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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 275/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1941 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Οκτωβρίου 2017
για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)
(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. 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 15,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 παρέχει γενική καθοδήγηση σχετικά με τη μορφή του λογότυπου του οικολογικού
σήματος της ΕΕ. Ειδική καθοδήγηση παρέχεται σε χωριστό έγγραφο μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς
στα κράτη μέλη και το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της ΕΕ.

(2)

Τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή που
συστάθηκε βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος
κανονισμού.
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, 24 Οκτωβρίου 2017.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

(1) ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μορφή του οικολογικού σήματος της ΕΕ
Το οικολογικό σήμα της ΕΕ έχει την ακόλουθη μορφή:
Ετικέτα

Προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός τετραγωνιδίου (η δυνατότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιήσει το εν λόγω
τετραγωνίδιο και το χρησιμοποιούμενο κείμενο καθορίζονται στα κριτήρια της σχετικής κατηγορίας προϊόντων):

Στο προϊόν εμφαίνεται επίσης ο αριθμός καταχώρισης οικολογικού σήματος της ΕΕ. Έχει την ακόλουθη μορφή:

όπου xxxx είναι η χώρα καταχώρισης, yyy η κατηγορία προϊόντων και zzzzz ο αριθμός που έχει δοθεί από τον αρμόδιο
φορέα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέχει περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τον σχεδιασμό και τη χρήση του λογότυπου του οικολογικού
σήματος της ΕΕ μετά από διαβούλευση με το ΣΟΣΕΕ σε χωριστό έγγραφο οδηγιών.»

