 
εξασφαλίζει ότι λειτουργούν, 
προσφέροντάς τους όλους τους 
αναγκαίους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους. Σε περίπτωση 
ορισμού περισσότερων του ενός αρμοδίων 
φορέων, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
αρμοδιότητες του καθενός και τις 
εφαρμοστέες σε αυτούς απαιτήσεις 
συντονισμού.
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Αιτιολόγηση

Η καλή λειτουργία των αρμοδίων φορέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάθεση των 
αναγκαίων πόρων από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 14

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 εξετάζονται οι 
σημαντικότερες επιστημονικά 
αποδεδειγμένες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πλήρους 
κύκλου ζωής των προϊόντων και στις 
οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται οι 
επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, στη 
φύση και στη βιοποικιλότητα, η 
κατανάλωση ενέργειας και φυσικών 
πόρων, η παραγωγή αποβλήτων, οι 
εκπομπές σε όλα τα στοιχεία του 
περιβάλλοντος, η ρύπανση μέσω φυσικών 
φαινομένων και μέσω της χρήσης και 
ελευθέρωσης ουσιών που ενδεχομένως 
παρουσιάζουν κίνδυνο για το περιβάλλον, 
όπως αυτός προσδιορίζεται στην 
κοινοτική νομοθεσία. Μέχρι την …* θα 
πρέπει να έχουν επανεξετασθεί τα 
κριτήρια χορήγησης του οικολογικού 
σήματος για τις διάφορες κατηγορίες 
προϊόντων, ώστε να εξασφαλισθεί η 
συμμόρφωσή τους προς την προσέγγιση 
κύκλου ζωής που περιγράφεται στο παρόν 
άρθρο.

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.

* 18 μήνες μετά την έγκριση του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ισχύοντα κριτήρια δεν ανταποκρίνονται σε μια προσέγγιση 
από την οπτική γωνία του κύκλου ζωής, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Επιπλέον, η 
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αιτιολογική σκέψη 4 επιβάλλει να περιορίζονται τα κριτήρια στις σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων. Άρα, η Επιτροπή πρέπει επειγόντως να 
επανεξετάσει τα ισχύοντα κριτήρια για όλες τις ομάδες προϊόντων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι 
συμμορφώνονται προς αυτές τις προσεγγίσεις και αρχές. Ισχύοντα νομοθετήματα, όπως η 
οδηγία REACH, καλύπτουν ικανοποιητικά τη διαχείριση των κινδύνων από χημικά προϊόντα 
και στοχεύουν στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους.

Τροπολογία 15

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 στις οποίες πρέπει να 
ανταποκρίνεται, σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του, ένα προϊόν για να φέρει 
το οικολογικό σήμα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές 
εξελίξεις, καθώς και την τεχνική και 
οικονομική βιωσιμότητα των 
προσαρμογών που απαιτούνται για να 
γίνουν σεβαστές οι απαιτήσεις μέσα σε 
λογική χρονική περίοδο.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια προς τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται τα προϊόντα για να αποκτήσουν το 
οικολογικό σήμα πρέπει να είναι αξιόπιστα. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν βασίζονται σε 
στερεή επιστημονική βάση και λαμβάνουν περιοδικά υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές 
εξελίξεις. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, 
όλους τους αναλισκόμενους πόρους και όλες τις συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία που 
συνδέονται με τον πλήρη κύκλο ζωής ενός προϊόντος (εμπορεύματος ή υπηρεσίας)·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στα κριτήρια χορήγησης οικολογικού 
σήματος συνεκτιμώνται, εφόσον 
υπάρχουν, τα κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

6. Στα κριτήρια χορήγησης οικολογικού 
σήματος συνεκτιμώνται, εφόσον 
υπάρχουν, τα κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
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προϊόντων στο πλαίσιο άλλων οικολογικών 
σημάτων.

προϊόντων στο πλαίσιο άλλων οικολογικών 
σημάτων, με στόχο τη βελτίωση των 
συνεργειών. Για τα προϊόντα που 
καλύπτονται από την ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία για τη σήμανση, τα κριτήρια για 
το οικολογικό σήμα πρέπει πάντα να 
ανταποκρίνονται στις υψηλότερες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Αιτιολόγηση

Το οικολογικό σήμα αποτελεί βραβείο αριστείας. Συνεπώς, παρότι είναι επιθυμητή η αποφυγή 
της μη αναγκαίας διοικητικής επιβάρυνσης με τη συμπερίληψη κριτηρίων που έχουν ήδη 
θεσπισθεί στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι επίσης σημαντικό τα κριτήρια αυτά να 
ανταποκρίνονται στις υψηλότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - εδάφιο 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, οι αρμόδιοι φορείς και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, δείχνοντας 
ουδετερότητα, αντικειμενικότητα και μια 
ισορροπημένη θεώρηση της βιομηχανίας
μπορούν επίσης, μετά από διαβουλεύσεις 
με το ΣΟΣΕΕ, να δρομολογήσουν και να 
κατευθύνουν την εκπόνηση ή αναθεώρηση 
κριτηρίων χορήγησης του οικολογικού 
σήματος.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια του οικολογικού σήματος πρέπει να είναι επαρκώς προσανατολισμένα προς την 
αγορά ώστε να επιτύχουν τη διάδοση προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν τις καλύτερες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις στην κοινοτική αγορά. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσω μιας 
δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας που θα περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες και θα λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της βιομηχανίας.
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Τροπολογία 18

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

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των τροφίμων από τον ισχύοντα κανονισμό στοχεύει στην αποφυγή αντιθέσεων με 
ισχύοντα κοινοτικά νομοθετήματα για τα τρόφιμα, αλλά και της σύγχυσης των καταναλωτών. 
Είναι επίσης σύμφωνη με την αρχή του κύκλου ζωής, μια παράμετρο καίριας σημασίας στον
ισχύοντα κανονισμό. Η Επιτροπή πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός οικολογικού σήματος 
για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κατεργασμένων και ακατέργαστων τροφίμων, που θα 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής 
της ομάδας προϊόντων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α
Το σχέδιο εργασίας

1. Η Επιτροπή προετοιμάζει και 
δημοσιεύει ένα σχέδιο εργασίας για το 
κοινοτικό οικολογικό σήμα εντός ενός 
έτους μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, αφού προηγηθεί 
διαβούλευση με το ΣΟΣΕΕ.
2. Το σχέδιο εργασίας περιλαμβάνει 
στρατηγική για την ανάπτυξη του 
συστήματος οικολογικού σήματος καθώς 
και έναν μη διεξοδικό κατάλογο 
προϊόντων που θα θεωρηθούν ως 
προτεραιότητες για την κοινοτική δράση.
3. Το σχέδιο εργασίας επανεξετάζεται 
περιοδικά.
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Αιτιολόγηση

Το σχέδιο εργασίας θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του ΣΟΣΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την ύπαρξη στρατηγικής για τον σχεδιασμό και τη λήψη 
αποφάσεων.

Τροπολογία 20

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. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τον 
καθορισμό ειδικών κριτηρίων χορήγησης 
οικολογικού σήματος για κάθε κατηγορία 
προϊόντων.

Τα σχέδια κριτηρίων για το οικολογικό 
σήμα διαμορφώνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο 
Παράρτημα Ι και λαμβάνοντας υπόψη το 
σχέδιο εργασίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 7α. Το αργότερο τρείς μήνες μετά 
την υποβολή στην Επιτροπή της τελικής 
έκθεσης που αναφέρεται στο σημείο 3 του 
Μέρους Α του Παραρτήματος Ι, ζητείται 
η γνώμη του ΣΟΣΕΕ σχετικά με το 
έγγραφο που περιέχει τα προτεινόμενα 
κριτήρια. Η Επιτροπή προσφέρει την 
αναγκαία αιτιολόγηση και τεκμηρίωση 
σχετικά με το σκεπτικό που την ώθησε σε 
τυχόν αλλαγές στα κριτήρια που 
υποβάλλονται με την τελική έκθεση.
Το αργότερο τρείς μήνες μετά τη 
διαβούλευση με το ΣΟΣΕΕ, η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση για τα κριτήρια 
χορήγησης του οικολογικού σήματος 
στην επιτροπή που θεσπίζεται βάσει του 
άρθρου 16 και, στη συνέχεια, λαμβάνει 
μέτρα για τη θέσπιση συγκεκριμένων 
κριτηρίων χορήγησης του οικολογικού 
σήματος για κάθε ομάδα προϊόντων. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα σχόλια του 
ΣΟΣΕΕ και προσφέρει την αναγκαία 
αιτιολόγηση και τεκμηρίωση σχετικά με 
το σκεπτικό που την ώθησε σε τυχόν 
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αλλαγές στην πρόταση μετά τη 
διαβούλευση 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.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός προθεσμιών έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των αδυναμιών στη διαβούλευση 
μεταξύ υπηρεσιών της Επιτροπής, ώστε να επιτευχθούν χωρίς καθυστέρηση συμφωνίες για τον 
ορισμό ή την επανεξέταση των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα. Αυτό έχει καίρια σημασία για 
να γίνει δυνατή η ενσωμάτωση περισσότερων κατηγοριών προϊόντων στον προτεινόμενο 
κανονισμό.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσδιορίζει την περίοδο ισχύος των γ) προσδιορίζει την περίοδο ισχύος των 
κριτηρίων και των απαιτήσεων εκτίμησης, 
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κριτηρίων και των απαιτήσεων εκτίμησης. η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 - σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προσδιορίζει τον μέγιστο βαθμό στον 
οποίο επιτρέπεται να τροποποιείται ένα 
προϊόν στη διάρκεια ισχύος των 
κριτηρίων.

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία να εξασφαλισθεί ένας βαθμός ευελιξίας για τα κριτήρια, καθώς και ότι 
δεν θα χρειάζεται να επαναπροσδιορίζονται κάθε φορά που μια ομάδα προϊόντων υφίσταται 
μια μικρή αλλαγή.

Τροπολογία 24

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 
οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη, στην 
αγορά των οποίων πρόκειται να 
κυκλοφορήσει ή κυκλοφορεί το προϊόν.

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

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιχειρείται η απλοποίηση της καταχώρησης, με τη διευκρίνιση ότι 
μπορεί (ανεξάρτητα από τον τόπο προέλευσης ενός προϊόντος) να πραγματοποιείται ενώπιον 
αρμόδιου φορέα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο κυκλοφορεί ή πρόκειται να 
κυκλοφορήσει το προϊόν. Η πρόταση της Επιτροπής προσφέρει ένα πλεονέκτημα στα προϊόντα 
που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ, σε σχέση με τα κοινοτικά προϊόντα: Τα πρώτα 
μπορούν να καταχωρούνται ενώπιον αρμόδιου φορέα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο 
κυκλοφορεί ή πρόκειται να κυκλοφορήσει το προϊόν, ενώ τα τελευταία πρέπει να 
καταχωρούνται στα κράτη μέλη από τα οποία προέρχονται. Με την τροπολογία αυτή 
διορθώνεται αυτή η ανισορροπία και όλα τα προϊόντα αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Τροπολογία 25

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

3. Ο αρμόδιος φορέας στον οποίο 
υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης μπορεί 
να επιβάλλει τέλος μέγιστου ύψους 1000
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ευρώ για τη διεκπεραίωση της 
καταχώρισης. Εφόσον επιβάλλεται τέλος, 
η χρήση του οικολογικού σήματος 
συναρτάται με την εμπρόθεσμη καταβολή 
του τέλους.

ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της
επιχείρησης, για τη διεκπεραίωση της 
καταχώρισης. Το τέλος αυτό βασίζεται:

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

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο τέλος μέχρι 200 ευρώ είναι οπωσδήποτε πολύ χαμηλό για να καλύψει ακόμη 
και το κόστος της καταχώρησης. Επιπλέον είναι άδικο, εφόσον μεταχειρίζεται όλες τις 
επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Τέλος, αφαιρεί από τα κράτη 
μέλη μια πηγή εσόδων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του οικολογικού 
σήματος και τη διατήρηση του συστήματος εν γένει. Τα κράτη μέλη πρέπει να αφεθούν ελεύθερα 
να εγκρίνουν ένα αποδοτικό ως προς το κόστος επίπεδο τέλους, ή ακόμη και να το καταργούν 
εντελώς.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 4

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 
επαληθεύει τα έγγραφα τεκμηρίωσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, καθώς 
και τη συμμόρφωση του προϊόντος προς 
τα κριτήρια που εγκρίνει η Επιτροπή 
βάσει του άρθρου 8.

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

Εφόσον η τεκμηρίωση εγκριθεί, το προϊόν 
συμμορφώνεται προς τα κριτήρια και η 
καταχώρηση είναι σύμφωνη προς τις 
απαιτήσεις αξιολόγησης και 
επαλήθευσης, ο αρμόδιος φορέας αποδίδει 
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σε κάθε προϊόν αριθμό καταχώρισης. Ο 
αρμόδιος φορέας ολοκληρώνει την 
έγκριση εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία που κατατέθηκε η αίτηση.

Αιτιολόγηση

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του παρόντος κανονισμού είναι ο υψηλός βαθμός 
αξιοπιστίας, που δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο με την κατάργηση των διαδικασιών 
αξιολόγησης και επαλήθευσης πριν την απονομή του οικολογικού σήματος για λόγους ευελιξίας. 
Αυτό εξασφαλίζεται μέχρι σήμερα από την επαλήθευση από τρίτο φορέα.

Τροπολογία 27

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 μέσω δικτυακής πύλης 
αφιερωμένης στο οικολογικό σήμα.

Αιτιολόγηση

Η αναγνωρισιμότητα του οικολογικού σήματος μπορεί να αυξηθεί μέσω της διαφάνειας, της 
ορατότητας και της διάθεσης πληροφοριών από μια φιλική προς τους χρήστες δικτυακή πύλη.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 29

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. 
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 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των τροφίμων από τον ισχύοντα κανονισμό στοχεύει στην αποφυγή αντιθέσεων με 
ισχύοντα κοινοτικά νομοθετήματα για τα τρόφιμα, αλλά και της σύγχυσης των καταναλωτών. 
Είναι επίσης σύμφωνη με την αρχή του κύκλου ζωής, μια παράμετρο καίριας σημασίας στον 
ισχύοντα κανονισμό. Η Επιτροπή πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός οικολογικού σήματος 
για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κατεργασμένων και ακατέργαστων τροφίμων, που θα 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής 
της ομάδας προϊόντων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αρμόδιος φορέας που έχει 
καταχωρίσει το προϊόν διενεργεί 
επαληθεύσεις σε τακτά διαστήματα ή μετά 
από καταγγελίες, όσον αφορά τις 

2. Ο αρμόδιος φορέας που έχει 
καταχωρίσει το προϊόν διενεργεί 
επαληθεύσεις σε τακτά διαστήματα ή μετά 
από καταγγελίες, όσον αφορά τις 
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καταχωρίσεις που έχει πραγματοποιήσει. 
Οι επαληθεύσεις αυτές μπορούν να είναι 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

καταχωρίσεις που έχει πραγματοποιήσει. 
Οι επαληθεύσεις αυτές μπορούν να είναι 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιοι φορείς 
εκτελούν επιτόπιους ελέγχους ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Τα κράτη μέλη 
προσφέρουν στους αρμόδιους φορείς όλα 
τα αναγκαία μέσα για την 
πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών.

Αιτιολόγηση

Η καλή λειτουργία των αρμοδίων φορέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάθεση των 
αναγκαίων πόρων από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 α
Μικρές και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις
Για την προστασία των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, η 
Επιτροπή:
α) εξασφαλίζει ότι στα γραφεία 
πληροφοριών που πρόκειται να 
δημιουργηθούν στο πλαίσιο της 
αναμενόμενης Πράξης για τις μικρές 
επιχειρήσεις θα ανατεθεί επίσης το 
καθήκον να προσφέρουν πληροφορίες 
σχετικά με το σύστημα κοινοτικού 
οικολογικού σήματος, και 
β) προωθεί δραστήρια την προσέγγιση 
των διαφορετικών συστημάτων 
οικολογικής σήμανσης.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο διοικητικός φόρτος για τις ΜΜΕ και, κατά συνέπεια, 
να γίνει προσπάθεια για την κατά το δυνατό μείωσή του.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνύπαρξη του κοινοτικού οικολογικού 
σήματος με τα εθνικά συστήματα 
οικολογικών σημάτων εξασφαλίζεται 
μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών. Επιπλέον, το κοινοτικό 
σύστημα οικολογικού σήματος μπορεί να 
προωθεί τα προϊόντα που φέρουν το σήμα 
στις σχετικές εθνικές αγορές και να 
διευκολύνει την είσοδο των προϊόντων 
αυτών στις αγορές άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία 33

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, εκστρατείες
ενημέρωσης που απευθύνονται στους 
καταναλωτές, στους παραγωγούς, στους 
αγοραστές του Δημοσίου, στους 
χονδρεμπόρους, στους εμπόρους λιανικής 
πώλησης, καθώς και στο ευρύ κοινό και με 
τη διάδοση πληροφοριών από τον ειδικό 
δικτυακό τόπο για το οικολογικό σήμα, 
στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την 
ανάπτυξη του συστήματος. Ενώ η 
εμπορική προώθηση του οικολογικού 
σήματος θα παραμείνει αρμοδιότητα των 
κρατών μελών, ώστε να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις καταναλωτικές 
προτιμήσεις κάθε κράτους μέλους, 
δημιουργείται μια κοινή 
εμπειρογνωμοσύνη εμπορικής 
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προώθησης που θα προσφέρει 
προσανατολισμούς και συντονισμό, θα 
προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και θα αναπτύσσει 
συγκεκριμένα σχέδια δράσης σε 
κοινοτικό επίπεδο.
Ο δημόσιος τομέας συμμετέχει σε 
μεγαλύτερο βαθμό στην προώθηση του 
οικολογικού σήματος, τόσο ως ηγεσία 
που προσφέρει το παράδειγμα της 
προσπάθειας για την επίτευξη των 
οικολογικών στόχων της Κοινότητας, όσο 
και ως καταναλωτής. Συνεπώς, όταν τα 
κοινοτικά θεσμικά όργανα και οι 
δημόσιες εθνικές αρχές προβαίνουν σε 
αγορές, μέσω δημοσίων συμβάσεων, για 
προϊόντα για τα οποία υπάρχει οικολογικό 
σήμα, τα προϊόντα αυτά πρέπει να 
συμμορφώνονται τουλάχιστον προς τα 
κριτήρια του κοινοτικού συστήματος 
οικολογικού σήματος.

Αιτιολόγηση

Οι εκστρατείες εμπορικής προώθησης πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες 
κάθε αγοράς, ώστε να είναι αποδοτικότερες. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν 
ένα πολύ αποδοτικό μέσο προώθησης των προϊόντων με οικολογικό σήμα, όχι μόνο 
επιτρέποντας στα κράτη μέλη να δώσουν το παράδειγμα στους καταναλωτές, αλλά επίσης 
δίνοντας αποφασιστική ώθηση στη ζήτηση των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι  σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συντάσσεται εγχειρίδιο χρήστη, το οποίο 
παρέχει καθοδήγηση στις αρχές ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 
χρήση των κριτηρίων χορήγησης 
οικολογικού σήματος.

Συντάσσεται εγχειρίδιο χρήστη, 
μεταφρασμένο σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Κοινότητας, το οποίο 
παρέχει καθοδήγηση στις αρχές ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη 
χρήση των κριτηρίων χορήγησης 
οικολογικού σήματος.

Σημείωση: Η Επιτροπή παρέχει 
υποδείγματα του εγχειριδίου χρήστη για 
τους αιτούντες και τους αρμόδιους φορείς 

Σημείωση: Η Επιτροπή παρέχει 
μεταφρασμένα σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Κοινότητας υποδείγματα του 
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και του εγχειριδίου χρήστη για τις αρχές 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

εγχειριδίου χρήστη για τους αιτούντες και 
τους αρμόδιους φορείς και του εγχειριδίου 
χρήστη για τις αρχές ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.

Αιτιολόγηση

Η μετάφραση του εγχειριδίου χρήστη, καθώς και των υποδειγμάτων, θα διευκολύνει τη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων που πρέπει να φέρουν σε πέρας οι επιχειρήσεις που επιθυμούν
την απόκτηση του οικολογικού σήματος.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ –παράγραφος 4 α (νέα) (στο τέλος του Παραρτήματος ΙΙ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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