Αζήλα
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ &
ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΦΑΙΗΖ
ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΘΑΣΑΛΑΙΩΣΖ
Σαρ. Γ/λζε
: Πι. Θάληγγνο
Σαρ. Θψδηθαο : 101 81 Αζήλα
Πιεξνθνξίεο : Θ. Εήζεο
Σειέθσλν
: 210-3893327
FAX
: 210-3847676
Δmail
: zisis@efpolis.gr

ΘΔΚΑ:

/ /2011

Αξ. Πξση. Z3-998
ΑΠΟΦΑΖ
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ΟI ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΓΗΘΑΗΟΤΛΖ, ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΘΡΩΠΗΛΩΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑΣΩΛ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ, ΔΛΔΡΓΔΗΑ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΣΗΘΖ ΑΙΙΑΓΖ &
ΔΡΓΑΗΑ ΘΑΗ ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΦΑΙΗΖ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 4 ηνπ Λ.2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ
Θαηαλαισηψλ», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ Λ. 3853/2010 (ΦΔΘ 90/Α/17.6.2010) θαη φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ,
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 9 πεξί «Γηαθήκηζεο» θαη ησλ Άξζξσλ 9 α, 9β,9γ,9δ,9ε,
9ζη θαη 9ζ πεξί «αζέκηησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ» ηνπ Λ.2251/1994
«Πξνζηαζία ησλ Θαηαλαισηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε
ηνλ Λφκν 3587/2007 (ΦΔΘ 152/Α/10.7.2007) θαη φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ,
3. To N. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ
θαη άιισλ πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο
πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ
179/Α/6.8.2001),
4. Σν άξζξν 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ
98/Α΄/2005) «Θσδηθνπνίεζε ηεο Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα
Θπβεξλεηηθά Όξγαλα»,
5. Σν Π.Γ. 197/1997 «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή θαη θαζνξηζκφο
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο» (ΦΔΘ 156/Α΄/30.7.1997),
6. To Π.Γ. 185/2009 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη
Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Λεζηψηηθεο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ
ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο», κεηαηξνπή
ηνπ Τπνπξγείνπ Καθεδνλίαο-Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Καθεδνλίαο –
Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Καθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Λεζηψηηθεο
Πνιηηηθήο (ΦΔΘ 213/Α/7.10.2009),
7. Σν Π.Γ. 89/2010 (ΦΔΘ 154/Α/7.9.2010) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ»,
8. Σν Π.Γ.96/2010 (ΦΔΘ. 170/Α/28.09.2010) «χζηαζε Τπνπξγείνπ Θαιάζζησλ
Τπνζέζεσλ, Λήζσλ θαη Αιηείαο, θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη
αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ,
9. Σελ κε Αξ. Οηθ. 20854/54/20.10.2010 θνηλή Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη
ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο & Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ
ζηνπο Τθππνπξγνχο Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο Βαζίιεην
Θεγθέξνγινπ θαη Άλλα Ληαιάξα» (ΦΔΘ 1673/Β/21.10.2010),

10. Σν Άξζξν 9 «ηειέρσζε θαη νξγάλσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή»
ηνπ Λ.3892/2010 «Ζιεθηξνληθή θαηαρψξεζε θαη εθηέιεζε ηαηξηθψλ ζπληαγψλ
θαη παξαπεκπηηθψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ» (ΦΔΘ. 189/Α/04.11.2010),
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ Θαηαλαισηψλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηνλ Λφκν 3587/2007 (ΦΔΘ
152/Α/10.7.2007) θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 α « Θπξψζεηο»
θαη ηνπ Άξζξνπ 14 «Κεηαβαηηθέο, ηειηθέο θαη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο»,
παξάγξαθνο 8 πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ
επηθνπξία ηνπ έξγνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή, φπσο απηέο
εθάζηνηε ηζρχνπλ,
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 ηεο θσδηθνπνηεκέλεο 7/2009 Αγνξαλνκηθήο
Γηάηαμεο (ΦΔΘ 1388/Β/2009), φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ,
13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηα
πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα θαη κε
ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ΔΟΘ θαη 89/109/ΔΟΘ, θαζψο θαη ηηο
ζρεηηθέο εμεηδηθεπκέλεο θάζεηεο δηαηάμεηο (νδεγία 2002/72/ΔΘ), φπσο έρνπλ
ελαξκνληζζεί ζην άξζξν 26 ηνπ Θψδηθα ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη αληηθεηκέλσλ
θνηλήο ρξήζεο,
14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 10/2011 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
γηα ηα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα, πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζ’ επαθή
κε ηξφθηκα, φπσο απηφο αληηθαζηζηά ηελ Οδεγία 2002/72/ΔΘ θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηεο,
15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) ΑΡΗΘ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηελ
θαηαρψξεζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο
ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH),
16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ "γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία
ησλ νπζηψλ θαη ησλ κεηγκάησλ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ
νδεγηψλ 67/548/ΔΟΘ θαη 1999/45/ΔΘ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) 1907/2006", ζηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
επηθηλδπλφηεηαο νπζηψλ θαη κεηγκάησλ,
17. Σν πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ ISO:14021/2001 Πεξηβαιινληηθά ζήκαηα θαη δειψζεηο Απηνδεινχκελνη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί (Πεξηβαιινληηθή επηζήκαλζε
Σχπνπ ΗΗ), ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζχληαμε θαη αμηνιφγεζε
πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο «Τγεία θαη Πξνζηαζία
Θαηαλαισηψλ» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Γεθέκβξηνο 2000, Αξηζκφο
Αλαθνξάο 67/94/22/1/00281), ην πξφηππν ΔΛ-13432 «πζθεπαζία Απαηηήζεηο γηα αλαθηήζηκε ζπζθεπαζία κέζσ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη
βηναπνδφκεζεο - ρήκα δνθηκήο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ ηειηθή
απνδνρή ηεο ζπζθεπαζίαο» θαη ην πξφηππν ΔΛ 14995 «Πιαζηηθά πιηθά Δθηίκεζε ηεο ρσλεπζηκφηεηαο - χζηεκα δνθηκψλ θαη πξνδηαγξαθέο»,
18. Σν γεγνλφο φηη νη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί νθείινπλ λα δειψλνπλ κε
ζαθήλεηα ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε ησλ αγαζψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβνεζνχλ
ηνπο θαηαλαισηέο λα θάλνπλ εκπεξηζηαησκέλεο αγνξέο θαη λα ελζαξξχλεηαη ε
πξνψζεζε ζηελ αγνξά αγαζψλ κε κηθξφηεξε αξλεηηθή
επίδξαζε ζην
πεξηβάιινλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί πξέπεη λα
έρνπλ ζπγθεθξηκέλν
θαη αθξηβέο πεξηερφκελν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή. Παξαπιαλεηηθνί, αλαθξηβείο ή ςεπδείο
πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ράλνπλ νη θαηαλαισηέο
ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζε νπνηνδήπνηε πεξηβαιινληηθφ ηζρπξηζκφ, λα κελ
πξνζηαηεχνληαη επαξθψο θαη λα επηθξαηεί ν αζέκηηνο θαη κε πγηήο εκπνξηθφο
αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ,
19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 39/2001 «Θαζηέξσζε κίαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο
ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ
ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηηο Οδεγίεο 98/34/ΔΘ θαη 98/48/ΔΘ».
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20. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ
Άξζξν 1
Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί
1. Ζ παξνχζα Απφθαζε θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ζηεξεά
πιαζηηθά πιηθά, αληηθείκελα θαη ζπζθεπαζίεο, φηαλ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά σο
βηνδηαζπψκελα ή/θαη κε αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
(1)
«πξντφλ»: θάζε πξντφλ ή ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ ή ζπζθεπαζία/πεξηέθηεο,
πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δηαζπψκελν πιαζηηθφ πιηθφ θαη πξννξίδεηαη γηα
ηνπο θαηαλαισηέο ή πξφθεηηαη λα πεξηέιζεη ζε απηνχο ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, έλαληη ηηκήκαηνο ή δσξεάλ.
(2)
«θαηαλαισηήο»: θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν ελεξγεί γηα ιφγνπο πνπ
δελ εκπίπηνπλ ζηελ εκπνξηθή, επηρεηξεκαηηθή, βηνηερληθή ή ειεπζέξηα
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.
(3)
«πεξηβαιινληηθφο ηζρπξηζκφο»: δήισζε, ζχκβνιν, ινγφηππνο ή εηθφλα
πνπ ππνδεηθλχεη ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο.
εκείσζε: Έλαο πεξηβαιινληηθφο ηζρπξηζκφο κπνξεί λα γίλεη κέζσ επηζήκαλζεο
ηνπ πξντφληνο ή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο, κέζσ ζπλνδεπηηθψλ θπιιαδίσλ
ηνπ πξντφληνο, ηερληθψλ θπιιαδίσλ, δηαθήκηζεο, δεκφζηαο πξνβνιήο,
ηειεπσιήζεσλ, θαζψο επίζεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ,
φπσο ην δηαδίθηπν.
(4)
«πεξηβαιινληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πξντφληνο»: θάζε ραξαθηεξηζηηθφ
πξντφληνο, ην νπνίν κπνξεί λα έρεη αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ.
(5)
«δηάζπαζε»: κεηαβνιή ησλ αξρηθψλ ηδηνηήησλ ελφο
πιηθνχ εμαηηίαο
θαηάηκεζεο ησλ καθξνκνξίσλ πνπ ην απαξηίδνπλ, αλεμάξηεηα απφ ην κεραληζκφ
ηεο δηεξγαζίαο απηήο.
εκείσζε:
Ο φξνο «δηάζπαζε» κπνξεί επίζεο λα απνδνζεί κε ηνλ φξν
απνηθνδφκεζε ή απνδφκεζε.
(6)
«βην-δηάζπαζε»: δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία έλα πξντφλ πθίζηαηαη
απνηθνδφκεζε ππφ ηελ επίδξαζε κηθξν-νξγαληζκψλ, φπσο βαθηήξηα, κχθεηεο θαη
θχθε.
(7)
«ιηπαζκαηνπνίεζε ή θνκπνζηνπνίεζε»: δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία έλα
πξντφλ βηνδηαζπάηαη δεκηνπξγψληαο κηα ζρεηηθά νκνγελή θαη ζηαζεξή πνζφηεηα
βηνκάδαο.
(8)
«παξαπιαλεηηθή εκπνξηθή πξαθηηθή»: θάζε εκπνξηθή πξαθηηθή πνπ
πεξηιακβάλεη εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο θαη είλαη επνκέλσο αλαιεζήο ή κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζήο ηεο
εμαπαηά ή ελδέρεηαη λα εμαπαηήζεη ην κέζν θαηαλαισηή, αθφκα θαη αλ νη
πιεξνθνξίεο είλαη νξζέο θαη ηνλ νδεγεί ή ελδέρεηαη λα ηνλ νδεγήζεη λα ιάβεη
απφθαζε ζπλαιιαγήο ηελ νπνία, δηαθνξεηηθά, δε ζα ειάκβαλε.
(9)
«πξνκεζεπηήο»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ζθνπνχο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξηθή, επηρεηξεκαηηθή, βηνηερληθή ή ειεπζέξηα
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη θάζε πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην
φλνκα ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή.
(10) «ππεχζπλνο δηάζεζεο»: i) ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν
ζηελ Διιάδα, ην νπνίν, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, θαζηζηά γηα πξψηε
θνξά ην πξντφλ δηαζέζηκν ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα δηαλνκή, θαηαλάισζε ή
ρξήζε ii) ν αληηπξφζσπνο ηνπ ππεπζχλνπ δηάζεζεο, εθφζνλ ν ππεχζπλνο δηάζεζεο
δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα ή ν εηζαγσγέαο πξνθεηκέλνπ γηα πξντφληα
ηξίησλ ρσξψλ.
(11) «αξκφδηεο αξρέο»: γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, σο αξκφδηεο αξρέο
νξίδνληαη ε Γ/λζε Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο
Δκπνξίνπ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο, νη ππνζηεξίδνπζεο
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ηα Σεισλεία Υεκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Θξάηνπο γηα ηνλ έιεγρν
ησλ πξντφλησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ θνηλνηηθή αγνξά, θαζψο θαη ε Γ/λζε
Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο.
(12) «απφζπξζε»: θάζε κέηξν κε ζηφρν λα εκπνδίζεη ηε δηαλνκή, ηελ έθζεζε
θαη ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά πνπ δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.
Άξζξν 2
Θαλφλεο ρξήζεο πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ
1.

2.

3.

4.

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηζρπξηζκψλ ζηελ ειιεληθή ή ζε μέλε γιψζζα, πνπ
ππνδειψλνπλ γηα ηα πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
παξνχζαο απφθαζεο γεληθά πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο: «θηιηθφ
πξνο ην πεξηβάιινλ», «πξάζηλν», «θηιηθφ πξνο ηε θχζε», «πεξηβαιινληηθά
αζθαιέο», «δελ κνιχλεη ην πεξηβάιινλ». Οη δηαηππψζεηο απηέο είλαη αφξηζηεο
θαη, σο κε εμεηδηθεπκέλεο, δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ «νηθνινγηθφ» ή «νηθν»
ζηελ ειιεληθή ή ζε μέλε γιψζζα, θαηά ηε δηάζεζε ζηελ θαηαλάισζε, πψιεζε
θαη δηαθήκηζε θάζε είδνπο πξντφληνο, εθφζνλ ζε απηφ δελ έρεη εθρσξεζεί ν
παξαπάλσ φξνο ή νηθνινγηθφ ζήκα, είηε βάζεη ηνπ Θαλνληζκνχ ΔΟΘ 880/92,
είηε βάζεη ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο εθρψξεζεο, πνπ ηζρχεη λφκηκα ζε
Θξάηνο Κέινο ηεο Θνηλφηεηαο ή ζε ρψξα Δ.Ε.Δ.. ζπκβεβιεκέλε ζηε
ζπκθσλία πεξί Δ.Ο.Υ. Οη θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ κε νηθνινγηθφ ινγφηππν ή
θαη νηθνινγηθέο ελδείμεηο ή νη ππεχζπλνη γηα ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά,
εγθαηεζηεκέλνη ζε Θξάηνο Κέινο ηεο Θνηλφηεηαο ή ζε ρψξα Δ.Ε.Δ.., πξέπεη
λα θαηέρνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε εθρψξεζεο, βάζεη θάπνηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηα
πξνβιεπφκελα αλσηέξσ.
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ζε πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
παξνχζαο απφθαζεο, πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ, ζηελ ειιεληθή ή ζε μέλε
γιψζζα, κφλνλ εθφζνλ νη ηζρπξηζκνί απηνί είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλνη
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο.
Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε
ρξήζε, ζηελ ειιεληθή ή ζε μέλε γιψζζα, ησλ φξσλ «θαηάιιειν γηα
ιηπαζκαηνπνίεζε», «θαηάιιειν γηα θνκπνζηνπνίεζε» ή ε ρξήζε ηζρπξηζκψλ
πνπ πεξηέρνπλ ηνπο παξαπάλσ φξνπο ή ηνπο ππνλννχλ γηα κηα πιαζηηθή
ζπζθεπαζία ή έλα πιαζηηθφ αληηθείκελν, κφλνλ εθφζνλ:
α) απηά ζπκκνξθψλνληαη αληίζηνηρα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΙΟΣ ΔΛ13432 «πζθεπαζία - Απαηηήζεηο γηα αλαθηήζηκε ζπζθεπαζία κέζσ
ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη βηναπνδφκεζεο - ρήκα δνθηκήο θαη θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο γηα ηελ ηειηθή απνδνρή ηεο ζπζθεπαζίαο» θαη ΔΙΟΣ ΔΛ 14995
«Πιαζηηθά πιηθά - Δθηίκεζε ηεο ρσλεπζηκφηεηαο - χζηεκα δνθηκψλ θαη
πξνδηαγξαθέο» θαη
β) ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
7.2 ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ ISO:14021/2001 Πεξηβαιινληηθά ζήκαηα θαη
δειψζεηο - Απηνδεινχκελνη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί (Πεξηβαιινληηθή
επηζήκαλζε Σχπνπ ΗΗ).

5. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηζρπξηζκψλ, ζηελ ειιεληθή ή ζε μέλε γιψζζα, πνπ
ππνδειψλνπλ δηάζπαζε, βηναπνηθνδφκεζε ή/θαη θνκπνζηνπνίεζε πιαζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ή ζπζθεπαζίαο, ε ζχζηαζε: «κε ξππαίλεηε ην πεξηβάιινλ» ή
«κελ εγθαηαιείπεηε ζθνππίδηα/ζαθνχιεο …. ζηε θχζε» ή άιιε αλάινγνπ
πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζην
ίδην νπηηθφ πεδίν θαη κε ηζνκεγέζεηο ραξαθηήξεο κε απηνχο ηνπ
απηνδεινχκελνπ ηζρπξηζκνχ.
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Άξζξν 3
Δπηζήκαλζε
1.

Θαηά ηε δηάζεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά, επί ηεο
εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο ηνπο ή πάλσ ζε απηά, κε ηξφπν επθξηλή θαη
επαλάγλσζην, νη παξαθάησ ελδείμεηο:
α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ
δηάζεζεο,
β) ην είδνο ηνπ πξντφληνο,
γ) ε νλνκαζηηθή πνζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα
(π.ρ. ν αξηζκφο ηεκαρίσλ) ή θαη θάζε άιιν ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν (π.ρ. νη
δηαζηάζεηο, κήθνο, πιάηνο, ε επηθάλεηα θ.ι.π.) θαη
δ) ε ρψξα παξαγσγήο, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη πεξί πξντφλησλ ηεο Δ.Δ.
Οη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (β), (γ) θαη (δ) πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα
2. Πξνθεηκέλνπ γηα πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο
Απφθαζεο, φηαλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπζθεπαζία (π.ρ. πιαζηηθά
κπνπθάιηα) ή κεηαθνξά (π.ρ. πιαζηηθέο ζαθνχιεο supermarket) άιισλ
πξντφλησλ, θαηά ην ζηάδην δηάζεζεο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή αλαγξάθνληαη
ππνρξεσηηθά, πάλσ ζε απηά, κε ηξφπν επθξηλή θαη επαλάγλσζην, νη παξαθάησ
ελδείμεηο:
α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ
δηάζεζεο θαη
β) ε ρψξα παξαγσγήο, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη πεξί πξντφλησλ ηεο Δ.Δ.
Ζ έλδεημε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν (β) πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
3. Ηζρπξηζκνί ζε νπνηαδήπνηε μέλε γιψζζα νη νπνίνη είλαη ζχκθσλνη κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.
Άξζξν 4
Τπνρξεψζεηο πξνκεζεπηψλ
1.

2.

Οη πξνκεζεπηέο πξντφλησλ, ζηα πιαίζηα ησλ νηθείσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο,
ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο,
ψζηε λα κελ πηνζεηνχληαη απφ απηνχο παξαπιαλεηηθέο εκπνξηθέο πξαθηηθέο,
πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ κηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή, ζρεηηδφκελεο
κε ηε ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ.
Οη ππεχζπλνη δηάζεζεο πξντφλησλ κε πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο νθείινπλ
λα θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αθξίβεηαο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ επηθαινχληαη, ήηνη:
α) γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ζπζηαηηθψλ ηνπ ή νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζή ηνπ, ζηα
πιαίζηα ηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Γελ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο,
β) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
δνθηκψλ θαη ειέγρνπ ηνπ,
γ) εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, πνπ εθδίδνληαη απφ αλεμάξηεην
εξγαζηήξην, ην νπνίν είλαη είηε δηαπηζηεπκέλν βάζεη ηνπ ΔΙΟΣ EN ISO 17025
«Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη
δηαθξηβψζεσλ», είηε δηαζέηεη εκπεηξία δηεζλψο αλαγλσξίζηκε ζην αληηθείκελν
κε αλαθνξά:
ζηα ζηνηρεία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο
δνθηκέο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο,
ζηηο πξφηππεο κεζφδνπο δνθηκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη νπνίεο
είλαη είηε νη αλαθεξφκελεο ζε επξσπατθά πξφηππα ΔΙΟΣ ΔΛ, είηε
κέζνδνη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ASTM ή θαη
νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδνο, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηζνδχλακν επίπεδν
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απφδνζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ, ζε θξάηε Δ.Ε.Δ.
ή ηελ Σνπξθία,
δ) γξαπηά ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ηα εξγαζηήξηα πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο δνθηκέο είηε είλαη δηαπηζηεπκέλα βάζεη ηνπ ΔΙΟΣ EN
ISO 17025 «Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ
θαη δηαθξηβψζεσλ» είηε δηαζέηνπλ εκπεηξία δηεζλψο αλαγλσξίζηκε ζην
αληηθείκελν,
ε) γξαπηή ππεχζπλε δήισζε φηη φια ηα πξντφληα θάζε παξηίδαο πνπ
δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
Απφθαζεο θαη
ζη) θάζε άιιν πιηθφ πνπ λα ηεθκεξηψλεη φηη ην πξντφλ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ
αγνξά έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηφ γηα ην νπνίν εθδφζεθαλ νη
εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν (γ).
3.

Αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαηίζεληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο απφ
ηνπο ππεχζπλνπο δηάζεζεο πξντφλησλ κε πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο, φηαλ
απηά δεηεζνχλ. Αλ δελ πξνζθνκηζηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ή ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία θξηζνχλ
αλεπαξθή απφ ηελ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Άξζξνπ 6, νη
πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κε
ηεθκεξησκέλνη.

4.

Οη
πιεξνθνξίεο
πνπ
έρνπλ
ζηε
δηάζεζή
ηνπο
νη
αξκφδηεο
αξρέο ζρεηηθά κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο
πνπ επηθαινχληαη
πξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο είλαη
γεληθά
πξνζηηέο
ζην
θνηλφ
ζχκθσλα
κε
ηηο
απαηηήζεηο
ηεο
δηαθάλεηαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ θαη έξεπλαο θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ βηνκεραληθνχ
απνξξήηνπ.
Οη Τπάιιεινη θαη ην πξνζσπηθφ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν
1, ζεκείν (11) θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ
Άξζξνπ 6 ηεο Παξνχζαο Απφθαζεο απαγνξεχεηαη λα θνηλνινγνχλ
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη νη
νπνίεο, ιφγσ ηεο θχζεψο ηνπο, θαιχπηνληαη απφ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην.
Άξζξν 5
Αξκνδηφηεηεο ησλ αξρψλ γηα ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο θαη πεξηνξηζηηθά κέηξα

1.
2.

3.

4.

Οη αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο δηελεξγνχλ θαηάιιεινπο
ειέγρνπο κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ αλ ηα πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
παξνχζα Απφθαζε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο.
Πξντφληα πνπ θέξνπλ πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο κε ζχκθσλνπο κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο, δεζκεχνληαη εηο ρείξαο ησλ θαηφρσλ ηνπο απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο. Οη αξκφδηεο αξρέο εηδνπνηνχλ
ηνλ ππεχζπλν δηάζεζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί, κε επζχλε ηνπ ηδίνπ,
ζηελ άκεζε απφζπξζε ησλ απνζεκάησλ απηψλ απφ φια ηα ζεκεία εθνδηαζκνχ
ηεο αγνξάο ή/ θαη ηελ παχζε ηεο δηαθήκηζεο ή/θαη ηελ παχζε ηεο πψιεζήο
ηνπο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ.
ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ή κε απνδνρήο απφ κέξνπο ηνπ ππεχζπλνπ
δηάζεζεο ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ηα νπνία ζπζηήλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ παχζε παξαπιαλεηηθήο
εκπνξηθήο πξαθηηθήο, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Θαηαλαισηή Τπνπξγνχ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9ζ, παξάγξαθνο 5,
ηνπ Λ. 2251/1994 «Πξνζηαζία Θαηαλαισηψλ», φπσο απηφ εθάζηνηε ηζρχεη.
Πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, φηαλ
θαηά ην ζηάδην δηάζεζήο ηνπο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή δε ζπκκνξθψλνληαη κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 απηήο δεζκεχνληαη πξνζσξηλά εηο ρείξαο ησλ
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5.

θαηφρσλ ηνπο θαη επηηξέπεηαη λα επαλαδηαηεζνχλ ζηελ θαηαλάισζε, κφλνλ
εθφζνλ ε επηζήκαλζή ηνπο ελαξκνληζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ.
ε πεξίπησζε πνπ νη ππνζηεξίδνπζεο ηα Σεισλεία αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ
Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Θξάηνπο δηαπηζηψλνπλ φηη πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
παξνχζα Απφθαζε δελ ζπκκνξθψλνληαη ή ελδέρεηαη λα κε ζπκκνξθψλνληαη
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο, ελεκεξψλνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν εηζαγσγέα θαη
απνζηέιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή- Γ/λζε Σερληθνχ Διέγρνπ,
ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ιήςε κέηξσλ,
εθφζνλ απαηηνχληαη.
Άξζξν 6
Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Ηζρπξηζκψλ ζε Πιαζηηθά

1.

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή, ζπζηήλεηαη, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 8
ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 2251/94, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, Δπηηξνπή
Δκπεηξνγλσκφλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Ηζρπξηζκψλ ζε Πιαζηηθά. Ζ Δπηηξνπή έρεη
ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη επηθνπξεί ην έξγν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ
Διέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή: α) ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηεο παξνχζαο απφθαζεο, β) ζηελ εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο παξνχζαο απφθαζεο, κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο
θαη ηα πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ πιαζηηθψλ πιηθψλ θαη γ)
ζηελ εμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Θαηαλαισηή πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο.

2.

Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε Απφθαζε
ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή Τπνπξγνχ, πεξηιακβάλεη
κέιε απφ:
α) Δξγαζηήξην, αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή εξεπλεηηθνχ θνξέα ή
άιινπ θνξέα πνηφηεηαο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε εκπεηξία δηεζλψο
αλαγλσξίζηκε ζηνλ ηνκέα ησλ πιαζηηθψλ πιηθψλ,
β) ηε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τ.ΠΔ.Θ.Α.,
γ) ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Θξάηνπο,
δ) ηελ Έλσζε Διιήλσλ Υεκηθψλ,
ε) ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ
ζη) ηελ Έλσζε Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Διιάδνο,
δ) Οηθνινγηθή Οξγάλσζε ή Έλσζε Θαηαλαισηψλ,
ε) ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ΔΙΟΣ) θαη
ζ) ηε Γ/λζε Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή.

3. α) Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθνχ
Διέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ
εκεξνκελία ζχγθιεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν.
β) Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη εθηάθησο ζε ζπλεδξίαζε, εθφζνλ πξνθχςεη ζνβαξφ
ζέκα αξκνδηφηεηάο ηεο, είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο είηε κεηά απφ
έγγξαθε αίηεζε ηαθηηθνχ κέινπο ηεο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη θαη ηα
πξνηεηλφκελα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
4. α) ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηήο κε δηθαίσκα ιφγνπ θαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
β) Ο Πξφεδξνο θαη νπνηνδήπνηε ηαθηηθφ κέινο κπνξνχλ, ζε ζπλελλφεζε κε ηα
ινηπά
ηαθηηθά
κέιε,
λα
πξνζθαινχλ
ζηηο
ζπλεδξηάζεηο
απηήο,
εκπεηξνγλψκνλεο, εθπξνζψπνπο δεκνζίσλ αξρψλ, νξγαληζκψλ, νηθνλνκηθψλ
θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ.
γ) Όηαλ ε Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηερληθψλ θαθέισλ ή γηα
ηελ εμέηαζε ελζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα αμηνιφγεζεο, γηα ιφγνπο
αλεμαξηεζίαο ν εθπξφζσπνο ηνπ ΔΒ (θχξην κέινο ή αλαπιεξσκαηηθφ) πνπ
ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ή εμέηαζεο ελζηάζεσλ δελ πξέπεη,
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ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, λα έρεη επαγγεικαηηθή ή νηθνλνκηθή
εμάξηεζε απφ επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ δηαζπψκελσλ
πιαζηηθψλ, άιισο απέρεη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.
δ) Ο εθπξφζσπνο θαη θαηά πξνηίκεζε ν ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο εηαηξίαο, ηεο
νπνίαο ην πξντφλ αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, δχλαηαη λα παξίζηαηαη
ελψπησλ απηήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ, ψζηε απηέο λα
ζπλεθηηκεζνχλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ
αλαγξάθνληαη επί απηνχ. Ο εθπξφζσπνο/ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο εθάζηνηε
εηαηξίαο δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ παξίζηαηαη ζηελ ςεθνθνξία.
5. α) Οη εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ
ζπκκεηερφλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
β) Οη εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Θαηαλαισηή ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Οη εθδηδφκελεο
κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο απνθάζεηο κπνξεί λα πξνζβάιινληαη
απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ θαζψο θαη
ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή Τπνπξγνχ κε ηελ
άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία
απφ ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2251/1994 «Πξνζηαζία
Θαηαλαισηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί απφ ην Λ. 3587
(ΦΔΘ 152/Β/10-07-2007).
Άξζξν 7
Θπξψζεηο
ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Παξνχζαο Απφθαζεο,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13α «Θπξψζεηο» ηνπ Λ. 2251/1994
«Πξνζηαζία ησλ Θαηαλαισηψλ», φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Άξζξν 8
Σειηθέο Γηαηάμεηο
1. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ, φπσο
εθάζηνηε ηζρχνπλ, ηνπ:
α) Λ. 2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ Θαηαλαισηψλ», άξζξα 9, 9 α, 9β, 9γ, 9δ,
9ε, 9ζη θαη 9ζ,
β) N. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ
Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο
πζθεπαζηψλ
θαη
Άιισλ
Πξντφλησλ
Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
γ) Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη
αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα θαη κε ηελ
θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ΔΟΘ θαη 89/109/ΔΟΘ θαζψο θαη ησλ
ζρεηηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ θάζεησλ δηαηάμεσλ (νδεγία 2002/72/ΔΘ), φπσο
έρνπλ ελαξκνληζζεί ζην άξζξν 26 ηνπ Θψδηθα ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη
αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο,
δ) Θαλνληζκνχ (ΔΘ) ΑΡΗΘ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηελ θαηαρψξεζε,
ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ρεκηθψλ
πξντφλησλ (REACH), φπνπ απηφ απαηηείηαη,
ε) Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ "γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ
νπζηψλ θαη ησλ κεηγκάησλ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ
νδεγηψλ 67/548/ΔΟΘ θαη 1999/45/ΔΘ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) 1907/2006", ζηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο επηθηλδπλφηεηαο νπζηψλ θαη κεηγκάησλ θαη ηνπ
ζη) Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξζ. 10/2011 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα
πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα, πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζ’ επαθή κε
ηξφθηκα, φπσο απηφο αληηθαζηζηά ηελ Οδεγία 2002/72/ΔΘ θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
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2. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
Ο Τποσργός Δζωηερικών
Αποκένηρωζης και
Ζλεκηρονικής Γιακσβέρνηζης

Γιάννης Ραγκούζης

O Τθσποσργός Οικονομικών

Γημήηριος Θοσζελάς

Ο Τθσποσργός Δργαζίας
και Θοινωνικής Αζθάλιζης

Β. Θεγκέρογλοσ

Ζ Τποσργός Περιβάλλονηος,
Δνέργειας
και Θλιμαηικής Αλλαγής

Σίνα Κπιρμπίλη

Ο Τποσργός Γικαιοζύνης,
Γιαθάνειας και Ανθρωπίνων
Γικαιωμάηων

Υ. Θαζηανίδης
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