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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2000
περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος απονοµής οικολογικού σήµατος
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

προς προϊόντα που παρέχουν προοπτικές περιορισµού των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο σύνολο του κύκλου ζωής
τους και να δίδει πληροφορίες σχετικά µε τα οικολογικά
χαρακτηριστικά των προϊόντων που φέρουν το σήµα.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(5)

Για την αποδοχή από το ευρύ κοινό του κοινοτικού συστήµατος απονοµής οικολογικού σήµατος έχει µεγάλη σηµασία
οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί περιβάλλοντος και οι
οργανώσεις καταναλωτών να έχουν σηµαντικό ρόλο και
ενεργό συµµετοχή στην ανάπτυξη και τον καθορισµό κριτηρίων για τα κοινοτικά οικολογικά σήµατα.

(6)

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί στους καταναλωτές ότι το
οικολογικό σήµα εκπροσωπεί προϊόντα που, σε σύγκριση µε
άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, µπορούν να συµβάλουν στον περιορισµό ορισµένων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µε την επιφύλαξη των κανονιστικών
απαιτήσεων που έχουν εφαρµογή στα προϊόντα σε κοινοτικό
ή εθνικό επίπεδο.

(7)

Στο πεδίο εφαρµογής του συστήµατος θα πρέπει να εµπίπτουν τα προϊόντα και οι οικολογικές παράµετροι που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον, τόσο από πλευράς εσωτερικής
αγοράς όσο και από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος· για τους στόχους του παρόντος κανονισµού, στα
προϊόντα περιλαµβάνονται και οι υπηρεσίες.

(8)

Η διαδικαστική και µεθοδολογική προσέγγιση του καθορισµού των κριτηρίων οικολογικής σήµανσης θα πρέπει να
εκσυγχρονιστεί µε βάση την επιστηµονική και τεχνική
πρόοδο και την πείρα που έχει αποκτηθεί στο συγκεκριµένο
τοµέα και µε σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέπεια προς τα
διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που εκπονούνται στο
συγκεκριµένο τοµέα.

(9)

Θα πρέπει να διασαφηνιστούν οι γενικές αρχές που διέπουν
το βαθµό επιλεκτικότητας του οικολογικού σήµατος, ώστε
να διευκολυνθεί η συνεπής και αποτελεσµατική εφαρµογή
του συστήµατος.

(10)

Το οικολογικό σήµα θα πρέπει να περιλαµβάνει απλές, ακριβείς, µη παραπλανητικές και επιστηµονικά τεκµηριωµένες
πληροφορίες σχετικά µε τις καθοριστικές οικολογικές παραµέτρους που ελήφθησαν υπόψη για την απονοµή του, ώστε
να επιτρέπει στους καταναλωτές να είναι πλήρως ενηµερωµένοι όταν κάνουν την επιλογή τους.

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζήτησαν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στόχος του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε κοινοτικό
σύστηµα απονοµής οικολογικού σήµατος (4) ήταν να θεσπιστεί ένα προαιρετικό κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
σήµανσης µε σκοπό την προώθηση προϊόντων µε µειωµένες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής τους και την παροχή στους καταναλωτές ακριβών, µη
παραπλανητικών και επιστηµονικά τεκµηριωµένων πληροφοριών για τις επιπτώσεις των προϊόντων στο περιβάλλον.
Στο άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 προβλέπεται ότι, το αργότερο πέντε έτη µετά την έναρξη της
ισχύος του, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει το
σύστηµα βάσει της πείρας που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή του και, ενδεχοµένως, να προτείνει κατάλληλες τροποποιήσεις του κανονισµού.

(3)

Η πείρα από την εφαρµογή του κανονισµού έδειξε ότι είναι
ανάγκη να τροποποιηθεί το σύστηµα, ώστε να αυξηθεί η
αποτελεσµατικότητά του, να βελτιωθεί ο προγραµµατισµός
του και να απλουστευθεί η λειτουργία του.

(4)

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται µε ένα προαιρετικό και
επιλεκτικό κοινοτικό σύστηµα απονοµής οικολογικού σήµατος εξακολουθούν να ισχύουν· πιο συγκεκριµένα, ένα τέτοιο
σύστηµα θα πρέπει να προσανατολίζει τους καταναλωτές

(1) ΕΕ C 114 της 12.4.1997, σ. 9 και
ΕΕ C 64 της 6.3.1999, σ. 14.
(2) ΕΕ C 296 της 29.9.1997, σ. 77.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 1998 (ΕΕ C
167 της 1.6.1998, σ. 118) επιβεβαιωθείσα στις 6 Μαΐου 1999· κοινή
θέση του Συµβουλίου της 11ης Νοεµβρίου 1999 (ΕΕ C 25 της
28.1.2000, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης
Μαρτίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα)·
απόφαση του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000.
4
( ) ΕΕ L 99 της 11.4.1992, σ. 1.

L 237/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

21.9.2000

(11)

Κατά τα διάφορα στάδια απονοµής οικολογικού σήµατος
πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η
αποτελεσµατική χρήση των πόρων και ένα υψηλό επίπεδο
περιβαλλοντικής προστασίας.

(18)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(12)

Είναι απαραίτητο να δίδονται περισσότερες πληροφορίες επί
του σήµατος, σχετικά µε τους λόγους της απονοµής του,
ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να καταλάβουν τη σηµασία της απονοµής του.

(19)

(13)

Το σύστηµα οικολογικού σήµατος θα πρέπει µακροπρόθεσµα να είναι κυρίως αυτοχρηµατοδοτούµενο οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές των κρατών µελών δεν θα πρέπει να
αυξηθούν.

Προκειµένου να εισαχθούν µε τον αποτελεσµατικότερο
δυνατό τρόπο οι αναθεωρηµένες διατάξεις που είναι απαραίτητες για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 θα πρέπει να αντικατασταθεί από
τον παρόντα κανονισµό, ενώ κατάλληλες µεταβατικές διατάξεις θα εξασφαλίζουν τη συνέχεια και την οµαλή µετάβαση
µεταξύ των δύο κανονισµών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(14)

(15)

(16)

(17)

Για να επιτευχθεί η αποτελεσµατική και αµερόληπτη εφαρµογή του συστήµατος, η συµβολή στον καθορισµό και την
αναθεώρηση των κριτηρίων οικολογικής σήµανσης καθώς
και των αντίστοιχων απαιτήσεων εκτίµησης πρέπει να ανατεθεί σε ένα κατάλληλο ανεξάρτητο οργανισµό, το συµβούλιο οικολογικής σήµανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUEB)·
το EUEB θα πρέπει να απαρτίζεται από τους αρµόδιους
φορείς που έχουν ήδη ορίσει τα κράτη µέλη δυνάµει του
άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92, καθώς και
από ένα φόρουµ διαβούλευσης το οποίο θα φροντίζει για
την ισόρροπη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών.
Είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν η συνέπεια και ο συντονισµός του κοινοτικού συστήµατος απονοµής οικολογικού
σήµατος µε τις προτεραιότητες της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και µε τα υπόλοιπα κοινοτικά συστήµατα
επισήµανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας, όπως είναι
εκείνα που έχουν θεσπιστεί µε την οδηγία 92/75/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 1992, για την ένδειξη
της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών
συσκευών µε την επισήµανση και την παροχή οµοιόµορφων
πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα (1) και µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, για το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και τις σχετικές ενδείξεις στα γεωργικά προϊόντα
και στα είδη διατροφής (2).
Ενώ το υφιστάµενο καθώς και νέα συστήµατα οικολογικού
σήµατος µπορούν να συνυπάρξουν στα κράτη µέλη, θα
πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις συντονισµού µεταξύ του
κοινοτικού συστήµατος οικολογικού σήµατος και των υπολοίπων συστηµάτων οικολογικής σήµανσης που υπάρχουν
στην Κοινότητα ώστε να προωθηθούν οι κοινοί στόχοι της
βιώσιµης κατανάλωσης.
Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η διαφάνεια ως προς την εφαρµογή του συστήµατος και η συµβατότητά του προς τα
σχετικά µε την οικολογική σήµανση διεθνή πρότυπα, ώστε
να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η συµµετοχή στο σύστηµα
των κατασκευαστών και των εξαγωγέων που εδρεύουν σε
χώρες εκτός της Κοινότητας.

(1) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.
(2) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1804/1999 (ΕΕ L 222 της
24.8.1999, σ. 1).

Άρθρο 1
Στόχοι και αρχές
1.
Το κοινοτικό σύστηµα απονοµής οικολογικού σήµατος
(εφεξής «το σύστηµα») αποσκοπεί στην προώθηση προϊόντων τα
οποία, σε σύγκριση µε άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, µπορούν να συµβάλουν στον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον, συνεισφέροντας έτσι στην αποδοτική χρήση των
πόρων και σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Ο
στόχος αυτός επιτυγχάνεται µε την καθοδήγηση και την ενηµέρωση
των καταναλωτών µε ακριβείς, µη παραπλανητικές και επιστηµονικά
τεκµηριωµένες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα αυτά.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
— ο όρος «προϊόν» περιλαµβάνει κάθε εµπόρευµα ή υπηρεσία,
— ο όρος «καταναλωτής» περιλαµβάνει τους επαγγελµατίες αγοραστές.
2.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις προσδιορίζονται µετά από εξέταση των αλληλεπιδράσεων των προϊόντων µε το περιβάλλον,
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων,
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.
3.
Η συµµετοχή στο σύστηµα τελεί υπό την επιφύλαξη των
περιβαλλοντικών ή άλλων κανονιστικών απαιτήσεων του κοινοτικού
ή του εθνικού δικαίου που εφαρµόζονται στις διάφορες φάσεις του
κύκλου ζωής των προϊόντων, και αναλόγως, των υπηρεσιών.
4.
Η εφαρµογή του συστήµατος γίνεται τηρουµένων των διατάξεων των συνθηκών, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής της προληπτικής δράσης, των πράξεων που θεσπίζονται βάσει των συνθηκών
και της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας, όπως ορίζεται
στο κοινοτικό πρόγραµµα πολιτικής και δράσης σχετικά µε το
περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη (πέµπτο πρόγραµµα δράσης),
το οποίο θεσπίσθηκε µε το ψήφισµα της 1ης Φεβρουαρίου
1993 (4). Η εφαρµογή του συστήµατος συντονίζεται µε άλλες
διατάξεις περί επισήµανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας καθώς
και µε συστήµατα όπως το κοινοτικό σύστηµα ενεργειακής επισήµανσης που θεσπίσθηκε µε την οδηγία 92/75/ΕΟΚ και το σύστηµα
βιολογικών καλλιεργειών που θεσπίσθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(4) ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 1.
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Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1.
Το κοινοτικό οικολογικό σήµα µπορεί να απονεµηθεί σε
προϊόντα διαθέσιµα στην Κοινότητα, τα οποία τηρούν τις βασικές
περιβαλλοντικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στα
κριτήρια οικολογικής σήµανσης του άρθρου 4. Τα κριτήρια αυτά
καθορίζονται ανά κατηγορία προϊόντων.
Ως κατηγορία προϊόντων νοούνται τα εµπορεύµατα ή οι υπηρεσίες
που εξυπηρετούν ανάλογους σκοπούς και είναι ισοδύναµα όσον
αφορά τη χρήση και τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται αντιληπτά
από τους καταναλωτές.
2.
Για να περιληφθεί στο σύστηµα αυτό, µια κατηγορία
προϊόντων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να αντιπροσωπεύει σηµαντικό όγκο πωλήσεων και εµπορίου
στην εσωτερική αγορά·
β) να συνεπάγεται σε µία ή σε περισσότερες φάσεις του κύκλου
ζωής του προϊόντος, σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε
παγκόσµια ή σε περιφερειακή κλίµακα ή/και επιπτώσεις γενικής
φύσεως·
γ) να διαθέτει σηµαντικές δυνατότητες προκειµένου να επιφέρει
περιβαλλοντικές βελτιώσεις µέσω της παροχής επιλογών στους
καταναλωτές και να ωθεί τους κατασκευαστές ή τους φορείς
παροχής υπηρεσιών να αναζητήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προσφέροντας προϊόντα τα οποία συγκεντρώνουν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την απονοµή του οικολογικού
σήµατος, και
δ) ένα σηµαντικό µερίδιο των πωλήσεων να προορίζεται για τελική
κατανάλωση ή χρήση.
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βοηθήµατα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση ή
λαµβάνονται µόνο µε ιατρική συνταγή ή παρακολούθηση.
Άρθρο 3
Περιβαλλοντικές απαιτήσεις
1.
Για να λάβει οικολογικό σήµα, ένα προϊόν πρέπει να διαθέτει
χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να συµβάλει σηµαντικά στη
βελτίωση καθοριστικών οικολογικών παραµέτρων που συνδέονται
µε τους στόχους και τις αρχές του άρθρου 1. Οι παράµετροι αυτές
προσδιορίζονται µε βάση την ενδεικτική κλείδα αξιολόγησης που
παρατίθεται στο παράρτηµα Ι και πληρούν τις µεθοδολογικές
απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ.
2.

Ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) κατά την αξιολόγηση των συγκριτικών βελτιώσεων, εξετάζεται
το καθαρό οικολογικό ισοζύγιο των θετικών και αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων
υγείας και ασφάλειας, οι οποίες συνδέονται µε τις προσαρµογές
κατά τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των συγκεκριµένων
προϊόντων. Στην αξιολόγηση λαµβάνονται επίσης υπόψη τα
πιθανά οφέλη για το περιβάλλον από τη χρήση των υπό κρίση
προϊόντων·
β) οι καθοριστικές οικολογικές παράµετροι προσδιορίζονται µε
εντοπισµό των κατηγοριών περιβαλλοντικών συνεπειών, στις
οποίες το εκάστοτε προϊόν έχει το µεγαλύτερο µερίδιο στο
σύνολο του κύκλου ζωής του, και µεταξύ αυτών των παραµέτρων προσδιορίζονται εκείνες για τις οποίες υπάρχουν σηµαντικές προοπτικές βελτίωσης·

3.
Μια κατηγορία προϊόντων µπορεί να υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες, µε αντίστοιχη προσαρµογή των κριτηρίων οικολογικού
σήµατος, όταν αυτό απαιτείται λόγω των χαρακτηριστικών των
προϊόντων και µε σκοπό τη µέγιστη αξιοποίηση του δυναµικού του
οικολογικού σήµατος για τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

γ) η προ της παραγωγής φάση του κύκλου ζωής των προϊόντων
περιλαµβάνει τη λήψη ή την παραγωγή και την επεξεργασία των
πρώτων υλών καθώς και την παραγωγή ενέργειας. Οι πτυχές
αυτές λαµβάνονται υπόψη εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

Τα κριτήρια οικολογικής σήµανσης που αφορούν τις διάφορες
υποκατηγορίες µιας ενιαίας κατηγορίας προϊόντων και τα οποία
περιλαµβάνονται στο αυτό έγγραφο κριτηρίων που δηµοσιεύεται
σύµφωνα µε το άρθρο 6 σηµείο 5), αρχίζουν να ισχύουν ταυτόχρονα.

Άρθρο 4

4.
∆εν επιτρέπεται η απονοµή οικολογικού σήµατος σε ουσίες ή
παρασκευάσµατα τα οποία ταξινοµούνται ως πολύ τοξικά, τοξικά,
επικίνδυνα για το περιβάλλον, καρκινογόνα, τοξικά για αναπαραγωγή ή µεταλλαξιογόνα, σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ
του Συµβουλίου (1), ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), ούτε σε προϊόντα τα οποία
κατασκευάζονται µε διαδικασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν
σοβαρή βλάβη στον άνθρωπο ή/και στο περιβάλλον, ή τα οποία
κατά την κανονική χρήση τους ενδέχεται να βλάψουν τον καταναλωτή.
5.
Ο κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα τρόφιµα, τα ποτά και τα
φαρµακευτικά προϊόντα, ούτε στα ιατρικά βοηθήµατα, όπως ορίζονται στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ (3) του Συµβουλίου, τα οποία ιατρικά
(1) ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 57).
2
( ) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.
3
( ) ΕΕ L 169 12.7.1993, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1).

Κριτήρια οικολογικής σήµανσης και απαιτήσεις εκτίµησης και
εξακρίβωσης
1.
Καθορίζονται ειδικά κριτήρια απονοµής του οικολογικού
σήµατος ανά κατηγορία προϊόντων. Τα κριτήρια αυτά προβλέπουν
τις απαιτήσεις για καθεµία από τις καθοριστικές οικολογικές παραµέτρους που αναφέρονται στο άρθρο 3, στις οποίες πρέπει να
ανταποκρίνεται ένα προϊόν για να λάβει οικολογικό σήµα, µεταξύ
των οποίων περιλαµβάνονται απαιτήσεις που αφορούν την ικανότητα του προϊόντος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών.
2.
Με τα εν λόγω κριτήρια επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι η
επιλογή γίνεται µε βάση τις ακόλουθες αρχές:
α) οι προοπτικές διείσδυσης των προϊόντων στην κοινοτική αγορά,
κατά την περίοδο ισχύος των κριτηρίων, πρέπει να είναι επαρκείς, ώστε τα προϊόντα να προκαλέσουν βελτίωση του περιβάλλοντος µέσω των επιλογών των καταναλωτών·
β) κατά την επιλογή των κριτηρίων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
κατά πόσον είναι τεχνικώς και οικονοµικώς εφικτές οι αναγκαίες
προσαρµογές για τη συµµόρφωση προς αυτά σε εύλογο χρονικό
διάστηµα·
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γ) για την επιλογή των κριτηρίων χρησιµοποιείται ως γνώµονας η
µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων βελτίωσης του περιβάλλοντος.
3.
Ταυτόχρονα µε τα κριτήρια απονοµής του οικολογικού
σήµατος, καθορίζονται κατά κατηγορία προϊόντων απαιτήσεις για
την εκτίµηση της συµµόρφωσης συγκεκριµένων προϊόντων προς τα
κριτήρια αυτά καθώς και για την εξακρίβωση των όρων χρήσης του
οικολογικού σήµατος, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.
4.
Η περίοδος ισχύος των κριτηρίων και οι απαιτήσείς εκτίµησης
και εξακρίβωσης, προσδιορίζονται σε κάθε σειρά κριτηρίων οικολογικής σήµανσης ανά κατηγορία προϊόντων.
Η αναθεώρηση των κριτηρίων οικολογικής σήµανσης καθώς και
των απαιτήσεων εκτίµησης και εξακρίβωσης που αφορούν τα κριτήρια αυτά διενεργείται εγκαίρως προτού λήξει η περίοδος ισχύος
των κριτηρίων για κάθε κατηγορία προϊόντων. Η αναθεώρηση
καταλήγει σε πρόταση παράτασης, απόσυρσης ή επανεξέτασης.

Άρθρο 5
Πρόγραµµα εργασίας
Σύµφωνα µε τους στόχους και τις αρχές του άρθρου 1, θεσπίζεται
από την Επιτροπή, εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, πρόγραµµα εργασίας για το κοινοτικό οικολογικό
σήµα, αφού προηγουµένως γίνουν διαβουλεύσεις µε το συµβούλιο
οικολογικής σήµανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUEB), που προβλέπεται στο άρθρο 13, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
17. Το πρόγραµµα εργασίας περιλαµβάνει στρατηγική για την
ανάπτυξη του συστήµατος, η οποία θα πρέπει να καθορίσει για την
επόµενη τριετία:
— στόχους για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και για τη διείσδυση στην αγορά, τους οποίους θα επιδιώξει το σύστηµα,
— µη εξαντλητικό κατάλογο των κατηγοριών προϊόντων για τις
οποίες θα αναληφθεί κοινοτική δράση κατά προτεραιότητα,
— σχέδια για το συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ του κοινοτικού συστήµατος και άλλων συστηµάτων των κρατών µελών
για την απονοµή οικολογικού σήµατος.

21.9.2000

µατος απονοµής οικολογικού σήµατος και των αντιστοίχων εθνικών
συστηµάτων.
Άρθρο 6
∆ιαδικασίες καθορισµού των κριτηρίων οικολογικής σήµανσης
1. Οι όροι απονοµής του οικολογικού σήµατος καθορίζονται
ανάλογα µε την κατηγορία προϊόντων.
Τα συγκεκριµένα οικολογικά κριτήρια για κάθε κατηγορία
προϊόντων και η αντίστοιχη διάρκεια ισχύος τους καθορίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 17 µετά από συνεννόηση µε
το ΕUΕΒ.
2.
Η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία µε δική της πρωτοβουλία ή
κατόπιν αιτήσεως του EUEB. Αναθέτει στο EUEB την εντολή να
καθορίζει και να επανεξετάζει κατά περιόδους τα κριτήρια οικολογικής σήµανσης καθώς και τις συνδεόµενες µε τα κριτήρια αυτά
απαιτήσεις εκτίµησης και εξακρίβωσης για τις κατηγορίες
προϊόντων που εµπίπτουν στον παρόντα κανονισµό. Στην εν λόγω
εντολή προβλέπεται προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών.
Η Επιτροπή, στην εντολή της, λαµβάνει δεόντως υπόψη:
— το πρόγραµµα εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 5,
— τις µεθοδολογικές απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ.
3.
Με βάση την εντολή της Επιτροπής το EUEB καταρτίζει
σχέδιο κριτηρίων οικολογικής σήµανσης για κάθε κατηγορία
προϊόντων καθώς και τις απαιτήσεις εκτίµησης και εξακρίβωσης
που συνδέονται µε αυτά τα κριτήρια, όπως περιγράφονται στο
άρθρο 4 και στο παράρτηµα IV, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των µελετών σκοπιµότητας και αγοράς, της συνεκτίµησης
του κύκλου ζωής των προϊόντων και της ανάλυσης βελτιώσεων, οι
οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ.
4.
Η Επιτροπή ενηµερώνεται για το σχέδιο κριτηρίων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και αποφαίνεται αν η εντολή:
— έχει εκτελεσθεί, οπότε το σχέδιο κριτηρίων µπορεί να υποβληθεί
στην κανονίστική επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 17, ή
— δεν έχει εκτελεσθεί, οπότε το EUEB συνεχίζει τις εργασίες του
επί του σχεδίου κριτηρίων.

Το πρόγραµµα εργασίας λαµβάνει κυρίως υπόψη την εξέλιξη
κοινών δράσεων για την προώθηση προϊόντων στα οποία έχει απονεµηθεί το οικολογικό σήµα καθώς και τη δηµιουργία µηχανισµού
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις υπάρχουσες και τις µελλοντικές κατηγορίες προϊόντων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει τα κριτήρια οικολογικής σήµανσης,
και τις αναθεωρήσεις τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά L).

Το πρόγραµµα προβλέπει επίσης µέτρα για την υλοποίηση της
στρατηγικής και εκθέτει το σχέδιο χρηµατοδότησης του συστήµατος.

Απονοµή του οικολογικού σήµατος

Περιγράφει, εξάλλου, τις υπηρεσίες στις οποίες δεν εφαρµόζεται το
σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη τον κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).
Το πρόγραµµα εργασίας υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Η
πρώτη αναθεώρηση του προγράµµατος εργασίας περιλαµβάνει
έκθεση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο έχουν εφαρµοσθεί τα
σχέδια συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ του κοινοτικού συστή-

Άρθρο 7

1.
Αιτήσεις απονοµής οικολογικού σήµατος µπορούν να υποβάλλουν οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς, οι φορείς παροχής υπηρεσιών, οι χονδρέµποροι και οι έµποροι λιανικής πωλήσεως. Οι δύο
τελευταίοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις µόνο για προϊόντα
που κυκλοφορούν στην αγορά υπό τη δική τους εµπορική επωνυµία.
2.
Μια αίτηση µπορεί να αφορά προϊόν που κυκλοφορεί στην
αγορά µε ένα ή περισσότερα εµπορικά σήµατα. Για τις µεταβολές
στα χαρακτηριστικά του προϊόντος που δεν έχουν επίδραση στη
συµµόρφωση προς τα κριτήρια, δεν απαιτείται νέα αίτηση. Οι
αρµόδιοι φορείς ενηµερώνονται, ωστόσο, για τις σηµαντικές τροποποιήσεις.
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3.
Η αίτηση υποβάλλεται σε αρµόδιο φορέα σύµφωνα µε τα
ακόλουθα:

του άρθρου 17, κατάλληλες τροποποιήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο οικολογικό σήµα.

α) όταν το προϊόν προέρχεται από ένα και µόνο κράτος µέλος, η
αίτηση υποβάλλεται στον αρµόδιο φορέα του κράτους αυτού·

Άρθρο 9

β) όταν το προϊόν παράγεται υπό την αυτή µορφή σε διάφορα
κράτη µέλη, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί σε αρµόδιο φορέα
ενός από τα κράτη αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές ο οικείος
φορέας, για την αξιολόγηση της αίτησης, προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε τους αρµόδιους φορείς των υπολοίπων από αυτά τα
κράτη µέλη·
γ) όταν το προϊόν προέρχεται από χώρα εκτός Κοινότητας, η
αίτηση µπορεί να υποβληθεί στον αρµόδιο φορέα οποιουδήποτε
κράτους µέλους στην αγορά του οποίου κυκλοφορεί ή πρόκειται να κυκλοφορήσει το προϊόν.
4.
Η απόφαση περί απονοµής του οικολογικού σήµατός λαµβάνεται από τον αρµόδιο φορέα που παραλαµβάνει την αίτηση, αφού:
α) ελέγξει ότι το προϊόν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 6 παράγραφος 5·
β) εξακριβώσει ότι η αίτηση είναι σύµφωνη προς τις απαιτήσεις
εκτίµησης και συµµόρφωσης, και
γ) συνεννοηθεί µε τους αρµόδιους φορείς, όσου απαιτείται,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
5.
Όταν, σύµφωνα µε τα κριτήρια οικολογικής σήµανσης, οι
εγκαταστάσεις παραγωγής πρέπει να πληρούν ορισµένες προδιαγραφές, οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να πληρούνται σε όλες
τις εγκαταστάσεις όπου παράγεται το προϊόν.
6.
Οι αρµόδιοι φορείς αναγνωρίζουν τις δοκιµές και τις επαληθεύσεις που διενεργούνται από φορείς διαπιστευµένους κατ’ εφαρµογή των προτύπων της σειράς ΕΝ 45000 ή ισοδυνάµων διεθνών
προτύπων. Οι αρµόδιοι φορείς συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν
την αποτελεσµατική και συνεπή εφαρµογή των διαδικασιών
εκτίµησης και εξακρίβωσης.

Άρθρο 8
Το οικολογικό σήµα
Η µορφή του οικολογικού σήµατος είναι σύµφωνη προς το
παράρτηµα ΙΙΙ. Οι προδιαγραφές σχετικά µε τις περιβαλλοντικές
πληροφορίες για κάθε κατηγορία προϊόντων καθώς και σχετικά µε
την παρουσίαση των πληροφοριών αυτών πάνω στο οικολογικό
σήµα, συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των κριτηρίων του άρθρου 6. Σε
κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές.
Πριν από την 24η Σεπτεµβρίου 2005, η Επιτροπή διαβουλεύεται
µε τις εθνικές οργανώσεις καταναλωτών που εκπροσωπούνται στην
επιτροπή καταναλωτών, η οποία έχει συσταθεί βάσει της απόφασης
95/260/ΕΚ της Επιτροπής (1), για να εκτιµήσει κατά πόσον το
οικολογικό σήµα και τα συµπληρωµατικά στοιχεία καλύπτουν αποτελεσµατικά τις ανάγκες ενηµέρωσης των καταναλωτών. Με βάση
αυτή την εκτίµηση, η Επιτροπή επιφέρει, σύµφωνα µε τη διαδικασία
(1) ΕΕ L 162 της 13.7.1995, σ. 37.

Όροι χρήσης του οικολογικού σήµατος
1.
Ο αρµόδιος φορέας συνάπτει σύµβαση µε τον αιτούντα, η
οποία καλύπτει τους όρους χρήσης του σήµατος. Οι όροι αυτοί
περιλαµβάνουν διατάξεις για την ανάκληση της άδειας χρήσης του
σήµατος. Μετά από οποιαδήποτε αναθεώρηση των κριτηρίων απονοµής οικολογικού σήµατος για συγκεκριµένο προϊόν, η άδεια
επανεξετάζεται και η σύµβαση αναθεωρείται ή ενδεχοµένως λύεται.
Η εν λόγω σύµβαση προβλέπει ότι η συµµετοχή στο σύστηµα δεν
θίγει τις περιβαλλοντικές ή άλλες κανονιστικές απαιτήσεις του
κοινοτικού ή εθνικού δικαίου που ισχύει στις διάφορες φάσεις του
κύκλου ζωής των προϊόντων, και ενδεχοµένως, υπηρεσιών.
Προς διευκόλυνση των ανωτέρω, θεσπίζεται πρότυπη σύµβαση
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 17.
2.
Πριν απονεµηθεί σε ένα προϊόν, το οικολογικό σήµα δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ούτε να αναφέρεται στις διαφηµίσεις
του προϊόντος, µετά δε την απονοµή του επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο για το συγκεκριµένο προϊόν.
Απαγορεύεται κάθε αναληθής ή παραπλανητική διαφήµιση ή η
χρήση σηµάτων ή λογοτύπων, τα οποία θα µπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση µε το κοινοτικό οικολογικό σήµα όπως θεσπίζεται
µε τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 10
Προώθηση του οικολογικού σήµατος
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα µέλη του
EUEB, προωθούν τη χρήση του κοινοτικού οικολογικού σήµατος
µε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης που απευθύνονται στους καταναλωτές, τους παραγωγούς, τους χονδρεµπόρους,
στους εµπόρους λιανικής πώλησης και το ευρύ κοινό, ενισχύοντας
έτσι την ανάπτυξη του συστήµατος.
Για να ενθαρρύνουν τη χρησιµοποίηση προϊόντων που φέρουν
οικολογικό σήµα, η Επιτροπή και άλλα κοινοτικά θεσµικά όργανα,
καθώς και άλλες δηµόσιες αρχές σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει, µε
την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου, να δίδουν το παράδειγµα
κατά τον καθορισµό των απαιτήσεών τους για τα προϊόντα.
Άρθρο 11
Άλλα συστήµατα οικολογικής σήµανσης των κρατών µελών
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τον απαραίτητο
συντονισµό µεταξύ του παρόντος κοινοτικού συστήµατος και των
εθνικών συστηµάτων στα κράτη µέλη, ιδίως στην επιλογή των
οµάδων προϊόντων καθώς και στην επεξεργασία και αναθεώρηση
κριτηρίων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Προς το σκοπό αυτό,
θεσπίζονται µέτρα συνεργασίας και συντονισµού σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 17, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων,
εκείνων που προβλέπονται στο πρόγραµµα εργασίας που συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 5.
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Εάν ένα προϊόν φέρει τόσο το κοινοτικό όσο και το εθνικό οικολογικό σήµα, οι δύο λογότυποι εικονίζονται παραπλεύρως επί του
προϊόντος.
Από την άποψη αυτή, τα υπάρχοντα καθώς και τα νέα συστήµατα
οικολογικής σήµανσης στα κράτη µέλη µπορούν να συνεχίσουν να
συνυπάρχουν µε το σύστηµα.
Άρθρο 12

σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη οµάδα προϊόντων, όπως η βιοµηχανία και οι φορείς παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των
ΜΜΕ, των βιοτεχνιών και των επαγγελµατικών οργανώσεών τους,
των συνδικάτων, των χονδρεµπόρων και των εµπόρων λιανικής
πώλησης, των εισαγωγέων, των οµάδων προστασίας του περιβάλλοντος και των οργανώσεων καταναλωτών. Τα µέρη αυτά συναντώνται
στο πλαίσιο ενός φόρουµ διαβούλευσης. Ο εσωτερικός κανονισµός
του φόρουµ συντάσσεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 17.

Κόστος και τέλη

Άρθρο 16

Κάθε αίτηση οικολογικής σήµανσης προϋποθέτει την καταβολή
ενός τέλους σχετικού µε τα έξοδα διεκπεραίωσης της αίτησης.
Η χρήση του οικολογικού σήµατος συνεπάγεται την καταβολή
ετήσιου τέλους από τον αιτούντα.
Το κόστος υποβολής της αίτησης και το ύψος των ετήσιων τελών
καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα V και βάσει της διαδικασίας του άρθρου 17.

Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο
Τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού µπορούν να προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο, συµπεριλαµβανοµένης της προόδου
των σχετικών δραστηριοτήτων διεθνούς τυποποίησης, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 17.
Άρθρο 17

Άρθρο 13

Κανονίστική επιτροπή

Συµβούλιο οικολογικής σήµανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Επιτροπή θεσπίζει ένα συµβούλιο οικολογικής σήµανσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUEB) αποτελούµενο από τα αρµόδια όργανα
που αναφέρονται στο άρθρο 14 και από το φόρουµ διαβούλευσης
που αναφέρεται στο άρθρο 15. Το EUEB συµβάλλει ειδικότερα
στον καθορισµό και την αναθεώρηση κριτηρίων οικολογικής
σήµανσης καθώς και των απαιτήσεων εκτίµησης και εξακρίβωσης
σύµφωνα µε το άρθρο 6.
Ο εσωτερικός κανονισµός του EUEB θεσπίζεται από την Επιτροπή
σύµφωνα µε τη διαδικασία τον άρθρου 17 και συνεκτιµώντας τις
διαδικαστικές αρχές που εκτίθενται στο παράρτηµα IV.
Άρθρο 14
Αρµόδια όργανα
1.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε το ή τα όργανα (εφεξής
«αρµόδιο όργανο» ή «αρµόδια όργανα») που είναι υπεύθυνα για την
άσκηση των προβλεπόµενων στον παρόντα κανονισµό καθηκόντων,
να διορίζονται και να λειτουργούν εύρυθµα. Όταν διορίζονται
περισσότερα από ένα αρµόδια όργανα, τα κράτη µέλη καθορίζουν
τις αντίστοιχες εξουσίες των οργάνων αυτών και τις απαιτήσεις
συντονισµού τους.
2.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε:

α) η σύνθεση των αρµόδιων οργάνων να εγγυάται την ανεξαρτησία
και ουδετερότητά τους·
β) οι εσωτερικοί κανονισµοί των αρµόδιων οργάνων να εξασφαλίζουν, σε εθνικό επίπεδο, την ενεργό συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών καθώς και επαρκή διαφάνεια·
γ) τα αρµόδια όργανα να εφαρµόζουν ορθώς τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 15
Φόρουµ διαβούλευσης
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων
του, το EUEB φροντίζει, σε σχέση µε κάθε οµάδα προϊόντων, για
την ισόρροπη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών που
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1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια κανονιστική επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις όσου γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 18
Παραβάσεις

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα νοµικά ή διοικητικά
µέτρα σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισµού και τα
κοινοποιούν στην Επιτροπή.
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 καταργείται. Εξακολουθεί,
ωστόσο, να εφαρµόζεται στις συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει
του άρθρου 12 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92
παραµένουν εν ισχύι εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί ή λήξει.
Άρθρο 20
Αναθεώρηση
Πριν από τις 24 Σεπτεµβρίου 2005 η Επιτροπή επανεξετάζει το
σύστηµα µε βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή
του.
Η Επιτροπή προτείνει κατάλληλες τροποποιήσεις του παρόντος
κανονισµού.

21.9.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 21
Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2000.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

J. GLAVANY
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΛΕΙ∆Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κύκλος ζωής των προϊόντων
Εµπορεύµατα

Οικολογικές παράµετροι

Ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα
Ποιότητα των υδάτων
Προστασία του εδάφους
Μείωση αποβλήτων
Εξοικονόµηση ενέργειας
∆ιαχείριση των φυσικών πόρων
Πρόληψη της αύξησης της θερµοκρασίας
του πλανήτη
Προστασία του στρώµατος του όζοντος
Ασφάλεια για το περιβάλλον
Θόρυβος
Βιοποικιλότητα

Προ της
παραγωγής/
πρώτες ύλες

Παραγωγή

∆ιανοµή
(συµπεριλαµβανοµένης της
συσκευασίας)

Υπηρεσίες

Χρήση

Επαναχρησιµοποίηση/
Ανακύκλωση/
Τελική
διάθεση των
αποβλήτων

Απόκτηση
εµπορευµάτων
Απόδοση
για την
των υπηρεσιών
απόδοση των
υπηρεσιών

∆ιαχείριση
αποβλήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Εισαγωγή
Η διαδικασία εντοπισµού και επιλογής των καθοριστικών περιβαλλοντικών παραµέτρων καθώς και θέσπισης κριτηρίων οικολογικής σήµανσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:
— µελέτη σκοπιµότητας και αγοράς
— συνεκτίµηση του κύκλου ζωής
— ανάλυση των βελτιώσεων
— πρόταση των κριτηρίων
Μελέτη σκοπιµότητας και αγοράς
Στη µελέτη σκοπιµότητας και αγοράς εξετάζονται οι διάφοροι τύποι της εκάστοτε οµάδας προϊόντων που κυκλοφορούν στην
αγορά της Κοινότητας, οι παραγόµενες, παρεχόµενες, εισαγόµενες και πωλούµενες ποσότητες και η διάρθρωση της αγοράς στα
κράτη µέλη. Εξετάζονται επίσης οι εσωτερικές και οι εξωτερικές εµπορικές συναλλαγές.
Αξιολογούνται η αντίληψη των καταναλωτών για τα προϊόντα, οι λειτουργικές διαφορές µεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων
και η ανάγκη χωρισµού σε υποκατηγορίες.
Συνεκτίµηση του κύκλου ζωής
Οι ζωτικές περιβαλλοντικές παράµετροι για τις οποίες θα πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια θα καθοριστούν µε συνεκτίµηση του
κύκλου ζωής και θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε διεθνώς αναγνωρισµένες µεθόδους και πρότυπα. Όπου χρειάζεται, θα ληφθούν
δεόντως υπόψη οι αρχές που περιλαµβάνονται στο ΕΝ ISO 14040 και ISO 14024.
Ανάλυση των βελτιώσεων
Στην ανάλυση των προοπτικών βελτίωσης λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα εξής:
— οι θεωρητικές δυνατότητες βελτίωσης του περιβάλλοντος, σε συνδυασµό µε τις πιθανές αλλαγές στις δοµές της αγοράς. Η
διερεύνηση αυτή βασίζεται στην αξιολόγηση των βελτιώσεων κατά τη συνεκτίµηση του κύκλου ζωής,
— η τεχνική, βιοµηχανική και οικονοµική σκοπιµότητα και οι µεταβολές στην αγορά.
— η στάση, οι αντιλήψεις και οι προτιµήσεις των καταναλωτών που ενδέχεται να επηρεάσουν τη αποτελεσµατικότητα του
οικολογικού σήµατος.
Πρόταση των κριτηρίων
Η τελική πρόταση οικολογικών κριτηρίων θα λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές παραµέτρους που αφορούν την οµάδα προϊόντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Μορφή του οικολογικού σήµατος
Το οικολογικό σήµα απονέµεται σε προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια για όλες τις επιλεγείσες καθοριστικές περιβαλλοντικές
παραµέτρους. Περιλαµβάνει πληροφορίες για τους καταναλωτές σύµφωνα µε το άρθρο 8 και µε το ακόλουθο σχήµα.
Το σήµα αποτελείται από δύο ορθογώνια: ορθογώνιο 1 και ορθογώνιο 2, ως εξής:

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

*

*

*

Απονέµεται σε εµπορεύµατα ή υπηρεσίες που πληρούν τις
περιβαλλοντικές απαιτήσεις του συστήµατος οικολογικής
σήµανσης της ΕΕ
Αριθµός µητρώου:

Ορθογώνιο 1

Ορθογώνιο 2

Το ορθογώνιο 2 περιέχει πληροφορίες για τους λόγους απονοµής του οικολογικού σήµατος. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
αφορούν τουλάχιστον µια και όχι περισσότερες από τρεις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι πληροφορίες θα είναι υπό µορφή
σύντοµης λεκτικής περιγραφής.
Παράδειγµα:

*

χαµηλή ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα

*

ενεργειακή αποδοτικότητα

*

περιορισµένη τοξικότητα
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Τα ορθογώνια 1 και 2 θα χρησιµοποιούνται µαζί όταν υπάρχει πρακτικός λόγος αλλά, όταν ο χώρος είναι σηµαντικός
παράγοντας όσον αφορά εµπορεύµατα, το ορθογώνιο 2 µπορεί να παραλείπεται σε µερικές εφαρµογές, υπό τον όρο ότι το πλήρες
σήµα χρησιµοποιείται σε άλλες εφαρµογές του ίδιου εµπορεύµατος. Παραδείγµατος χάριν, το ορθογώνιο 1 µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο του επί του ίδιου του προϊόντος εάν το πλήρες σήµα εµφανίζεται κάπου στη συσκευασία, στα ενηµερωτικά
σηµειώµατα ή σε άλλο υλικό του σηµείου πώλησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Για τον καθορισµό των κριτηρίων οικολογικής σήµανσης καθώς και για τις απαιτήσεις αξιολόγησης και ελέγχου της συµµόρφωσης προς τα κριτήρια αυτά, ισχύουν οι κατωτέρω αρχές:
1. Συµµετοχή των ενδιαφεροµένων
α) Για τον καθορισµό των κριτηρίων οικολογικής σήµανσης συγκροτείται στο πλαίσιο του EUEB ειδική οµάδα εργασίας για
κάθε κατηγορία προϊόντων, στην οποία µετέχουν τα ενδιαφερόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 15 και οι αρµόδιες
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 14.
β) Τα ενδιαφερόµενα µέρη συµµετέχουν στη διαδικασία εντοπισµού και επιλογής των καθοριστικών περιβαλλοντικών παραµέτρων και ειδικότερα στις εξής φάσεις:
i) µελέτη σκοπιµότητας και αγοράς,
ii) συνεκτίµηση του κύκλου ζωής,
iii) ανάλυση των βελτιώσεων,
iv) πρόταση των κριτηρίων.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας σε συνδυασµό µε την
επιδίωξη υψηλών επιπέδων προστασίας του περιβάλλοντος.
Πριν από τις συνεδριάσεις της ειδικής οµάδας εργασίας, συντάσσεται και διανέµεται εγκαίρως στα µέλη της έγγραφο εργασίας,
στο οποίο συνοψίζονται τα κυριότερα αποτελέσµατα κάθε φάσης.
2. Ανοικτές διαβουλεύσεις και διαφάνεια
α) Συντάσσεται και δηµοσιεύεται τελική έκθεση µε τα κυριότερα αποτελέσµατα. Στη διάθεση των ενδιαφεροµένων τίθενται
προσωρινά έγγραφα, που παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των διαφόρων φάσεων των εργασιών, και λαµβάνονται υπόψη οι
παρατηρήσεις τους επί των εγγράφων αυτών.
β) ∆ιεξάγονται ανοικτές διαβουλεύσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της έκθεσης. Πριν από την υποβολή των κριτηρίων στην
επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 17, διατίθεται χρόνος τουλάχιστον 60 ηµερών για τη διατύπωση
παρατηρήσεων επί του σχεδίου των κριτηρίων. Οι τυχόν παρατηρήσεις λαµβάνονται υπόψη και, εφόσον ζητηθεί, παρέχονται πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε στις παρατηρήσεις.
γ) Η έκθεση περιλαµβάνει περίληψη των κυριότερων σηµείων και παραρτήµατα µε τους λεπτοµερείς υπολογισµούς που
χρησιµοποιήθηκαν στην απογραφή.
3. Εµπιστευτικότητα
Εξασφαλίζεται η προστασία των εµπιστευτικών στοιχείων που προέρχονται από φυσικά πρόσωπα, δηµόσιους οργανισµούς,
ιδιωτικές επιχειρήσεις, οµάδες ενδιαφεροµένων, ενδιαφερόµενους κύκλους ή άλλες πηγές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΕΛΗ
1. Τέλη αίτησης
Για κάθε αίτηση απονοµής οικολογικού σήµατος, ο αιτών επιβαρύνεται µε τέλος σχετικό µε τα έξοδα διεκπεραίωσης της
αίτησης. Θα καθοριστούν ελάχιστο και ανώτατο τέλος.
Για τις ΜΜΕ (1) και τους κατασκευαστές καθώς και τους παρέχοντες υπηρεσίες από αναπτυσσόµενες χώρες, το τέλος αίτησης
θα είναι µειωµένο τουλάχιστον κατά 25 %.
2. Ετήσια τέλη
Ο αιτών στον οποίο απονέµεται οικολογικό σήµα, καταβάλλει ετήσια τέλη χρήσης του σήµατος στον αρµόδιο φορέα που έχει
απονείµει το σήµα.
Η περίοδος που καλύπτεται από το τέλος αρχίζει την ηµεροµηνία απονοµής του οικολογικού σήµατος στον αιτούντα.
Τα ετήσια τέλη υπολογίζονται σε συνάρτηση µε τον ετήσιο όγκο πωλήσεων, εντός της Κοινότητας, του προϊόντος στο οποίο
έχει απονεµηθεί οικολογικό σήµα. Θα καθοριστούν ελάχιστο και ανώτατο τέλος.
Για τις ΜΜΕ (1) και τους κατασκευαστές καθώς και τους παρέχοντες υπηρεσίες από αναπτυσσόµενες χώρες, το ετήσιο τέλος θα
είναι µειωµένο τουλάχιστον κατά 25 %.
Για αιτούντες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το σύστηµα EMAS ή ISO 14001 µπορούν να χορηγηθούν πρόσθετες
µειώσεις στα ετήσια τέλη.
Περαιτέρω µειώσεις τελών µπορούν — εφόσον ενδείκνυται — να χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.
3. ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεων
Ούτε το τέλος αίτησης ούτε τα ετήσια τέλη χρήσης περιλαµβάνουν δαπάνες για τις τυχόν απαιτούµενες δοκιµές και
επαληθεύσεις για προϊόντα για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις. Οι δαπάνες για τις εν λόγω δοκιµές και επαληθεύσεις
βαρύνουν τους ίδιους τους αιτούντες.
Κατά τη θέσπιση των απαιτήσεων αξιολόγησης και επαλήθευσης πρέπει να τηρείται ο στόχος της συγκράτησης του κόστους
στο κατώτερο δυνατό επίπεδο. Αυτό ισχύει ειδικότερα προκειµένου να διευκολύνεται η συµµετοχή των ΜΜΕ στο κοινοτικό
σύστηµα οικολογικού σήµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή διάδοση του σήµατος.

(1) Όπως ορίζονται στη σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4).

21.9.2000

