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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Νοεμβρίου 2010
για τη θέσπιση του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 7961]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/709/ΕΕ)
γ) Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (European Environmental
Bureau – EEB)·

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το
οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 5,

(2)

(3)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, τα κριτήρια του
οικολογικού σήματος της ΕΕ πρέπει να θεσπιστούν με τη
βοήθεια Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης (στο εξής «ΣΟΣΕΕ/EUEB»).
Προκειμένου να γίνει αποδεκτό από το ευρύ κοινό το οικο
λογικό σήμα της ΕΕ, είναι αναγκαίο να καταστούν μέλη του
ΣΟΣΕΕ/EUEB οργανώσεις όπως περιβαλλοντικές μη κυβερ
νητικές οργανώσεις και οργανώσεις καταναλωτών, ως ενδια
φερόμενα μέρη, καθώς και οι αρμόδιοι φορείς των κρατών
μελών.
Πρέπει να αντικατασταθεί η απόφαση 2000/730/ΕΚ της
Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση
του συμβουλίου οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του εσωτερικού κανονισμού του (2).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Συνιστάται με την παρούσα Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξής «ΣΟΣΕΕ/EUEB».

Τα μέλη του ΣΟΣΕΕ/EUEB διορίζονται από την Επιτροπή.

2.
Το ΣΟΣΕΕ/EUEB συγκροτείται από τους εκπροσώπους των
αρμόδιων φορέων κάθε κράτους μέλους, από τους εκπροσώπους
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και από τους εκπροσώπους
των ακόλουθων οργανώσεων:
α) Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταναλωτών [Bureau Européen des Con
sommateurs (BEUC)]·
Συνεταιρισμών

(1) ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ L 293 της 22.11.2000, σ. 24.

Άρθρο 3
1.
Κάθε κράτος μέλος του ΣΟΣΕΕ/EUEB διορίζει υπεύθυνο επα
φών.
2.
Οι συνεδριάσεις του ΣΟΣΕΕ/EUEB προεδρεύονται από τον
πρόεδρό του.
3.
Το ΣΟΣΕΕ/EUEB θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του σε
συνεννόηση με την Επιτροπή.
4.
Η Επιτροπή επιστρέφει τα έξοδα ταξιδίου και, κατά περί
πτωση, διαμονής των μελών σε σχέση με τις δραστηριότητες του
ΣΟΣΕΕ/EUEB, εντός των ορίων του προς τούτο ετήσιου προϋπο
λογισμού.

Καταργείται η απόφαση 2000/730/ΕΚ.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2010.

Άρθρο 2

β) Ευρωπαϊκή
Κοινότητα
(EUROCOOP)·

3.
Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει, κατά περίπτωση, τη
σύνθεση του ΣΟΣΕΕ/EUEB.

Άρθρο 4

Άρθρο 1

1.

ε) Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
(European Association of Craft, Small & Medium-sized
Enterprises – UEAPME)·
στ) EUROCOMMERCE.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

δ) Business Europe·

Καταναλωτών

Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής

