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КРАТКА ОБОСНОВКА

Главната цел на регламента за схема на Общността за екомаркировка е да се насърчи 
устойчивото производство и потребление на продукти, както и устойчивото 
предоставяне и ползване на услуги. В качеството си на доброволна схема 
екомаркировката е предназначена да насочва потребителите към най-добрите продукти 
на пазара. Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията за 
преразглеждане на схемата за екомаркировка, както и усилията да се преодолеят 
пропуските в действащата система. 

Екомаркировката е част от плана за действие за устойчиво потребление и производство 
и устойчива промишлена политика. Като подчертава общата значимост на плана за 
действие, докладчикът напълно подкрепя общите цели на предложението за 
екомаркировката. В тази връзка се приветстват усилията за укрепване на действащата 
система чрез намаляване на разходите и бюрокрацията. Важно е също така да се 
насърчава хармонизацията с други системи за екомаркировка с цел да се гарантира 
последователност и да не се допуска разпокъсаност в рамките на единния пазар. 

Докладчикът приветства премахването на годишните такси, което е от особено голямо 
значение за МСП. Въвеждането на примерен образец за документацията за критериите, 
за да може тя да бъде по-лесно ползвана е също важно, но докладчикът би желал да 
подчертае, че да се преразгледа „формата“ на критериите, без да се преразгледа и 
настоящото им съдържание не е достатъчно. 

Въпреки това преразглеждането на системата за екомаркировка изглежда дейност с 
предимно административен и процедурен характер и не засяга пропуските в 
принципите, на които се основават съществуващите критерии за екомаркировка на 
продукти. В повечето случаи съществуващите критерии не отчитат действителния 
жизнен цикъл. Становището на докладчика е, че критериите следва да бъдат насочени 
не само към крайните продукти, но и към въпроси, свързани с производствения процес, 
начините на употреба, поведението на потребителите и изменението на климата. По 
тази причина е необходимо да се направи обстоен преглед на съществуващите 
продуктови критерии, така че да се отчете един по-широкообхватен поглед върху 
устойчивостта и действителния жизнен цикъл. От значение е също така схемата за 
екомаркировка да е съгласувана със съществуващото законодателство на ЕС (методите 
за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH); регламента 
за класифицирането и етикетирането) и да се стреми към възприемането на различен 
подход. Освен това е от съществено значение разработването на критерии да се 
основава на научни доказателства.

Настоящото предложение като че ли предоставя преимущество на продуктите с 
произход извън ЕС в сравнение с продуктите от ЕС. Докато първите могат да бъдат 
регистрирани от компетентен орган в която и да е държава-членка, в която продуктът 
ще се пуска или е бил пуснат на пазара, вторите трябва да бъдат регистрирани в 
държавата-членка на произхода. 



PE415.324v02-00 4/15 AD\764126BG.doc

BG

Докладчикът изразява съжаление, че като предлага в обхвата на схемата за 
екомаркировка да бъдат включени само ограничен брой хранителни продукти и 
напитки, Комисията желае да разгледа само малко на брой етапи от тяхното 
съществуване, а именно обработка, транспорт и опаковка. Критичното въздействие на 
храните и напитките върху околната среда се проявява на етапа на селскостопанското 
производство и етапа консумация и е неразбираемо как Комисията е изключила от 
оценката тези два съществени етапа от живота на продуктите. Също толкова 
неразбираемо е защо обработената храна следва да попада в обхвата на схемата за 
екомаркировка, а свежата храна – не. По тази причина докладчикът изразява 
убеждението, че съществуващото изключване на всякакви храни и напитки от обхвата 
на регламента следва да бъде запазено.

Понастоящем съществуват значителни различия в подхода и тълкуването от страна на 
различните органи, което води до разпокъсаност на единния пазар. Поради това е 
важно да се гарантира хармонизация на процеса и графика за обработка на заявките за 
екомаркировка от компетентните национални органи. 

Важно е също така да съществува механизъм, който да отчита непрекъснатото 
усъвършенстване на продуктите. Понастоящем продуктовите критерии са установени 
за продължителни периоди от време (например 3 години) и не са гъвкави. По тази 
причина е трудно определенията да бъдат леко изменяни, за да бъдат включвани 
например нови, по-устойчиви съставки и да се върви в крак с техническия напредък без 
да се налага да се преминава през цялата процедура, като се подава ново заявление за 
екомаркировка. 

Накрая, важно е да се полагат усилия за популяризиране на екомаркировката сред 
потребителите, по-специално чрез създаването на официален европейски интернет 
сайт, който да представя съответната информация и практики.
Докладчикът е твърдо убеден, че поради факта, че потребителите имат властта да 
променят потребителските навици и да изискват по-устойчив избор, е от съществено 
значение да бъдат подпомагани да упражняват тази власт. Настоящото предложение е 
важен инструмент в тази насока и предложените изменения ще го укрепят 
допълнително.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Общностната схема за 
екомаркировка представлява част от 
политиката на Общността за устойчиво 
потребление и производство, която цели 
да бъде намалено отрицателното 
въздействие на потреблението и 
производството върху околната среда, 
здравето и природните ресурси. Схемата 
е предназначена да популяризира, 
посредством използването на 
екомаркировка, тези продукти, които 
имат високи екологични показатели. За 
тази цел е уместно да се изисква 
кандидатстващите за екомаркировка 
продукти да съответстват на такива 
критерии, които отговарят на най-
добрите екологични показатели, 
налични на пазара в Общността. Тези 
критерии следва да са прости за 
разбиране и прилагане и поради това 
следва да се отнасят само за най-
значимите въздействия на продуктите 
върху околната среда.

(4) Общностната схема за 
екомаркировка представлява част от 
политиката на Общността за устойчиво 
потребление и производство, която цели 
да бъде намалено отрицателното 
въздействие на потреблението и 
производството върху околната среда, 
здравето и природните ресурси. Схемата 
е предназначена да популяризира, 
посредством използването на 
екомаркировка, тези продукти, които 
имат високи екологични показатели. За 
тази цел е уместно да се изисква 
кандидатстващите за екомаркировка 
продукти да съответстват на такива 
критерии, които отговарят на най-
добрите екологични показатели, 
налични на пазара в Общността. Тези 
критерии следва да са прости за 
разбиране и прилагане и поради това 
следва да се отнасят само за най-
значимите въздействия на продуктите 
върху околната среда по време на целия 
им жизнен цикъл, включително 
производството и употребата.

Обосновка

 При определянето на критериите за екомаркировка следва да се отчита целият 
жизнен цикъл на продуктите. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Схемата за екомаркировка следва 
да отчита съществуващото 
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законодателство на Общността, с 
цел да се избегнат различни подход 
при оценката на безопасността.

Обосновка

Регламентът за екомаркировката не следва да води до приемане от страна на 
Европейската общност на различни подходи за оценка на безопасността, 
управлението и употребата на химикали, които в момента са в обхвата на методите 
за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH) и 
директивата за класифицирането и етикетирането. Съществуващото 
законодателство следва да има надмощие.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) С оглед увеличаване на 
прилагането на системата на 
Общността за екомаркировка при 
бъдещо преразглеждане на настоящия 
регламент е необходимо окончателно 
да се премине от критерии, основани 
на 10 % продукти с най-добри 
резултати, към въвеждането на 
постепенна система за всяка 
категория продукти, с което ще се 
помогне на потребителите да правят 
устойчив потребителски избор и да се 
създават стимули за 
производителите непрекъснато да 
подобряват предлагането.

Обосновка

Счита се, че „системата на 10 % най-добри“ не е достатъчно ефективна за 
действителното разпространение на екомаркировката на Общността. Всеки 
продукт от всяка продуктова група следва да може да кандидатства за 
екомаркировка и тя да бъде поставяна върху продукта, като съобразно постепенна 
система степените „A“, „B“ или „C“ ще посочват неговите екологични 
характеристики.

Изменение 4
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Необходимо е да бъде привлечено 
общественото внимание към 
Общностната екомаркировка чрез 
популяризационни дейности, за да се 
постигне осведоменост на 
потребителите за маркировката и да 
могат те да правят информиран избор.

(9) Необходимо е да бъде привлечено 
общественото внимание към 
Общностната екомаркировка чрез 
популяризационни дейности, 
информационни и образователни 
кампании, за да се постигне 
осведоменост на потребителите за 
маркировката и да могат те да правят 
информиран избор.

Обосновка

Информационните и образователни кампании представляват съществено средство за 
комуникация, така че в близко бъдеще екомаркировката да стане по-разпознаваема 
сред потребителите. 

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се улесни маркетингът на 
продуктите, носещи национална 
екомаркировка и Общностна 
екомаркировка, както и за да се избегне 
объркването на потребителите, 
необходимо е да се засили 
съгласуваността между Общностната 
схема за екомаркировка и съответните 
национални схеми на страни в 
Общността.

(10) За да се улесни маркетингът на 
продуктите, носещи екомаркировка, на 
национално равнище и на равнището на 
Общността, както и за да се избегне 
объркването на потребителите, е 
необходимо да се засили 
съгласуваността между Обществата 
схема за екомаркировка и съответните 
национални схеми в Общността, както 
и да се създаде официален интернет 
сайт на ЕС, където да се събира 
цялата информация и практики за 
екомаркировката на ЕС за сведение на 
потребителите и да е налична на 
всички официални езици на 
Общността. Освен това на 
националните пазари следва да се 
насърчава търговската реализация на 
продуктите, носещи общностна или 
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национална екомаркировка.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Следва да се признае, че въпреки 
че националните екомаркировки са 
доказано в състояние да повишат 
осведомеността сред 
потребителите, целта на настоящия 
регламент е в дългосрочен план да се 
установи Общностна екомаркировка, 
която да замести националните и 
регионални екомаркировки.

Обосновка

Екомаркировката е единствената официална схема за целия вътрешен пазар. 
Съществуващите национални или регионални схеми за екомаркировка обхващат само 
част от вътрешния пазар. Новият регламент има намерение да разшири употребата 
на екомаркировката, за да се избегне създаването на прекалено много схеми за 
екологична маркировка.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Екологичните показатели на 
продуктите следва да се определят въз 
основа на най-добрите показатели на 
продукти, налични на пазара в 
Общността. За тази цел, следва да бъдат 
разглеждани най-значителните 
въздействия върху околната среда през 
целия жизнен цикъл на продуктите, по-
специално въздействията върху 
промяната на климата, въздействията 
върху природата и биоразнообразието, 
потреблението на енергия и суровини, 
генерирането на отпадъци, емисиите във 

2. Екологичните показатели на 
продуктите следва да се определят въз 
основа на най-добрите показатели на 
продукти, налични на пазара в 
Общността. За тази цел, следва да бъдат 
разглеждани най-значителните, научно 
доказани въздействия върху околната 
среда през целия жизнен цикъл на 
продуктите, което може да включва
въздействията върху промяната на 
климата, въздействията върху природата 
и биоразнообразието, потреблението на 
енергия и суровини, генерирането на 
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всички видове среди, замърсяването 
чрез физични въздействия и 
използването и изпускането на опасни
вещества.

отпадъци, емисиите във всички видове 
среди, замърсяването чрез физични 
въздействия и използването и 
изпускането на вещества. До …* 
съществуващите критерии за 
екомаркировка се преразглеждат с цел 
да се гарантира пълно съответствие 
с подхода, основан на целия жизнен 
цикъл, посочен в настоящия член.
___________

* 18 месеца от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Обосновка

 В повечето случаи съществуващите критерии за екомаркировка на продуктови групи 
не отразяват подхода, основан на целия жизнен цикъл, както е описано в настоящия 
член.  В допълнение съгласно съображение 4 се изисква критериите да се ограничават 
до най-съществените екологични характеристики на продуктите.  По тази причина 
Комисията трябва спешно да преразгледа съществуващите критерии за всички 
продуктови групи и да гарантира, че те съответстват на този подход и на тези 
принципи. 

Съществуващото законодателство като REACH обхваща подобаващо управлението 
на риска по отношение на химикалите и наред с другото цели намаляване на тяхното 
въздействие върху околната среда.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – букви б и в

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да посочи, където това е уместно, три 
ключови екологични характеристики, 
които да бъдат отбелязани в 
екомаркировката; 

б) да посочи, където това е уместно, три 
ключови екологични характеристики, 
които могат да бъдат отбелязани в 
екомаркировката;

в) да определи срока на валидност на 
критериите и на изискванията за 
оценяване.

в) да определи срока на валидност на 
критериите и на изискванията за 
оценяване, който е не повече от две 
години;

ва) да определи степента на 
разрешеното продуктово отклонение 
за срока на валидност.
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Обосновка

 От първостепенно значение е да се предвиди механизъм за отчитане на 
непрекъснатото усъвършенстване на продуктите, включително в рамките на срока 
на валидност на критериите за екомаркировка. Понастоящем продуктовите 
критерии са установени за продължителни периоди от време (например 3 години) и не 
са гъвкави; трудно е да се правят дори незначителни изменения в определенията, за да 
бъдат включвани например нови, по-устойчиви съставки и да се върви в крак с 
техническия напредък без да се налага да се преминава през цялата процедура, като се 
подава ново заявление за екомаркировка.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да могат да използват 
екомаркировка, производителите, 
вносителите, предоставящите услуги 
лица, търговците на едро или 
разпространителите следва да се 
регистрират при един от компетентните 
органи, посочени в член 4, в 
съответствие със следните правила:

1. За да могат да използват 
екомаркировка, производителите, 
вносителите, предоставящите услуги 
лица, търговците на едро или дребно 
следва да се регистрират при един от 
компетентните органи, посочени в 
член 4, в някоя (която и да е) от 
държавите-членки, в които продуктът 
ще се пуска или е бил пуснат на пазара.

а) когато даден продукт произхожда 
от една единствена държава-членка, 
регистрацията следва да се направи 
при компетентния орган на тази 
държава-членка;
б) когато даден продукт произхожда в 
една и съща форма от няколко 
държави-членки, регистрацията 
може да се направи при 
компетентния орган в една от тези 
държави-членки.
в) когато даден продукт е с произход 
извън Общността, регистрацията 
следва да се направи при компетентен 
орган в някоя (която и да е) от 
държавите-членки, в които продуктът 
ще се пуска или е бил пуснат на пазара.
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Обосновка

 Изменението цели да опрости регистрацията като посочи, че регистрацията 
(независимо от произхода на продукта) следва да се направи от компетентен орган, 
във която и да е държава-членка, в която продуктът е бил или предстои да бъде 
пуснат на пазара.  

Предложението на Комисията изглежда предоставя преимущество на продуктите с 
произход извън ЕС в сравнение с продуктите от ЕС: Първите могат да бъдат 
регистрирани от компетентен орган в която и да е държава-членка, в която 
продуктът ще се пуска или е бил пуснат на пазара, докато вторите трябва да бъдат 
регистрирани в държавата-членка на произхода. Настоящето изменение ще поправи 
тази аномалия и ще доведе до равно третиране на всички продукти.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако документацията е пълна, 
компетентният орган следва да 
определи регистрационен номер за 
всеки продукт.

Ако документацията е утвърдена, 
компетентният орган следва да 
определи регистрационен номер за 
всеки продукт. Компетентният орган 
приключва процедурата в рамките на 
четири месеца от датата на 
подаване на заявлението.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган, на когото е 
подадена заявка за регистрация, може да 
събира за провеждането на 
регистрацията такса от максимум 200 
евро. В случай, че се събира такса, 
необходимо условие за използването на 
екомаркировката е таксата да бъда 
платена навреме.

Компетентният орган, на когото е 
подадена заявка за регистрация, може да 
събира за провеждането на 
регистрацията такса от максимум 1000
евро, пропорционална на размера на 
предприятието. Таксата се основава 
на:
а) разходите, направени във връзка с 
предоставянето на информация и 
подпомагане на предприятията от 
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страна на компетентния орган;
б) разходите за администриране на 
процеса на регистрация.
Държавите-членки могат да решат, 
като средство за популяризиране на 
схемата, да не събират такса. В 
случай, че се събира такса, необходимо 
условие за използването на 
екомаркировката е таксата да бъда 
платена навреме.

Обосновка

Все още в ЕС има определени само 26 продуктови групи и около 500 търговски 
дружества, произвеждащи продукти с екомаркировка. Съществуващата схема 
страда от ниска степен на осведоменост относно маркировката и от недостатъчно 
възприемане от страна на промишлеността. За насърчаване на търговските 
дружества, и особено МСП, регистрационната такса не бива да надвишава 100 евро. 

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Екомаркировката може да се поставя 
на продуктите, обект на регистрация, 
както и на техните съответни рекламни 
материали.

7. Екомаркировката може да се поставя 
на продуктите, обект на регистрация, 
както и на техните съответни рекламни 
материали. Екомаркировката се 
поставя на видно място и определя 
съответния продукт дори той да се 
закупува заедно с други продукти.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки и Комисията, в 
сътрудничество с членовете на 
Европейския борд за екомаркировка, 

Държавите-членки и Комисията, в 
сътрудничество с членовете на 
Европейския борд за екомаркировка, 
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следва да популяризират използването 
на Общностната екомаркировка чрез 
осведомителни дейности и 
информационни кампании за 
потребителите, производителите, 
купувачите от публичния сектор, 
търговците, разпространителите и 
широката общественост, като по този 
начин подкрепят развитието на схемата.

следва да популяризират използването 
на Общностната екомаркировка чрез 
осведомителни дейности и 
информационни кампании за 
потребителите, производителите, 
купувачите от публичния сектор, 
търговците, разпространителите и 
широката общественост, като по този 
начин подкрепят развитието на схемата 
и освен това насърчават по-общи 
образователни мерки в областта на 
околната среда за широката 
общественост, за да помогнат за 
създаването на екологично съзнание 
сред потребителите и да засилят 
разпространеността и признанието 
на общностната екомаркировка.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може увеличи максималния 
размер на таксата, посочен в член 9, 
параграф 3, както и да изменя 
приложенията.

Комисията може само да увеличи 
максималния размер на таксата, посочен 
в член 9, параграф 3, стига 
увеличението да цели покриване на 
разходите по регистрацията, както и 
да изменя приложенията.

Обосновка

Не е ясно до каква степен може Комисията да увеличава максималния размер на 
таксата и при какви обстоятелства. За да се избегне по този начин всяка 
несигурност, максималният размер на таксата може да се увеличава само с цел 
покриване на действителните разходи за обработване при регистрация.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надписът на екомаркировката се 
определя от компетентните 
национални органи, като 
официалният език или езици на 
съответната държава-членка се 
използват така, че текстът да е 
равнозначен на оригинала на 
английски.
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