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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Conținut și scop
Astfel cum a fost modificată în continuare, propunerea vizează orientarea consumatorilor 
către produse și servicii ecologice prin acordarea pe criterii de mediu a unei etichete 
ecologice, reprezentând o etichetă de excelență, pentru produsele și serviciile cu cea mai bună 
performanță. Emblema etichetei ecologice (floarea UE ) trebuie să fie folosită de producători 
ca instrument de marketing pentru promovarea serviciilor și produselor lor. Propunerea 
înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1980/200 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a 
etichetei ecologice, sistem care nu funcționează corespunzător din cauza unei insuficiente 
sensibilizări cu privire la etichetă și a unui grad scăzut de absorbție de către industrie, 
deficiențe care rezultă din procedurile și managementul excesiv de birocratice.

ITRE și aspectele relevante
Revizuirea regulamentului privind sistemul european de acordare a etichetei ecologice ar 
putea avea un impact pozitiv asupra eficienței energetice și a concurenței în sectorul industrial 
din cadrul UE. 

În primul rând, revizuirea etichetei ecologice europene prevede un sistem îmbunătățit de 
stabilire a criteriilor care va stabili în ce măsură UE are capacitatea de a fi un exemplu prin 
standarde de eficiență energetică actualizate, ambițioase, și în același timp realizabile.

În al doilea rând, revizuirea sistemului poate deschide noi oportunități întreprinderilor. 
Acestea pot folosi floarea UE în întreaga piață internă ca un instrument de marketing eficient, 
contribuind în același timp la durabilitatea mediului și la satisfacerea exigențelor 
consumatorilor care cer din ce în ce mai mult servicii și produse ecologice.

Din păcate, rezultatele actualului regulament nu au fost satisfăcătoare. Raportorul încearcă, de 
aceea, să garanteze faptul că vor fi create stimulente cât mai atractive pentru întreprinderi în 
scopul atragerii acestora în sistemul aplicat pe bază voluntară, precum și faptul că vor fi 
evitate toate barierele financiare și administrative inutile, fără a aduce însă atingeri 
credibilității acestuia.

Având în vedere în special aceste probleme, raportorul dorește să îmbunătățească următoarele 
elemente ale propunerii de regulament.

Eliminarea produselor alimentare din sfera de aplicare a Regulamentului

Regulamentul revizuit solicită includerea alimentelor prelucrate, criteriul de acordare a 
etichetei ecologice ținând cont doar de procesarea, prelucrarea și ambalarea acestora. Acest 
fapt ar conduce la incoerențe majore și la confuzii în rândul consumatorilor.

În primul rând, propunerea de aplicare a regulamentului la un număr limitat de produse 
alimentare (alimente prelucrate, produse de pescuit și acvacultură) ar crea o distincție arbitrară 
între acestea. În al doilea rând, luarea în considerare exclusiv a procesării, transportului și a 
modului de ambalare ale unui număr limitat de produse alimentare ar încălca abordarea bazată 
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pe ciclul de viață și ar neglija tocmai acea fază din ciclul de viață al produsului cu cel mai 
mare impact asupra mediului, și anume faza de producție și de consum. În al treilea rând, s-ar 
putea crea confuzii cu legislația în vigoare privind alimentele organice. Prin urmare, 
raportorul propune abordarea distinctă la nivel UE a cerințelor privind etichetarea produselor 
alimentare, abordare în concordanță cu actuala legislație UE în materie de produse alimentare

Importanța unei abordări bazate explicit pe ciclul de viață în vederea stabilirii criteriilor

Stabilirea criteriilor trebuie să țină cont de întregul ciclu de viață al produselor în scopul 
dezvoltării unor criterii ecologice utile care să permită orientarea consumatorului către un 
consum durabil și orientarea industriei către modalități de producție durabile.

Consolidarea recunoașterii etichetei ecologice europene

Cea mai gravă problemă este insuficiența recunoașterii etichetei de către consumatorii din UE. 
Prin urmare, este esențială sensibilizarea atât a consumatorilor cât și a producătorilor. Având 
în vedere principiul subsidiarității, responsabilitatea promovării sistemului de etichetare 
ecologică le revine statelor membre. Totuși, la nivel european pot fi trasate câteva orientări în 
scopul angajării într-un proces de formare reciprocă pentru promovarea etichetei ecologice, 
mai ales având în vedere faptul că etichetele ecologice naționale se bucură de un mare succes 
în unele state membre. Mai mult, sectorul public poate juca un rol important în promovarea 
etichetelor ecologice, ținând cont de ele în procedurile de achiziții publice. 

Întrucât activitățile promoționale necesită o finanțare corespunzătoare, o parte din veniturile 
provenite din taxele de înregistrare ar trebui investite în promovarea etichetei ecologice. 
Sistemul ar deveni astfel un instrument de marketing mai eficient și ar atrage mai mulți 
producători prin avantajele pe care le implică, generând taxe de înregistrare suplimentare.

Taxa de înregistrare

Raportorul salută propunerea de a elimina actuala taxă anuală aplicată de către organismele 
competente utilizatorilor etichetei ecologice, fapt care reprezintă un pas important în 
transformarea sistemului în unul mai puțin birocratic și în reducerea sarcinilor administrative 
pentru companii. Pentru procesul de înregistrare raportorul propune o taxă de cel mult 1000 
de euro, proporțională cu dimensiunea fiecărei întreprinderi și sugerează în același timp că 
statele membre pot renunța la orice fel de taxă ca măsură de promovare a sistemului.  

Consolidarea supravegherii pieței

Supravegherea pieței trebuie să fie consolidată, în special pentru a asigura condiții de egalitate 
în cadrul pieței comune. Prin urmare, ar trebui să se adopte dispoziții pentru a garanta faptul 
că fiecare stat membru dispune de resursele necesare pentru a asigura supravegherea pieței.

Înregistrare transparentă și nediscriminatorie

Pentru a evita orice discriminare între producătorii din UE și cei din țările terțe, trebuie să fie 
aplicate aceleași reguli de înregistrare pentru utilizarea etichetei ecologice. Ceea ce înseamnă 
că producătorii care doresc să aplice eticheta ecologică se pot înregistra în orice stat membru 
în care produsul este comercializat. Dispozițiile specifice au rolul de a mări transparența 
înregistrării și de a evita orice confuzii în rândul consumatorilor.
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Extinderea rapidă a grupurilor de produse

Regulamentul trebuie să pună la punct un sistem de stabilire rapidă a criteriilor pentru un 
număr mare de grupuri de produse. Cantitatea limitată de grupuri de produse a constituit în 
mod clar o barieră în calea unui impact mai puternic al etichetei ecologice ca instrument de 
marketing. Extinderea numărului de grupuri de produse va permite implicarea mai multor 
întreprinderi în sistem.

În acest scop trebuie elaborat un plan de lucru și stabilite termene pentru implementarea 
acestuia.

În plus, raportorul propune anumite măsuri pentru a se asigura că criteriile se bazează pe 
standarde științifice și că factorii interesați implicați sunt calificați.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a evita proliferarea sistemelor de
etichetare ecologică și pentru a încuraja 
performanțe ecologice mai ridicate în toate 
domeniile pentru care impactul asupra 
mediului este un factor în alegerea 
consumatorului, trebuie extinsă 
posibilitatea utilizării etichetei ecologice 
comunitare. Cu toate acestea, este necesar 
să se asigure existența unei distincții clare 
între prezentul regulament și 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 2092/91.

(3) Pentru a evita proliferarea sistemelor de 
etichetare ecologică și pentru a încuraja 
performanțe ecologice mai ridicate în toate 
domeniile pentru care impactul asupra 
mediului este un factor în alegerea 
consumatorului, trebuie extinsă 
posibilitatea utilizării etichetei ecologice 
comunitare. Cu toate acestea, având în 
vedere specificitatea produselor 
alimentare, acestea ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. Comisia ar trebui să 
coopereze cu toate părțile interesate, 
inclusiv cu comunitatea științifică, 
societatea civilă și industria, pentru a 
facilita elaborarea unei etichete ecologice 
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pentru performanța ecologică a 
produselor alimentare prelucrate și 
neprelucrate, acoperind întregul ciclu de 
viață al produsului, luând în considerare 
specificitatea produselor alimentare în 
materie de sănătate și nutriție și analizând 
elaborarea existentă și emergentă la 
nivelul Uniunii Europene.

Justificare

Excluderea alimentelor din regulamentul actual are ca scop evitarea conflictelor cu legislația 
UE în vigoare în materie de produse alimentare, precum și evitarea confuziei în rândul 
consumatorilor. Acest fapt este, de asemenea, în conformitate cu principiul ciclului de viață, 
un parametru de maximă importanță în prezentul regulament. Comisia facilitează elaborarea 
unei etichete ecologice pentru performanța ecologică a produselor alimentare prelucrate și 
neprelucrate, acoperind întregul ciclu de viață al produsului, luând în considerare 
specificitatea acestui grup de produse.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sistemul comunitar de etichetare 
ecologică este parte a politicii de consum și 
producție durabile a Comunității, care are 
ca obiectiv reducerea impactului negativ al 
consumului și producției asupra mediului, 
sănătății și resurselor naturale. Sistemul 
este destinat să promoveze acele produse 
care au un nivel înalt de performanță 
ecologică, prin utilizarea etichetei 
ecologice. În acest scop, este necesar să se 
impună ca stabilirea criteriilor pe care 
trebuie să le satisfacă produsele pentru a 
purta eticheta ecologică să se realizeze pe 
baza celor mai bune performanțe ecologice 
realizate de produse aflate pe piața 
comunitară. Aceste criterii trebuie să fie 
ușor de înțeles și de aplicat și , în 
consecință, ar trebui să se limiteze la 
efectele cele mai semnificative ale 
produselor asupra mediului.

(4) Sistemul comunitar de etichetare 
ecologică este parte a politicii de consum și 
producție durabile a Comunității, care are 
ca obiectiv reducerea impactului negativ al 
consumului și producției asupra mediului, 
sănătății și resurselor naturale. Sistemul 
este destinat să promoveze acele produse 
care au un nivel înalt de performanță 
ecologică, prin utilizarea etichetei 
ecologice. În acest scop, este necesar să se 
impună ca stabilirea criteriilor pe care 
trebuie să le satisfacă produsele pentru a 
purta eticheta ecologică să se realizeze pe 
baza celor mai bune performanțe ecologice 
realizate de produse aflate pe piața 
comunitară. Aceste criterii trebuie să fie 
ușor de înțeles și de aplicat și ar trebui să 
se bazeze pe dovezi științifice, luând în 
considerare ultimele evoluții tehnologice.
Aceste criterii ar trebui să fie orientate 
spre piață și ar trebui să se limiteze la 
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efectele cele mai semnificative ale 
produselor asupra mediului pe parcursul 
întregului lor ciclu de viață, incluzând 
etapele de producție, utilizare și uzură 
morală.

Justificare

Criteriile pe care produsele trebuie să le respecte pentru a purta eticheta ecologică trebuie să 
fie de încredere. Aceasta se poate întâmpla dacă criteriile au o bază științifică solidă și dacă 
țin în mod regulat seama de ultimele evoluții tehnice. Aceste criterii trebuie, de asemenea, să 
ia în considerare, pe cât posibil, toate resursele consumate și toate implicațiile privind mediul 
și sănătatea, care sunt asociate cu ciclul complet de viață al unui produs (bun sau serviciu).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sistemul comunitar de etichetare 
ecologică ar trebui să țină seama de 
legislația comunitară în vigoare, astfel 
încât să se evite abordări divergente în 
ceea ce privește evaluarea siguranței.

Justificare

Regulamentul privind etichetarea ecologică nu ar trebui să ducă la abordări diferite în 
cadrul Comunității cu privire la evaluarea siguranței, gestionarea și utilizarea substanțelor 
chimice, chestiuni actualmente reglementate de REACH și de Directiva privind clasificarea și 
etichetarea. Legislația în vigoare ar trebui să prevaleze.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a simplifica sistemul comunitar 
de etichetare ecologică și pentru a reduce 
sarcina administrativă legată de utilizarea 
etichetei ecologice, procedurile de evaluare 
și de verificare trebuie înlocuite cu un
sistem de înregistrare.

(6) Pentru a simplifica sistemul comunitar 
de etichetare ecologică și pentru a reduce 
sarcina administrativă legată de utilizarea 
etichetei ecologice, procedurile de evaluare 
și de verificare trebuie incluse într-un
sistem armonizat de înregistrare care ar 
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trebui aplicat în toate statele membre și 
organismele competente.

Justificare

Este important ca sistemul de înregistrare să fie complementar procedurilor de evaluare și 
verificare, pentru a nu sacrifica credibilitatea schemei din motive de flexibilitate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a spori utilizarea sistemului 
comunitar de etichetare ecologică, în 
revizuirile viitoare ale prezentului 
regulament, va fi necesar să se treacă de 
la criteriul celor mai bune 10% din 
produse la introducerea unui sistem de 
gradație pentru fiecare categorie de 
produse pentru a-i ajuta pe consumatori 
să aleagă în spiritul consumului durabil și 
pentru a crea stimulente astfel încât 
producătorii să-și îmbunătățească în mod 
constant oferta.

Justificare

Pentru o răspândire largă a utilizării sistemului comunitar de etichetare ecologică, criteriul 
celor mai buni 10% nu este considerat destul de eficient. Fiecărui produs din orice grup de 
produse ar trebui să i se acorde posibilitatea de a depune cererea de etichetare, eticheta de 
pe produs indicând prin A, B sau C performanțele ecologice ale produsului în conformitate 
cu un sistem de gradație.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În lumina procedurilor simplificate de 
utilizare a etichetei ecologice, este adecvat 
să se prevadă condițiile în care se poate 
folosi eticheta ecologică și, pentru a se 

(8) În lumina procedurilor simplificate de 
utilizare a etichetei ecologice, este adecvat 
să se prevadă condițiile în care se poate 
folosi eticheta ecologică și, pentru a se 
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asigura conformitatea cu aceste condiții, să 
se solicite autorităților competente să 
întreprindă verificări și pentru a interzice 
utilizarea etichetei ecologice în cazurile în 
care condițiile de utilizare nu au fost 
îndeplinite. Este de asemenea indicat să se 
solicite statelor membre să stabilească 
norme privind sancțiunile aplicabile în 
cazul încălcării prezentului regulament, 
precum și să garanteze punerea în aplicare 
a acestora.

asigura conformitatea cu aceste condiții, să 
se solicite autorităților competente să 
întreprindă verificări și pentru a interzice 
utilizarea etichetei ecologice în cazurile în 
care condițiile de utilizare nu au fost 
îndeplinite. Este de asemenea indicat să se 
solicite statelor membre să stabilească 
norme privind sancțiunile aplicabile în 
cazul încălcării prezentului regulament, 
precum și să garanteze punerea în aplicare 
a acestora. În acest scop, statele membre 
ar trebui să asigure furnizarea către 
organismele competente a tuturor 
mijloacelor financiare și a resurselor 
umane necesare.

Justificare

Funcționarea corespunzătoare a autorităților competente depinde într-o mare măsură de 
resursele disponibile puse la dispoziția acestora de statele membre.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Este necesară sensibilizarea publicului 
cu privire la eticheta ecologică comunitară 
prin acțiuni de promovare, care să le 
permită consumatorilor să înțeleagă 
semnificația etichetei și să facă alegeri 
informate.

(9) Este necesară sensibilizarea și 
informarea publicului cu privire la eticheta 
ecologică comunitară prin acțiuni de 
promovare, care să le permită 
consumatorilor să înțeleagă semnificația 
etichetei și să facă alegeri informate. 
Veniturile obținute din taxe pentru 
cererea de înregistrare, plătită în temeiul 
prezentului regulament, ar trebui utilizate 
în principal în scopuri de marketing.

Justificare

Este clar că una din deficiențele regimului actual este lipsa sensibilizării consumatorilor 
datorită unui nivel scăzut de marketing. De aceea, este important să se aloce resurse 
financiare considerabile în acest scop.  Este necesară sensibilizarea și informarea publicului 
cu privire la eticheta ecologică comunitară prin acțiuni de promovare, care să le permită 
consumatorilor să înțeleagă semnificația etichetei și să facă alegeri informate.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Sistemul comunitar de etichetare 
ecologică ar trebui să țină seama de 
legislația comunitară în vigoare, astfel 
încât să se evite abordări divergente și 
creșterea sarcinilor administrative ale 
întreprinderilor. Astfel, sinergiile dintre 
diferitele instrumente de politici legate de 
produse ar trebui amplificate pentru a se 
asigura un cadru armonizat de prezentare 
a criteriilor.

Justificare

Având în vedere faptul că eticheta ecologică constituie doar o componentă a planului de 
acțiune privind producția durabilă și consumul durabil, este foarte important să se asigure 
sinergii cu celelalte acțiuni ale planului.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Întrucât întreprinderile mici 
întâmpină deseori mai multe dificultăți în 
asimilarea noilor standarde și 
reglementări, birourilor de informații care 
urmează a fi înființate în temeiul viitoarei 
legi privind întreprinderile mici („Small 
Business Act”) ar trebui să li se 
încredințeze și sarcina de a oferi 
informații cu privire la sistemul de 
etichetare ecologică.

Justificare

Este importantă crearea de legături între sistemul de etichetare ecologică și „Small Business 
Act” pentru a ușura situația IMM-urilor.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Întrucât sisteme diferite de etichetare 
ecologică implică întotdeauna eforturi 
suplimentare, în special pentru 
întreprinderile mici, ar trebui să i se 
recomande în mod activ Comisiei să 
promoveze apropierea diferitelor sisteme 
de etichetare.

Justificare

Este foarte important să se țină seama de sarcinile administrative ale IMM-urilor și, în 
consecință, să se facă eforturi pentru a le reduce cât mai mult posibil.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a facilita comercializarea 
produselor care poartă eticheta ecologică la 
nivel național și comunitar și pentru a evita 
inducerea în eroare a consumatorilor, este 
de asemenea necesar să se sporească 
coerența dintre sistemul comunitar de 
etichetare ecologică și sistemele naționale 
de etichetare ecologică din Comunitate.

(10) Pentru a facilita comercializarea 
produselor care poartă eticheta ecologică la 
nivel național și comunitar și pentru a evita 
inducerea în eroare a consumatorilor, este 
de asemenea necesar să se sporească 
coerența dintre sistemul comunitar de 
etichetare ecologică și sistemele naționale 
de etichetare ecologică din Comunitate, 
precum și să se creeze un site internet 
oficial al UE care să cuprindă toate 
informațiile și practicile privind 
etichetarea ecologică în UE în scopul 
informării consumatorilor. Existența 
simultană a acestor sisteme ar trebui să 
aibă ca rezultat o situație benefică pentru 
ambele etichete prin schimbul de bune 
practici. În plus, sistemul comunitar de 
etichetare ecologică ar trebui să 
promoveze produsele etichetate ecologic 
pe piețele naționale și ar trebui să 
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faciliteze intrarea produselor etichetate 
ecologic pe piețele altor state membre.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește produsele alimentare 
definite la articolul 2 din Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002 al Parlamentului 
European și al Consiliului, prezentul 
regulament se aplică numai alimentelor 
prelucrate și produselor de pescuit și 
acvacultură.

Prezentul regulament nu se aplică 
produselor alimentare definite la articolul 
2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului.

Justificare

Excluderea alimentelor din regulamentul actual are ca scop evitarea conflictelor cu legislația 
UE în vigoare în materie de produse alimentare, precum și evitarea confuziei în rândul 
consumatorilor. Acest fapt este, de asemenea, în conformitate cu principiul ciclului de viață, 
un parametru de maximă importanță în prezentul regulament. Comisia facilitează elaborarea 
unei etichete ecologice pentru performanța ecologică a produselor alimentare prelucrate și 
neprelucrate, acoperind întregul ciclu de viață al produsului, luând în considerare 
specificitatea acestui grup de produse.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează 
organismul sau organismele responsabile 
de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în 
prezentul regulament (denumite în 
continuare „autoritate competentă” sau 
„autorități competente”) și se asigură de 
faptul că acestea sunt operaționale. În cazul 
în care se desemnează mai multe autorități 
competente, statul membru stabilește 
competențele autorităților respective, 
precum și cerințele de coordonare 

(1) Fiecare stat membru desemnează 
organismul sau organismele responsabile 
de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în 
prezentul regulament (denumite în 
continuare „autoritate competentă” sau 
„autorități competente”) și se asigură de 
faptul că acestea sunt operaționale, 
punându-le la dispoziție toate mijloacele 
financiare și resursele umane necesare. În 
cazul în care se desemnează mai multe 
autorități competente, statul membru 
stabilește competențele autorităților 
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aplicabile acestora. respective, precum și cerințele de 
coordonare aplicabile acestora.

Justificare

Funcționarea corespunzătoare a autorităților competente depinde într-o mare măsură de 
resursele disponibile puse la dispoziția acestora de statele membre.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Performanța ecologică a produselor este 
determinată pe baza produselor care au cea 
mai bună performanță de pe piața 
comunitară. În acest scop, se iau în 
considerare efectele cele mai semnificative 
asupra mediului, demonstrate științific, pe 
durata întregului ciclu de viață al 
produselor, acestea putând include
impactul asupra schimbărilor climatice, 
impactul asupra naturii și biodiversității, 
consumul de energie și de resurse, 
generarea de deșeuri, emisiile în toate 
tipurile de medii, poluarea prin efecte 
fizice, precum și utilizarea și eliberarea de 
substanțe care prezintă riscuri potențiale 
pentru mediu, așa cum sunt definite de 
legislația comunitară. Criteriile existente 
privind etichetarea ecologică pentru 
diferitele grupe de produse se revizuiesc 
în termen de ...* în vederea asigurării 
respectării depline a abordării bazate pe 
ciclul de viață prezentate în acest articol.

(2) Performanța ecologică a produselor este 
determinată pe baza produselor care au cea 
mai bună performanță de pe piața 
comunitară. În acest scop, se ia în 
considerare efectele cele mai semnificative 
asupra mediului pe durata ciclului de viață 
a produselor, în special impactul asupra 
schimbărilor climatice, impactul asupra 
naturii și biodiversității, consumul de 
energie și de resurse, generarea de deșeuri, 
emisiile în toate tipurile de medii, poluarea 
prin efecte fizice, precum și utilizarea și 
eliberarea de substanțe periculoase.

*18 de luni de la data adoptării prezentului 
regulament.

Justificare

În majoritatea cazurilor, criteriile de etichetare ecologică existente pentru grupele de 
produse nu reflectă o abordare realmente bazată pe ciclul de viață așa cum este descrisă în 
prezentul articol. În plus, considerentul (4) solicită ca criteriile să se limiteze la efectele cele 
mai semnificative ale produselor asupra mediului. Prin urmare, Comisia trebuie să 
revizuiască urgent criteriile actuale pentru toate grupele de produse pentru a se asigura că 
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acestea corespund prezentelor abordări și principii. Legislația în vigoare, cum ar fi REACH, 
reglementează în mod adecvat gestionarea riscurilor legate de substanțele chimice și vizează, 
printre altele, reducerea impactului acestora asupra mediului.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Criteriile de etichetare ecologică 
stabilesc cerințele de mediu pe care un 
produs trebuie să le îndeplinească pentru a 
purta eticheta ecologică.

(3) Criteriile de etichetare ecologică 
stabilesc cerințele de mediu pe care un 
produs trebuie să le îndeplinească, pe 
parcursul întregului ciclu de viață, pentru 
a purta eticheta ecologică, luând în 
considerare ultimele evoluții tehnologice, 
precum și fezabilitatea tehnică și 
economică a adaptărilor necesare pentru 
respectarea cerințelor într-o perioadă de 
timp rezonabilă.

Justificare

Criteriile pe care produsele trebuie să le respecte pentru a purta eticheta ecologică trebuie să 
fie de încredere. Aceasta se poate întâmpla dacă criteriile au o bază științifică solidă și dacă 
țin în mod regulat seama de ultimele evoluții tehnice. Aceste criterii trebuie, de asemenea, să 
ia în considerare, pe cât posibil, toate resursele consumate și toate implicațiile privind mediul 
și sănătatea, care sunt asociate cu ciclul complet de viață al unui produs (bun sau serviciu).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Criteriile de etichetare ecologică iau în 
considerare criteriile stabilite pentru alte 
etichete ecologice, în cazul în care acestea 
există pentru grupul respectiv de produse.

(6) Criteriile de etichetare ecologică iau în 
considerare criteriile stabilite pentru alte 
etichete ecologice, în cazul în care acestea 
există pentru grupul respectiv de produse, 
pentru amplificarea sinergiilor. În cazul 
produselor acoperite de legislația 
comunitară în vigoare privind etichetarea, 
criteriile de etichetare ecologică 
corespund întotdeauna celor mai înalte 
cerințe de mediu.
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Justificare

Eticheta ecologică constituie un premiu de excelență. Astfel, deși se dorește evitarea 
sarcinilor administrative inutile, luând în considerare criteriile deja stabilite în cadrul 
legislației actuale, este, de asemenea, important ca aceste criterii să corespundă celor mai 
înalte cerințe de mediu.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După consultarea CUEEE, statele membre, 
autoritățile competente și celelalte părți 
interesate pot, de asemenea, iniția și 
conduce elaborarea sau revizuirea 
criteriilor de etichetare ecologică.

După consultarea CUEEE, statele membre, 
autoritățile competente și celelalte părți 
interesate, făcând dovadă de neutralitate, 
obiectivitate și de o viziune echilibrată 
asupra industriei, pot, de asemenea, iniția 
și conduce elaborarea sau revizuirea 
criteriilor de etichetare ecologică.

Justificare

Criteriile de etichetare ecologică trebuie să fie suficient de orientate spre piață pentru a 
putea distribui produse și servicii cu cele mai bune performanțe de mediu pe piața 
comunitară. Aceasta poate fi realizată printr-o procedură echitabilă și transparentă, 
implicând toți factorii interesați și ținând cont de opiniile industriei.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care se elaborează criterii 
pentru alimente prelucrate altele decât 
produsele de acvacultură, criteriile 
respective se aplică numai operațiunilor 
de prelucrare, transport sau ambalare.

eliminat

Justificare

Excluderea alimentelor din regulamentul actual are ca scop evitarea conflictelor cu legislația 
UE în vigoare în materie de produse alimentare, precum și evitarea confuziei în rândul 
consumatorilor. Acest fapt este, de asemenea, în conformitate cu principiul ciclului de viață, 
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un parametru de maximă importanță în prezentul regulament. Comisia facilitează elaborarea 
unei etichete ecologice pentru performanța ecologică a produselor alimentare prelucrate și 
neprelucrate, acoperind întregul ciclu de viață al produsului, luând în considerare 
specificitatea acestui grup de produse.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Planul de lucru

1. Comisia pregătește și publică un plan 
de lucru privind eticheta ecologică 
comunitară în termen de un an de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, după consultarea prealabilă 
a CUEEE.
2. Planul de lucru include o strategie 
pentru elaborarea unui sistem de 
etichetare ecologică, precum și o listă 
non-exhaustivă cu produse considerate 
prioritare pentru acțiunea comunitară.
3. Planul de lucru este revizuit periodic.

Justificare

Planul de lucru va facilita cooperarea Comisiei cu CUEEE, asigurând în același timp 
instituirea procesului decizional și a planificării strategice.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După consultarea CUEEE, Comisia 
adoptă măsuri pentru stabilirea criteriilor 
specifice de etichetare ecologică pentru 
fiecare grup de produse.

(1) Comisia adoptă măsuri pentru stabilirea 
criteriilor specifice de etichetare ecologică 
pentru fiecare grup de produse.

Propunerile privind criteriile de etichetare 
ecologică sunt elaborate în conformitate 
cu procedura stabilită în anexa I și luând 
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în considerare planul de lucru menționat 
la articolul 7a. În termen de trei luni de la 
înaintarea către Comisie a raportului 
final menționat la anexa I, partea A, 
punctul 3, CUEEE este consultat în ceea 
ce privește documentul despre criteriile 
propuse. Comisia oferă justificări și 
documentație privind motivele care stau la 
baza oricăror modificări aduse criteriilor 
înaintate în raportul final.
În termen de trei luni de la consultarea 
CUEEE, Comisia înaintează o propunere 
privind criteriile de etichetare ecologică 
comisiei stabilite la articolul 16 și adoptă 
ulterior măsuri pentru stabilirea 
criteriilor specifice de etichetare ecologică 
pentru fiecare grup de produse. Comisia 
ia în considerare comentariile CUEEE și 
oferă justificări și documentație privind 
motivele care stau la baza oricăror 
modificări aduse propunerii după 
consultarea CUEEE.

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin completarea sa, se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 16 alineatul (2).

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin completarea sa, se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 16 alineatul (2).

Justificare

Stabilirea de termene are ca scop rezolvarea eșecurilor consultării interdepartamentale a 
Comisiei de a încheia fără întârziere acorduri privind stabilirea sau revizuirea criteriilor de 
etichetare ecologică. Acest fapt este crucial pentru ca obiectivele regulamentului propus să 
includă mai multe categorii de produse.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) indică, acolo unde este cazul, cele trei 
caracteristici cheie privind mediul care vor
figura pe eticheta ecologică;

(b) indică, acolo unde este cazul, cele trei 
caracteristici cheie privind mediul care pot
figura pe eticheta ecologică;
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Justificare

Este esențial să se prevadă un mecanism care să țină seama de îmbunătățirea continuă a 
produselor inclusiv de-a lungul perioadei de validitate a criteriilor privind etichetarea 
ecologică. În momentul de față, criteriile privind produsele sunt stabilite pe perioade lungi 
(de exemplu 3 ani) și sunt rigide. Este dificilă realizarea unor schimbări minore de formulare 
în vederea includerii unor ingrediente noi, mai durabile și a adaptării la progresul tehnic, 
fără a fi nevoie să se parcurgă din nou întregul proces de depunere a cererii de acordare a 
etichetei ecologice.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) specifică perioada de valabilitate a 
criteriilor și a cerințelor de evaluare.

(c) specifică perioada de valabilitate a 
criteriilor și a cerințelor de evaluare, care 
nu depășește doi ani.

Justificare

Este esențial să se prevadă un mecanism care să țină seama de îmbunătățirea continuă a 
produselor inclusiv de-a lungul perioadei de validitate a criteriilor privind etichetarea 
ecologică. În momentul de față, criteriile privind produsele sunt stabilite pe perioade lungi 
(de exemplu 3 ani) și sunt rigide. Este dificilă realizarea unor schimbări minore de formulare 
în vederea includerii unor ingrediente noi, mai durabile și a adaptării la progresul tehnic, 
fără a fi nevoie să se parcurgă din nou întregul proces de depunere a cererii de acordare a 
etichetei ecologice.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) specifică gradul maxim în care 
produsele pot varia de-a lungul perioadei 
de validitate ale criteriilor.

Justificare

Este foarte important să se asigure faptul că criteriile conțin un grad de flexibilitate și că 
acestea nu trebuie să fie redefinite de fiecare dată când survin mici modificări asupra unui 
grup de produse.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a utiliza eticheta ecologică, 
producătorii, importatorii, furnizorii de 
servicii, angrosiștii sau distribuitorii care 
doresc să utilizeze eticheta ecologică se 
înregistrează la una din autoritățile 
competente menționate la articolul 4 în 
conformitate cu următoarele norme:

(1) Pentru a utiliza eticheta ecologică, 
producătorii, importatorii, furnizorii de 
servicii, angrosiștii sau distribuitorii care 
doresc să utilizeze eticheta ecologică se 
înregistrează la una din autoritățile 
competente menționate la articolul 4, în 
oricare dintre statele membre în care 
produsul a fost sau urmează să fie 
comercializat.

(a) în cazul în care produsul provine 
dintr-un singur stat membru, 
înregistrarea se face la autoritatea 
competentă din statul membru respectiv;
(b) în cazul în care un produs provine, 
sub aceeași formă, din mai multe state 
membre, cererea de înregistrare poate fi 
prezentată autorității competente dintr-
unul dintre statele membre respective;
(c) în cazul în care un produs provine din 
afara Comunității, cererea de înregistrare 
poate fi prezentată autorității competente 
din oricare stat membru în care produsul 
a fost sau urmează să fie comercializat.
Eticheta ecologică se prezintă sub una din 
formele descrise în anexa II.

Eticheta ecologică se prezintă sub una din 
formele descrise în anexa II.

Eticheta ecologică poate fi utilizată numai 
pentru produsele înregistrate și care se 
conformează criteriilor de etichetare 
ecologică aplicabile produselor respective.

Eticheta ecologică poate fi utilizată numai 
pentru produsele înregistrate și care se 
conformează criteriilor de etichetare 
ecologică aplicabile produselor respective.

Justificare

Acest amendament vizează simplificarea înregistrării indicând faptul că cererea pentru 
aceasta se va prezenta (indiferent de locul din care provine produsul) unei autorități 
competente din oricare stat membru în care produsul a fost sau urmează să fie comercializat. 
Propunerea actuală avantajează produsele ce provin din afara UE în raport cu produsele 
fabricate în UE: primele pot fi înregistrate pe lângă o autoritate competentă din oricare din 
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statele membre în care produsul urmează să fie sau a fost comercializat, în timp ce cele din 
urmă trebuie înregistrate în statul membru din care provine produsul. Acest amendament ar 
rectifica această anomalie și ar acorda un tratament egal tuturor produselor.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă la care se 
prezintă cererea de înregistrare poate 
solicita o taxă de până la 200 de euro
pentru procesarea înregistrării. În cazul în 
care se solicită plata unei taxe, utilizarea 
etichetei ecologice este condiționată de 
plata taxei în termenul stabilit.

(3) Autoritatea competentă la care se 
prezintă cererea de înregistrare poate 
solicita o taxă de până la 1000 de euro, 
proporțional cu dimensiunea 
întreprinderii, pentru procesarea 
înregistrării. Această taxă se bazează pe:

(a) costul suportat cu privire la furnizarea 
de informații și asistență pentru 
întreprinderi de către autoritățile 
competente, și
(b) costul de administrare a procesului de 
înregistrare.
Statele membre pot decide, ca măsură de 
promovare a sistemului, să nu perceapă 
taxe. În cazul în care se solicită plata unei 
taxe, utilizarea etichetei ecologice este 
condiționată de plata taxei în termenul 
stabilit.

Justificare

Taxa propusă până la 200 de euro este, fără îndoială, prea mică și nu poate acoperi nici 
măcar costul înregistrării. De asemenea, nu este echitabilă pentru că tratează toate 
întreprinderile în mod egal, fără a ține seama de dimensiunea acestora. În cele din urmă, 
taxa privează statele membre de o sursă de venit care ar putea fi utilizată pentru promovarea 
etichetei ecologice și pentru menținerea regimului în general. Statele membre ar trebui să fie 
libere să adopte un nivel de taxare rentabil sau chiar să scutească în totalitate solicitanții de 
această obligație.



AD\762960RO.doc 21/27 PE416.298v02-00

RO

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă în cauză 
verifică documentația menționată la 
alineatul (2) în termen de două luni de la 
primirea cererii de înregistrare.

(4) Autoritatea competentă în cauză 
verifică documentația menționată la 
alineatul (2), precum și gradul în care 
produsul respectă criteriile adoptate de 
Comisie în temeiul articolului 8, în termen 
de două luni de la primirea cererii de 
înregistrare.

Autoritatea competentă atribuie un număr 
de înregistrare fiecărui produs, cu condiția 
ca documentația prezentată să fie 
completă.

Autoritatea competentă atribuie un număr 
de înregistrare fiecărui produs, cu condiția 
ca documentația prezentată să fie aprobată,
ca produsul să respecte criteriile și ca 
înregistrarea să fie conformă cu 
evaluarea și cerințele de verificare. 
Autoritatea competentă își încheie 
procedura de aprobare în termen de patru 
luni de la data depunerii cererii.

Justificare
Unul din avantajele principale ale regulamentului actual este gradul său înalt de 
credibilitate, ceea ce nu ar trebui pus în pericol prin eliminarea procedurilor de verificare și 
evaluare înainte de acordarea etichetei ecologice, din motive de flexibilitate. 
Acest fapt a fost asigurat până acum de o verificare efectuată de un terț.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă care a 
înregistrat un produs notifică fiecare 
înregistrare Comisiei. Comisia stabilește un 
registru comun și îl actualizează în mod 
periodic. Registrul trebuie să fie disponibil 
publicului.

(6) Autoritatea competentă care a 
înregistrat un produs notifică fiecare 
înregistrare Comisiei. Comisia stabilește un 
registru comun și îl actualizează în mod 
periodic. Registrul trebuie să fie disponibil 
publicului pe un site web dedicat etichetei 
ecologice.
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Justificare

Recunoașterea etichetei ecologice poate spori prin intermediul transparenței, vizibilității și 
disponibilității informațiilor pe un site web ușor de utilizat.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eticheta ecologică poate fi utilizată 
pentru produsele care intră sub incidența 
înregistrării și pentru materialele lor 
promoționale.

(7) Eticheta ecologică poate fi utilizată 
pentru produsele care intră sub incidența 
înregistrării și pentru materialele lor 
promoționale. Eticheta ecologică este 
amplasată în așa fel încât să iasă în 
evidență și definește produsul în cauză, 
chiar dacă este cumpărat împreună cu 
alte produse.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În cazul în care eticheta ecologică se 
aplică pe alimente prelucrate, altele decât 
produsele de acvacultură, care nu 
îndeplinesc cerințele 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007, pe 
respectivele alimente se adaugă o 
indicație suplimentară, în același câmp 
vizual, cu privire la faptul că eticheta 
respectivă vizează numai performanța 
ecologică a operațiunilor de prelucrare, 
transport sau ambalare a produselor. 

eliminat

Primul paragraf se aplică și alimentelor 
prelucrate etichetate în conformitate cu 
articolul 24 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Justificare

Excluderea alimentelor din regulamentul actual are ca scop evitarea conflictelor cu legislația 
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UE în vigoare în materie de produse alimentare, precum și evitarea confuziei în rândul 
consumatorilor. Acest fapt este, de asemenea, în conformitate cu principiul ciclului de viață, 
un parametru de maximă importanță în prezentul regulament. Comisia facilitează elaborarea 
unei etichete ecologice pentru performanța ecologică a produselor alimentare prelucrate și 
neprelucrate, acoperind întregul ciclu de viață al produsului, luând în considerare 
specificitatea acestui grup de produse.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă care a 
înregistrat produsul procedează la 
verificări, periodic sau ca urmare a unei 
reclamații, ale înregistrărilor pe care le-au 
realizat. Aceste verificări pot lua forma 
unor controale aleatorii la fața locului.

(2) Autoritatea competentă care a 
înregistrat produsul procedează la 
verificări, periodic sau ca urmare a unei 
reclamații, ale înregistrărilor pe care le-au 
realizat. Aceste verificări pot lua forma 
unor controale aleatorii la fața locului. 
Comisia se asigură că autoritățile 
competente efectuează controale la fața 
locului în mod regulat. Statele membre 
pun la dispoziția autorităților competente 
toate mijloacele necesare pentru 
efectuarea acestor controale.

Justificare

Funcționarea corespunzătoare a autorităților competente depinde într-o mare măsură de 
resursele disponibile puse la dispoziția acestora de statele membre.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Întreprinderile mici și mijlocii

Pentru a proteja întreprinderile mici și 
mijlocii, Comisia:
(a) se asigură că birourilor de informații 
care urmează a fi înființate în temeiul 
viitorului „Small Business Act” li se 
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încredințează și sarcina de a oferi 
informații cu privire la sistemul de 
etichetare ecologică; și 
(b) promovează în mod activ apropierea 
diferitelor sisteme de etichetare.

Justificare

Este foarte important să se țină seama de sarcinile administrative ale IMM-urilor și, în 
consecință, să se facă eforturi pentru a le reduce cât mai mult posibil.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Existența simultană a sistemului 
comunitar de etichetare ecologică cu 
sistemele naționale de etichetare 
ecologică este asigurată prin intermediul 
schimburilor de bune practici. În plus, 
sistemul comunitar de etichetare 
ecologică poate să promoveze produsele 
etichetate ecologic pe piețele naționale 
corespunzătoare și poate să faciliteze 
intrarea produselor etichetate ecologic pe 
piețele altor state membre.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia, în cooperare cu 
CUEEE, promovează utilizarea etichetei 
ecologice comunitare prin acțiuni de 
sensibilizare și campanii de informare 
pentru consumatori, producători, achizitori 
publici, comercianți, distribuitori și 
publicul general, sprijinind astfel 

Statele membre și Comisia, în cooperare cu 
CUEEE, promovează utilizarea etichetei 
ecologice comunitare prin acțiuni de 
sensibilizare, campanii de informare pentru 
consumatori, producători, achizitori 
publici, comercianți, distribuitori și 
publicul general și diseminarea de 
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dezvoltarea sistemului. informații prin intermediul site-ului 
dedicat etichetei ecologice, sprijinind astfel 
dezvoltarea sistemului. În timp ce 
promovarea sistemului de etichetare 
ecologică rămâne o competență națională, 
pentru a reflecta mai bine preferințele 
consumatorilor din fiecare stat membru, 
se instituie o expertiză comună de 
marketing pentru a oferi asistență și 
coordonare, pentru a promova schimbul 
de bune practici și pentru a dezvolta 
planuri concrete de acțiune la nivel 
comunitar.
Sectorul public se implică mai mult în 
promovarea sistemului de etichetare 
ecologică, atât în calitate de lider , prin 
oferirea de exemple pentru atingerea 
obiectivelor comunitare de mediu, cât și în 
calitate de consumator. Astfel, atunci 
când instituțiile comunitare și autoritățile 
publice naționale achiziționează prin 
licitații publice produse pentru care există 
criterii de etichetare ecologică, aceste 
produse îndeplinesc cel puțin cerințele 
sistemului comunitar de etichetare 
ecologică.

Justificare

Pentru a fi mai eficiente, campaniile de marketing ar trebui adaptate la nevoile specifice ale 
fiecărei piețe. Licitațiile publice pot fi un instrument foarte eficient pentru promovarea 
produselor etichetate ecologic, nu doar prin faptul că permit unui stat membru să dea un 
exemplu consumatorilor, dar și prin impulsionarea clară a cererii de pe piață pentru produse 
ecologice.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se elaborează un manual de utilizare care 
oferă îndrumări autorităților care acordă 
contracte publice în vederea utilizării 
criteriilor de etichetare ecologică.

Se elaborează un manual de utilizare 
tradus în toate limbile comunitare oficiale
care oferă îndrumări autorităților care 
acordă contracte publice în vederea 
utilizării criteriilor de etichetare ecologică.
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Notă: Comisia oferă solicitanților și 
autorităților competente modele pentru 
manualul de utilizare și autorităților care 
acordă contracte publice pentru manualul 
de utilizare.

Notă: Comisia oferă solicitanților și 
autorităților competente modele traduse în 
toate limbile comunitare oficiale pentru 
manualul de utilizare și autorităților care 
acordă contracte publice pentru manualul 
de utilizare.

Justificare

O traducere a manualului de utilizare, precum și a modelelor, va facilita procedura de 
solicitare prin care întreprinderile trebuie să treacă pentru a obține eticheta ecologică. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa II – alineatul 4a (nou) (la sfârșitul Anexei II)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inscripția de pe eticheta ecologică este 
hotărâtă de organismele competente din 
fiecare stat membru, utilizând limba sau 
limbile oficiale ale statului membru în 
cauză, în așa fel încât textul să fie 
echivalent cu originalul din limba 
engleză.
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