Επίσημη Εφημερίδα

L 127

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

★
★
★

58ο έτος
Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

22 Μαΐου 2015

Περιεχόμενα

II

Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
★

★

★

★

★

★

Kατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) 2015/791 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2015, για την
τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ................................................................................

1

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/792 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2015, για την έγκριση μη
ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Maçã de
Alcobaça (ΠΓΕ)] ...............................................................................................................

5

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/793 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2015, για την έγκριση μη
ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Agnello di
Sardegna (ΠΓΕ)] ...............................................................................................................

6

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/794 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2015, για την έγκριση μη
ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Chevrotin
(ΠΟΠ)] ...........................................................................................................................

7

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/795 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2015, για την έγκριση
μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο
μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
[Pont-l'Evêque (ΠΟΠ)] ......................................................................................................

8

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/796 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2015, για την
τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την
καταχώριση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης
ορισμένα βασικά προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών
έπειτα από την περαιτέρω εκδήλωση εστιών στην εν λόγω χώρα (1) .............................................

9

(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο
της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/797 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2015, για καθορισμό των κατ'
αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών .............. 17

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
★

Απόφαση (ΕΕ) 2015/798 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2015, που εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιήσεις της σύμβασης
της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για
τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ............................................................ 19

★

Απόφαση (ΕΕ) 2015/799 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2015, με την οποία εξουσιοδοτούνται
τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διεθνή σύμβαση
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και
τήρησης φυλακών για το πλήρωμα των αλιευτικών σκαφών (1) .................................................. 20

★

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/800 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2015, για την τροποποίηση και
παράταση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya) .................... 22

★

Απόφαση (ΕΕ) 2015/801 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2015, για το έγγραφο αναφοράς σχετικά
με τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους κλαδικούς δείκτες περιβαλλοντικών
επιδόσεων και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα λιανικού εμπορίου βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της
εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού
ελέγχου (EMAS) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 3234] (1) ............................................. 25

Διορθωτικά
★

Διορθωτικό στην οριστική έγκριση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/371 του διορθωτικού προϋπολογισμού
αριθ. 7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (ΕΕ L 73 της 17.3.2015) ................. 61

(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

22.5.2015

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 127/1

II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
KΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/791 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 2015
για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 58 παράγραφος 7,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (2) προβλέπει
αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σε περίπτωση έγκρισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2014
προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, προκειμένου κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 να μεταφερθούν στα επόμενα έτη, καθ'
υπέρβαση των αντίστοιχων ανώτατων ορίων δαπανών.

(2)

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της
Ισπανίας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Κύπρου, του Λουξεμβούργου, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Ρουμανίας, της
Σουηδίας και ορισμένα περιφερειακά προγράμματα του Βελγίου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου
Βασιλείου δεν ήταν έτοιμα προς έγκριση στο τέλος του 2014.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 αναθεωρήθηκε αναλόγως με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623
του Συμβουλίου (3), με τον οποίο μεταφέρονται, για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα
αντίστοιχα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια του 2014 στα ανώτατα όρια δαπανών του 2015 και του 2016.

(4)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, στο οποίο καθορίζεται η κατανομή της στήριξης της Ένωσης
για την αγροτική ανάπτυξη κατά την περίοδο 2014 έως 2020, θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός έχει ουσιαστική σημασία για την απρόσκοπτη και έγκαιρη έγκριση των
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, είναι σκόπιμο να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος
κανονισμού.
(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
(3) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1).
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2014 ΕΩΣ 2020)

2014

Βέλγιο

2016

2017

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ
2014-2020

109 821 794

97 175 076

97 066 202

102 912 713

102 723 155

647 797 759

Βουλγαρία

502 807 341

505 020 057

340 409 994

339 966 052

339 523 306

338 990 216

2 366 716 966

Τσεχική Δημοκρατία

470 143 771

503 130 504

344 509 078

343 033 490

323 242 050

321 615 103

2 305 673 996

90 287 658

90 168 920

136 397 742

144 868 072

153 125 142

152 367 537

151 588 619

918 803 690

Γερμανία

664 601 903

1 498 240 410

1 685 574 112

1 404 073 302

1 400 926 899

1 397 914 658

1 394 588 766

9 445 920 050

Εσθονία

103 626 144

103 651 030

111 192 345

122 865 093

125 552 583

127 277 180

129 177 183

823 341 558

Ιρλανδία

469 633 941

469 724 442

313 007 411

312 891 690

312 764 355

312 570 314

2 190 592 153

Ελλάδα

907 059 608

1 007 736 821

703 471 245

701 719 722

700 043 071

698 261 326

4 718 291 793

Ισπανία

1 780 169 908

1 780 403 445

1 185 553 005

1 184 419 678

1 183 448 718

1 183 394 067

8 297 388 821

2 336 138 618

2 363 567 980

1 665 777 592

1 668 304 328

1 671 324 729

1 675 377 983

11 384 844 249

448 426 250

448 426 250

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

2 223 480 180

2 231 599 688

1 493 380 162

1 495 583 530

1 498 573 799

1 501 763 408

10 444 380 767

28 341 472

28 345 126

18 894 801

18 892 389

18 889 108

18 881 481

132 244 377

Γαλλία

4 353 019

Κροατία
Ιταλία
Κύπρος
138 327 376

150 968 424

153 066 059

155 139 289

157 236 528

159 374 589

161 491 517

1 075 603 782

Λιθουανία

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

21 385 468

21 432 133

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

742 851 235

737 099 981

488 620 684

488 027 342

487 402 356

486 662 895

3 430 664 493

20 905 107

20 878 690

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

87 118 078

87 003 509

118 496 585

118 357 256

118 225 747

118 107 797

117 976 388

765 285 360

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Κάτω Χώρες
Αυστρία
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40 855 562
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(τρέχουσες τιμές σε EUR)

2014

Πολωνία
Πορτογαλία

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ
2014-2020

1 175 590 560

1 193 429 059

1 192 025 238

1 190 589 130

1 189 103 987

1 187 301 202

8 697 556 814

577 031 070

577 895 019

578 913 888

579 806 001

580 721 241

581 637 133

582 456 022

4 058 460 374

1 723 260 662

1 751 613 412

1 186 544 149

1 184 725 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 127 996 402

Ρουμανία
118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Σλοβακία

271 154 575

213 101 979

215 603 053

215 356 644

215 106 447

214 844 203

214 524 943

1 559 691 844

Φινλανδία

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

386 944 025

378 153 207

249 386 135

249 552 108

249 710 989

249 818 786

1 763 565 250

848 443 195

851 819 320

755 518 938

755 301 511

756 236 113

756 815 870

5 199 666 491

5 264 723 001 18 149 536 729 18 650 559 495 14 337 975 697 14 347 801 509 14 297 087 137 14 299 825 797

99 347 509 365

Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο

475 531 544

Σύνολο ΕΕ-28

Τεχνική βοήθεια (0,25 %)
Σύνολο

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

5 298 853 700 18 183 668 706 18 684 692 774 14 372 110 305 14 381 937 473 14 331 224 483 14 333 964 553

99 586 451 994»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σλοβενία

EL

1 569 517 638
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/792 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 2015
για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο
μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
[Maçã de Alcobaça (ΠΓΕ)]
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την
αίτηση της Πορτογαλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης
«Maçã de Alcobaça», η οποία καταχωρίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 50
παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αφορά την ονομασία «Maçã de Alcobaça» (ΠΓΕ).
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1).
(3) ΕΕ C 468 της 31.12.2014, σ. 10.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/793 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 2015
για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο
μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
[Agnello di Sardegna (ΠΓΕ)]
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την
αίτηση της Ιταλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης
«Agnello di Sardegna», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 138/2001 της Επιτροπής (2), όπως
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1166/2010 της Επιτροπής (3).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 50
παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αφορά την ονομασία «Agnello di Sardegna» (ΠΓΕ).
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 138/2001 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2001, για τη συμπλήρωση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2400/96 σχετικά με την εγγραφή ορισμένων ονομασιών στο «μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων
γεωγραφικών ενδείξεων» που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου περί προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων
και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ L 23 της 25.1.2001, σ. 17).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1166/2010 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2010, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των
προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
[Agnello di Sardegna (ΠΓΕ)] (ΕΕ L 326 της 10.12.2010, σ. 70).
(4) ΕΕ C 466 της 30.12.2014, σ. 8.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/794 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 2015
για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο
μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
[Chevrotin (ΠΟΠ)]
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την
αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης
«Chevrotin», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1357/2005 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 50
παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αφορά την ονομασία «Chevrotin» (ΠΟΠ).
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1357/2005 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2005, σχετικά με τη συμπλήρωση του παραρτήματος του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2400/96 για την καταχώριση μιας ονομασίας στο «μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων
γεωγραφικών ενδείξεων» [Chevrotin (ΠΟΠ)] (ΕΕ L 214 της 19.8.2005, σ. 6).
(3) ΕΕ C 468 της 31.12.2014, σ. 2.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/795 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 2015
για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο
μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
[Pont-l'Evêque (ΠΟΠ)]
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την
αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης
«Pont-l'Evêque», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 50
παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αφορά την ονομασία «Pont-l'Evêque» (ΠΟΠ).
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1).
(3) ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 20.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/796 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 2015
για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την
καταχώριση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων
από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα βασικά
προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών έπειτα από την
περαιτέρω εκδήλωση εστιών στην εν λόγω χώρα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου
που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το άρθρο 8 σημείο1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 8 σημείο 4 και
το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο γ),
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (2),
και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 1,το άρθρο 24 παράγραφος 2 και το άρθρο 25 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής (3) καθορίζει τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης για τις
εισαγωγές στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης κατά τη
διαμετακόμιση, πουλερικών και προϊόντων πουλερικών («τα βασικά προϊόντα»). Προβλέπει ότι στην Ένωση επιτρέπεται να
εισάγονται ή να διαμετακομίζονται βασικά προϊόντα μόνο από τις τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που
απαριθμούνται στις στήλες 1 και 3 του πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 καθορίζει επίσης τους όρους βάσει των οποίων αποφασίζεται αν μια τρίτη χώρα, ένα
έδαφος, μια ζώνη ή ένα διαμέρισμα πρέπει ή δεν πρέπει να θεωρείται απαλλαγμένη/ο από την υψηλής παθογονικότητας
γρίπη των πτηνών (HPAI).

(3)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 ως τρίτη
χώρα από ορισμένα μέρη του εδάφους της οποίας επιτρέπονται, ανάλογα με την παρουσία εστίας της HPAI, οι
εισαγωγές και η διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης βασικών προϊόντων που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό. Η εν
λόγω περιφερειοποίηση έχει αναγνωριστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 798/2008, όπως τροποποιήθηκε με τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/243 της Επιτροπής (4), τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/342 της Επιτροπής (5)
και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/526 της Επιτροπής (6), ύστερα από την εκδήλωση εστιών της HPAI στις
πολιτείες της Καλιφόρνιας, του Άινταχο, του Όρεγκον, της Ουάσινγκτον και της Μινεσότα.

(4)

Η συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών (7) προβλέπει την ταχεία αμοιβαία
αναγνώριση των μέτρων περιφερειοποίησης σε περίπτωση εκδήλωσης εστιών μιας νόσου στην Ένωση ή στις Ηνωμένες
Πολιτείες («η συμφωνία»).

(1) ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.
(2) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 74.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή
διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και κρέας πουλερικών και για
καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1).
4
( ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/243 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερι
σμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την
υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (ΕΕ L 41 της 17.2.2015, σ. 5).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/342 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα
οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονι
κότητας γρίπη των πτηνών, ύστερα από την εκδήλωση εστιών της νόσου στις πολιτείες του Άινταχο και της Καλιφόρνιας (ΕΕ L 60 της 4.3.2015,
σ. 31).
(6) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/526 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από
τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα βασικά προϊόντα πουλερικών όσον αφορά την περαιτέρω
εκδήλωση εστιών της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στην εν λόγω χώρα (ΕΕ L 84 της 28.3.2015, σ. 30).
7
( ) Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περί υγειονομικών μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας και της υγείας των ζώων που εφαρμόζονται στο εμπόριο ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, όπως εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με την απόφαση 1998/258/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 118 της 21.4.1998, σ. 1).
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EL
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(5)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν περαιτέρω εκδήλωση εστιών της HPAI του υποτύπου H5 σε σμήνη πουλερικών
στις πολιτείες του Μιζούρι, του Άρκανσο, του Κάνσας, της Βόρειας και Νότιας Ντακότα, της Μοντάνα, του Γουισκόνσιν
και της Άιοβα. Οι κτηνιατρικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλαν αμέσως την έκδοση κτηνιατρικών
πιστοποιητικών για τα φορτία βασικών εμπορευμάτων που προορίζονταν για εξαγωγή στην Ένωση από τις πληγείσες
πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης εφαρμόσει πολιτική εξολόθρευσης των πτηνών για τον έλεγχο της HPAI
και τον περιορισμό της διασποράς της.

(6)

Ύστερα από την εκδήλωση εστιών της εν λόγω νόσου στις προαναφερόμενες πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν
επίκαιρα στοιχεία σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στο έδαφός τους και με τα μέτρα που έλαβαν για την
πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της HPAI, τα οποία έχουν πλέον αξιολογηθεί από την Επιτροπή. Με βάση την εν
λόγω αξιολόγηση, καθώς και με βάση τις δεσμεύσεις που καθορίζονται στη συμφωνία και τις εγγυήσεις που παρέχονται
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σκόπιμο να επεκταθεί η απαγόρευση της εισόδου στην Ένωση ορισμένων βασικών
προϊόντων, για να καλυφθούν ολόκληρες οι πολιτείες της Μινεσότα, της Νότιας Ντακότα, του Γουισκόνσιν και της
Άιοβα και εκείνα τα μέρη των πολιτειών του Μιζούρι, του 'Αρκανσο, του Κάνσας, της Μοντάνα και της Βόρειας
Ντακότα, τα οποία έχουν θέσει υπό περιορισμούς οι κτηνιατρικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω της τρέχουσας
εκδήλωσης εστιών της νόσου.

(7)

Η καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κατάλογο του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 798/2008 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί για να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση στην
εν λόγω τρίτη χώρα.

(8)

Συνεπώς, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I μέρος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

22.5.2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, η καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Ειδικοί όροι

Περιγραφή της τρίτης χώρας, εδάφους, ζώνης ή διαμερίσματος

1

2

3

Υπόδειγμα (τα)

Συμπληρω
ματικές
εγγυήσεις

4

5

Ημερομηνία
λήξης (1)

Ημερομηνία
έναρξης (2)

6

6A

6B

Καθεστώς
επιτή
ρησης
της
γρίπης
των
πτηνών

Καθεστώς
εμβολια
σμού
κατά της
γρίπης
των
πτηνών

Καθε
στώς
ελέγχου
της
σαλμο
νέλας

7

8

9

EL

Κωδικός της
τρίτης χώρας,
εδάφους,
ζώνης ή
διαμερίσματος

Ειδικοί όροι

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό
Κωδικός ISO
και ονομασία
της τρίτης
χώρας ή
εδάφους

SPF
Ολόκληρη η χώρα
EP, E

S4

BPP, BPR,
DOC, DOR,
HEP, HER,
SRP, SRA
US-1

VIII

POU, RAT
US-2

WGM

VIII

Κομητεία Benton
Κομητεία Franklin

P2
N

POU, RAT

WGM

POU, RAT

7.4.2015

19.12.2014

11.5.2015

P2
VIII

P2

Πολιτεία της Ουάσινγκτον:
Κομητεία Clallam

19.12.2014

N
P2
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US-2.2

N

S3,
ST1

Περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών που αντιστοιχεί σε:

Πολιτεία της Ουάσινγκτον:
US-2.1

A

Περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, με εξαίρεση το έδαφος US-2
WGM

«US — Ηνω
μένες Πολι
τείες της
Αμερικής

N
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US-0

Πολιτεία της Ουάσινγκτον:

WGM

VIII

L 127/12

US-2.3

P2

Κομητεία Okanogan (1):

EL

α. Βόρεια: Αρχίζει από το σημείο τομής των οδών US 97
WA 20 και S. Janis Road, στροφή δεξιά στην S. Janis
Road. Στροφή αριστερά στη McLaughlin Canyon Road,
στη συνέχεια στροφή δεξιά στη Hardy Road, μετά στροφή
αριστερά στην Chewilken Valley Road.
β. Ανατολικά: Από την οδό Chewilken Valley Road, στροφή
δεξιά στην JH Green Road, έπειτα αριστερά στη Hosheit
Road, μετά αριστερά στην Tedrow Trail Road και στη συν
έχεια αριστερά στην Brown Pass Road έως τη γραμμή των
συνόρων της Colville Tribe. Κατά μήκος της γραμμής των
συνόρων της Colville Tribe προς τα δυτικά και μετά προς
τα νότια έως ότου διασταυρωθεί με την οδό US 97 WA 20.

N

POU, RAT

29.1.2015

P2

δ. Δυτικά: Από την Eplay Road, στροφή δεξιά στην Conco
nully Road/6th Avenue N., στη συνέχεια αριστερά στην
Green Lake Road, δεξιά στη Salmon Creek Road, μετά δε
ξιά στην Happy Hill Road, και έπειτα αριστερά στην Conco
nully Road (η οποία γίνεται Main Street). Στροφή δεξιά
στην Broadway, έπειτα αριστερά στη C Street, μετά δεξιά
στη Lake Street Ε, δεξιά στη Sinlahekin Road, δεξιά στη
S. Fish Lake Road, και ύστερα δεξιά στη Fish Lake Road.
Στροφή αριστερά στη Ν. Pine Creek Road, στη συνέχεια δε
ξιά στη Henry Road (η οποία γίνεται Ν. Pine Creek Road),
μετά δεξιά στην Indian Springs Road, και έπειτα δεξιά στη
Hwy 7, που καταλήγει στη US 97 WA 20.

US-2.4

Πολιτεία της Ουάσινγκτον:

WGM

VIII
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γ. Νότια: Στροφή δεξιά στην οδό US 97 WA 20, μετά αρι
στερά στην Cherokee Road, στη συνέχεια δεξιά στην Robin
son Canyon Road. Στροφή αριστερά στην Bide A Wee
Road, έπειτα αριστερά στην Duck Lake Road, μετά δεξιά
στην Soren Peterson Road, στη συνέχεια αριστερά στην
Johnson Creek Road, και μετά δεξιά στην George Road.
Στροφή αριστερά στη Wetherstone Road, στη συνέχεια δε
ξιά στην Eplay Road.

P2

Κομητεία Okanogan (2):

POU, RAT

N
P2

3.2.2015
22.5.2015

α. Βόρεια: Έναρξη στο σημείο που η US Hwy 97 διασταυρώ
νεται με τα σύνορα του Καναδά, στη συνέχεια ανατολικά
κατά μήκος των συνόρων του Καναδά και, στη συνέχεια,
στροφή δεξιά στη 9 Mile Road (County Hwy 4777).

22.5.2015
EL

β. Ανατολικά: Από τη 9 Mile Road, στροφή δεξιά στην Old
Hwy 4777, που στρίβει νότια στη Molson Road. Στροφή
δεξιά στην Chesaw Road, στη συνέχεια αριστερά στη Forest
Service 3525, έπειτα αριστερά στη Forest Development
Road 350, η οποία γίνεται Forest Development Road
3625. Από εκεί, κατεύθυνση προς δυτικά και στροφή αρι
στερά στη Forest Service 3525, μετά δεξιά στη Rone Road,
στη συνέχεια δεξιά στην Box Spring Road, έπειτα αριστερά
στη Mosquito Creek Road και ύστερα δεξιά στη Swanson
Mill Road.

δ. Δυτικά: Από τον δρόμο χωρίς ονομασία, στροφή δεξιά στη
Loomis Oroville Road, έπειτα αριστερά στη Smilkameen
Road στα σύνορα του Καναδά.
WGM
US-2.5

P2

Πολιτεία του Όρεγκον:
Κομητεία Douglas

N

POU, RAT

WG
US-2.6

VIII

VIII

P2
N

POU, RAT

WGM

23.3.2015

P2

Πολιτεία του Όρεγκον:
Κομητεία Deschutes

19.12.2014
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γ. Νότια: Από τη Swanson Mill Road, στροφή αριστερά στην
O'Neill Road, που ενώνεται στα νότια με την US 97.
Στροφή δεξιά στην Ellis Forde Bridge Road, έπειτα αριστερά
στην Janis Oroville (SR 7), στη συνέχεια δεξιά στη Loomis
Oroville Road, έπειτα δεξιά στη Wannacut Lake Road,
μετά αριστερά στην Ellemeham Mountain Road, αριστερά
στην Earth Dam Road, στη συνέχεια αριστερά σε δρόμο χω
ρίς ονομασία, μετά δεξιά σε δρόμο χωρίς ονομασία, και πάλι
δεξιά σε άλλο δρόμο χωρίς ονομασία, μετά αριστερά σε
δρόμο χωρίς ονομασία και τέλος αριστερά σε άλλο δρόμο
χωρίς ονομασία.

14.2.2015

P2
VIII

P2

Πολιτεία του Όρεγκον:
Κομητεία Malheur

POU, RAT

N
P2

20.1.2015

11.5.2015
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US-2.7

WGM

VIII

L 127/14

Πολιτεία του Άινταχο:

P2

Κομητεία Canyon
Κομητεία Payette

N

POU, RAT

P2
EL

US-2.8.

Πολιτεία της Καλιφόρνιας:

WGM

VIII

P2

Κομητεία Stanislaus/Κομητεία Tuolumne:
Ζώνη σε ακτίνα 10 km, που ξεκινάει με το σημείο Ν στο κυ
κλικό σύνορο της ζώνης ελέγχου και εκτείνεται δεξιόστροφα:

β. Βορειοανατολικά — 1,4 μίλια νοτιοανατολικά από τη
διασταύρωση των οδών Rock River Dr. και Tulloch Road.
γ. Ανατολικά — 2,0 μίλια βορειοδυτικά από τη διασταύ
ρωση των οδών Milpitas Road και Las Cruces Road.
δ. Νοτιοανατολικά — 1,58 μίλια ανατολικά από τη βόρεια
άκρη της οδού Rushing Road.

N

POU, RAT

23.1.2015

P2

ε. Νότια — 0,70 μίλια νότια της διασταύρωσης της State
Highway 132 και της Crabtree Road.
στ. Νοτιοδυτικά — 0,8 μίλια νοτιοανατολικά της διασταύρω
σης των οδών Hazel Dean Road και Loneoak Road.
ζ. Δυτικά — 2,5 μίλια νοτιοδυτικά της διασταύρωσης των
οδών Warnerville Road και Tim Bell Road.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

α. Βόρεια — 2,5 μίλια ανατολικά από τη διασταύρωση των
οδών State Hwy 108 και Williams Road.

η. Βορειοδυτικά — 1,0 μίλι νοτιοανατολικά της διασταύρω
σης των οδών CA-120 και Tim Bell Road.

US-2.9

Πολιτεία της Καλιφόρνιας:

WGM

VIII

P2

Κομητεία Kings:
Ζώνη σε ακτίνα 10 km, που ξεκινάει με το σημείο Ν στο κυ
κλικό σύνορο της ζώνης ελέγχου και εκτείνεται δεξιόστροφα:
α. Βόρεια — 0,58 μίλια βόρεια της Kansas Avenue
β. Ανατολικά — 0,04 μίλια ανατολικά της 5th Avenue.

POU, RAT

P2

12.2.2015
22.5.2015

Νοτιοανατολικά — 0,83 μίλια ανατολικά της CA-43.

N

22.5.2015

γ. Νοτιοανατολικά — 0,1 μίλια ανατολικά της διασταύρω
σης των Paris Avenue και 7th Avenue
δ. Νότια — 1,23 μίλια βόρεια της Redding Avenue
ε. Νοτιοδυτικά — 0,6 μίλια δυτικά της διασταύρωσης των
Paris Avenue και 15th Avenue

EL

στ. Δυτικά — 1,21 μίλια ανατολικά της 19th Avenue
ζ. Βορειοδυτικά — 0,3 μίλια βόρεια της διασταύρωσης των
Laurel Avenue και 16th Avenue
WGM
US-2.10

VIII

Πολιτεία της Μινεσότα

N

POU, RAT

US-2.11

Πολιτεία του Μιζούρι:

Πολιτεία του Άρκανσο:

Πολιτεία του Κάνσας:

WGM

VIII

Πολιτεία του Κάνσας:

POU, RAT
WGM

Κομητεία Crawford

POU, RAT

9.3.2015

P2
VIII

P2
N

11.3.2015

P2
VIII

P2
N

13.3.2015

P2
P2
N
P2

9.3.2015
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Κομητεία Cherokee

P2
N

POU, RAT
WGM

8.3.2015

P2

POU, RAT

Κομητεία Leavenworth
Κομητεία Wyandotte

US-2.15

WGM

P2
N

POU, RAT

Κομητεία Boone
Κομητεία Marion

US-2.14

VIII

Κομητεία Moniteau
Κομητεία Morgan

US-2.13

P2

Κομητεία Jasper
Κομητεία Barton

US-2.12

WGM

5.3.2015
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Πολιτεία του Μιζούρι:

P2

Κομητεία Judith Basin
Κομητεία Fergus

US-2.18

VIII

P2
VIII

Πολιτεία της Νότιας Ντακότα

P2
VIII

Πολιτεία του Γουισκόνσιν

US-2.20

Πολιτεία της Άιοβα
POU, RAT

P2
N

POU, RAT
WGM

1.4.2015

11.4.2015

P2
VIII

P2
N

14.4.2015

P2

(1) Βασικά προϊόντα, περιλαμβανομένων όσων μεταφέρονται μέσω ανοικτής θάλασσας, τα οποία παράγονται πριν από αυτήν την ημερομηνία μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα για διάστημα 90 ημερών ύστερα από αυτήν
την ημερομηνία.
(2) Επιτρέπεται η εισαγωγή στην Κοινότητα μόνο των βασικών προϊόντων που παράγονται ύστερα από αυτήν την ημερομηνία»
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WGM

P2
N

POU, RAT

US-2.19

P2
N

POU, RAT
WGM

11.4.2015

P2

Πολιτεία της Βόρειας Ντακότα:
Κομητεία Dickey

2.4.2015

P2
N

POU, RAT
WGM

US-2.17

VIII

EL

US-2.16

WGM

L 127/16

Πολιτεία της Μοντάνα:

22.5.2015

22.5.2015
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EL
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/797 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 2015
για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων
οπωροκηπευτικών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ'
αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI
μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο
παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011
καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2015.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(ευρώ/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών ( )

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

AL

69,6

MA

98,6

MK

102,7

ZZ

90,3

AL

41,5

MK

47,0

0707 00 05

0709 93 10
0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

1

TR

111,1

ZZ

66,5

TR

120,5

ZZ

120,5

EG

58,7

IL

70,8

MA

60,9

ZZ

63,5

BO

147,7

BR

107,1

MA

111,5

TR

101,5

ZZ

117,0

AR

90,7

BR

102,9

CL

119,8

NZ

157,8

US

119,0

UY

68,9

ZA

117,0

ZZ

110,9

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρ
μογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερι
κού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012,
σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/798 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Μαΐου 2015
που εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τροποποιήσεις της σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και του
πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το
άρθρο 218 παράγραφοι 3 και 4,
Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, τροποποιήσεις της
σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος (1) και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (2),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της Ένωσης και για τα οποία η Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες, τροποποιήσεις της σύμβασης της Βιέννης για την
προστασία της στιβάδας του όζοντος και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος, στις διασκέψεις των συμβαλλόμενων μερών της εν λόγω σύμβασης και στις συνεδριάσεις των συμβαλλόμενων μερών
του εν λόγω πρωτοκόλλου το 2015 και το 2016.
Άρθρο 2
1.
Οι διαπραγματεύσεις γίνονται από την Επιτροπή σε συνεννόηση με την ειδική επιτροπή που έχει ορίσει το Συμβούλιο και
σύμφωνα με τις οδηγίες διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου που περιλαμβάνονται στην προσθήκη της παρούσας απόφασης.
2.
Το Συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να επανεξετάζει τις εν λόγω οδηγίες διαπραγμάτευσης. Προς τούτο, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων μετά από κάθε σύνοδο διαπραγματεύσεων και,
κατά περίπτωση, με τα προβλήματα που ενδεχομένως θα ανακύπτουν κατά τις διαπραγματεύσεις.
Άρθρο 3
Στον βαθμό που το αντικείμενο των τροποποιήσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 εμπίπτει στη συντρέχουσα αρμοδιότητα
της Ένωσης και των κρατών μελών της, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται στενά κατά τη διαπραγμα
τευτική διαδικασία, αποβλέποντας στην ενότητα όσον αφορά τη διεθνή εκπροσώπηση της Ένωσης και των κρατών μελών της.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Επιτροπή.

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2015.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. DŪKLAVS

(1) ΕΕ L 297 της 31.10.1988, σ. 10.
(2) ΕΕ L 297 της 31.10.1988, σ. 21.
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/799 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Μαΐου 2015
με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στη Διεθνή σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τα πρότυπα εκπαίδευσης,
έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών για το πλήρωμα των αλιευτικών σκαφών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 46, το άρθρο 53 παράγραφος 1
και το άρθρο 62, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) περίπτωση v) και το άρθρο 218 παράγραφος 8
πρώτο εδάφιο,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Διεθνής σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών για το πλήρωμα των
αλιευτικών σκαφών («η σύμβαση») του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού («ΔΝΟ») εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 1995 στη
διεθνή διάσκεψη που συνεκλήθη από τον ΔΝΟ στο Λονδίνο.

(2)

Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου 2012.

(3)

Η σύμβαση αποτελεί σημαντική συμβολή στον τομέα της αλιείας σε διεθνές επίπεδο διότι προάγει την ασφάλεια της
ζωής και της περιουσίας στη θάλασσα, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Βάσει των
ανωτέρω, είναι ευκταίο οι διατάξεις της να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό.

(4)

Η θαλάσσια αλιεία είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα και ως εκ τούτου, η κατάλληλη εκπαίδευση και οι
αναγκαίες δεξιότητες αποτελούν βασικό μέσο για τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων. Η επιβίβαση πληρώματος σε
αλιευτικά σκάφη των κρατών μελών πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται χωρίς να θίγεται η ασφάλεια στη θάλασσα.

(5)

Στο πλαίσιο των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας με τρίτες χώρες («συμφωνίες»), είναι σημαντικό το πλήρωμα
αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους να διαθέτει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα που θα
τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά αποδεκτά από το κράτος σημαίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη βάσει των
όρων που καθορίζονται στις συμφωνίες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
αποφυγή της σύγκρουσης μεταξύ του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπτώσεων στη
σύναψη και εκτέλεση των συμφωνιών, κατά την εφαρμογή της σύμβασης. Επίσης, οι συναφείς τρίτες χώρες θα πρέπει να
ενθαρρυνθούν να προσχωρήσουν στη σύμβαση.

(6)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή προωθούν την ασφάλεια στη θάλασσα και την ασφάλεια στο
χώρο εργασίας, καθώς και τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων του πληρώματος των αλιευτικών σκαφών.
Η Ένωση παρέχει οικονομική στήριξη στην εκπαίδευση στον τομέα της αλιείας, ειδικότερα μέσω του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

(7)

Ο κανονισμός 7 του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της σύμβασης εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Ένωσης όσον αφορά τους κανόνες της Ένωσης σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία
διαθέτουν ορισμένες κατηγορίες πληρώματος αλιευτικών σκαφών και επηρεάζει τις διατάξεις της Συνθήκης και του
παράγωγου δικαίου της Ένωσης, ιδίως την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),
στον βαθμό που πρόκειται για πολίτες της Ένωσης που κατέχουν σχετικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από κράτος μέλος ή
τρίτη χώρα.

(8)

Η Ένωση δεν δύναται να καταστεί μέλος στη σύμβαση, συμβαλλόμενα μέρη της οποίας μπορούν να είναι μόνον
μεμονωμένα κράτη.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελ
ματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22).
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(9)

Ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα προσχωρήσει στη σύμβαση, ενώ άλλα είναι ήδη συμβαλλόμενα μέρη. Τα κράτη
μέλη τα οποία έχουν αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους, λιμένες στους οποίους καταπλέουν θαλασσοπλοούντα
αλιευτικά σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης ή εκπαιδευτικά ιδρύματα για το πλήρωμα
αλιευτικών σκαφών, και τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει ακόμη στη σύμβαση, καλούνται να το πράξουν.

(10)

Έως ότου προσχωρήσουν στη σύμβαση όλα τα κράτη μέλη τα οποία έχουν αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους,
λιμένες στους οποίους καταπλέουν θαλασσοπλοούντα αλιευτικά σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
σύμβασης ή εκπαιδευτικά ιδρύματα για το πλήρωμα αλιευτικών σκαφών, κάθε κράτος μέλος που είναι συμβαλλόμενο
μέρος της σύμβασης θα πρέπει να εφαρμόζει την ευελιξία που προβλέπεται στη σύμβαση για να διασφαλίζει νομική
συμβατότητα με το δίκαιο της Ένωσης, και κυρίως με τις διατάξεις του κανονισμού 10 του Κεφαλαίου Ι περί
ισοδυνάμων, για να ευθυγραμμίζεται η εφαρμογή της σύμβασης με την οδηγία 2005/36/ΕΚ.

(11)

Αναγνωρίζοντας μεν τα επαγγελματικά προσόντα -σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ- των εργαζομένων μεταναστών
από κράτη μέλη μη συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης, κάθε κράτος μέλος που είναι συμβαλλόμενο μέρος της
σύμβασης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα επαγγελματικά προσόντα των εν λόγω εργαζόμενων έχουν προηγουμένως
αξιολογηθεί και ότι έχει διαπιστωθεί ότι αντιστοιχούν στα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται στη σύμβαση.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο θα
πρέπει επομένως να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση, προς το συμφέρον της Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση να προσχωρήσουν στη Διεθνή σύμβαση για τα πρότυπα
εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών για το πλήρωμα των αλιευτικών σκαφών του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού, που συνήφθη στις 7 Ιουλίου 1995, όσον αφορά τα τμήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης.
Τα κράτη μέλη, όταν υποβάλλουν εκθέσεις στον Γενικό Γραμματέα του ΔΝΟ σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης, παρέχουν,
όποτε συντρέχει περίπτωση, βάσει του κανονισμού 10 του Κεφαλαίου I της σύμβασης, πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς
εθνικές ρυθμίσεις για την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας του πληρώματος των αλιευτικών σκαφών που καλύπτονται
από τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το συναφές ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την
αναγνώριση προσόντων.
Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους, λιμένες στους οποίους καταπλέουν θαλασσοπλοούντα
αλιευτικά σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης ή εκπαιδευτικά ιδρύματα για το πλήρωμα αλιευτικών
σκαφών και τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει ακόμη στη σύμβαση θα επιδιώξουν να προβούν στα απαραίτητα διαβήματα ώστε
να καταθέσουν στον Γενικό Γραμματέα του ΔΝΟ την πράξη προσχώρησής τους στη σύμβαση εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος και, ει δυνατόν, έως τις 23 Μαΐου 2017. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο με την επισκόπηση της
πορείας της προσχώρησης στη σύμβαση έως τις 23 Μαΐου 2018.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2015.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
M. SEILE
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/800 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Μαΐου 2015
για την τροποποίηση και παράταση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή
συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM
Libya)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43
παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 22 Μαΐου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με τη σύσταση αποστολής
συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya).
Η απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ λήγει στις 21 Μαΐου 2015.

(2)

Στις 20 Μαΐου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/294/ΚΕΠΠΑ (2) για την τροποποίηση της απόφασης
2013/233/ΚΕΠΠΑ, και την πρόβλεψη ποσού δημοσιονομικής αναφοράς για την περίοδο έως τις 21 Μαΐου 2015.

(3)

Λόγω της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια στη Λιβύη, το προσωπικό της EUBAM
Libya μετεγκαταστάθηκε και μειώθηκε αριθμητικά σε περιορισμένη δυναμικότητα στο τέλος του 2014, με περαιτέρω
μείωση το 2015. Μετά τη στρατηγική επισκόπηση της αποστολής EUBAM Libya, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας
(ΕΠΑ) αποφάσισε ότι το καθεστώς αναμονής της αποστολής θα πρέπει να διατηρηθεί και ότι η αποστολή θα πρέπει να
παραταθεί για μια επιπλέον περίοδο έξι μηνών, μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2015.

(4)

Η απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Η EUBAM Libya θα διεξαχθεί υπό συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να επιδεινωθούν και θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν
την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 4 διαγράφεται.
2) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Αρχηγός της αποστολής είναι ο εκπρόσωπος της EUBAM Libya στην περιοχή ευθύνης της. Ο αρχηγός
αποστολής μπορεί να αναθέτει διαχειριστικά καθήκοντα σε θέματα προσωπικού και οικονομικής φύσεως στα μέλη της
EUBAM Libya, υπό τη γενική ευθύνη του.»·
β) οι παράγραφοι 4 και 8 διαγράφονται·
3) στο άρθρο 7, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5.
Οι όροι εργασίας και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις για το διεθνές και το τοπικό προσωπικό καθορίζονται στις
συμβάσεις μεταξύ της EUBAM Libya και του σχετικού μέλους του προσωπικού.»·
(1) Απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya) (ΕΕ L 138 της 24.5.2013, σ. 15).
(2) Απόφαση 2014/294/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την
αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya) (ΕΕ L 151 της
21.5.2014, σ. 24).
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4) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 12α
Νομικές ρυθμίσεις
Η EUBAM Libya δύναται να λαμβάνει υπηρεσίες και προμήθειες, να συνάπτει συμβάσεις και διοικητικές ρυθμίσεις, να
απασχολεί προσωπικό, να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, να αποκτά και να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και να
διευθετεί τις οφειλές της, καθώς και να είναι διάδικος, εφόσον απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.»·
5) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 13
Χρηματοδοτικές ρυθμίσεις
1.
Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την EUBAM Libya,
για την περίοδο από τις 22 Μαΐου 2013 έως τις 21 Μαΐου 2014, ανέρχεται σε 30 300 000 EUR.
Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την EUBAM Libya, για την
περίοδο από τις 22 Μαΐου 2014 έως τις 21 Νοεμβρίου 2015, ανέρχεται σε 26 200 000 EUR.
2.
Η διαχείριση όλων των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που εφαρμόζονται για τον
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Η συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων στην ανάθεση συμβάσεων προμηθειών
από την EUBAM Libya είναι ανοικτή σε όλους χωρίς περιορισμούς. Δεν εφαρμόζονται εξάλλου κανόνες καταγωγής για τα
προϊόντα που αγοράζει η EUBAM Libya. Υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, η αποστολή μπορεί να συνάπτει
τεχνικούς διακανονισμούς με τα κράτη μέλη, το κράτος υποδοχής, τα συμμετέχοντα τρίτα κράτη και άλλους διεθνείς φορείς
όσον αφορά την παροχή εξοπλισμού, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων στην EUBAM Libya.
3.
Η EUBAM Libya είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της αποστολής. Προς τούτο, η EUBAM
Libya υπογράφει συμφωνία με την Επιτροπή.
4.
Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με το καθεστώς της EUBAM Libya και του προσωπικού της, η
EUBAM Libya είναι υπεύθυνη για κάθε απαίτηση και υποχρέωση που προκύπτει από την εκτέλεση της εντολής από τη
22 Μαΐου 2015, με εξαίρεση τις απαιτήσεις που αφορούν σοβαρό παράπτωμα του αρχηγού αποστολής, για το οποίο αυτός
φέρει την ευθύνη.
5.
Οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δομής διοίκησης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 4, 5
και 6, και των επιχειρησιακών απαιτήσεων της EUBAM Libya, περιλαμβανομένης της συμβατότητας του εξοπλισμού και της
διαλειτουργικότητας των ομάδων της.
6.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3.»·

6) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 13α
Μονάδα σχεδίων
1.
Η EUBAM Libya διαθέτει μονάδα σχεδίων για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή σχεδίων τα οποία συνάδουν με
τους στόχους της αποστολής και συμβάλουν στην υλοποίηση της εντολής. Η EUBAM Libya, ανάλογα με την περίπτωση,
διευκολύνει και παρέχει συμβουλές όσον αφορά σχέδια που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη και από τρίτες χώρες, υπό την
ευθύνη τους, σε τομείς που συνδέονται με την EUBAM Libya και στηρίζουν τους στόχους της.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η EUBAM Libya μπορεί να προσφεύγει σε χρηματοδοτικές συνεισφορές των
κρατών μελών ή τρίτων κρατών για την υλοποίηση σχεδίων που θεωρείται ότι συμπληρώνουν κατά τρόπο συνεκτικό τις
υπόλοιπες δράσεις της EUBAM Libya, εφόσον τα σχέδια:
— προβλέπονται στο δημοσιονομικό δελτίο της παρούσας απόφασης ή
— έχουν ενσωματωθεί κατά τη διάρκεια της εντολής με τροποποίηση του δημοσιονομικού δελτίου κατόπιν αιτήσεως του
αρχηγού αποστολής.
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Η EUBAM Libya συνάπτει συμφωνία με τα εν λόγω κράτη, η οποία ρυθμίζει ιδίως τους ειδικούς όρους σχετικά με την
εξέταση κάθε καταγγελίας τρίτων περί ζημιών που προκαλούνται εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων της EUBAM Libya κατά
τη διαχείριση των κεφαλαίων που τίθενται στη διάθεσή της από τα εν λόγω κράτη. Τα κράτη που παρέχουν την οικονομική
συνδρομή δεν μπορούν επ' ουδενί να καθιστούν υπεύθυνους την Ένωση ή την ΥΕ για πράξεις ή παραλείψεις της EUBAM
Libya κατά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων τους.
3.
Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές τρίτων κρατών στη μονάδα σχεδίων υπόκεινται στην προηγούμενη αποδοχή από
την ΕΠΑ.»·
7) Στο άρθρο 16, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εφαρμόζεται μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2015.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.
Εφαρμόζεται από τις 22 Μαΐου 2015.

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2015.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
E. RINKĒVIČS
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/801 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Μαΐου 2015
για το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους
κλαδικούς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα
λιανικού εμπορίου βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης
και οικολογικού ελέγχου (EMAS)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 3234]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής
2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 καθιερώνει την υποχρέωση για την Επιτροπή να εκπονήσει κλαδικά έγγραφα
αναφοράς, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερομένους φορείς. Τα κλαδικά έγγραφα αναφοράς
πρέπει να περιλαμβάνουν τη βέλτιστη πρακτική περιβαλλοντικής διαχείρισης, δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων για
συγκεκριμένους τομείς και, όπου ενδείκνυται, δείκτες αναφοράς της αριστείας και συστήματα βαθμολόγησης για τον
προσδιορισμό του επιπέδου των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

(2)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής –Θέσπιση του προγράμματος εργασίας με το οποίο καθορίζεται ενδεικτικός κατάλογος
των κλάδων για την έγκριση κλαδικών και διακλαδικών εγγράφων αναφοράς, βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1221/2009, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (2) – καθορίζει σχέδιο εργασίας και ενδεικτικό κατάλογο των
κλάδων για την έγκριση κλαδικών και διακλαδικών εγγράφων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του
χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

(3)

Τα κλαδικά έγγραφα αναφοράς για συγκεκριμένους κλάδους, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής
διαχείρισης, οι δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και, όπου ενδείκνυται, οι δείκτες αναφοράς της αριστείας και τα
συστήματα βαθμολόγησης για τον προσδιορισμό των επιπέδων των περιβαλλοντικών επιδόσεων, είναι απαραίτητα για να
βοηθούν τους οργανισμούς να επικεντρώνονται καλύτερα στις σημαντικότερες περιβαλλοντικές πτυχές κάθε
συγκεκριμένου κλάδου.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το κλαδικό έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι κλαδικοί δείκτες περιβαλλοντικών
επιδόσεων και οι δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2
Είναι υποχρέωση για οργανισμό που είναι καταχωρισμένος στο EMAS στον κλάδο του λιανικού εμπορίου να αποδεικνύει στην
περιβαλλοντική δήλωση τον τρόπο με τον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και
οι δείκτες αναφοράς της αριστείας που περιγράφονται στο κλαδικό έγγραφο αναφοράς έτσι ώστε να προσδιοριστούν μέτρα και
ενέργειες και, ενδεχομένως, να καθοριστούν προτεραιότητες για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
(1) ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ C 358 της 8.12.2011, σ. 2.
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Άρθρο 3
Οι οργανισμοί που είναι καταχωρισμένοι στο σύστημα EMAS δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρούν τους δείκτες αναφοράς της
αριστείας που ορίζονται στο κλαδικό έγγραφο αναφοράς, δεδομένου ότι ο εθελοντικός χαρακτήρας του συστήματος EMAS
αφήνει την αξιολόγηση της εφικτότητας των δεικτών αναφοράς ως προς το κόστος και τα οφέλη, στους ίδιους τους
οργανισμούς.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015.
Για την Επιτροπή
Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο είναι το πρώτο κλαδικό έγγραφο αναφοράς (SRD) σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου (EMAS). Με σκοπό να διευκολυνθεί η κατανόηση του παρόντος SRD, η εισαγωγή αυτή
παρουσιάζει σε αδρές γραμμές το νομικό πλαίσιο και τη χρήση του.
Το έγγραφο SRD βασίζεται σε μια αναλυτική επιστημονική και πολιτική έκθεση (1) που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο
Μελετών Τεχνολογιών του Μέλλοντος (ΙΜΤΜ), ενός από τα επτά ινστιτούτα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ).
Σχετικό νομικό πλαίσιο

Το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) θεσπίστηκε το 1993 για την εκούσια
συμμετοχή οργανισμών, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 του Συμβουλίου (2). Στη συνέχεια, το EMAS έχει
υποστεί δύο σημαντικές αναθεωρήσεις:
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)·
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009.
Ένα σημαντικό νέο στοιχείο της τελευταίας αναθεώρησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιανουαρίου 2010, είναι η
εκπόνηση κλαδικών έγγραφων αναφοράς (SRD) τα οποία αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής
διαχείρισης για συγκεκριμένους τομείς, που θεσπίστηκε από το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009.
Περιλαμβάνουν βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης (BEMP), δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων για
συγκεκριμένους τομείς και, κατά περίπτωση, δείκτες αναφοράς της αριστείας και συστήματα βαθμολόγησης για τον
προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης.
Πώς μπορούμε να εξετάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε το παρόν έγγραφο

Το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) είναι ένα σύστημα για την εκούσια συμμετοχή
οργανισμών που αναλαμβάνουν τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση στον τομέα του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό,
το παρόν κλαδικό έγγραφο αναφοράς (SRD) παρέχει καθοδήγηση ειδική για τον τομέα στον τομέα λιανικού εμπορίου
και επισημαίνει μια σειρά επιλογών για βελτίωση και βέλτιστες πρακτικές. Το έγγραφο SRD έχει σκοπό να βοηθήσει και
να υποστηρίξει όλους τους οργανισμούς που προτίθενται να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις
παρέχοντας ιδέες και έμπνευση καθώς και τις πρακτικές και τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές.
Το έγγραφο SRD απευθύνεται πρωτίστως σε οργανισμούς που έχουν ήδη καταχωριστεί στο σύστημα EMAS, κατά
δεύτερον σε οργανισμούς που σκέφτονται να καταχωριστούν στο σύστημα EMAS στο μέλλον και, τρίτον στους
οργανισμούς που έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή εκείνους που δεν έχουν επίσημο
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και επιθυμούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές
περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Κατά συνέπεια, ο στόχος
του παρόντος εγγράφου είναι να υποστηρίξει όλες τις οργανώσεις και τους φορείς στον τομέα του λιανικού εμπορίου
ώστε να εστιάσουν σε σχετικές περιβαλλοντικές πτυχές, τόσο άμεσες όσο και έμμεσες και να βρουν πληροφορίες
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τους κατάλληλους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων ανά κλάδο για να
μετρούν την περιβαλλοντική τους απόδοση, καθώς σχετικά με δείκτες αναφοράς της αριστείας.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, οι καταχωρισμένοι στο EMAS οργανισμοί πρέπει να συντάξουν
περιβαλλοντική δήλωση [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]. Κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων,
λαμβάνεται υπόψη το σχετικό έγγραφο SRD. Η απόφαση 2013/131/ΕΕ της Επιτροπής (4) για την κατάρτιση του
(1) Η επιστημονική και πολιτική έκθεση είναι προσβάσιμη για το ευρύ κοινό στον ιστότοπο του JRC/IPTS στην ακόλουθη διεύθυνση: http://susproc.
jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/RetailTradeSector.pdf. Τα συμπεράσματα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής
διαχείρισης και τη δυνατότητα εφαρμογής τους καθώς και οι προσδιορισμένοι ειδικοί δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και οι δείκτες
αναφοράς της αριστείας που περιέχονται στο παρόν κλαδικό έγγραφο αναφοράς βασίζονται στα πορίσματα που τεκμηριώνονται στην
επιστημονική και πολιτική έκθεση. Όλες οι βασικές πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν εκεί.
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1993, για την εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού
τομέα σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΕ L 168 της 10.7.1993, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1).
(4) Απόφαση 2013/131/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2013, για την κατάρτιση του οδηγού για τους χρήστες που περιγράφει τα αναγκαία
στάδια για τη συμμετοχή στο EMAS, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της
εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (ΕΕ L 76 της 19.3.2013,
σ. 1).
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οδηγού χρήστη ο οποίος περιγράφει τα αναγκαία στάδια για τη συμμετοχή στο EMAS, (στο εξής «οδηγός χρήστη του
EMAS») αφορά επίσης τον νομικό χαρακτήρα των κλαδικών εγγράφων αναφοράς EMAS. Τόσο ο οδηγός χρήστη του
EMAS όσο και η παρούσα απόφαση δηλώνουν ότι αποτελεί υποχρέωση για οργανισμό που έχει καταχωριστεί στο
EMAS να διευκρινίσει στην περιβαλλοντική δήλωση πώς λαμβάνεται υπόψη το έγγραφο SRD, όποτε είναι διαθέσιμο,
δηλαδή, πώς χρησιμοποιήθηκε το έγγραφο SRD έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα μέτρα και οι ενέργειες και πιθανώς να
οριστούν προτεραιότητες για την (περαιτέρω) βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Επιπλέον, στην παρούσα
απόφαση δηλώνεται επίσης ότι δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούνται τα καθορισμένα κριτήρια αναφοράς της αριστείας,
δεδομένου ότι ο εθελοντικός χαρακτήρας του EMAS αφήνει την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των δεικτών αναφοράς
ως προς το κόστος και τα οφέλη στους ίδιους τους οργανισμούς.
Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου βασίζονται στα άμεσα στοιχεία τα οποία παρέχουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι
φορείς και στη συνέχεια ακολουθεί μετέπειτα ανάλυση από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια
τεχνική ομάδα εργασίας, που αποτελείται από εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα, διατύπωσε την
κρίση εμπειρογνωμόνων από κοινού με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελικά κατέληξε σε
συμφωνία και ενέκρινε τους δείκτες αναφοράς που περιγράφονται. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται
σχετικά με τους ανά κλάδο δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας στο παρόν
έγγραφο αντιστοιχούν στα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων που μπορούν να επιτευχθούν από τους οργανισμούς με
τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα. Όσον αφορά την περιβαλλοντική δήλωση, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 παραπέμπει στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού, όπου ορίζεται ότι η
περιβαλλοντική δήλωση περιλαμβάνει επίσης την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους βασικούς δείκτες και άλλους
κατάλληλους υφιστάμενους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων. Οι δείκτες που αναφέρονται ως «άλλοι κατάλληλοι
υφιστάμενοι δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων» (παράρτημα IV τμήμα Γ σημείο 3) αφορούν τις πιο εξειδικευμένες
περιβαλλοντικές πτυχές που προσδιορίζονται στην περιβαλλοντική δήλωση και πρέπει να αναφέρονται επιπλέον των
βασικών δεικτών. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνεται επίσης υπόψη το έγγραφο SRD (παράρτημα IV τμήμα Γ σημείο 3).
Όταν δικαιολογείται για τεχνικούς λόγους, ένας οργανισμός μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας ή
περισσότεροι από τους βασικούς δείκτες του συστήματος EMAS και έναν ή περισσότεροι από τους κλαδικούς δείκτες
που παρουσιάζονται στο έγγραφο SRD δεν τον αφορά και μπορεί να μην αναφέρει τίποτα σχετικά με αυτούς. Για
παράδειγμα, ένας λιανοπωλητής μη εδώδιμων προϊόντων δεν είναι αναγκαίο να υποβάλει έκθεση σχετικά με δείκτες
ενεργειακής απόδοσης για την ψύξη εμπορικών τροφίμων, δεδομένου ότι οι δείκτες αυτοί δεν είναι συναφείς με την
περίπτωσή του. Κατά την επιλογή των σχετικών δεικτών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένοι δείκτες συνδέονται
στενά με την εφαρμογή ορισμένων βέλτιστων πρακτικών. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή τους περιορίζεται σε οργανισμούς
που υλοποιούν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ωστόσο, αν μια βέλτιστη πρακτική περιβαλ
λοντικής διαχείρισης είναι κατάλληλη για έναν οργανισμό, ακόμη και αν δεν εφαρμόζεται, συνιστάται στον οργανισμό
να υποβάλει έκθεση για τον σχετικό δείκτη ώστε, τουλάχιστον, να αποτελέσει μια συγκρίσιμη βάση.
Οι δείκτες που παρουσιάζονται επιλέχθηκαν ως οι δείκτες που χρησιμοποιούν πιο συχνά υποδειγματικοί οργανισμοί
του τομέα. Οι οργανισμοί μπορούν να ελέγχουν ποιος από τους επιλεγμένους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων
(ή από τις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις) είναι ο καταλληλότερος σε κάθε περίπτωση.
Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του συστήματος EMAS ελέγχουν αν και με ποιον τρόπο λήφθηκε υπόψη το έγγραφο
SRD από τον οργανισμό κατά την προετοιμασία της περιβαλλοντικής δήλωσης [άρθρο 18 παράγραφος 5 στοιχείο δ)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009]. Αυτό σημαίνει ότι κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους οι
διαπιστευμένοι επιθεωρητές περιβάλλοντος θα χρειαστούν αποδεικτικά στοιχεία από τον οργανισμό για τον τρόπο με
τον οποίο λήφθηκε υπόψη το έγγραφο SRD. Δεν ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους δείκτες αναφοράς της αριστείας
που περιγράφονται, αλλά επαληθεύουν τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε
το έγγραφο SRD ως οδηγός για τον εντοπισμό κατάλληλων εθελοντικών μέτρων τα οποία μπορεί να εφαρμόσει ο
οργανισμός για να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.
Η καταχώριση στο EMAS είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ο οργανισμός σχεδιάζει
να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις (και επανεξετάζει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις) συμβουλεύεται το
έγγραφο SRD σχετικά με συγκεκριμένα θέματα ώστε να αντλήσει έμπνευση για τα ζητήματα που πρέπει να χειριστεί
στη συνέχεια με σταδιακή προσέγγιση.

Διάρθρωση του κλαδικού εγγράφου αναφοράς

Το έγγραφο αυτό αποτελείται από 4 κεφάλαια. Το κεφάλαιο 1 παρουσιάζει το νομικό πλαίσιο του EMAS και
περιγράφει πώς χρησιμοποιείται το έγγραφο αυτό, ενώ το κεφάλαιο 2 καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του εγγράφου
SRD. Το κεφάλαιο 3 περιγράφει συνοπτικά τις διάφορες βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης (BEMP)
παραθέτοντας επίσης πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής τους, κυρίως όσον αφορά τις νέες και
υφιστάμενες εγκαταστάσεις και/ή τα νέα και υπάρχοντα καταστήματα καθώς και τις ΜΜΕ. Για κάθε βέλτιστη πρακτική
περιβαλλοντικής διαχείρισης παρατίθενται επίσης και οι κατάλληλοι δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και οι σχετικοί
δείκτες αναφοράς της αριστείας. Για καθένα από τα διαφορετικά μέτρα και τεχνικές που παρουσιάζονται, αναφέρονται
τουλάχιστον δύο δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων για να επισημαίνεται το γεγονός ότι στην πράξη χρησιμοποιούνται
διάφοροι δείκτες.
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Τέλος, το κεφάλαιο 4 παρουσιάζει έναν συγκεντρωτικό πίνακα με τους πιο σημαντικούς δείκτες περιβαλλοντικών
επιδόσεων, με σχετικές εξηγήσεις και συναφείς δείκτες αναφοράς της αριστείας.
2.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν έγγραφο SRD αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση των οργανισμών του τομέα λιανικού εμπορίου. Ο
τομέας αυτός τοποθετείται στο πλαίσιο της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που
θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) με
κωδικό NACE 47 (NACE αναθ. 2): «λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών». Εξαιρείται η λιανική πώληση υπηρεσιών, π.χ. εστιατόρια, κομμωτήρια, ταξιδιωτικοί πράκτορες.
Καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας για τα προϊόντα που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, όπως
περιγράφεται στο ακόλουθο σύστημα εισόδου/εξόδου.

Σχήμα 2.1.
Επισκόπηση των εισροών και εκροών του τομέα λιανικού εμπορίου

Οι κύριες περιβαλλοντικές πτυχές που πρέπει να διαχειριστούν οι οργανισμοί που ανήκουν στον τομέα λιανικού
εμπορίου καθορίζονται στον πίνακα 2.1.
Για κάθε κατηγορία, ο πίνακας παρουσιάζει τις πτυχές που καλύπτει το παρόν έγγραφο SRD. Αυτές οι περιβαλλοντικές
πτυχές επιλέχθηκαν ως οι πλέον σημαντικές για τους εμπόρους λιανικής πώλησης. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές πτυχές
τις οποίες πρέπει να διαχειριστούν συγκεκριμένοι έμποροι λιανικής θα πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση. Θα
μπορούσαν επίσης να είναι χρήσιμες και περιβαλλοντικές πτυχές, όπως π.χ. τα λύµατα, τα επικίνδυνα απόβλητα, η
βιοποικιλότητα ή τα υλικά για άλλους τομείς από εκείνους που απαριθμούνται.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της
στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της
30.12.2006, σ. 1).
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Πίνακας 2.1.
Κύριες περιβαλλοντικές πτυχές που καλύπτονται στο παρόν έγγραφο
Κατηγορία

Χαρακτήρας (1)

Πτυχές που καλύπτονται στο παρόν έγγραφο

Ενεργειακή απόδοση

Άμεσος

Σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) κτι
ρίων, σύστημα ψύξης, φωτισμός, συσκευές, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, παρακολούθηση της ενέργειας

Ατμοσφαιρικές εκπομπές

Άμεσος

Ψυκτικά μέσα

Αλυσίδα εφοδιασμού

Έμμεσος

Επιχειρηματικές στρατηγικές, ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τα
προϊόντα, μηχανισμοί βελτίωσης, επιμέλεια επιλογών, περιβαλλο
ντικά κριτήρια, πληροφορίες και διάδοση πληροφοριών, περιβαλ
λοντικό σήμα (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που πωλού
νται με το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (2)

Μεταφορές και εφοδια
στική

Άμεσος/έμμεσος

Παρακολούθηση, δημόσιες συμβάσεις, λήψη αποφάσεων, τρόποι
μεταφοράς, δίκτυο διανομής, προγραμματισμός, σχεδιασμός συ
σκευασίας

Απόβλητα

Άμεσος

Απόβλητα τροφίμων, συσκευασίες, συστήματα επιστροφής

Υλικά και πόροι

Άμεσος

Κατανάλωση χαρτιού

Νερό

Άμεσος

Συλλογή και επεξεργασία υγρών όμβριων υδάτων

Επιρροή στους καταναλω
τές

Έμμεσος

Περιβαλλοντικές πτυχές που συνδέονται με την κατανάλωση,
π.χ. στις πλαστικές σακούλες

(1) Αυτή είναι μια κατά προσέγγιση ταξινόμηση της φύσης των περιβαλλοντικών πτυχών σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009. Η άμεση ή έμμεση φύση κάθε περιβαλλοντικής πτυχής θα πρέπει να αξιολογείται για
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
(2) Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από εταιρείες που πωλούνται στο πλαίσιο του εμπορικού σήματος άλλης εταιρείας (π.χ. του
λιανοπωλητή). Τα προϊόντα με το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ονομάζονται επίσης προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Κατά συνέπεια, οι «βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης» που παρουσιάζονται συγκεντρώνονται ως εξής:
— βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ψυκτικών
μέσων
— βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής αειφορίας των αλυσίδων εφοδιασμού του λιανικού
εμπορίου
— Βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση των μεταφορών και των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής
— βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα απόβλητα
— άλλες βέλτιστες πρακτικές (μειωμένη κατανάλωση και τη χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον χαρτιού για
εμπορικές εκδόσεις, συλλογή και επαναχρησιμοποίηση ομβρίων υδάτων και επιρροή στην περιβαλλοντική
συμπεριφορά των καταναλωτών).
Οι βέλτιστες πρακτικές καλύπτουν τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές του τομέα.
3.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

3.1.

Ενεργειακή απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ψυκτικών μέσων

3.1.1.

Σχεδιασμός και εκ των υστέρων εξοπλισμός του κελύφους του κτιρίου για τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση

Βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι να βελτιωθεί το κέλυφος των κτιρίων των υφιστάμενων εταιρειών
λιανικής πώλησης με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι ενεργειακές απώλειες σε αποδεκτό και εφικτό επίπεδο, μέσω της
εφαρμογής διαφόρων τεχνικών, όπως εκείνες που απεικονίζονται στον πίνακα 3.1. Επιπλέον, βέλτιστες πρακτικές
περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός του κελύφους των κτιρίων προκειμένου να ανταπο
κρίνονται σε απαιτητικά πρότυπα πέραν των υφιστάμενων κανονισμών, ιδιαίτερα για τα νέα κτίρια.
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Πίνακας 3.1.
Στοιχεία του κελύφους του κτιρίου και σχετικές τεχνικές
Στοιχείο κελύφους

Τοίχωμα/πρόσοψη/οροφή/δάπεδο — ταβάνι
υπογείου

Τεχνική

Αλλαγή στα μονωτικά υλικά
Τεχνικές που αυξάνουν το πάχος της μόνωσης

Παράθυρα/υαλοπίνακες

Αλλαγή σε πιο αποδοτικούς υαλοπίνακες
Αλλαγή σε πιο αποδοτικά πλαίσια

Σκίαση

Χρήση εξωτερικών και εσωτερικών συστημάτων σκίασης

Αεροστεγανότητα

Βελτίωση των θυρών
Πόρτες υψηλής ταχύτητας
Σφράγιση
Χρήση διαχωριστικών τμημάτων

Συνολικό κέλυφος

Προσανατολισμός
Συντήρηση

Δυνατότητα εφαρμογής

Από τεχνική άποψη, είναι εφικτό για κάθε νέο και υφιστάμενο κτίριο ή κτιριακή μονάδα. Οι ενοικιαστές μπορούν να
θέσουν σε εφαρμογή μηχανισμούς για να επηρεάσουν τους ιδιοκτήτες και θα πρέπει να έχουν επίγνωση της σημασίας
του κελύφους του κτιρίου για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Ο εκ των υστέρων εξοπλισμός του κελύφους του
κτιρίου απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Σε γενικές γραμμές, αυτή η βέλτιστη πρακτική οδηγεί σε εξοικονόμηση
κόστους, αλλά με μεγάλες περιόδους απόσβεσης και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί αυτή η βέλτιστη
πρακτική μαζί με άλλες μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις του καταστήματος (π.χ. διάρθρωση καταστήματος, φωτισμός,
ασφάλεια, διαρθρωτικές αλλαγές, επεκτάσεις κ.λπ.) προκειμένου να μειωθεί το κόστος της.
Η εφαρμογή αυτής της βέλτιστης πρακτικής στις μικρές επιχειρήσεις (1) είναι συνήθως αρκετά περιορισμένη, λόγω
των υψηλών επενδύσεων που απαιτούνται και της έλλειψης επιρροής σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κτιρίου.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ1) Ειδική ενεργειακή χρήση του καταστήματος ανά m2 δα1) Ειδική ενεργειακή χρήση ανά m2 της περιοχής πωλή
σεων για θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό χαμηλό
(περιοχή πωλήσεων) και έτος.
τερη ή ίση με 0 kWh/m2/έτος αν μπορεί να ανακτη
2
δ2) Ειδική ενεργειακή χρήση του καταστήματος ανά m
θεί
η απώλεια θερμότητας από την ψύξη. Σε αντί
(περιοχή πωλήσεων) και έτος ως προς την πρωτογενή
θετη
περίπτωση, χαμηλότερη ή ίση με 40 kWh/m2/
ενέργεια.
έτος για νέα κτίρια και 55 kWh/m2/έτος για υφι
στάμενα κτίρια (1)
(1) Ο παρών δείκτης αναφοράς μπορεί επίσης να εξεταστεί υπό το πρίσμα της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
(ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13) και των εθνικών ορισμών των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΝΖΕΒ). Επεξή
γηση/Παράδειγμα αυτού είναι το όριο των 20 kWh/m2/έτος (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
CELEX:52013DC0483).
(1) Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ [Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36)].
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Μελέτη εγκαταστάσεων για τα υφιστάμενα και τα νέα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού

Η βέλτιστη πρακτική είναι να εξοπλιστούν εκ των υστέρων τα υφιστάμενα συστήματα HVAC (θέρμανσης, αερισμού και
κλιματισμού) προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα στους
εσωτερικούς χώρους. Η βέλτιστη πρακτική είναι να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός των συστημάτων HVAC σε νέα
κτίρια, χρησιμοποιώντας καινοτόμα συστήματα για να μειωθεί η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας και να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα.
Η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σχεδιασμού θα πρέπει να επιτρέπει καλύτερη ενσωμάτωση εντός του κελύφους
του κτιρίου, αποφεύγοντας τις υπέρμετρες διαστάσεις και χρησιμοποιώντας τον προσανατολισμό του κτιρίου ως τρόπο
για την ελαχιστοποίηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένα, για τα νέα καταστήματα μπορούν να
ισχύουν τα εξής: χρήση υαλοπινάκων, απώλεια θέρμανσης από την ψύξη, ανανεώσιμη ενέργεια, αντλία θερμότητας και
άλλα καινοτόμα συστήματα. Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων και τα συστήματα
ενεργειακής διαχείρισης θεωρούνται βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη συντήρηση των συστημάτων HVAC.
Δυνατότητα εφαρμογής

Η συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική εφαρμόζεται πλήρως στα νέα κτίρια. Σε κάθε υφιστάμενο κτίριο, το σύστημα HVAC
είναι δυνατόν να εφαρμοστεί εκ των υστέρων προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, αν και τα χαρακτη
ριστικά του κτιρίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον αντίκτυπο του εκ των υστέρων εξοπλισμού του συστήματος
HVAC. Η κλιματική επιρροή είναι πολύ σημαντική προκειμένου να γίνει επιλογή για τις τεχνικές που μπορούν να
εφαρμοστούν. Η εφαρμογή νέων συστημάτων HVAC σε υφιστάμενο κτίριο, π.χ. μπορούν να εφαρμοστούν εν μέρει με
αποδεκτές οικονομικές επιδόσεις η εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα
ανάκτησης θερμότητας και ολοκληρωμένες αρχές σχεδιασμού, όπως το πρότυπο της παθητικής κατοικίας.
Η διάρθρωση του καταστήματος έχει έντονη επίδραση στις επιδόσεις του συστήματος HVAC, ιδίως οι προδιαγραφές
σχεδιασμού που σχετίζονται με τη διαδικασία ψύξης, όπου μπορεί να ανακτηθεί τεράστια ποσότητα απορριπτόμενης
θερμότητας.
Για τις μικρές επιχειρήσεις, ο βαθμός επιρροής σχετικά με τον σχεδιασμό του συστήματος HVAC μπορεί να είναι
αμελητέος, αν και θα πρέπει να συμμετέχουν στην εφαρμογή και τη σύσταση της βέλτιστης πρακτικής που
περιγράφεται.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ1) Ειδική ενεργειακή χρήση του καταστήματος ανά m2 δα1) Ειδική ενεργειακή χρήση ανά m2 της περιοχής πωλή
σεων για θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό χαμηλό
(περιοχή πωλήσεων) και έτος.
τερη ή ίση με 0 kWh/m2/έτος αν μπορεί να ανακτη
δ2) Ειδική ενεργειακή χρήση του καταστήματος ανά m2
θεί
η απώλεια θερμότητας από την ψύξη. Σε αντί
(περιοχή πωλήσεων) και έτος ως προς την πρωτογενή
θετη
περίπτωση, χαμηλότερη ή ίση με 40 kWh/m2/
ενέργεια.
έτος για νέα κτίρια και 55 kWh/m2/έτος για υφι
στάμενα κτίρια.
3.1.3.

Χρήση ολοκληρωμένων αρχών σχεδιασμού για τα κτίρια

Η βέλτιστη πρακτική συνίσταται στη χρήση ολοκληρωμένων αρχών σχεδιασμού για το σύνολο ή για μέρη του κτιρίου
να μειωθεί η ζήτηση ενέργειας του καταστήματος. Οι ολοκληρωμένες σχεδιαστικές αρχές ελαχιστοποιούν της χρήση
ενέργειας και συναφείς δαπάνες ενός κτιρίου, ενώ παρέχουν καλές συνθήκες θερμικής άνεσης για τους ενοίκους.
Ορισμένες υποδειγματικές απαιτήσεις απεικονίζονται στον πίνακα 3.2.
Πίνακας 3.2.
Παραδείγματα απαιτήσεων για ολοκληρωμένες αρχές σχεδιασμού
Απαιτήσεις

Παραδείγματα μέτρων για την επίτευξή τους

Η ενεργειακή ανάγκη του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη Βελτίωση της μόνωσης. Συνιστώμενος συντελεστής θερμο
χώρου πρέπει να είναι χαμηλότερη από 15 kWh/m2/έτος περατότητας Κ χαμηλότερος από 0,15 W/m2K
Το ειδικό θερμικό φορτίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα Σχεδιασμός χωρίς θερμικές γέφυρες
10 W/m2
Συντελεστής θερμοπερατότητας Κ παραθύρων χαμηλότε
Το κτίριο δεν πρέπει να παρουσιάζει διαρροή αέρα μεγα ρος από 0,85 W/m2K
λύτερη από 0,6 φορές τον όγκο του ανά ώρα
Αεροστεγή. Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας
Η συνολική χρήση πρωτογενούς ενέργειας δεν μπορεί να από τον αέρα/απαγωγής
είναι υψηλότερη από 120 kWh/m2/έτος
Εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συστημάτων ή αντλιών
θερμότητας (η τελική ενεργειακή ζήτηση αποκλείει τη
συμβολή της ηλιακής ενέργειας και ενέργειας του περι
βάλλοντος που χρησιμοποιούνται επιτόπου για την παρα
γωγή θερμότητας)

22.5.2015

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 127/33

Δυνατότητα εφαρμογής

Ολοκληρωμένα σχέδια υλοποιούνται συνήθως κατά τον σχεδιασμό νέων κτιρίων. Η αρχή είναι εν μέρει κατάλληλη για
τα υφιστάμενα κτίρια, δεδομένου ότι ορισμένα στοιχεία μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς υψηλό κόστος επένδυσης. Οι
κλιματικές συνθήκες μπορούν επίσης να επηρεάσουν την απόφαση για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη αρχή. Για
παράδειγμα, το πρότυπο της παθητικής κατοικίας αναπτύχθηκε κυρίως από γερμανούς και σουηδούς ερευνητές, αλλά
μπορεί να εφαρμοστεί και σε θερμότερα κλίματα. Το κόστος της επένδυσης κτιρίου σχεδιασμένου σύμφωνα με υποδειγ
ματικές ολοκληρωμένες προσεγγίσεις δεν υπερβαίνει το 10-15 % του επιπλέον κόστους σε σύγκριση με μια συμβατική
κατασκευή. Από την ανάλυση του κόστους του κύκλου ζωής προκύπτει ότι ο σχεδιασμός κτιρίου παθητικής κατοικίας
αντιστοιχεί στο ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής, δεδομένου ότι το σύστημα θέρμανσης που απαιτείται είναι σχετικά απλό
και η θερμαντική ισχύς είναι περιορισμένη.
Για τις μικρές επιχειρήσεις, η χρήση ολοκληρωμένων αρχών σχεδιασμού για την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής
ζήτησης των νέων κτιρίων μπορεί να θεωρηθεί οικονομικά αποδοτική δραστηριότητα προμήθειας, χωρίς συγκεκριμένους
περιορισμούς, εκτός από την πρόσθετη αρχική επένδυση.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ1) Ειδική ενεργειακή χρήση του καταστήματος ανά m2 δα1) Ειδική ενεργειακή χρήση ανά m2 της περιοχής πωλή
σεων για θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό χαμηλό
(περιοχή πωλήσεων) και έτος.
τερη ή ίση με 0 kWh/m2/έτος αν μπορεί να ανακτη
δ2) Ειδική ενεργειακή χρήση του καταστήματος ανά m2
θεί
η απώλεια θερμότητας από την ψύξη. Σε αντί
(περιοχή πωλήσεων) και έτος ως προς την πρωτογενή
θετη
περίπτωση, χαμηλότερη ή ίση με 40 kWh/m2/
ενέργεια.
έτος για νέα κτίρια και 55 kWh/m2/έτος για υφι
στάμενα κτίρια.

3.1.4.

Ολοκλήρωση της ψύξης και συστήματα θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού (HVAC)

H βέλτιστη πρακτική είναι να ανακτηθεί η απορριπτόμενη θερμότητα του ψυκτικού κύκλου και να μεγιστοποιηθεί η
χρήση της. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων έχουν τη δυνατότητα, υπό ορισμένες περιστάσεις, να
δημιουργούν πλεονάζουσα θερμότητα, ακόμη και μετά τη χρήση της θερμότητας για θέρμανση χώρου, η οποία μπορεί
να παρασχεθεί σε άλλα τμήματα του ίδιου κτιρίου ή σε άλλα κτίρια.
Δυνατότητα εφαρμογής

Τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τα νέα ή υφιστάμενα κτίρια καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων και
η λειτουργία αυτών των συστημάτων θα είχε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με διάφορους παράγοντες:
— Μέγεθος και χρήση κτιρίου: τα μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης συνήθως δεν στεγάζονται μόνα τους στα
κτίριά τους. Επομένως, η «γειτονία» (π.χ. μικρά καταστήματα σ' ένα εμπορικό κέντρο) αποτελεί δυνητικό
καταναλωτή της πλεονάζουσας θερμότητας. Κατά γενικό κανόνα, ένα σουπερμάρκετ με σύνηθες ψυκτικό φορτίο
και βελτιστοποιημένο κέλυφος θα μπορούσε να ανακτήσει αρκετή ενέργεια για να θερμάνει επιφάνεια διπλάσια από
τη δική του.
— Σχεδιασμός και συντήρηση συστήματος HVAC: όλα τα στοιχεία του συστήματος HVAC θα πρέπει να σχεδιάζονται
και να συντηρούνται σωστά. Η ανάκτηση θερμότητας από τον αέρα απαγωγής, κατά παραγγελία έλεγχος του
αερισμού με αισθητήρες CO2 και παρακολούθηση της αεροστεγανότητας και της ποιότητας του αέρα των
εσωτερικών χώρων είναι τεχνικές που συνιστώνται ανεπιφύλακτα.
— Το ψυκτικό φορτίο: τα μικρότερα καταστήματα προσφέρουν περισσότερα προϊόντα σε ψύξη ανά τετραγωνικό
μέτρο του της περιοχής πωλήσεων και η αποδοτικότητα στην ψύξη είναι χαμηλότερη. Επιπλέον, η τάση προς
αύξηση της ποσότητας των διαθέσιμων προϊόντων σε ψύξη είναι επίσης σημαντική. Το μέγεθος του καταστήματος
δεν επηρεάζει τη δυνατότητα τεχνικής εφαρμογής ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, αλλά η οικονομική αποδοτι
κότητα του όλου συστήματος θα είναι χαμηλότερη για τα μικρά καταστήματα.
— Κλιματικές συνθήκες: σε ψυχρά κλίματα, το φορτίο για την ψύξη είναι χαμηλότερο απ' ό,τι στις θερμότερες
περιοχές. Ταυτόχρονα, η ζήτηση θερμότητας των κτιρίων της Βόρειας Ευρώπης είναι υψηλότερη και, ως εκ τούτου,
η ενσωμάτωσή τους θα εξαρτηθεί από την ποιότητα του κελύφους του κτιρίου. Για τα θερμότερα κλίματα,
π.χ. μεσογειακές χώρες της Ευρώπης, η ζήτηση ψύξης μπορεί να είναι πολύ σημαντική και η αεροστεγανότητα του
κτιρίου μπορεί να αυξήσει τα εσωτερικά κέρδη. Είναι, επομένως, αναγκαίος ένας βελτιστοποιημένος σχεδιασμός
αερισμού. Η μηχανική ψύξη τη νύχτα και η μεταβλητή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (π.χ. 21-26 °C) αποτελούν
επίσης συνιστώμενες τεχνικές.
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— Θερμοκρασία περιβάλλοντος: κατά την ολοκλήρωση του κύκλου ψύξης, υπάρχει ένα όριο στη θερμοκρασία
περιβάλλοντος, το οποίο εξαρτάται από τον σχεδιασμό του συστήματος, όταν ο ρυθμός της παραγωγής απορρι
πτόμενης θερμότητας δεν είναι αρκετός για να διατηρηθεί κατάλληλη θερμοκρασία εντός των κτιρίων. Ενδέχεται να
χρειάζεται επιπλέον πηγή θέρμανσης, αλλά και πάλι αυτό εξαρτάται από την ποιότητα του κελύφους του κτιρίου.
— Ιδιοκτησία κτιρίων: πολλά καταστήματα ενσωματώνονται σε κτίριο κατοικιών ή σε εμπορικό κτίριο, το οποίο
ανήκει σε τρίτο μέρος. Η καλύτερη ολοκλήρωση της ανάκτησης της θερμότητας, επομένως, πρέπει να εμπλέκει και
τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των κτιρίων.
Αυτή η βέλτιστη πρακτική εφαρμόζεται για κάθε νέο και υφιστάμενο σύστημα ψύξης που τοποθετείται σε νέα ή ανακαι
νισμένα καταστήματα, και είναι πλήρως εφαρμοστέα για τις μικρές επιχειρήσεις (εφόσον ισχύουν οι παραπάνω όροι).
Ωστόσο, οι μικρές εταιρείες μπορούν να ζητήσουν εξωτερική τεχνική βοήθεια.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ1) Ειδική ενεργειακή χρήση του καταστήματος ανά m2 δα2) Χρήση ενέργειας για τη θέρμανση χώρου 0 kWh/
(περιοχή πωλήσεων) και έτος.
m2/έτος (απουσία συστήματος θέρμανσης), αν μπο
ρεί να ανακτηθεί η θερμότητα που παράγεται από
δ3) Ανακτημένη θερμότητα από το σύστημα ψύξης ανά
την ψύξη.
2
m (περιοχή πωλήσεων) και έτος.

3.1.5.

Παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης των καταστημάτων

Η βέλτιστη πρακτική είναι η παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας που κάνουν οι διεργασίες στο εσωτερικό του
καταστήματος (τουλάχιστον οι πλέον ενεργοβόρες διεργασίες, όπως θέρμανση, ψύξη, φωτισμός κ.λπ.), καθώς και σε
επίπεδα καταστήματος και/ή οργάνωσης. Επίσης, βέλτιστη πρακτική είναι να γίνεται σύγκριση της κατανάλωσης
ενέργειας (ανά διαδικασία) και να εφαρμόζονται προληπτικά και διορθωτικά μέτρα.
Δυνατότητα εφαρμογής

Μπορεί να εφαρμοστεί ένα σύστημα παρακολούθησης για οποιονδήποτε τρόπο πώλησης. Απαιτείται διάθεση επιπλέον
πόρων εάν δεν υπάρχει κατάλληλη δομή επιχειρηματικής διαχείρισης. Η πρακτική αυτή μπορεί να απαιτήσει συμπληρω
ματικές προσπάθειες για υπάρχοντα καταστήματα.
Οι μικρές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ένα ή μερικά καταστήματα ενδέχεται να χρειάζονται ορθή δομή επιχειρη
ματικής διαχείρισης και προσεγγίσεις κοινής ευθύνης για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν το κατάλληλο
σύστημα παρακολούθησης. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα οικονομικής προσιτότητας για την εφαρμογή αυτής της
βέλτιστης πρακτικής στα υφιστάμενα καταστήματα.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

δ4) Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης (Ν/Ο)
δ5) Ποσοστό των καταστημάτων που ελέγχονται
δ6) Αριθμός των ελεγχόμενων διαδικασιών

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δα3) Το 100 % των καταστημάτων και των διαδικασιών
παρακολουθούνται και τα στοιχεία για τη χρήση
ενέργειας υποβάλλονται με εκθέσεις σε ετήσια βάση
(με βάση το αποτέλεσμα ετήσιου ενεργειακού ελέγ
χου) (*).
δα4) Μηχανισμοί συγκριτικής αξιολόγησης που εφαρμό
ζονται.

(*) Σημείωση: Στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε
ενεργειακούς ελέγχους, που διενεργούνται από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, κάθε τέσσερα έτη, και για πρώτη φορά έως τις
5 Δεκεμβρίου 2015.

3.1.6.

Αποδοτική ψύξη, συμπεριλαμβανομένων των ψυκτικών μέσων

Η βέλτιστη πρακτική είναι η εφαρμογή μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα ψύξης καταστήματος
τροφίμων, ιδίως η κάλυψη των βιτρινών ψύξης με γυάλινα καπάκια, όταν το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας
παράγει σχετικά περιβαλλοντικά οφέλη.
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Η βέλτιστη πρακτική είναι η χρήση φυσικών ψυκτικών μέσων σε καταστήματα τροφίμων, καθώς ο περιβαλλοντικός
αντίκτυπος θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά και να αποφεύγονται οι διαρροές, εξασφαλίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις
είναι ερμητικά σφραγισμένες και διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Δυνατότητα εφαρμογής

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων με σημαντικό φορτίο ψύξης. Η κάλυψη
των ψυκτικών θαλάμων μπορεί να έχει σύντομους χρόνους απόσβεσης (κάτω των τριών ετών) όταν η αναμενόμενη
εξοικονόμηση είναι ίση ή μεγαλύτερη του 20 %. Η κάλυψη των βιτρινών ψύξης μπορεί επίσης να επηρεάσει τη θερμική
συμπεριφορά του καταστήματος, καθώς και την υγρασία του εσωτερικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η εφαρμογή
φυσικών ψυκτικών μέσων, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας υπό
ορισμένες συνθήκες λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων.
Η δυνατότητα εφαρμογής σε μικρές επιχειρήσεις μπορεί να περιορίζεται σε οργανισμούς που χρησιμοποιούν
εμπορικά συστήματα ψύξης, συστήματα τόσο μέσω συνδεόμενης υπομονάδας όσο και εξ αποστάσεως.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας

Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ1) Ειδική ενεργειακή χρήση του καταστήματος δα5) 100 % καλυμμένοι ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλής θερμοκρασίας.
ανά m2 (περιοχή πωλήσεων) και έτος.
δα6) 100 % χρήση επισκέψιμων τομέων απλής ψύξης (π.χ. το σύ
δ7) Ειδική (γραμμική) ενεργειακή χρήση της
στημα «cash and carry») ή 100 % κάλυψη ψύξης μέσης θερ
μοκρασίας όπου αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση
ψύξης ανά μέτρο βιτρίνας ψύξης και έτος.
ενέργειας
άνω του 10 %.
δ8) Ποσοστό καταστημάτων που χρησιμοποιούν
φυσικά ψυκτικά μέσα.

δα7) Ειδική (γραμμική) ενεργειακή χρήση ψύξης 3 000 kWh/m
ανά έτος.
δ9) Έλεγχος των διαρροών (% του ψυκτικού
μέσου).
δα8) Γενική χρήση φυσικών ψυκτικών μέσων.

3.1.7.

Αποδοτικός φωτισμός

Βέλτιστη πρακτική είναι ο σχεδιασμός στρατηγικών ευφυούς φωτισμού με ενισχυμένη απόδοση και μείωση της
κατανάλωσης, η χρήση του φυσικού φωτός χωρίς να θίγεται ο τρόπος των πωλήσεων και η χρήση έξυπνων ελέγχων,
κατάλληλου σχεδιασμού συστήματος και των πλέον αποδοτικών συσκευών φωτισμού, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα
βέλτιστα επίπεδα φωτισμού.

Δυνατότητα εφαρμογής

Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τρόπους πώλησης. Επηρεάζεται και ο ειδικός φωτισμός για σκοπούς
μάρκετινγκ. Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η επίδραση των περισσότερων υαλοπινάκων που επιτρέπουν
την περαιτέρω χρήση του φυσικού φωτός, σχετικά με τη θερμική ισορροπία του καταστήματος. Ο ορισμός βέλτιστης
στρατηγικής φωτισμού και η χρήση των πλέον αποδοτικών συσκευών μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων άνω
του 50 % σε σύγκριση με τις τρέχουσες επιδόσεις.
Η χρήση έξυπνων συστημάτων φωτισμού και οι αποδοτικές συσκευές είναι εφικτές για τις μικρές επιχειρήσεις.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας

Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ1)

Ειδική ενεργειακή χρήση του καταστήματος ανά m2 δα9) Ισχύς εγκατεστημένου φωτισμού χαμηλότερη από
της περιοχής πωλήσεων και έτος.
12 W/m2 για σουπερμάρκετ και 30 W/m2 για ειδι
κευμένα καταστήματα (1).
δ10) Ισχύς εγκατεστημένου φωτισμού ανά m2.

(1) Αυτός ο δείκτης αναφοράς μπορεί να εξεταστεί υπό το πρίσμα των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ για τον φωτισμό εσωτερικού χώ
ρου των καταστημάτων λιανικής πώλησης, που είναι 3,5 W/m2/100 lux (στοιχειώδη κριτήρια) ή 3,2 W/m2/100 lux (αναλυτικά
κριτήρια) Βλέπε: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdf
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Δευτερεύοντα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Η βέλτιστη πρακτική είναι να εφαρμοστούν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα κέντρα διανομής, για τον έλεγχο της
χρήσης της ενέργειας σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, για την
εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και να κοινοποιηθούν οι προσπάθειες του
οργανισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας εντός και εκτός του οργανισμού.
Δυνατότητα εφαρμογής

Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά το μέγεθος, τον τύπο και τη γεωγραφική θέση του λιανοπωλητή προκειμένου να
οργανωθεί ένα συνολικό σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, λαμβανομένων υπόψη των συσκευών, των κέντρων
διανομής, των ειδικών χρήσεων ενέργειας ή της επικοινωνίας και της κατάρτισης.
Για τις μικρές επιχειρήσεις, η προμήθεια αποδοτικών συσκευών, η κατάρτιση του προσωπικού και η επικοινωνία είναι
εφικτά και οικονομικά προσιτά μέτρα.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας

Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

δ1)

Δείκτες αναφοράς αριστείας

Ειδική κατανάλωση ενέργειας του καταστήματος δα10) Παρακολουθείται το 100 % των κέντρων διανομής
ανά m2 (περιοχή πωλήσεων) και έτος.
που εξυπηρετούν αποκλειστικά τον λιανοπωλητή.

δ10) Ισχύς εγκατεστημένου φωτισμού και/ή συσκευών
ανά m2.
δ11) Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (1)
προκειμένου να προωθεί τη διαρκή βελτίωση (Ν/Ο).
(1) Το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης μπορεί να αποτελέσει μέρος του EMAS.

3.1.9.

Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας

Μετά την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής ζήτησης, η βέλτιστη πρακτική είναι να ενσωματωθούν οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στα καταστήματα. Η κάλυψη της ζήτησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει σημαντικά περιβαλλοντικά
οφέλη. Ωστόσο, έχει καθοριστική σημασία πρώτα να μειωθεί η ζήτηση ενέργειας και να αυξηθεί η αποδοτικότητα όπως
εξηγείται στα σημεία 3.1.1 έως 3.1.8 και, στη συνέχεια, να ενσωματωθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το
υπόλοιπο της ζήτησης ενέργειας. Η εφαρμογή των αντλιών θερμότητας και συστημάτων συνδυασμένης παραγωγής
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη.
Δυνατότητα εφαρμογής

Κατ' αρχήν, εφαρμόζεται σε κάθε τύπο καταστήματος. Σημαντικοί περιορισμοί είναι η διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, η προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων στο δάπεδο ή στην οροφή και η σταθερότητα της ζήτησης για
συστήματα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού.
Οι «πράσινες αγορές» μπορεί να είναι μια καλή λύση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για τις μικρές επιχειρήσεις, η
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή άλλων εναλλακτικών πηγών είναι εφικτή.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας

Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ12) Ειδική εναλλακτική παραγωγή ενέργειας επιτόπου ή δα11) Να υπάρχουν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανά
κοντά στο κτίριο ανά m2 της περιοχής πωλήσεων
λωση ενέργειας (καταστήματα ή κέντρα διανομής),
ανά πηγή ενέργειας.
όπου οι τοπικές συνθήκες επιτρέπουν την παρα
γωγή ανανεώσιμης ενέργειας επιτόπου ή κοντά στο
δ13) Ποσοστό της ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται
κτίριο.
επιτόπου ή κοντά στο κτίριο, ως αναλογία της χρή
σης ενέργειας από το κατάστημα (1).
(1) Εναλλακτικά, αναλογία ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή κοντά στο κτίριο σύμφωνα με το πρότυπο prEN15603.
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Σχήμα 3.1.
Προτεινόμενη σειρά βασικών ερωτημάτων και ενεργειών (σκιασμένα ορθογώνια πλαίσια) που αντιπροσωπεύουν τη βέλτιστη
πρακτική για τη συστηματική βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού, χωρισμένα σε προϋποθέσεις και δύο στρατηγικές
(Σ1 και Σ2) (1)

3.2.1.

Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής αειφορίας της αλυσίδας εφοδιασμού στην επιχειρηματική στρατηγική και στις επιχειρηματικές
δραστηριότητες

Η βέλτιστη πρακτική είναι τα διευθυντικά στελέχη να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική αειφορία στην επιχειρηματική
στρατηγική, και το ειδικό διοικητικό προσωπικό (ιδανικά στο πλαίσιο ειδικής μονάδας) να συντονίζει την εφαρμογή των
αναγκαίων ενεργειών στις δραστηριότητες λιανικού εμπορίου. Οι δράσεις θα πρέπει τουλάχιστον να συντονίζονται σε
όλα τα άτομα ή τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την προμήθεια, την παρασκευή, τη διασφάλιση της ποιότητας, τις
μεταφορές και την εφοδιαστική, και το μάρκετινγκ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η θέσπιση ποσοτικών στόχων περιβαλλο
ντικής αειφορίας που κοινοποιούνται ευρέως και έχουν μεγάλο βάρος στην εταιρική διαδικασία λήψης αποφάσεων,
τόσο ως δείκτης όσο και ως προώθηση ενεργειών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής αειφορίας της αλυσίδας
εφοδιασμού. Μια σειρά ενεργειών βέλτιστης πρακτικής για τη συστηματική βελτίωση των αλυσίδων εφοδιασμού
προϊόντων, που καθορίζονται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά και περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, προτείνεται
στο Σχήμα 3.1. Η βέλτιστη πρακτική είναι η εφαρμογή αυτής της σειράς ενεργειών (αντανακλώντας επίσης τις
βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται στη συνέχεια).
Δυνατότητα εφαρμογής

Η ενσωμάτωση στρατηγικής για μια περιβαλλοντικά αειφόρο αλυσίδα εφοδιασμού στη δομή και τις δραστηριότητες
της διαχείρισης του εμπορίου λιανικής πώλησης είναι δυνατή για κάθε λιανοπωλητή. Για μεγάλες εταιρείες λιανικής
πώλησης, αυτή η βέλτιστη πρακτική είναι πιο περίπλοκη και απαιτεί εκτενή κατάρτιση και αναδιοργάνωση ώστε να
καθιερωθούν περιβαλλοντικά αειφόρες προτεραιότητες εφοδιασμού σε πρώτες ύλες. Η ενσωμάτωση της διαχείρισης της
περιβαλλοντικής αειφορίας της αλυσίδας εφοδιασμού σε οργανισμούς λιανικών πωλήσεων μπορεί να βελτιώσει τις
μακροπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις, δημιουργώντας μια εμπορική ταυτότητα με ισχυρή προστιθέμενη αξία και
εξασφαλίζοντας αποτελεσματική και αειφόρο προσφορά προϊόντων στο μέλλον.
(1) Τα βασικά προϊόντα αφορούν τα προϊόντα υψηλού όγκου πωλήσεων (σε αξία).
Προϊόντα προτεραιότητας, αντιθέτως, είναι εκείνα που έχουν υψηλό όγκο πωλήσεων (σε αξία) και περιβαλλοντικό αντίκτυπο: Όταν ο
λιανοπωλητής προσδιορίσει τα βασικά του προϊόντα, διενεργείται περιβαλλοντική εκτίμηση για το αποτύπωμά τους και εξετάζονται μόνο τα πιο
σημαντικά.
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Για τις μικρές επιχειρήσεις, οι εν λόγω ενέργειες μπορεί να είναι σχετικά απλές στην εφαρμογή και μπορεί να
συνδεθούν με μια αλλαγή στη θέση στην αγορά, ώστε να δοθεί έμφαση σε ένα φάσμα προϊόντων με πιο αειφόρο
προστιθέμενη αξία.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας

Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ14) Δημόσια υποβολή εκθέσεων ποσοτικών εταιρικών (b12) Συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελ
στόχων που σχετίζονται ειδικά με τη βελτίωση της
τίωση της αλυσίδας εφοδιασμού σε ομάδες προϊό
περιβαλλοντικής αειφορίας των αλυσίδων εφοδια
ντων προτεραιότητας
σμού προϊόντων προτεραιότητας
δ15) Παρουσία επιχειρηματικής μονάδας ανώτερου επιπέ
δου με αρμοδιότητα την προώθηση και τον συντονι
σμό ενεργειών περιβαλλοντικής αειφορίας στην αλυ
σίδα εφοδιασμού
δ16) Ποσοτικοί στόχοι εσωτερικών επιδόσεων (π.χ. για
τους εργαζομένους) που σχετίζονται ειδικά με την
περιβαλλοντική αειφορία της αλυσίδας εφοδιασμού

3.2.2.

Αξιολόγηση αλυσίδων εφοδιασμού βασικών προϊόντων για τον εντοπισμό προϊόντων προτεραιότητας, προμηθευτών και επιλογών
βελτίωσης και για τον εντοπισμό αποτελεσματικών μηχανισμών βελτίωσης της αλυσίδας εφοδιασμού προϊόντων

Σύμφωνα με την ακολουθία βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν για την περιβαλλοντική βελτίωση των αλυσίδων
εφοδιασμού λιανικής πώλησης (Σχήμα 3.1), οι λιανοπωλητές θα πρέπει να προσδιορίζουν τα προϊόντα προτεραιότητας,
τις διαδικασίες και τους προμηθευτές για τη βελτίωση, μέσω περιβαλλοντικής εκτίμησης των αλυσίδων εφοδιασμού
προϊόντων, με τη χρήση υφιστάμενων επιστημονικών πληροφοριών, διαβουλεύσεων με εμπειρογνώμονες (π.χ. ΜΚΟ) και
εργαλείων εκτίμησης του κύκλου ζωής. Στη συνέχεια, οι έμποροι λιανικής πώλησης πρέπει να προσδιορίζουν τις
σχετικές διαθέσιμες επιλογές βελτίωσης για ομάδες προϊόντων προτεραιότητας. Μια σημαντική πτυχή εδώ είναι ο
προσδιορισμός των σχετικών ευρέως αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών προτύπων από τρίτους, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να δηλώσουν υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων των προμηθευτών και/ή των
προϊόντων. Η δυνατότητα εφαρμογής και το επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος που εκπροσωπούνται από τα
πρότυπα αυτά διαφέρουν σημαντικά.
Ορισμένα πρότυπα είναι εφαρμόσιμα ευρέως (πίνακας 3.4 έως 3.7) και η βέλτιστη πρακτική για αυτά είναι να εξασφα
λίζεται ότι όλοι οι προμηθευτές ή τα προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με αυτά. Η οδηγία 2010/30/ΕΕ για την
ενεργειακή επισήμανση δημιούργησε ένα νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στους καταναλωτές αλλά και τους εμπόρους
λιανικής πώλησης να επικεντρώσουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους στην υψηλότερη κλάση ενεργειακής
απόδοσης. Άλλα πρότυπα δεν βασίζονται σε κριτήρια που μπορούν να εφαρμόζονται ευρέως για τη βελτίωση της
περιβαλλοντικής αειφορίας του συνόλου των προϊόντων και των προμηθευτών, αλλά αντιθέτως επιδιώκουν να προσδιο
ρίσουν πρωτοπόρα προϊόντα (πίνακας 3.3). Για παράδειγμα, το οικολογικό σήμα της ΕΕ απονέμεται σε προϊόντα τα
οποία επιδεικνύουν περιβαλλοντικές επιδόσεις του κύκλου ζωής που αντιστοιχούν στο ανώτερο 10-20 % των
προϊόντων στη σχετική κατηγορία. Η βέλτιστη πρακτική για πρότυπα υψηλών απαιτήσεων, όπως τα οικολογικά σήματα
ISO τύπου I (1) και τα πρότυπα για τα βιολογικά προϊόντα, είναι να προωθείται η επιλογή τους από τους καταναλωτές.
Πίνακας 3.3.
Ενδεικτικά και μη εξαντλητικά παραδείγματα προτύπων πιστοποίησης πρωτοπόρων περιβαλλοντικών προϊόντων και ομάδες
προϊόντων στις οποίες ισχύουν

Πρότυπο

Γαλάζιος άγγελος (Blue Angel)
Οικολογικό σήμα της ΕΕ
Σκανδιναβικός κύκνος (Nordic Swan)
Επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ (υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδο
σης)

(1) Οικολογικά σήματα τύπου I: Πιστοποιημένη περιβαλλοντική σήμανση τρίτου μέρους (ISO 14024).

Ομάδα προϊόντων

Μη εδώδιμα προϊόντα
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Πρότυπο

Ομάδα προϊόντων

Βιολογικά (σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής (1) και τον Προϊόντα τροφίμων
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (2)). Περιλαμβάνει GOTS, KRAV, Soil φυσικών ινών
Association, BioSuisse κ.λπ.

και

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρ
μογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών
προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250 της
18.9.2008, σ. 1).
(2) Κανονισμός (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 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

Για ευρέως εφαρμόσιμα πρότυπα, προτείνεται ένα απλό σύστημα ταξινόμησης, χρησιμοποιώντας ορισμένα συνήθη
πρότυπα ως παραδείγματα. Στον πίνακα 3.4 παρουσιάζονται λεπτομερή προτεινόμενα κριτήρια τα οποία θα επέβαλαν
τα πρότυπα στα προϊόντα και στην κατασκευή τους ώστε τα πρότυπα αυτά να θεωρούνται «βασικά», «βελτιωμένα» ή
«υποδειγματικά».
Πίνακας 3.4.
Προτεινόμενα κριτήρια ταξινόμησης για τα «βασικά», «βελτιωμένα» και «υποδειγματικά» πρότυπα για προϊόντα που
πωλούνται από εμπόρους λιανικής πώλησης
Βασικά

Βελτιωμένα

Υποδειγματικά

— συμμόρφωση με τις τοπικές κανο — ειδικές πρακτικές διαχείρισης που — ειδικές απαιτήσεις που αντιμετωπί
νιστικές διατάξεις
σχετίζονται με ουσιαστικές περι
ζουν με αρκετά σθεναρό και ολο
βαλλοντικές
βελτιώσεις
κληρωμένο τρόπο σημαντικές πε
— τήρηση μητρώων για τις σημαντι
ριβαλλοντικές πτυχές ώστε τα πι
κές περιβαλλοντικές πτυχές
— συμμόρφωση με τα ποσοτικά ση
στοποιημένα προϊόντα να μπορούν
μεία αναφοράς περιβαλλοντικών
— εφαρμογή γενικού σχεδίου διαχεί
να
χαρακτηριστούν ως περιβαλλο
επιδόσεων
ρισης
ντικά αειφόρα
— σε ορισμένες περιπτώσεις, απο — αποδεδειγμένη συνεχής βελτίωση
εντός συγκεκριμένου πλαισίου
κλεισμός των πλέον επιβλαβών
πρακτικών ή προϊόντων
— σε ορισμένες περιπτώσεις, δείκτες
αναφοράς για μια μειονότητα ση
μαντικών περιβαλλοντικών πτυχών

Παραδείγματα βασικών, βελτιωμένων και υποδειγματικών περιβαλλοντικών προτύπων, και ομάδες προϊόντων για τις
οποίες ισχύουν, απαριθμούνται στους πίνακες 3.5, 3.6 και 3.7 αντίστοιχα.
Οι πίνακες 3.5, 3.6, 3.7 και 3.8 περιλαμβάνουν ενδεικτικά και μη εξαντλητικά παραδείγματα που δεν συνιστούν την
επίσημη έγκριση των «βασικών», «βελτιωμένων» και «υποδειγματικών» προτύπων για ομάδες προϊόντων.
Πίνακας 3.5.
Ενδεικτικά και μη εξαντλητικά παραδείγματα «βασικών» περιβαλλοντικών προτύπων και ομάδες προϊόντων στις οποίες
ισχύουν
Πρότυπο

Ομάδα προϊόντων

GlobalGAP (Good Agricultural Practice) και πρότυπα Καλλιέργειες και κτηνοτροφία
αναφοράς
Oeko-Tex 1000

Κλωστοϋφαντουργία

Πιστοποίηση εθνικής/περιφερειακής παραγωγής (π.χ. πι Όλα τα προϊόντα
στοποίηση βρετανικής καταγωγής Red Tractor)
Ψάρια του κόκκινου καταλόγου (ακύρωση επιλογής)

Ψάρια
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Πίνακας 3.6.
Ενδεικτικά και μη εξαντλητικά παραδείγματα «βελτιωμένων» περιβαλλοντικών προτύπων και ομάδες προϊόντων στις οποίες
ισχύουν
Πρότυπα και πρωτοβουλίες

BCI (Better Cotton Initiative)

Ομάδα προϊόντων

Προϊόντα βαμβακιού

BCRSP (Basel Criteria on Responsible Soy Production) Σόγια (ζωοτροφές για τους τομείς των γαλακτοκομικών,
των αυγών και του κρέατος)
BSI (Better Sugarcane Initiative)

Προϊόντα ζάχαρης

4C (Common Code for the Coffee Community Asso Καφές
ciation)
Δίκαιο εμπόριο

Γεωργικά προϊόντα από αναπτυσσόμενες περιφέρειες

RA (Rainforest Alliance)

Γεωργικά προϊόντα από τις τροπικές ζώνες

RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil)

Προϊόντα φοινικέλαιου

PEFC (Programme for the Endorsement of Forestry Ξύλο και χαρτί
Certification)
RTRS (Round Table on Responsible Soy)

Σόγια (ζωοτροφές για τους τομείς των γαλακτοκομικών,
των αυγών και του κρέατος)

UTZ

Κακάο, καφές, φοινικέλαιο, τσάι

Πίνακας 3.7.
Ενδεικτικά και μη εξαντλητικά παραδείγματα «υποδειγματικών» περιβαλλοντικών προτύπων και ομάδες προϊόντων στις
οποίες ισχύουν
Πρότυπο

Ομάδα προϊόντων

FSC (Forest Stewardship Council)

Ξύλο και χαρτί

MSC (Marine Stewardship Council)

Άγρια θαλασσινά

Όταν δεν υπάρχουν ευρέως εφαρμόσιμα περιβαλλοντικά πρότυπα, η βέλτιστη πρακτική για τον λιανοπωλητή είναι να
προσδιορίσει στο πλαίσιο συμβατικών συμφωνιών περιβαλλοντικά κριτήρια τα οποία αφορούν τα σημεία περιβαλλο
ντικής ευαισθησίας της αλυσίδας εφοδιασμού, ή να παρέμβει για τη βελτίωση των επιδόσεων της αλυσίδας εφοδιασμού
με τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και τη συγκριτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Δυνατότητα εφαρμογής

Κάθε λιανοπωλητής μπορεί να εντοπίσει τους πλέον αποτελεσματικούς μηχανισμούς βελτίωσης της αλυσίδας
εφοδιασμού. Για τους μεγάλους λιανοπωλητές προϊόντων με το σήμα του κατασκευαστή, μπορούν να εφαρμοστούν
όλες οι πτυχές αυτής της βέλτιστης πρακτικής.
Για τις μικρές επιχειρήσεις, η τεχνική αυτή περιορίζεται στον προσδιορισμό των προϊόντων προτεραιότητας για την
επιμέλεια των επιλογών ή τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις με βάση την πιστοποίηση από τρίτους. Η εφαρμογή
συστηματικής και στοχευμένης προσέγγισης σε βάθος χρόνου δεν συνεπάγεται σημαντικές δαπάνες.
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Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ17) Το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που εκπρο (δα13) Εφαρμογή συστηματικής αξιολόγησης (ανεξάρ
σωπούνται από προϊόντα από τις αλυσίδες εφοδια
τητα ή με κοινοπραξίες) των αλυσίδων εφοδια
σμού που είναι περιβαλλοντικά βελτιωμένες με τη
σμού βασικών προϊόντων.
χρήση πιστοποίησης, προτύπων για τους λιανοπω
λητές ή παρεμβάσεων.
δ18) Αριθμός αλυσίδων εφοδιασμού προϊόντων προτε
ραιότητας που έχουν βελτιωθεί περιβαλλοντικά σε
μεγάλο βαθμό (τα βελτιωμένα προϊόντα αντιπροσω
πεύουν τουλάχιστον το 50 % της αξίας των πωλή
σεών τους στο πλαίσιο της ομάδας) μέσω της εφαρ
μογής τεχνικών βέλτιστης πρακτικής.

3.2.3.

Επιμέλεια επιλογών και πράσινες δημόσιες συμβάσεις των ομάδων προϊόντων προτεραιότητας με βάση την πιστοποίηση τρίτου
μέρους

Η βέλτιστη πρακτική είναι να αποκλειστούν τα πιο μη αειφόρα προϊόντα (π.χ. είδη που απειλούνται με εξαφάνιση) και
να απαιτείται εκτεταμένη (δηλαδή ο στόχος να είναι το 100 % του ποσοστού πωλήσεων) πιστοποίηση σύμφωνα με
περιβαλλοντικά πρότυπα τρίτου μέρους για προϊόντα τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως προτεραιότητες για περιβαλ
λοντική βελτίωση. Τα περιβαλλοντικά πρότυπα ισχύουν για προϊόντα και/ή προμηθευτές και σε γενικές γραμμές ταξινο
μούνται ως βασικά, βελτιωμένα ή υποδειγματικά σύμφωνα με την ακρίβεια και την πληρότητα των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων (βλέπε Πίνακα 3.8 για ενδεικτικά και μη εξαντλητικά παραδείγματα). Η βέλτιστη πρακτική είναι να
εφαρμόζεται το υψηλότερο επίπεδο ευρέως αποδεκτών περιβαλλοντικών προτύπων.
Πίνακας 3.8.
Ενδεικτικά και μη εξαντλητικά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που προωθούν τους δείκτες αναφοράς της αριστείας
για τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικών επιδόσεων σε ομάδες προϊόντων

Ομάδα προϊόντων

Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών
(πραγματικά ή επιδιωκόμενα ποσοστά πωλήσεων για διαφορετικά πρότυπα)

Καφές, τσάι

100 % Δίκαιο εμπόριο· 100 % 4C

Φρούτα και λαχανικά

100 % Global GAP

Λίπη και έλαια

100 % RSPO· 100 % RTRS

Θαλασσινά

100 % MSC

Ζάχαρη

100 % Δίκαιο εμπόριο

Κλωστοϋφαντουργία

100 % BCI

Ξύλο και χαρτί

100 % FSC

Δυνατότητα εφαρμογής

Αυτή ή βέλτιστη πρακτική εφαρμόζεται σε όλους τους εμπόρους λιανικής πώλησης. Ο δείκτης αναφοράς της αριστείας
εκφράζεται σε σχέση με τα προϊόντα με το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή που πωλούνται από μεγάλες εταιρείες
λιανικής πώλησης.
Οι μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν σειρά προϊόντων με το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή θα πρέπει να
αποφεύγουν τα πλέον επιβλαβή για το περιβάλλον προϊόντα (π.χ. ψάρια απειλούμενων ειδών) και να προμηθεύονται
επώνυμα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα (π.χ. πίνακα 3.3).
Τα περιβαλλοντικά πρότυπα τρίτων μερών ενδέχεται να μην καλύπτουν όλες τις σχετικές περιβαλλοντικές πτυχές και
διαδικασίες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα με αυστηρές περιβαλλοντικές
προδιαγραφές που να είναι ευρέως αποδεκτά για όλες τις ομάδες προϊόντων. Οι ομάδες προϊόντων που δεν
αναφέρονται στον πίνακα 3.8 μπορεί να προορίζονται για βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού, μέσω της επιβολής
απαιτήσεων για το προϊόν/προμηθευτή (π.χ. συγκριτική αξιολόγηση προμηθευτών) και της προώθησης πρωτοπόρων
«οικολογικών προϊόντων», όπως περιγράφονται στις επόμενες βέλτιστες πρακτικές.
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Εάν η περιβαλλοντική πιστοποίηση προσδιορίζεται με κριτήρια που «χαρακτηρίζουν τη σειρά», το κόστος συμμόρφωσης
και πιστοποίησης βαρύνει τους προμηθευτές και δεν μετακυλίεται στους εμπόρους λιανικής πώλησης. Ωστόσο, η
βέλτιστη πρακτική είναι οι λιανοπωλητές να παρέχουν στήριξη στους υφιστάμενους προμηθευτές ώστε να αποκτήσουν
πιστοποίηση, στην οποία περίπτωση γίνεται επιμερισμός του κόστους. Για τους προμηθευτές, το κόστος συμμόρφωσης
μπορεί να θεωρηθεί επένδυση για την επέκταση της αποδοχής από την αγορά των προϊόντων τους και, ενδεχομένως, να
εφαρμόσουν υψηλότερη τιμή πώλησης. Για τους εμπόρους λιανικής πώλησης, το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η
τεχνική αυτή μπορεί να σταθμίζεται με τη μείωση των κινδύνων της αλυσίδας εφοδιασμού και ενδεχόμενα πλεονε
κτήματα τιμολόγησης και μάρκετινγκ.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ19) το ποσοστό των προϊόντων που πωλήθηκαν σε μια δα14) Ο λιανοπωλητής αποδεικνύει πρόοδο πορείας στο
συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων τα οποία έχουν πι
πλαίσιο λεπτομερούς σχεδίου για την επίτευξη
100 % πιστοποίησης με «βελτιωμένο» περιβαλλο
στοποιηθεί σύμφωνα με συγκεκριμένο περιβαλλο
ντικό πρότυπο από τρίτο μέρος, σύμφωνα με την
ντικό πρότυπο (πίνακας 3.6) του προϊόντων που
αξία των πωλήσεων
έχουν το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή σε ορι
σμένες ομάδες προϊόντων όπως, για παράδειγμα,
δ20) Η αυστηρότητα και η πληρότητα των περιβαλλοντι
καφές, τσάι, λίπη και έλαια, ζάχαρη και τα κλω
κών προδιαγραφών προτύπων από τρίτο μέρος,
στοϋφαντουργικά.
όπως αποδεικνύεται σε γενικές γραμμές από την κα
τηγοριοποίησή τους σε βασικά, βελτιωμένα ή υπο δα15) Ο λιανοπωλητής αποδεικνύει πρόοδο πορείας στο
δειγματικά.
πλαίσιο λεπτομερούς σχεδίου για την επίτευξη
100 % πιστοποίησης με ορισμένες ομάδες προϊό
δ21) Αριθμός ομάδων προϊόντων όπου περισσότερες από
ντων
«υποδειγματικού» περιβαλλοντικού προτύπου
τις μισές των πωλήσεων είναι πιστοποιημένες σύμ
(πίνακας
3.7) όπως, για παράδειγμα, θαλασσινά,
φωνα με περιβαλλοντικό πρότυπο από τρίτο μέρος
ξύλο και χαρτί.

3.2.4.

Επιβολή περιβαλλοντικών απαιτήσεων για τους προμηθευτές των ομάδων προϊόντων προτεραιότητας

Η βέλτιστη πρακτική είναι η θέσπιση περιβαλλοντικών κριτηρίων για προϊόντα προτεραιότητας και τους προμηθευτές
τους, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά σημεία αιχμής, και η επιβολή της συμμόρφωσης αυτών των
κριτηρίων μέσω ελέγχου των προϊόντων και του προμηθευτή.
Δυνατότητα εφαρμογής

Αυτή η βέλτιστη πρακτική εφαρμόζεται σε μεγάλους λιανοπωλητές και σε προϊόντα προτεραιότητας που φέρουν το
εμπορικό σήμα του κατασκευαστή. Ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προμηθευτή μπορεί να ενταχθεί στα
συστήματα κοινωνικού ελέγχου και ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων ώστε να ελαχιστοποιηθεί το επιπλέον
κόστος. Για τους προμηθευτές, το κόστος συμμόρφωσης μπορεί να αντισταθμίζεται με βελτιωμένη ασφάλεια της
ζήτησης και ενισχυμένη εμπορευσιμότητα των προϊόντων τους, καθώς και οποιαδήποτε υψηλότερη τιμή ενδεχομένως
εξασφαλίσουν. Για τους λιανοπωλητές, το κόστος μπορεί να αντισταθμίζεται με λιγότερους κινδύνους φήμης και
κινδύνους της αλυσίδας εφοδιασμού για επιχειρήσεις με μεσοπρόθεσμες προοπτικές, που συνδέονται με μη αειφόρους
πρακτικές, καθώς και με πριμοδοτήσεις τιμών και εμπορίας που ενδέχεται κατά συνέπεια να εξασφαλίσουν.
Η συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική δεν εφαρμόζεται σε μικρές επιχειρήσεις.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ22) Ποσοστό των πωλήσεων προϊόντος που φέρει το δα16) 100 % πωλήσεις προϊόντων που φέρουν το εμπο
εμπορικό σήμα του κατασκευαστή στο πλαίσιο μιας
ρικό σήμα του κατασκευαστή στο πλαίσιο μιας
ομάδας προϊόντων που συμμορφώνεται με συγκεκρι
ομάδας προϊόντων που συμμορφώνεται με συγκε
μένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
κριμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις που ορίζονται
από τον έμπορο λιανικής πώλησης.
δ23) Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις που εκπροσωπούνται
από τις απαιτήσεις αυτές.
δ24) Ποσοστιαίοι στόχοι συμμόρφωσης για ομάδες
προϊόντων, όταν εφαρμόζεται πρόγραμμα για ευρύ
τερη συμμόρφωση.
δ25) Αριθμός ομάδων προϊόντων όπου περισσότερες από
τις μισές πωλήσεις συμμορφώνονται με συγκεκριμέ
νες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
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Προώθηση της βελτίωσης των επιδόσεων των προμηθευτών μέσω συγκριτικής ανάλυσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών

Η βέλτιστη πρακτική είναι να προωθηθεί η βελτίωση των προμηθευτών θεσπίζοντας συστήματα ανταλλαγής
πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκριτική αξιολόγηση των προμηθευτών, και διαδίδοντας
καλύτερες πρακτικές διαχείρισης. Η τελευταία πτυχή μπορεί να βοηθήσει στη συμμόρφωση του προμηθευτή με
πρότυπα από τρίτα μέρα και κριτήρια που ορίζονται από τον έμπορο λιανικής πώλησης.
Δυνατότητα εφαρμογής

Αυτή η βέλτιστη πρακτική εφαρμόζεται σε μεγάλους λιανοπωλητές και σε προϊόντα προτεραιότητας που φέρουν το
εμπορικό σήμα του κατασκευαστή. Οι έμποροι λιανικής πώλησης μπορούν να προσφέρουν στους προμηθευτές μια
μικρή πριμοδότηση της τιμής για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε προγράμματα βελτίωσης της συλλογής δεδομένων
και την πληρωμή για αντιπαραβολή δεδομένων καθώς και για τη διάδοση καλύτερων πρακτικών τεχνικών διαχείρισης.
Το κόστος αυτό μπορεί να αντισταθμίζεται με λιγότερους κινδύνους φήμης και κινδύνους της αλυσίδας εφοδιασμού
για επιχειρήσεις με μεσοπρόθεσμες προοπτικές, που συνδέονται με μη αειφόρους πρακτικές, καθώς και με πριμοδο
τήσεις τιμών τις οποίες ενδέχεται να εφαρμόσουν κατά συνέπεια οι έμποροι λιανικής πώλησης. Τα μερίσματα τυχόν
προσδιορισμένων βελτιώσεων της απόδοσης μπορούν να διανέμονται στους λιανοπωλητές μέσω συμβατικής συμφωνίας.
Η συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική δεν εφαρμόζεται σε μικρές επιχειρήσεις.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ26) Ποσοστό των πωλήσεων προϊόντων που φέρουν το δα17) Το 100 % πωλήσεων προϊόντων που φέρουν το
σήμα του κατασκευαστή και που προέρχονται από
σήμα του κατασκευαστή στο πλαίσιο μιας ομάδας
προμηθευτές που συμμετέχουν σε προγράμματα
προϊόντων προέρχονται από προμηθευτές που συμ
λιανικής πώλησης για τη βελτίωση των περιβαλλο
μετέχουν σε προγράμματα λιανικής πώλησης για
ντικών επιδόσεων.
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
δ27) Το επίπεδο περιβαλλοντικών επιδόσεων που αντι
προσωπεύεται από αυτά τα προγράμματα.
δ28) Ποσοστιαίοι στόχοι συμμετοχής των προμηθευτών
για ομάδες προϊόντων, όταν εφαρμόζεται πρό
γραμμα βελτίωσης προμηθευτή.
δ29) Αριθμός ομάδων προϊόντων όπου περισσότερες από
τις μισές πωλήσεις προέρχονται από προμηθευτές
που συμμετέχουν σε προγράμματα λιανικής πώλη
σης για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επι
δόσεων.
3.2.6.

Συνεργατική έρευνα και ανάπτυξη για την προώθηση εκτεταμένης βελτίωσης της αλυσίδας εφοδιασμού και της καινοτομίας

Η βέλτιστη πρακτική είναι η στρατηγική συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να προσδιοριστούν και
να αναπτυχθούν καινοτόμες επιλογές βελτίωσης της αλυσίδας εφοδιασμού και να αναπτυχθούν ευρέως αποδεκτά
περιβαλλοντικά πρότυπα.
Δυνατότητα εφαρμογής

Κάθε μεγάλη εταιρεία λιανικής πώλησης με αλυσίδες εφοδιασμού προϊόντων που φέρουν το σήμα του κατασκευαστή
μπορεί να συνεργαστεί με ερευνητικά ιδρύματα ή εταιρείες συμβούλων για να βελτιώσει τη βιωσιμότητα της αλυσίδας
εφοδιασμού. Οι έμποροι λιανικής πώλησης μπορεί να επιθυμούν η εν λόγω έρευνα και ανάπτυξη να επικεντρωθεί σε
ομάδες προϊόντων για τις οποίες δεν υπάρχουν επιλογές βελτίωσης που να είναι εμπορικά βιώσιμες και ευρέως
εφαρμόσιμες. Η πρακτική αυτή μπορεί να θεωρηθεί επένδυση για την εξασφάλιση βιώσιμων και οικονομικά ανταγωνι
στικών αλυσίδων εφοδιασμού.
Η συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική δεν εφαρμόζεται σε μικρές επιχειρήσεις.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

δ30) Δαπάνες για την έρευνα σχετικά με τη βιώσιμη αλυ —
σίδα εφοδιασμού (που εκφράζεται σε σχέση με τον
κύκλο εργασιών)·
δ31) Ποιοτική αξιολόγηση του κατά πόσον η έρευνα κα
τευθύνεται σε καινοτόμες, κλιμακούμενες και υψη
λού δυναμικού επιλογές βελτίωσης·
δ32) Ειδικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις που οφείλονται
στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Δείκτες αναφοράς της αριστείας
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Προώθηση πρωτοπόρων οικολογικών προϊόντων

Η βέλτιστη πρακτική είναι να προωθούνται τα πρωτοπόρα πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα. Οι εκστρατείες ευαισθη
τοποίησης, η πηγή των προμηθειών, η τιμολόγηση, η τοποθέτηση μέσα στο κατάστημα και οι διαφημίσεις αποτελούν
σημαντικές συνιστώσες της τεχνικής αυτής, οι οποίες να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέσω της
ανάπτυξης οικολογικών σειρών προϊόντων που φέρουν το σήμα του κατασκευαστή.
Δυνατότητα εφαρμογής

Όλοι οι λιανοπωλητές μπορούν να δημιουργούν απόθεμα και να προωθούν την κατανάλωση πρωτοπόρων οικολογικών
προϊόντων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μπορούν να εφαρμόσουν την εν λόγω τεχνική εκτενέστερα με
την ανάπτυξη σειρών οικολογικών προϊόντων που φέρουν το σήμα του κατασκευαστή. Το κόστος των προμηθευτών
που συνδέεται με την πιστοποίηση πρωτοπόρων προϊόντων μπορεί να περάσει στους εμπόρους λιανικής πώλησης. Τα
πιστοποιημένα πρωτοπόρα οικολογικά προϊόντα συνδέονται με σημαντικά υψηλότερη τιμή πώλησης και υψηλότερα
περιθώρια κέρδους. Οι σειρές οικολογικών προϊόντων που φέρουν το σήμα του κατασκευαστή είναι επίσης πιθανό να
αυξήσουν τις συνολικές πωλήσεις προϊόντων που φέρουν σήματα κατασκευαστή του λιανοπωλητή μέσω προϊόν των
πωλήσεων προϊόντων φερόντων σήμα του λιανοπωλητή μέσω της θετικής επίδρασης του «φαινομένου του
φωτοστέφανου».
Η συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική εφαρμόζεται σε μικρές επιχειρήσεις.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ33) Ποσοστό πωλήσεων στο πλαίσιο μιας ομάδας δα18) Το 10 % των πωλήσεων στο πλαίσιο ομάδων
προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικά
προϊόντων που πιστοποιούνται σύμφωνα με πρωτο
πόρα υποδειγματικά πρότυπα.
δα19) Το 50 % των πωλήσεων βαμβακιού που έχει πιστο
δ34) Αριθμός ομάδων προϊόντων για τις οποίες προσφέ
ποιηθεί ως βιολογικό
ρονται πρωτοπόρα οικολογικά προϊόντα.
δα20) Το 10 % των πωλήσεων στο πλαίσιο ομάδων μη
δ35) Ύπαρξη εκτεταμένης σειράς οικολογικών προϊόντων
που φέρουν το σήμα του κατασκευαστή (Ν/Ο).

εδώδιμων προϊόντων πιστοποιημένων σύμφωνα με
επίσημα επαληθευμένα από τρίτο μέρος οικολογικά
σήματα, σύμφωνα με τον ορισμό του ISO τύπου Ι.

3.3.

Μεταφορές και εφοδιαστική

3.3.1.

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις και περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τους φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς

Η βέλτιστη πρακτική είναι η ένταξη κριτηρίων περιβαλλοντικών επιδόσεων και υποβολής εκθέσεων στις δημόσιες
συμβάσεις μεταφορών και της εφοδιαστικής που παρέχονται από τρίτους, καθώς και απαιτήσεις για την εφαρμογή της
βέλτιστης πρακτικής που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.
Δυνατότητα εφαρμογής

Όλοι οι έμποροι λιανικής πώλησης αγοράζουν τουλάχιστον ένα μέρος των δραστηριοτήτων μεταφορών και
εφοδιαστικής από τρίτους παρόχους και μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς σύμφωνα με την απόδοση ή με
περιβαλλοντικά κριτήρια. Ωστόσο, η βελτίωση της αποδοτικότητας των μεταφορών και των δραστηριοτήτων
εφοδιαστικής μειώνει το κόστος λειτουργίας και απαιτεί αποτελεσματική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων. Οι
αποδοτικοί τρίτοι πάροχοι μεταφορών μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος στους
εμπόρους λιανικής πώλησης.
Οι μικροί λιανοπωλητές συνήθως εξαρτώνται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ36) Ποσοστό παρόχων μεταφορών που είναι πιστοποιη δα21) Το 100 % των παρόχων μεταφορών και εφοδιαστι
μένοι με πρότυπα που σχετίζονται με το περιβάλλον
κής συμμορφώνονται με οποιοδήποτε από τα εξής:
(περιλαμβάνει εγγραφή σε προγράμματα υποβολής
i) πρότυπα που σχετίζονται με το περιβάλλον και
εκθέσεων).
επικυρώνονται από τρίτο μέρος
δ37) Ποσοστό παρόχων μεταφορών που συμμορφώνονται
ii) ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις
με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή βέλ
iii) βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρι
τιστων πρακτικών που περιγράφονται στο παρόν έγ
σης που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.
γραφο.
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Παρακολούθηση της αποδοτικότητας και υποβολή εκθέσεων για όλες τις δραστηριότητες μεταφορών και εφοδιαστικής

Η βέλτιστη πρακτική είναι να υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με την αποδοτικότητα και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις
όλων των μεταφορών και των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής μεταξύ των άμεσων προμηθευτών, των κέντρων διανομής,
των εμπόρων λιανικής πώλησης και των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, με βάση την παρακολούθηση των
ενδοεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων και τα δεδομένα που παρέχονται από δραστηριότητες τρίτων μερών.

Δυνατότητα εφαρμογής

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται από όλους τους εμπόρους λιανικής πώλησης. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις
ενδοεπιχειρησιακές υπηρεσίες μεταφορών και εφοδιαστικής θα ισχύει μόνο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης. Η αποτελεσματική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων απαιτεί μικρές επενδύσεις σε αναγκαία συστήματα
πληροφορικής και διαχείρισης, αλλά μπορεί να προσδιορίσει επιλογές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των
μεταφορών και των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής.
Για τις μικρές επιχειρήσεις, βασικά στοιχεία σχετικά με τον μέσο όρο των συντελεστών εκπομπών για τους
διάφορους τρόπους μεταφοράς είναι διαθέσιμα για την εκτίμηση των εκπομπών.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας

Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ38) Τόνοι ισοδυνάμων CO2 ανά έτος που εκπέμπουν οι δα22) Για το 100 % των δραστηριοτήτων μεταφορών και
μεταφορές και οι δραστηριότητες εφοδιαστικής.
εφοδιαστικής μεταξύ άμεσων προμηθευτών, κατα
στημάτων λιανικής πώλησης και εγκαταστάσεων
δ39) kg ισοδυνάμων CO2 ανά m3 ή ανά παλέτα φορτίου
διαχείρισης
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων
που παραδίδεται.
εκείνων που εκτελούνται από τρίτους παρόχους με
δ40) Αν αναφέρονται οι ακόλουθες παράμετροι για όλες
ταφορών, αναφέρονται οι ακόλουθοι δείκτες:
τις σχετικές δραστηριότητες μεταφορών και εφοδια
i) ποσοστό των μεταφορών από διαφορετικά μέσα
στικής:
ii) kg ισοδυνάμων CO2 ανά m3 ή ανά παλέτα φορ
i) Αριθμός και ποσοστό των km/τονοχιλιομέτρων
τίου που παραδίδεται.
(tkm) με διάφορα μεταφορικά μέσα
δα23) Για όλες τις ενδοεπιχειρησιακές υπηρεσίες μεταφο
ii) kg ισοδυνάμων CO2 ανά τόνο, ανά m3 ή ανά
ρών και εφοδιαστικής μεταξύ των άμεσων προμη
παλέτα φορτίου που παραδίδεται.
θευτών, καταστημάτων λιανικής πώλησης και εγκα
δ41) Αν αναφέρονται οι ακόλουθες παράμετροι για όλες
ταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων αναφέρονται οι
τις σχετικές ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες με
ακόλουθοι δείκτες:
ταφορών και εφοδιαστικής:
i) Συντελεστής φορτίου φορτηγού (% του βάρους
i) Συντελεστής φορτίου φορτηγού (% του βάρους
ή ικανότητα όγκου)
ή ικανότητα όγκου)
ii) kg ισοδυνάμων CO2 ανά tkm
ii) kg ισοδυνάμων CO2 ανά tkm.

3.3.3.

Ενσωμάτωση της αποδοτικότητας των μεταφορών σε αποφάσεις σχετικά με τον εφοδιασμό πρώτων υλών και στον σχεδιασμό των
συσκευασιών

Η βέλτιστη πρακτική είναι η ένταξη της αποδοτικότητας των μεταφορών σε αποφάσεις εφοδιασμού και στον σχεδιασμό
των συσκευασιών, με βάση αξιολόγηση του κύκλου ζωής προϊόντων που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές, και
μέσω του σχεδιασμού της συσκευασίας του προϊόντος με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η πυκνότητα των μονάδων
μεταφοράς.

Δυνατότητα εφαρμογής

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε μεγάλους λιανοπωλητές με σειρές προϊόντων που φέρουν το σήμα του
κατασκευαστή. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τοποθεσία των προϊόντων και της πηγής, που συνδέεται με μια
πλειάδα συντελεστών επιλογής πηγής εφοδιασμού. Για τη συσκευασία, η αύξηση της πυκνότητας των συσκευασμένων
προϊόντων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα των μεταφορών και, ως εκ τούτου, να μειώσει το κόστος
των μεταφορών.
Η συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική δεν εφαρμόζεται σε μικρές επιχειρήσεις.
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Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ39) kg ισοδυνάμων CO2/m3 (ανά παλέτα φορτίου) που δα24) Η συστηματική εφαρμογή βελτιώσεων στις συ
παραδίδεται.
σκευασίας για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματι
κότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των
δ42) Κατανομή ανά μεταφορικό μέσο.
μεταφορών και της εφοδιαστικής (Ν/Ο).
δ43) Αριθμός ομάδων προϊόντων στα οποία η προέλευση
ή η συσκευασία έχει τροποποιηθεί ειδικά για τη
μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των μετα
φορών και εφοδιαστικής και του κύκλου ζωής.
δ44) Η συστηματική εφαρμογή βελτιώσεων στις συσκευα
σίας για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας
και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μεταφο
ρών και της εφοδιαστικής (Ν/Ο).

3.3.4.

Στροφή προς αποδοτικότερα μέσα μεταφοράς

Η βέλτιστη πρακτική είναι η στροφή προς αποδοτικότερα μέσα μεταφοράς, ιδίως σιδηροδρομικές, πλωτές μεταφορές
και μεγαλύτερα φορτηγά, καθώς και να ελαχιστοποιηθούν τα αερομεταφερόμενα φορτία, για όσο μεγαλύτερο μέρος
της απόστασης μεταφοράς είναι δυνατόν. Η δυνατότητα να γίνουν αυτές οι αλλαγές μπορεί να περιορίζεται στην
πρωτογενή διανομή, από τα κέντρα διανομής προμηθευτών στα κέντρα διανομής των εμπόρων λιανικής πώλησης,
δεδομένου ότι τα πρώτα και τελευταία χιλιόμετρα συχνά απαιτούν οδικές μεταφορές. Επομένως, οι αλλαγές ως προς τα
μέσα μεταφοράς απαιτούν τη βελτιστοποίηση των δικτύων διανομής ώστε να δέχονται διατροπικές μεταβιβάσεις
(π.χ. κέντρα διανομής με πρόσβαση σε σιδηροδρομικά και πλωτά δίκτυα). Η στροφή από μικρότερα σε μεγαλύτερα
φορτηγά, συμπεριλαμβανομένων των φορτηγών με διώροφα ρυμουλκούμενα, περιλαμβάνεται στην τεχνική αυτή λόγω
της σημαντικά μεγαλύτερης αποδοτικότητας των μεγάλων έναντι των μικρών φορτηγών. Η στροφή των μέσων
μεταφοράς μπορεί επίσης να επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά με τον εφοδιασμού όταν οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν
μια σημαντική συνιστώσα του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του κύκλου ζωής των προϊόντων (λαμβάνοντας υπόψη όλες
τις σχετικές επιπτώσεις στον κύκλο ζωής).
Πίνακας 3.9.
Κατάταξη των τρόπων μεταφοράς κατά σειρά περιβαλλοντικής προτίμησης (η υψηλότερη πρώτη)
Σειρά κατάταξης

Τρόπος μεταφοράς

1

Εμπορευματική αμαξοστοιχία

2

Πλοίο ωκεανού

3

Εσωτερική πλωτή οδός

4

Μεγάλο φορτηγό

5

Μεσαίο φορτηγό

6

Μικρό φορτηγό

7

Αερομεταφερόμενο φορτίο

Δυνατότητα εφαρμογής

Όλοι οι έμποροι λιανικής μπορούν να λάβουν μέτρα για τη στροφή προς λιγότερο ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς,
τουλάχιστον βάσει του μεγέθους των οχημάτων, και η πλειονότητα των μεγάλων εμπόρων λιανικής μπορεί να αλλάξει
τουλάχιστον ένα μέρος της πρωτογενούς διανομής από οδικές σε σιδηροδρομικές ή πλωτές μεταφορές. Ωστόσο, η
επίτευξη αλλαγών ευρείας κλίμακας στη μεταφορά εμπορευμάτων λιανικής πώλησης από οδικές σε σιδηροδρομικές και
εσωτερικές πλωτές μεταφορές θα απαιτήσει βελτιώσεις των εθνικών σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών υποδομών
και μεγαλύτερο διασυνοριακό συντονισμό εκ μέρους των εταιρειών εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, οι εθνικές υποδομές
μεταφορών και πολιτικής (π.χ. τιμολόγηση των οδικών μεταφορών) μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το εύρος
βελτίωσης των λιανοπωλητών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους τρόπους μεταφοράς.
Δεν εφαρμόζεται στις μικρές επιχειρήσεις, εκτός των περιπτώσεων όπου οι διαθέσιμες επιλογές όσον αφορά τις
προμήθειες επιτρέπουν την επιλογή πιο αποτελεσματικών τρόπων μεταφοράς για συγκεκριμένα προϊόντα.
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Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ45) Ποσοστό της συνολικής μεταφοράς προϊόντων (το δα25) Πάνω από το 50 % των χερσαίων μεταφορών με
νοχιλιόμετρα), από τους άμεσους προμηθευτές σε
ταξύ άμεσων προμηθευτών και κέντρων διανομής
καταστήματα, που πραγματοποιείται με ορισμένους
λιανικής πώλησης, ανάλογα με την αξία των πωλή
περισσότερο αποδοτικούς τρόπους μεταφοράς
σεων, γίνεται με σιδηροδρομικές/πλωτές μεταφορές
(όταν το επιτρέπουν οι υποδομές)
δ46) Ποσοστό της διεθνούς μεταφοράς προϊόντων (τονο
χιλιόμετρα) που πραγματοποιείται με ορισμένους δα26) Πάνω από το 99 % των υπερπόντιων μεταφορών,
σύμφωνα με την τιμή πώλησης, γίνονται με πλοίο
περισσότερο αποδοτικούς τρόπους μεταφοράς
3.3.5.

Βελτιστοποίηση του δικτύου διανομής

Η βέλτιστη πρακτική είναι να βελτιστοποιηθεί το δίκτυο διανομής μέσω συστηματικής εφαρμογής της περισσότερο
αποδοτικής από τις ακόλουθες επιλογές: i) στρατηγικοί κεντρικοί κόμβοι που να χειρίζονται σιδηροδρομικές και
πλωτές μεταφορές, ii) ενοποιημένες πλατφόρμες, iii) και απευθείας διαδρομή.
Δυνατότητα εφαρμογής

Μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλους λιανοπωλητές με ενδοεπιχειρησιακές υπηρεσίες μεταφορών και εφοδιαστικής και σε
παρόχους μεταφορών τρίτων μερών, ιδίως όταν τα προϊόντα προέρχονται από μεγαλύτερες αποστάσεις. Η πρακτική
αυτή δεν απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Η δημιουργία νέων κεντρικών κόμβων που να διαθέτουν δίκτυα σιδηρο
δρομικών πλωτών μεταφορών απαιτεί σημαντική επένδυση. Και στις δύο περιπτώσεις, η αύξηση της αποδοτικότητας
της φόρτωσης και η χρήση αποδοτικότερων τρόπων μεταφοράς για διαδρομές μεγαλύτερων αποστάσεων μπορεί να
μειώσει σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας.
Η συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρές επιχειρήσεις.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ39) kg ισοδυνάμων CO2 ανά m3 (ή παλέτα φορτίου) δα27) Συστηματική βελτιστοποίηση των δικτύων διανο
που παραδίδεται.
μής με στρατηγικές τοποθεσίες κόμβων, ενοποιημέ
νες πλατφόρμες, και απευθείας διαδρομή.
δ47) Αριθμός χρησιμοποιούμενων ενοποιημένων πλατ
φόρμων, ή αριθμός χρησιμοποιούμενων στρατηγι
κών κεντρικών κόμβων, ή αριθμός χρησιμοποιούμε
νων άμεσων οδών μεταφοράς.
δ48) Ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμο
κηπίου των δραστηριοτήτων μεταφορών και εφοδια
στικής με την εφαρμογή συγκεκριμένων επιλογών
βελτίωσης του δικτύου διανομής.
δ49) Εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων μεταφορών
και εφοδιαστικής σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών με
βελτιστοποιημένο δίκτυο διανομής (Ν/Ο).
δ50) Συστηματική βελτίωση των δικτύων διανομής με
στρατηγικές τοποθεσίες κόμβων, ενοποιημένες πλατ
φόρμες, και απευθείας διαδρομή (Ν/Ο).
3.3.6.

Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού διαδρομής, χρήσης της τηλεπληροφορικής και κατάρτιση των οδηγών

Η βέλτιστη πρακτική είναι η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων με αποτελεσματικό σχεδιασμό
διαδρομής, χρήση της τηλεπληροφορικής και κατάρτιση των οδηγών. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός διαδρομής
περιλαμβάνει τη φόρτωση των αποβλήτων στα οχήματα εφοδιασμού των καταστημάτων κατ την επιστροφή τους και
παραδόσεις των προμηθευτών στα κέντρα διανομής, καθώς και την πραγματοποίηση νυκτερινών παραδόσεων προς
αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Δυνατότητα εφαρμογής

Μπορεί να εφαρμοστεί για όλα τα προϊόντα που θα παρασχεθούν σε μεγάλους λιανοπωλητές με ενδοεπιχειρησιακές
υπηρεσίες μεταφορών και εφοδιαστικής και σε παρόχους μεταφορών τρίτων μερών. Η εκπαίδευση οδηγών συνήθως
αποφέρει 5 % εξοικονόμηση καυσίμου. Η βελτιστοποίηση της διαδρομής μπορεί να απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις
στην τεχνολογία των πληροφοριών, αλλά μπορεί να μειώσει το κόστος επένδυσης κεφαλαίων (λιγότερα φορτηγά) και τη
σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων (καύσιμα).
Εφαρμόζεται σε μικρές επιχειρήσεις αν διαθέτουν δικά τους οχήματα μεταφοράς (π.χ. μικρά φορτηγά παραδόσεων).
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Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ39) kg ισοδυνάμων CO2 ανά m3 ή (ανά παλέτα) φορτίου που παρα δα28) Το 100 % των οδηγών καταρτίζεται
δίδεται.
συνεχώς στην αποδοτική οδήγηση, ή
εφαρμογή συστήματος παροχής κινή
δ51) Ποσοστό αποδοτικότητας φορτίου του μέσου όρου του στόλου
τρων στους οδηγούς για αποδοτική
οχημάτων (όγκος ή ικανότητα μάζας), ή ποσοστό του μέσου
οδήγηση.
όρου του στόλου που κυκλοφορεί άδειο (km φορτηγών), μέσος
όρος στόλου ισοδυνάμων g CO2/τονοχιλιόμετρα.

δα29) Συστηματική βελτιστοποίηση των δια
δρομών με τη φόρτωση των αποβλή
των στα οχήματα εφοδιασμού των κα
ταστημάτων κατά την επιστροφή τους
δ53) Εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος παροχής κινήτρων για
και παραδόσεις προμηθευτών στις δια
αποδοτική οδήγηση στους οδηγούς (Ν/Ο).
δρομές επιστροφής από τις παραδόσεις
σε καταστήματα, χρήση της τηλεματι
δ54) Ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των
κής
εκτεταμένα παράθυρα παράδοσης.
μεταφορών και της εφοδιαστικής με την εφαρμογή συγκεκριμέ
νων επιλογών (δηλαδή φόρτωση των αποβλήτων στα οχήματα
εφοδιασμού των καταστημάτων κατά την επιστροφή τους ή πα
ραδόσεις προμηθευτών, τηλεματική, κατάρτιση οδηγών και προ
γράμματα παροχής κινήτρων, και παραδόσεις εκτός των ωρών
αιχμής).
δ52) Ποσοστό των οδηγών που περνάει από συνεχή κατάρτιση για
αποδοτική οδήγηση.

δ55) Συστηματική βελτιστοποίηση των διαδρομών με τη φόρτωση
των αποβλήτων στα οχήματα εφοδιασμού των καταστημάτων
κατά την επιστροφή τους και παραδόσεις προμηθευτών στις δια
δρομές επιστροφής από τις παραδόσεις σε καταστήματα, χρήση
της τηλεματικής και εκτεταμένα παράθυρα παράδοσης (Ν/Ο).
3.3.7.

Ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των οδικών οχημάτων μέσω των αποφάσεων αγοράς και εκ των υστέρων
τροποποιήσεων

Η βέλτιστη πρακτική είναι η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των οδικών οχημάτων μέσω των
αποφάσεων αγοράς και εκ των υστέρων τροποποιήσεων. Αυτό περιλαμβάνει την αγορά οχημάτων με εναλλακτικές
πηγές ενέργειας, οχημάτων αποδοτικών και χαμηλής ρύπανσης και οχημάτων χαμηλού θορύβου, τις τροποποιήσεις της
αεροδυναμικής και την εφαρμογή ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης.
Δυνατότητα εφαρμογής

Μπορεί να εφαρμοστεί για όλα τα προϊόντα που θα παρασχεθούν σε μεγάλους λιανοπωλητές με ενδοεπιχειρησιακές
υπηρεσίες μεταφορών και εφοδιαστικής και σε παρόχους μεταφορών τρίτων μερών. Για την οδήγηση των οχημάτων
μεγάλων αποστάσεων σε υψηλότερες ταχύτητες (> 80 km/h), οι επενδύσεις σε αεροδυναμικές τροποποιήσεις και οι
μεγαλύτερες επενδύσεις για την αναβάθμιση σε πιο αεροδυναμικές ελκτικές μονάδες και ρυμουλκούμενες μονάδες
προσφέρουν περιόδους απόσβεσης μέχρι δύο έτη. Η ίδια χρονική περίοδος απόσβεσης ισχύει και για την τοποθέτηση
ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης. Τα οχήματα με εναλλακτική πηγή ενέργειας απαιτούν σημαντικά υψηλότερες
επενδυτικές δαπάνες.
Εφαρμόζεται σε μικρές επιχειρήσεις αν διαθέτουν δικά τους οχήματα μεταφοράς (π.χ. μικρά φορτηγά παραδόσεων).
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ56) l/100 km (κατανάλωσης καυσίμου οχήματος) η kg δα30) Το 100 % των φορτηγών συμμορφώνεται με το
ισοδυνάμων CO2 ανά tkm.
πρότυπο EURO V (1) και κατανάλωση καυσίμων
βαρέων φορτηγών οχημάτων (HGV) μικρότερη από
δ57) Ποσοστό των οχημάτων στο πλαίσιο μεταφορικού
30
l/100 km.
στόλου οχημάτων που συμμορφώνεται διαφορετικές
κατηγορίες οχημάτων EURO.

δα31) Το 100 % των φορτηγών, των ρυμουλκουμένων
και του εξοπλισμού φόρτωσης συμμορφώνεται με
δ58) Ποσοστό οχημάτων, ρυμουλκουμένων και εξοπλι
τα πρότυπα θορύβου PIEK, ή ισοδύναμα πρότυπα
σμού φόρτωσης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα
τα οποία επιτρέπουν τις νυχτερινές παραδόσεις.
θορύβου PIEK, ή ισοδύναμα πρότυπα τα οποία επι
δα32) Λειτουργία οχημάτων που κινούνται με εναλλα
τρέπουν τις νυχτερινές παραδόσεις.
κτικά καύσιμα (φυσικό αέριο, βιοαέριο, ηλεκτρική
δ59) Ποσοστό των οχημάτων σε μεταφορικό στόλο που
ενέργεια).
κινείται με εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανο
μένου του φυσικού αερίου, του βιοαερίου και της δα33) Το 100 % των οχημάτων είναι εξοπλισμένα με ελα
στικά χαμηλής αντίστασης κύλισης.
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ60) Ποσοστό των οχημάτων σε μεταφορικό στόλο που δα34) Το 100 % των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων
είναι εφοδιασμένα με ελαστικά χαμηλής αντίστασης
έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για τη βελτίωση
κύλισης.
των αεροδυναμικών επιδόσεων.
δ61) Ποσοστό οχημάτων και ρυμουλκουμένων σε μετα
φορικό στόλο τα οποία έχουν σχεδιαστεί ή τροπο
ποιηθεί για τη βελτίωση των αεροδυναμικών επιδό
σεων.
(1) Το πρότυπο EURO VI για τις εκπομπές οχημάτων τέθηκε σε ισχύ στο τέλος του 2012 και, συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ως πρό
τυπο αριστείας στο μέλλον

3.4.

Διαχείριση αποβλήτων

3.4.1.

Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων τροφίμων

Η βέλτιστη πρακτική είναι η ενσωμάτωση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, ώστε να αποφεύγεται η παραγωγή
αποβλήτων τροφίμων, όπως η παρακολούθηση, ο λογιστικός έλεγχος, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, τα ζητήματα
εφοδιαστικής, οι καλύτεροι μηχανισμοί διατήρησης, ο έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας στο εσωτερικό του
καταστήματος, τα κέντρα διανομής και τα φορτηγά παράδοσης εμπορευμάτων, η εκπαίδευση του προσωπικού, η
δωρεά, η παροχή συμβουλών προς τους καταναλωτές κ.λπ. και να αποφεύγεται η υγειονομική ταφή ή η αποτέφρωση
των αποβλήτων τροφίμων μέσω διαδικασιών ζύμωσης.
Δυνατότητα εφαρμογής

Πρόκειται για οικονομικά αποδοτικό μέτρο, που εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων κάθε
μεγέθους και σε κάθε κράτος μέλος. Ωστόσο, μπορεί να ισχύουν πολιτικές ώστε να αποφεύγονται/αποθαρρύνονται οι
δωρεές τροφίμων.
Όλες οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα ώστε να μην παράγουν απόβλητα τροφίμων.
Το διοικητικό κόστος θα αντισταθμιστεί από την εξοικονόμηση κόστους που προκύπτει από λιγότερες απώλειες
προϊόντων και λιγότερα παραγόμενα απόβλητα.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας
Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ62) Kg ή τόνοι αποβλήτων τροφίμων, απόλυτη τιμή, δα35) Kg Κανένα απόβλητο τροφίμων δεν καταλήγει στις
ανά m2 ή ανά εκατ. ευρώ του κύκλου εργασιών.
εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής ή αποτέφρω
σης.
δ63) Ποσοστό παραγωγής αποβλήτων τροφίμων σε σχέση
με τις συνολικές αγορές τροφίμων.
δ64) Kg ή τόνοι τροφίμων που υπερβαίνουν την οριακή
ημερομηνία πώλησης αλλά όχι την ημερομηνία λή
ξης τα οποία διατίθενται προς δωρεά σε φιλανθρω
πικά ιδρύματα.
δ65) Kg αποβλήτων τροφίμων που αποστέλλονται για ερ
γασίες ανάκτησης, όπως η ζύμωση.
δ66) Kg αποβλήτων τροφίμων που καταλήγουν στις
εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης.
3.4.2.

Ενσωμάτωση της διαχείρισης των αποβλήτων σε δραστηριότητες εμπόρων λιανικής πώλησης

Η βέλτιστη πρακτική είναι να ενσωματωθούν πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων εκεί όπου η πρόληψη αποτελεί
προτεραιότητα. Μεταξύ των βέλτιστων πρακτικών περιλαμβάνονται οι εξής:
— Ενδοεπιχειρησιακές πρακτικές διαχείρισης:
— διαχωρισμένη συλλογή και ειδική επεξεργασία για επαναχρησιμοποίηση: συμπίεση, μπρικετοποίηση για τα
απόβλητα χαρτιού και πλαστικών, ψύξη των αποβλήτων τροφίμων κ.λπ.
— παρακολούθηση της παραγωγής αποβλήτων
— προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας, όπως οι παλέτες και τα πλαστικά κιβώτια
για τους προμηθευτές, κέντρα διανομής, προθήκες στα καταστήματα και στην κατ' οίκον παράδοση
— εκπαίδευση του προσωπικού
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— Πρακτικές οργάνωσης της διαχείρισης:
— παρακολούθηση των αποβλήτων που δημιουργούνται από καταστήματα, ανά κατηγορία και ανά τελικό
προορισμό
— εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής για τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας (επαναχρησιμοποίηση ή
ανακύκλωση), απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και άλλα απόβλητα (όπως τα
επικίνδυνα απόβλητα) για τους προμηθευτές και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και/ή τα κέντρα διανομής
— δημιουργία τοπικών και/ή περιφερειακών εταιρικών σχέσεων για τη διαχείριση αποβλήτων
— ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων των νοικοκυριών.
Δυνατότητα εφαρμογής

Οι περιγραφόμενες τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν από κάθε έμπορο λιανικής πώλησης. Οι βέλτιστες πρακτικές θα
πρέπει να είναι κατάλληλες για τους λιανοπωλητές που χειρίζονται σημαντικό αριθμό καταστημάτων και κέντρων
διανομής. Η κατανομή των πόρων για την αποτελεσματική μείωση των αποβλήτων θα ήταν οικονομικά δικαιολογημένη.
Η χύδην μεταφορά σε κέντρα διανομής θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους επεξεργασίας σε σύγκριση με το κόστος
ύστερα από διαπραγμάτευση σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο καταστήματος.
Οι μικρές επιχειρήσεις που παράγουν τεράστια ποσότητα αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν πόρους και να
καταρτίζουν το προσωπικό τους όσον αφορά τις ορθές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων.
Συναφής δείκτης περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτης αναφοράς της αριστείας
Δείκτης περιβαλλοντικών επιδόσεων

δ67) Ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

3.4.3.

Δείκτης αναφοράς αριστείας

δα36) Σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ενσωματώνεται
στον χώρο αποθήκευσης και ο στόχος του είναι να
ανακυκλώνει ή να επαναχρησιμοποιεί το 100 %
των δευτερογενών υλικών συσκευασίας.

Συστήματα επιστροφής για φιάλες PET και PE και για μεταχειρισμένα προϊόντα

Η βέλτιστη πρακτική είναι η εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και η ένταξη αυτών των συστημάτων στις δραστη
ριότητες εφοδιαστικής της εταιρείας, όπως, για παράδειγμα, για φιάλες PET ή PE.
Δυνατότητα εφαρμογής

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, ιδίως σε μεγάλες αλυσίδες μπορούν να εφαρμόσουν αυτήν τη βέλτιστη
πρακτική. Χρειάζεται να γίνει διάθεση πόρων, συντήρηση και εξοπλισμός. Σε ορισμένες χώρες είναι ήδη υποχρεωτική
(π.χ. Κάτω Χώρες, Σουηδία και Γερμανία).
Για τις μικρές επιχειρήσεις, απαιτεί πρόσθετους πόρους για την καθημερινή λειτουργία του συστήματος επιστροφής.
Συναφής δείκτης περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτης αναφοράς της αριστείας
Δείκτης περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτης αναφοράς αριστείας

δ68) Ποσοστό ανακύκλωσης από τους καταναλωτές που δα37) Επιστροφή από καταναλωτές 80 % χωρίς εγγύηση
ορίζεται ανά πώληση επιστρεφόμενων φιαλών.
επιστροφής ή 95 % με εγγύηση επιστροφής.

3.5.

Χρήση λιγότερου και πιστοποιημένου/ανακυκλωμένου χαρτιού για εκδόσεις

Η βέλτιστη πρακτική είναι να μειωθεί ο αντίκτυπος μέσω της μείωσης στην κατανάλωση υλικών, όπως βελτιστοποίηση
χαρτιού για εμπορικές εκδόσεις ή η χρήση φιλικότερου προς το περιβάλλον χαρτιού.
Δυνατότητα εφαρμογής

Όλοι έμποροι λιανικής πώλησης, ιδίως οι μεγάλες αλυσίδες που παράγουν τεράστιες ποσότητες εμπορικών εκδόσεων,
μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή αυτής της βέλτιστης πρακτικής. Μια καλά εφαρμοσμένη πρακτική για τη
μείωση κατανάλωσης χαρτιού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους.
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Η συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική εφαρμόζεται σε μικρές επιχειρήσεις.
Συναφείς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτες αναφοράς της αριστείας

Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτες αναφοράς αριστείας

δ69) Ποσοστό του χρησιμοποιούμενου χαρτιού που είναι δα38) 100 % πιστοποιημένο/ανακυκλωμένο χαρτί.
πιστοποιημένο
δα39) Βάρος χαρτιού χαμηλότερο από 49 gr/m2.
δ70) Βάρος του χαρτιού που χρησιμοποιείται
δα40) Λιγότερο από 10 % επιχρισμένο χαρτί.
δ71) Ποσοστό του επιχρισμένου χαρτιού
δα41) Το 100 % των τυπογραφείων έχουν πιστοποίηση
δ72) Ποσοστό τυπογραφείων που έχουν πιστοποίηση
EMAS ή ISO 14001

3.6.

EMAS/ISO 14001.

Συλλογή των όμβριων υδάτων και επαναχρησιμοποίηση

Η βέλτιστη πρακτική είναι η συλλογή και η επαναχρησιμοποίηση και/ή η επιτόπια διήθηση ομβρίων υδάτων από τις
στέγες και τους χώρους στάθμευσης.
Δυνατότητα εφαρμογής

Οι έμποροι λιανικής πώλησης που διαθέτουν τα δικά τους κτίρια και/ή χώρους στάθμευσης και σε χώρους με τις
κατάλληλες συνθήκες μπορούν να εφαρμόζουν αυτή την πρακτική. Οι κλιματικές συνθήκες και ένα τυποποιημένο
σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων στον δήμο μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή αυτής της τεχνικής. Πρόκειται για
ένα δαπανηρότατο μέτρο.
Η συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική εφαρμόζεται σε μικρές επιχειρήσεις.
Συναφής δείκτης περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτης αναφοράς της αριστείας

Δείκτης περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτης αναφοράς αριστείας

δ73) Η συλλογή όμβριων υδάτων και/ή η επιτόπια διή δα42) Η συλλογή όμβριων υδάτων και/ή η επιτόπια διή
θηση εντάσσονται στο σύστημα διαχείρισης των
θηση εντάσσονται στο σύστημα διαχείρισης των
υδάτων (Ν/Ο).
υδάτων.

3.7.

Πρόληψη για τις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης ή άλλα μέτρα για να επηρεαστεί η συμπεριφορά των καταναλωτών

Η βέλτιστη πρακτική είναι να ασκηθεί επιρροή στους καταναλωτές ώστε να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο,
μέσω εκστρατειών, όπως η αφαίρεση των πλαστικών σακουλών, η υπεύθυνη διαφήμιση και η παροχή των καλύτερων
καθοδηγητικών πληροφοριών στους καταναλωτές.
Δυνατότητα εφαρμογής

Όλοι οι λιανοπωλητές μπορούν να εφαρμόσουν την εν λόγω πρακτική. Συνήθως, οι κανονισμοί αποτελούν τις βασικές
κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή τους.
Η συγκεκριμένη βέλτιστη πρακτική εφαρμόζεται σε μικρές επιχειρήσεις.
Συναφής δείκτης περιβαλλοντικών επιδόσεων και δείκτης αναφοράς της αριστείας

Δείκτης περιβαλλοντικών επιδόσεων

Δείκτης αναφοράς αριστείας

δ74) Αριθμός διαθέσιμων σακουλών μιας χρήσης στα τα δα43) Καμία σακούλα μιας χρήσης στα ταμεία.
μεία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Δείκτης

Κοινές μονάδες

Συνιστώμενο ελάχιστο
επίπεδο παρακολούθησης

Σύντομη περιγραφή

Δείκτης αναφοράς αριστείας και
συναφείς βέλτιστες πρακτικές περι
βαλλοντικής διαχείρισης
EL

Συναφής βασικός δείκτης
σύμφωνα με το
παράρτημα IV του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
(τμήμα Γ.2)
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4.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

1. Ειδική κατανάλωση
ενέργειας

kWh/m2 ανά
έτος

Ενεργειακή απόδοση

— Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν θα Ανά κύριες διαδικασίες
κατανάλωσης ενέργειας:
πρέπει να αφαιρείται.
θέρμανση, ηλεκτρική
— Οι συντελεστές διόρθωσης μπορούν να χρησι ενέργεια για την ψύξη
μοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιο (όπου υπάρχει) και ηλεκ
χής πωλήσεων (σε συνάρτηση με το ύψος και τρική ενέργεια για όλες
άλλες τεχνικές παραμέτρους). Η «περιοχή πω τις υπόλοιπες χρήσεις
λήσεων» θα πρέπει να ορίζεται από τον
έμπορο λιανικής πώλησης.

Ειδική χρήση ενέργειας ανά m2
της περιοχής πωλήσεων για θέρ
μανση, ψύξη και κλιματισμό χα
μηλότερη ή ίση με 0 kWh/m2/
έτος αν μπορεί να ενσωματωθεί
η απώλεια θερμότητας από την
ψύξη. Σε αντίθετη περίπτωση, χα
μηλότερη ή ίση με 40 kWh/m2/
έτος για νέα κτίρια και
55 kWh/m2/έτος για υφιστά
μενα κτίρια.
(βλέπε βέλτιστες πρακτικές:
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4)

— Δεν προτείνεται διόρθωση για τις ώρες λει
τουργίας. Θα πρέπει να υποβάλλονται σε εκ
θέσεις τα ετήσια στοιχεία χρήσης ενέργειας.
2. Ειδική
(γραμμική)
χρήση ενέργειας για
ψύξη

kWh/m ανά
έτος

Χρήση ενέργειας στο σύστημα ψύξης ανά γραμ Ανά κατάστημα (τοποθε
μικό μέτρο προθήκης και έτος.
σία)

Ενεργειακή απόδοση

Ενδείξεις:

(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.1.6)

— Δεν εφαρμόζεται στα καταστήματα χωρίς θα
λάμους ψύξης, όπως στους λιανοπωλητές μη
εδώδιμων προϊόντων.
3. Πυκνότητα
φωτισμού

ισχύος

W/m2

Εγκατεστημένος φωτισμός ηλεκτρικής ενέργειας
για την κάλυψη αναγκών φωτισμού (για βασικούς
σκοπούς και για την παρουσίαση προϊόντων) ανά
μονάδα επιφάνειας πωλήσεων και έτος.

Ειδική (γραμμική) κατανάλωση
κεντρικής ψύξης 3 000 kWh/m
ανά έτος.
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Χρήση της ενέργειας (ηλεκτρισμός, θερμότητα, Ανά κατάστημα (τοποθε
άλλα καύσιμα) ανά μονάδα περιοχής πωλήσεων σία), κέντρο διανομής ή
και έτος.
άλλα και σε οργανωτικό
επίπεδο
(συνολική αξία)
Ενδείξεις:

Ανά κατάστημα (τοποθε
σία), κέντρο διανομής ή
άλλο

Ισχύς εγκατεστημένου φωτισμού
χαμηλότερη από 12 W/m2 για
σουπερμάρκετ και χαμηλότερη
από 30 W/m2 για ειδικευμένα
καταστήματα.
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Ανά περιοχή του κατα
στήματος και ανά περίοδο
της ημέρας, ανάλογα με
την περίπτωση

Ενεργειακή απόδοση

Κοινές μονάδες

Σύντομη περιγραφή

Συναφής βασικός δείκτης
σύμφωνα με το
παράρτημα IV του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
(τμήμα Γ.2)

Ενδείξεις:

Δείκτης αναφοράς αριστείας και
συναφείς βέλτιστες πρακτικές περι
βαλλοντικής διαχείρισης

(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.1.7)
EL

— Πρόκειται για δείκτη που συνδέεται με τον
σχεδιασμό και τον τρόπο της πώλησης, ο
οποίος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κα
τηγορίες και μεγέθη των εμπόρων λιανικής
πώλησης.

— Λούμεν ανά m2 είναι ένας καλός τεχνικός δεί
κτης, αλλά οι περιβαλλοντικές επιδόσεις θα
πρέπει να υπολογίζονται σε W/m2.
— Μπορεί να διαφοροποιείται στο εσωτερικό του
καταστήματος (ανά ζώνη) και κατά τη διάρ
κεια της ημέρας (ανά περίοδο).
%

Ποσοστό των καταστημάτων που παρακολουθεί Ανά κατάστημα (τοποθε
ται στο πλαίσιο του συστήματος ενεργειακής δια σία)
χείρισης.
Ανά διαδικασία
Ενδείξεις:

Ενεργειακή απόδοση

Το 100 % των καταστημάτων
και των διεργασιών που παρακο
λουθούνται.
Μηχανισμοί συγκριτικής αξιολό
γησης που εφαρμόζονται.

— Η παρακολούθηση πρέπει να περιλαμβάνει
όλες τα καταστήματα και τις πλέον συναφείς
διαδικασίες.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Οι συντελεστές διόρθωσης μπορούν να χρησι
μοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιο
χής πωλήσεων (σε συνάρτηση με το ύψος και
άλλες τεχνικές παραμέτρους). Η «περιοχή πω
λήσεων» θα πρέπει να ορίζεται από τον
έμπορο λιανικής πώλησης.

4. Παρακολούθηση της
ενέργειας

22.5.2015

Δείκτης

Συνιστώμενο ελάχιστο
επίπεδο παρακολούθησης

(βλέπε βέλτιστες πρακτικές: 3.1.5,
3.1.8)

— Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με
μηχανισμούς συγκριτικής αξιολόγησης, εάν
εφαρμόζονται
5. Ποσοστό διαρροών
ψυκτικού μέσου

%

Εκπομπές

—
(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.1.6)
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Απώλεια ψυκτικών μέσων σε σχέση με το συν Ανά κατάστημα (τοποθε
ολικό φορτίο ψυκτικού μέσου στην εγκατάσταση. σία), κέντρο διανομής ή
άλλα και σε οργανωτικό
Ενδείξεις:
επίπεδο (συνολική αξία)
— Κατάλληλα για την ψύξη τροφίμων σε μεγά
Ανά τύπο ψυκτικού μέ
λες εγκαταστάσεις (κεντρικά συστήματα)
σου

Κοινές μονάδες

Σύντομη περιγραφή

Συναφής βασικός δείκτης
σύμφωνα με το
παράρτημα IV του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
(τμήμα Γ.2)

Δείκτης αναφοράς αριστείας και
συναφείς βέλτιστες πρακτικές περι
βαλλοντικής διαχείρισης

EL

— Συνιστάται ο υπολογισμός από τις ετήσιες
αγορές ψυκτικών μέσων.
— Δεν είναι περιβαλλοντικά σημαντική για εγκα
ταστάσεις που χρησιμοποιούν φυσικά ψυκτικά
μέσα.

%

Ποσοστό καταστημάτων που χρησιμοποιούν φυ Επίπεδο οργάνωσης
σικά ψυκτικά μέσα από τον συνολικό αριθμό των
καταστημάτων με θαλάμους ψύξης.

Εκπομπές

Γενική χρήση φυσικών ψυκτικών
μέσων.
(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.1.6)

Ενδείξεις:
— Κατάλληλα για καταστήματα λιανικής πώλη
σης τροφίμων με θαλάμους ψύξης.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

7. Συστηματική εφαρ
μογή προγραμμάτων
για τη βελτίωση της
αλυσίδας εφοδιασμού
σε ομάδες προϊόντων
προτεραιότητας

(Ν/Ο)

Ο δείκτης αυτός πρέπει να αναφέρει αν τα προ Επίπεδο οργάνωσης, ανά
γράμματα βελτίωσης της αλυσίδας εφοδιασμού αλυσίδα εφοδιασμού
εφαρμόζονται συστηματικά για ομάδες προϊόντων προϊόντος
προτεραιότητας.

Οι βελτιώσεις των περι
βαλλοντικών επιδόσεων
της αλυσίδας εφοδιασμού
καλύπτουν:

Συστηματική εφαρμογή προ
γραμμάτων για τη βελτίωση της
αλυσίδας εφοδιασμού σε ομάδες
προϊόντων προτεραιότητας

Ενδείξεις:

Ενεργειακή απόδοση

(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.2.1)

— Μπορεί να εφαρμοστεί σε εμπόρους λιανικής
πώλησης, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Νερό

— Για τις μικρές επιχειρήσεις, αυτό αναφέρεται
στην εφαρμογή «πράσινων» προμηθειών και
την ενθάρρυνση κατανάλωσης φιλικής προς
το περιβάλλον.

Αποδοτική χρήση υλικών
Απόβλητα
Βιοποικιλότητα
Εκπομπές

22.5.2015

— Για τους μεγάλους λιανοπωλητές που πωλούν
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι δυνατό το
υψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης της αειφο
ρίας της αλυσίδας εφοδιασμού στην επιχειρη
ματική στρατηγική.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Ποσοστό καταστημά
των που χρησιμο
ποιούν φυσικά ψυ
κτικά μέσα
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Δείκτης

Συνιστώμενο ελάχιστο
επίπεδο παρακολούθησης

8. Εφαρμογή συστηματι
κής αξιολόγησης
(ανεξάρτητα ή με κοι
νοπραξίες) των αλυσί
δων εφοδιασμού βα
σικών προϊόντων.

(Ν/Ο)

Δείκτης αναφοράς αριστείας και
συναφείς βέλτιστες πρακτικές περι
βαλλοντικής διαχείρισης

Ο εν λόγω δείκτης αφορά την εκτίμηση των περι Επίπεδο οργάνωσης, ανά
βαλλοντικών επιπτώσεων της αλυσίδας εφοδια αλυσίδα εφοδιασμού
σμού και τον εντοπισμό αποτελεσματικών μηχανι προϊόντος
σμών για τη βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού
προϊόντος.

Οι βελτιώσεις των περι
βαλλοντικών επιδόσεων
της αλυσίδας εφοδιασμού
καλύπτουν:

Εφαρμογή συστηματικής αξιολό
γησης (ανεξάρτητα ή με κοινο
πραξίες) των αλυσίδων εφοδια
σμού βασικών προϊόντων.

Ενεργειακή απόδοση

(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.2.2)

Ενδείξεις:

Αποδοτική χρήση υλικών

— Εάν υπάρχουν, θα μπορούσαν να υποβάλλο
νται στοιχεία σχετικά με τα περιβαλλοντικά
φορτία του κύκλου ζωής (ισοδύναμα CO 2,
kg ισοδυνάμων SOx, kg ισοδυνάμων VOC,
kg ισοδυνάμων 1,4-DCB, kg ισοδυνάμων Sb.,
m3 νερού, kg ισοδυνάμων PO 4), τις πιέσεις
στη βιοποικιλότητα, πιέσεις νερού που αφο
ρούν συγκεκριμένο τόπο, που εκφράζονται
ανά μάζα προϊόντος ή, όπου υπάρχουν πιο
ακριβή στοιχεία, ανά λειτουργική μονάδα, για
την αξιολόγηση προϊόντων.

Νερό

Σύντομη περιγραφή

Απόβλητα
Εκπομπές

Ποσοστό των
πωλήσεων των
προϊόντων που
πιστοποιούνται
σε επίπεδο περι
βαλλοντικών επι
δόσεων

Θα πρέπει να εξεταστούν τα ακόλουθα ποσοστά.
Ποσοστό πωλήσεων:

Επίπεδο οργάνωσης, ανά
ομάδα προϊόντων

Τα περιβαλλοντικά πρό
τυπα αφορούν τα εξής:

— προϊόντα με περιβαλλοντική πιστοποίηση τρί
του μέρους·

Ενεργειακή απόδοση

— προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που συμμορφώνο
νται προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που
ορίζουν οι λιανοπωλητές·

Νερό

— προϊόντα τροφίμων που έχουν πιστοποιηθεί
ως βιολογικά·
— βαμβάκι που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολο
γικό·
— μη εδώδιμα προϊόντα με οικολογικό σήμα.

Αποδοτική χρήση υλικών
Απόβλητα
Βιοποικιλότητα
Εκπομπές

100 % πιστοποίηση, στο πλαίσιο
ομάδας προϊόντων, σύμφωνα με
τα περιβαλλοντικά πρότυπα τρί
του μέρους.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βιοποικιλότητα

— Τα προϊόντα με υψηλές πωλήσεις θα πρέπει
να θεωρούνται βασικά προϊόντα και να διατί
θενται κατά προτεραιότητα για αξιολόγηση.
9. Ποσοστό βελτίωσης
προϊόντων

EL

Κοινές μονάδες

22.5.2015

Δείκτης

Συναφής βασικός δείκτης
σύμφωνα με το
παράρτημα IV του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
(τμήμα Γ.2)

Συνιστώμενο ελάχιστο
επίπεδο παρακολούθησης

100 % πωλήσεων προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας, στο πλαίσιο
ομάδας προϊόντων που συμμορ
φώνεται με τα περιβαλλοντικά
πρότυπα που ορίζει ο λιανοπω
λητής.
Το 10 % των πωλήσεων στο
πλαίσιο ομάδων προϊόντων που
έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικά
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Το 50 % των πωλήσεων βαμβα
κιού που έχει πιστοποιηθεί ως
βιολογικό

Κοινές μονάδες

Σύντομη περιγραφή

Συναφής βασικός δείκτης
σύμφωνα με το
παράρτημα IV του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
(τμήμα Γ.2)

Δείκτης αναφοράς αριστείας και
συναφείς βέλτιστες πρακτικές περι
βαλλοντικής διαχείρισης

EL

10 % των πωλήσεων στο πλαίσιο
ομάδων μη εδώδιμων προϊόντων,
που πιστοποιούνται σύμφωνα με
επίσημα οικολογικά σήματα (ISO
τύπου I).
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Δείκτης

Συνιστώμενο ελάχιστο
επίπεδο παρακολούθησης

(βλέπε βέλτιστες πρακτικές:
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7)

10. Ειδική κατανάλωση
ενέργειας στις μετα
φορές

MJ/tkm

Άμεση κατανάλωση ενέργειας καυσίμου ανά τόνο Επίπεδο οργάνωσης
ανά χιλιόμετρο που μεταφέρεται, για το σύνολο Ανά τρόπο μεταφοράς
των μεταφορών και με τρόπο ώστε να γίνεται σύγ και κύρια διαδρομή
κριση των επιλογών μέσων.

Ενεργειακή απόδοση

—

Αποδοτική χρήση υλικών

(βλέπε βέλτιστες πρακτικές:
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5,
3.3.6, 3.3.7)

Αποδοτική χρήση υλικών

—

Εκπομπές

(βλέπε βέλτιστες πρακτικές:
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5,
3.3.6, 3.3.7)

Ενδείξεις:
— Βασίζεται στο περιεχόμενο ενέργειας των καυ
σίμων.
— Στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας βα
σίζεται την πρωτογενή ενέργεια για την παρα
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. πολλαπλασιά
ζοντας με το 2,7).
11. Ειδικές εκπομπές αε
ρίων του θερμοκη
πίου κατά τις μετα
φορές (ανά ποσό
τητα προϊόντος και
απόσταση)

kg ισοδυνάμων
CO2/tkm

Παρέχει ένδειξη για την περιβαλλοντική απόδοση Επίπεδο οργάνωσης
των μεταφορών.
Ανά τρόπο μεταφοράς
Ενδείξεις:
και κύρια διαδρομή
— Για τα ορυκτά καύσιμα, βασίζεται την απευ Ανά τύπο καυσίμου
θείας καύση συν την έμμεση εξόρυξη και τις
εκπομπές που προέρχονται από την επεξεργα
σία.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

— Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, βασίζε
ται στις εθνικές μέσες ειδικές εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
22.5.2015

— Για τα βιοκαύσιμα, βασίζεται στην ανάλυση
του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου για σχετική πηγή καυσίμου.

12. Ειδικές εκπομπές αε
ρίων του θερμοκη
πίου κατά τις μετα
φορές (ανά ποσό
τητα προϊόντος)

kg ισοδυνάμων
CO2/m3 (ή πα
λέτα) που παρα
δίδεται
kg ισοδυνάμων
CO2/ανά τόνο
παραδοθέντος
προϊόντος

Σύντομη περιγραφή

Παρέχει ένδειξη για τον τελικό περιβαλλοντικό Επίπεδο οργάνωσης
αντίκτυπο των μεταφορών.
Ανά τρόπο μεταφοράς
Ο εν λόγω δείκτης αντικατοπτρίζει την απόσταση και κύρια διαδρομή
κατά την οποία μεταφέρονται τα προϊόντα. Είναι Ανά ομάδα προϊόντων
χαμηλότερος αν τα προϊόντα αγοράζονται σε το
πικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Δείκτης αναφοράς αριστείας και
συναφείς βέλτιστες πρακτικές περι
βαλλοντικής διαχείρισης

Αποδοτική χρήση υλικών

—

Εκπομπές

(βλέπε βέλτιστες πρακτικές:
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5,
3.3.6, 3.3.7)

Ενεργειακή απόδοση

Πάνω από το 50 % των χερσαίων
μεταφορών μεταξύ άμεσων προ
μηθευτών και κέντρων διανομής
λιανικής πώλησης (tkm ή αξία
πώλησης) γίνεται με χερσαίες σι
δηροδρομικές/πλωτές μεταφορές
(όταν το επιτρέπουν οι υποδο
μές).

Ενδείξεις:

— Για τα βιοκαύσιμα, βασίζεται στην ανάλυση
του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου για σχετική πηγή καυσίμου.

%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των πιο απο
δοτικών τρόπων μεταφοράς επί του συνόλου των
μεταφορικών δραστηριοτήτων του εμπόρου λιανι
κής.

Επίπεδο οργάνωσης

Ανά κύρια διαδρομή ή,
τουλάχιστον, με διάκριση
μεταξύ των χερσαίων και
των υπερπόντιων μεταφο
Ενδείξεις:
ρών
— Το ποσοστό των μεταφορών ανά τρόπο μετα
φοράς μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα το
νοχιλιόμετρα ή την αξία πώλησης.
— Οι έμποροι λιανικής πώλησης θα πρέπει να
κάνουν διάκριση μεταξύ των χερσαίων μετα
φορών (οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές
πλωτές οδοί) και των υπερπόντιων μεταφορών
(θαλάσσιες, εναέριες).

Πάνω από το 99 % των υπερπό
ντιων μεταφορών, σύμφωνα με
την τιμή πώλησης, γίνονται με
πλοίο.
(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.3.4)
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— Ο δείκτης αυτός ισχύει για τα προϊόντα που
προέρχονται από μεγαλύτερες αποστάσεις.

Αποδοτική χρήση υλικών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Για τα ορυκτά καύσιμα, βασίζεται την απευ
θείας καύση συν την έμμεση εξόρυξη και τις
εκπομπές που προέρχονται από την επεξεργα
σία.
— Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, βασίζε
ται στις εθνικές μέσες ειδικές εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.

13. Ποσοστό πλωτών/σι
δηροδρομικών μετα
φορών μεταξύ άμε
σων προμηθευτών
και κέντρων διανο
μής λιανοπωλητών

EL

Κοινές μονάδες

Συναφής βασικός δείκτης
σύμφωνα με το
παράρτημα IV του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
(τμήμα Γ.2)

22.5.2015

Δείκτης

Συνιστώμενο ελάχιστο
επίπεδο παρακολούθησης

14. Συστηματική βελτι
στοποίηση κατά τον
σχεδιασμό των δια
δρομών

(Ν/Ο)

Σύντομη περιγραφή

Ο εν λόγω δείκτης αντικατοπτρίζει το κατά πόσον Επίπεδο οργάνωσης
ο λιανοπωλητής έχει εφαρμόσει μια συστηματική
βελτιστοποίηση των δικτύων διανομής με στρατη
γικές τοποθεσίες κόμβων, ενοποιημένες πλατφόρ
μες και απευθείας δρομολόγηση.

Ενεργειακή απόδοση
Αποδοτική χρήση υλικών

Δείκτης αναφοράς αριστείας και
συναφείς βέλτιστες πρακτικές περι
βαλλοντικής διαχείρισης

Συστηματική βελτιστοποίηση
κατά τον σχεδιασμό των διαδρο
μών.
(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.3.5,
3.3.6)

%

Ενδείξεις:

Επίπεδο οργάνωσης

Εκπομπές

— Μπορεί να εφαρμοστεί στους μεγάλους λιανο
πωλητές με ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότη
τες μεταφορών και εφοδιαστικής, στους παρό
χους υπηρεσιών μεταφορών τρίτων μερών.

Το 100 % των φορτηγών συμ
μορφώνονται με τα πρότυπα
EURO V.
(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.3.7)

— Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να παρακολου
θείται και η οικονομία καυσίμου του οχήμα
τος (l/100 km).

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό περιλαμβάνει συστηματική βελτιστοποίηση
των διαδρομών με τη φόρτωση των αποβλήτων
στα οχήματα εφοδιασμού των καταστημάτων κατά
την επιστροφή τους και παραδόσεις προμηθευτών
στις διαδρομές επιστροφής από τις παραδόσεις σε
καταστήματα, χρήση της τηλεματικής και εκτετα
μένα παράθυρα παράδοσης.

15. Ποσοστό των οχη
μάτων που πληρούν
τα πρότυπα
EURO V

EL

Κοινές μονάδες

Συναφής βασικός δείκτης
σύμφωνα με το
παράρτημα IV του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
(τμήμα Γ.2)
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Δείκτης

Συνιστώμενο ελάχιστο
επίπεδο παρακολούθησης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

16. Δημιουργία αποβλή
των

kg/έτος
τόνοι/έτος
kg/m ανά έτος
2

Βάρος των παραγόμενων αποβλήτων ανά έτος.
Ενδείξεις:

Επίπεδο οργάνωσης

Απόβλητα

—
(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.4.1,
3.4.2)

22.5.2015

Ανά τύπο αποβλήτων: π.
χ.
απόβλητα τροφίμων,
— Μπορεί να εκφράζεται ανά μονάδα επιφάνειας
πλαστικά,
χαρτί και χαρ
πωλήσεων.
τόνι, ξύλο, μέταλλο, επι
— Θα πρέπει να παρακολουθούνται χωριστά, για κίνδυνα υλικά κ.λπ.
διάφορους τύπους αποβλήτων.
Ανά προορισμό: επανα
χρησιμοποίηση, εξωτερική
ανακύκλωση, ζύμωση,
δωρεά κ.λπ.

17. Ποσοστό των απο
βλήτων τροφίμων
που καταλήγουν
στις εγκαταστάσεις
υγειονομικής ταφής
ή αποτέφρωσης

%

18. Ποσοστό ανακύκλω
σης δευτερεύουσας
συσκευασίας

%

Σύντομη περιγραφή

Ποσοστό των αποβλήτων τροφίμων που δεν απο Επίπεδο οργάνωσης
στέλλονται για εργασίες ανάκτησης, όπως η ζύ
μωση, επί του συνόλου των αποβλήτων τροφίμων
που παράγονται.

Απόβλητα

0 %των αποβλήτων τροφίμων
που καταλήγουν στις εγκαταστά
σεις υγειονομικής ταφής ή απο
τέφρωσης.
(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.4.1)

Βάρος των ανακυκλωμένων υλικών, διαιρούμενο Επίπεδο οργάνωσης
διά της συνολικής ποσότητας των αποβλήτων.

Αποδοτική χρήση υλικών

%

Ποσοστό επιστροφής της συσκευασίας του προϊό Ανά τύπο επιστρεφόμενης
ντος από τους καταναλωτές, όπως οι πλαστικές συσκευασίας/προϊόντος
φιάλες, και χρησιμοποιημένα προϊόντα, όπως οι
συσσωρευτές και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, επί
των συνολικών πωλήσεων των εν λόγω προϊόντων.

Σύστημα διαχείρισης αποβλήτων
ενσωματώνεται στον χώρο απο
θήκευσης και ο στόχος του είναι
να ανακυκλώνει ή να επαναχρησι
μοποιεί το 100 % των δευτερο
γενών υλικών συσκευασίας.
(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.4.2)

Αποδοτική χρήση υλικών
Απόβλητα

Επιστροφή από το 80 % των κα
ταναλωτών χωρίς εγγύηση επι
στροφής.
Επιστροφή από το 95 % των κα
ταναλωτών με εγγύηση επιστρο
φής.

Ενδείξεις:

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόβλητα

Ενδείξεις:
— Ορισμένοι έμποροι λιανικής πώλησης περι
λαμβάνουν την ποσότητα επαναχρησιμοποιού
μενων υλικών. Επομένως, πρέπει να παρέχεται
σαφής ένδειξη όταν υποβάλλονται εκθέσεις
για αυτόν τον δείκτη.

19. Ποσοστό επιστρο
φής των συσκευα
σιών και των χρησι
μοποιούμενων
προϊόντων

Δείκτης αναφοράς αριστείας και
συναφείς βέλτιστες πρακτικές περι
βαλλοντικής διαχείρισης

EL

Κοινές μονάδες

Συναφής βασικός δείκτης
σύμφωνα με το
παράρτημα IV του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
(τμήμα Γ.2)

22.5.2015

Δείκτης

Συνιστώμενο ελάχιστο
επίπεδο παρακολούθησης

(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.4.3)

— Για τα συστήματα επιστροφής φιαλών PE και
PET, το ποσοστό της επιστροφής θα πρέπει να
μετράται ανά επιστρεφόμενες φιάλες που πω
λούνται.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

%

Ποσοστό πιστοποιημένου χαρτιού (π.χ. FSC) ή —
ανακυκλωμένου χαρτιού που χρησιμοποιείται για
εμπορικές εκδόσεις

Αποδοτική χρήση υλικών
Απόβλητα

100 % πιστοποιημένο ή ανακυ
κλωμένο χαρτί.
(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.5)
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20. Πιστοποιημένο
ή
ανακυκλωμένο χαρτί
για εμπορικές εκδό
σεις

Κοινές μονάδες

Σύντομη περιγραφή

Συναφής βασικός δείκτης
σύμφωνα με το
παράρτημα IV του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
(τμήμα Γ.2)

Δείκτης αναφοράς αριστείας και
συναφείς βέλτιστες πρακτικές περι
βαλλοντικής διαχείρισης
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Δείκτης

Συνιστώμενο ελάχιστο
επίπεδο παρακολούθησης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
%

Ποσοστό των καταστημάτων με σύστημα συλλο —
γής ομβρίων υδάτων και/ή συστήματα διήθησης
ομβρίων υδάτων

Νερό

Η συλλογή όμβριων υδάτων και/
ή η επιτόπια διήθηση εντάσσο
νται στο σύστημα διαχείρισης
των υδάτων.
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21. Καταστήματα
με
συλλογή ομβρίων
υδάτων

(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.6)
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
#

Αριθμός πλαστικών σακουλών που προσφέρονται Δωρεάν πλαστικές σακού
ή πωλούνται στα ταμεία.
λες μιας χρήσης, δωρεάν
βιοδιασπώμενες πλαστικές
σακούλες μιας χρήσης,
Ενδείξεις:
πλαστικές σακούλες μιας
— Θα πρέπει να ελέγχεται ο αριθμός των δωρεάν χρήσης που πωλούνται,
πλαστικών σακουλών μιας χρήσης, αλλά, και επαναχρησιμοποιήσιμες
εκείνες που πωλούνται ή προσφέρονται για πλαστικές σακούλες που
σκοπούς προώθησης ή ο αριθμός επαναχρησι πωλούνται
μοποιήσιμων πλαστικών σακουλών που πω
λούνται
— Μπορεί να αναφέρεται ανά πελάτη ή ανά
1 000 πελάτες ή ανά μονάδα κύκλου εργα
σιών.

Αποδοτική χρήση υλικών

Καμία σακούλα μιας χρήσης στα
ταμεία.

Απόβλητα
(βλέπε βέλτιστη πρακτική: 3.7)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22. Αριθμός σακουλών

22.5.2015

22.5.2015

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στην οριστική έγκριση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/371 του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 73 της 17ης Μαρτίου 2015)
Στη σελίδα 516, στη στήλη «Νέο ποσό», στη σειρά «Τίτλος 1 — ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ»:
αντί:

«124 290 661 280»

διάβαζε:

«128 387 935 513»

και στη σειρά «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ»:
αντί:

«134 936 959 482»

διάβαζε:

«139 034 233 715».

Στη σελίδα 518, στη στήλη «Νέο ποσό», στις σειρές «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4» και «Άρθρο 1 4 0»:
αντί:

«90 516 325 930»

διάβαζε:

«94 613 600 163»

και στη σειρά «Τίτλος 1 — Σύνολο»:
αντί:

«124 290 661 280»

διάβαζε:

«128 387 935 513».

Στη σελίδα 519, στη στήλη «Νέο ποσό» του πίνακα:
αντί:

«90 516 325 930»

διάβαζε:

«94 613 600 163».
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