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Изменение 30
Satu Hassi

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да се избегне създаването на 
прекалено много схеми за екологична 
маркировка, както и за да се насърчи 
постигането на по-високи екологични 
показатели във всички сектори, при 
които въздействието върху околната 
среда оказва влияние при избора от 
страна на потребителите, следва да 
бъдат разширени възможностите за 
използване на Общностната 
екомаркировка. Но от друга страна, 
необходимо е да се осигури ясно 
разграничение между настоящия 
регламент и Регламент (ЕО) № 
834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. 
относно екологично чистото 
производство и етикетиране на 
екологично чисти продукти и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 2092/91.

(3) За да се избегне създаването на 
прекалено много схеми за екологична 
маркировка, както и за да се насърчи 
постигането на по-високи екологични 
показатели във всички сектори, при 
които въздействието върху околната 
среда оказва влияние при избора от 
страна на потребителите, следва да 
бъдат разширени възможностите за 
използване на Общностната 
екомаркировка. Но от друга страна, що 
се отнася до  хранителните 
продукти, екомаркировката следва да 
се прилага единствено по отношение 
на хранителни стоки, които вече са 
сертифицирани съгласно Регламент 
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 
2007 г. относно екологично чистото 
производство и етикетиране на 
екологично чисти продукти и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 2092/91.

Or. en

Обосновка

За да се избегне объркване, екомаркировката трябва да се прилага единствено като 
допълнителна маркировка по отношение на тези храни, които вече носят маркировка 
за екологично чисти продукт.
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Изменение 31
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да се избегне създаването на 
прекалено много схеми за екологична 
маркировка, както и за да се насърчи 
постигането на по-високи екологични 
показатели във всички сектори, при 
които въздействието върху околната 
среда оказва влияние при избора от 
страна на потребителите, следва да 
бъдат разширени възможностите за 
използване на Общностната 
екомаркировка. Но от друга страна, 
необходимо е да се осигури ясно 
разграничение между настоящия 
регламент и Регламент (ЕО) № 
834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. 
относно екологично чистото 
производство и етикетиране на 
екологично чисти продукти и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 2092/9113.

(3) За да се избегне създаването на 
прекалено много схеми за екологична 
маркировка, както и за да се насърчи 
постигането на по-високи екологични 
показатели във всички сектори, при 
които въздействието върху околната 
среда оказва влияние при избора от 
страна на потребителите, следва да 
бъдат разширени възможностите за 
използване на Общностната 
екомаркировка. Но от друга страна, що 
се отнася до  хранителните 
продукти, екомаркировката следва да 
се прилага единствено по отношение 
на хранителни стоки, които вече са
сертифицирани съгласно Регламент 
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 
2007 г. относно екологично чистото 
производство и етикетиране на 
екологично чисти продукти и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 2092/9113.

Or. en

Обосновка

Следва да се предотврати объркване с етикетите за екологично чист продукт.
Екомаркировката следва да се поставя единствено на хранителни продукти, които 
вече отговарят на изискванията за екологично чисти продукти. В противен случай 
маркировката „Цвете на ЕС“ би била подвеждаща за потребителите.
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Изменение 32
Johannes Lebech

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Общностната схема за 
екомаркировка представлява част от 
политиката на Общността за устойчиво 
развито 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, 
уместно е 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 
развито потребление и производство, 
която цели да бъде намалено 
отрицателното въздействие на 
потреблението и производството върху 
околната среда, здравето, климата и 
природните ресурси. Схемата е 
предназначена да популяризира, 
посредством използването на 
екомаркировка, тези продукти, които 
имат високи екологични показатели. За 
тази цел, уместно е 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.

Or. en

Обосновка

Предотвратяването на отрицателното въздействие върху климата е неразделна 
част от схемата за екомаркировка.
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Изменение 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Общностната схема за 
екомаркировка представлява част от 
политиката на Общността за устойчиво 
развито 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, 
уместно е 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 
развито 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, 
уместно е 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 следва да се 
основават на научни данни, като се 
взема предвид най-новото развитие на 
технологиите. Тези критерии следва 
да бъдат ориентирани към пазара и да 
се отнасят само за най-значимите 
въздействия на продуктите върху 
околната среда през целия им жизнен 
цикъл.

Or. en

Обосновка

Европейският съвет на химическата промишленост (CEFIC) набляга на 
необходимостта от стабилна научна база за определянето на критериите за 
екомаркировка. Освен това, CEFIC подкрепя критериите за екомаркировка, които 
отговарят на принципите за устойчиво развитие, като покриват икономическите, 
свързаните с околната среда и социалните аспекти, както и целия жизнен цикъл на 
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продуктите.

Изменение 34
John Bowis

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Общностната схема за 
екомаркировка представлява част от 
политиката на Общността за устойчиво 
развито 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, 
уместно е 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 
развито 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, 
уместно е 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 през целия им 
жизнен цикъл, включително фазите 
на производство и употреба.

Or. en

Обосновка

Когато се определят критериите за екомаркировка, трябва да се вземе предвид 
целият жизнен цикъл на продуктите.
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Изменение 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Общностната схема за 
екомаркировка представлява част от 
политиката на Общността за устойчиво 
развито 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, 
уместно е 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 
развито 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, 
уместно е 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 през целия им 
жизнен цикъл.

Or. en

Обосновка

Критериите за екомаркировка, които отговарят на принципите за устойчиво 
развитие, покриват икономическите, екологичните и социалните аспекти и обхващат 
целия жизнен цикъл на продуктите.
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Изменение 36
Amalia Sartori, John Bowis

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Схемата за екомаркировка следва 
да вземе предвид съществуващото 
законодателство на Общността, за 
да се избегнат различни подходи при 
оценката на безопасността на 
продуктите.

Or. en

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 превес.

Изменение 37
Satu Hassi

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) От съществено значение за 
приемането на схемата на 
Общността за присъждане на знака 
за екомаркировка от широката 
общественост е неправителствените 
организации и организациите на 
потребителите да играят важна 
роля и активно да участват при 
разработването и определянето на 
критерии на Общността за 
екомаркировка.
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Or. en

Обосновка

Възстановяване на Съображение 5 от настоящия регламент.

Изменение 38
Johannes Lebech

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се опрости Общностната схема 
за екомаркировка и за да се намалят 
административните тежести, свързани с 
използването на екомаркировката, 
процедурите за оценка и проверка 
(assessment and verification procedures) 
следва да бъдат заменени от система за 
регистрация (registration system).

(6) За да се опрости Общностната схема 
за екомаркировка и за да се намалят 
административните тежести, свързани с 
използването на екомаркировката, 
процедурите за оценка и проверка 
следва да бъдат заменени от 
хармонизирана система за регистрация.  
Регистрацията се разрешава, след 
като се извърши проверка дали 
продуктът отговаря на критериите, 
определени за конкретната група 
продукти.

Or. en

Обосновка

За да се избегне фрагментиране на вътрешния пазар, системите за регистрация 
трябва да бъдат хармонизирани във всички държави-членки.

Изменение 39
Amalia Sartori, John Bowis

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се опрости Общностната схема (6) За да се опрости Общностната схема 
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за екомаркировка и за да се намалят 
административните тежести, свързани с 
използването на екомаркировката, 
процедурите за оценка и проверка 
(assessment and verification procedures) 
следва да бъдат заменени от система за 
регистрация (registration system).

за екомаркировка и за да се намалят 
административните тежести, свързани с 
използването на екомаркировката, 
процедурите за оценка и проверка 
следва да бъдат заменени от 
хармонизирана система за регистрация.

Or. en

Обосновка

В момента съществуват значителни разлики в подхода и тълкуванието на 
компетентните органи, което води до фрагментиране на вътрешния пазар. Поради 
това процесът и синхронизирането на новата система за регистрация трябва да се 
хармонизират между всички държави-членки и компетентни органи.

Изменение 40
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се опрости Общностната схема 
за екомаркировка и за да се намалят 
административните тежести, свързани с 
използването на екомаркировката, 
процедурите за оценка и проверка 
(assessment and verification procedures) 
следва да бъдат заменени от система 
за регистрация (registration system).

(6) За да се опрости Общностната схема 
за екомаркировка и за да се намалят 
административните тежести, свързани с 
използването на екомаркировката, 
заедно с процедурите за оценка и 
проверка трябва да бъде въведена 
система за регистрация.

Or. hu

Обосновка

Ефективността на предишната система ще се увеличи не чрез отстраняването й, а 
чрез допълването й.
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Изменение 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оглед да се увеличи използването 
на екомаркировката и за да не бъдат 
поставяни в неблагоприятно 
положение лицата, чиито продукти 
отговарят на критериите за 
екомаркировка, следва да бъдат 
намалени разходите за използване на 
екомаркировка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Таксата за регистрация от 200 евро не покрива административните разходи за 
процедурата. В резултат на това държавите-членки ще трябва да субсидират тази 
процедура, което ще представлява пречка за успеха на„Цветето на ЕС“ и неговото 
разпространение в целия вътрешен пазар.

Изменение 42
Antonio De Blasio

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 на 
равнище ЕС и държави-членки, за да 
се постигне осведоменост на 
потребителите за маркировката и по 
този начин те да могат да правят 
информиран избор, както и за да се 
гарантира, че производителите 
разбират предимствата на 
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маркировката.

Or. hu

Обосновка

Екомаркировката може да бъде изключително полезен начин за постигане на по-
голяма екологосъобразност на европейските продукти и за създаване на добро ниво на 
осведоменост в областта на популяризирането на изследванията и техническите 
иновации.

Изменение 43
Johannes Lebech

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 на местно, 
национално и общностно равнище, за 
да се постигне осведоменост на 
потребителите за маркировката и да 
могат те да правят информиран избор.  
Това е необходимо и за да стане 
схемата по-привлекателна за 
производителите и търговците на 
дребно.

Or. en

Обосновка

Подобряването на информираността на потребителите и повишаването на 
привлекателността на схемата за екомаркировка за производителите са 
изключително важни за успеха на екомаркировката.
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Изменение 44
John Bowis

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По-специално, Комисията следва да 
бъде упълномощена да приема 
критериите, на които продуктите трябва 
да съответстват, за да могат тези 
продукти да бъдат обозначавани с 
екомаркировката, както и да променя 
приложенията към настоящия 
регламент. Тъй като посочените мерки 
са от общ характер и са предназначени 
да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, inter alia чрез 
допълването му с нови несъществени 
елементи, те трябва да бъдат приемани в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(13) По-специално, Комисията следва да 
бъде упълномощена да приема 
критериите, на които продуктите трябва 
да съответстват, за да могат тези 
продукти да бъдат обозначавани с 
екомаркировката, както и да променя 
приложенията към настоящия 
регламент, при условие че тези 
критерии са напълно съобразени с 
основанието за приемането им, 
определено в настоящия регламент. 
Тъй като посочените мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, inter alia чрез допълването 
му с нови несъществени елементи, те 
трябва да бъдат приемани в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. en

Обосновка

Процесът на приемане и преразглеждане на критериите за екомаркировка следва да 
спазва първоначалните цели на регламента, по-конкретно да предоставя на 
потребителите точна, вярна и научнообоснована информация относно екологичното 
въздействие на продуктите през целия им жизнен цикъл.
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Изменение 45
John Bowis

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) С оглед на спецификата на
хранителните продукти и 
напитките по отношение на 
здравните и хранителните им 
характеристики, хранителните 
продукти, определени в член 2 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
не попадат в обхвата на настоящия 
регламент. Комисията следва да 
работи с всички заинтересовани 
страни, включително научната 
общност, гражданското общество и 
промишлеността, за да създаде 
стабилна база от научни данни, 
която да подпомогне разработването 
на надеждни и единни методологии за 
екологична оценка и доброволни 
комуникационни средства за 
свързаните с околната среда 
показатели на обработени и 
необработени хранителни продукти, 
които да обхващат целия им жизнен 
цикъл, като се вземат предвид 
спецификата на храните по 
отношение на здравните и 
хранителните показатели и като се 
отчитат съществуващите и 
новосъздадените доброволни 
инициативи на промишлеността и 
промените в законите на държавите-
членки.

Or. en

Обосновка

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
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changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.

Изменение 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент следва да се 
прилага за всички стоки или услуги, 
които се предоставят на пазара на 
Общността за разпространение, 
потребление или използване, било 
срещу заплащане или безплатно 
(наричани тук „продукти“).

Настоящият регламент следва да се 
прилага за всички стоки или услуги, 
които се предоставят на пазара на 
Общността за разпространение, 
потребление или използване, било 
срещу заплащане или безплатно 
(наричани тук „продукти“).

По отношение на хранителните 
продукти, отговарящи на 
определението в член 2 от Регламент 
(ЕО) № 178/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета, настоящият 
регламент следва да се прилага само 
за обработените храни и за 
продуктите на рибарството и 
селското стопанство.

Настоящият регламент не се прилага 
за храни и напитки, отговарящи на 
определението в член 2 от Регламент 
(ЕО) № 178/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета.

Най-късно до 31 декември 2011 г. 
Комисията провежда проучване 
относно това дали всички храни 
могат да бъдат включени в 
екомаркировката, като използва 
подход, който взема предвид целия 
жизнен цикъл, и ако е необходимо, 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложения в тази 
връзка.

Or. en
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Обосновка

Трябва ясно да се заяви, че засега храните и напитките трябва да останат извън 
обхвата на настоящия регламент.  Въпреки това Комисията следва да проучи 
внимателно дали в бъдеще храните могат да бъдат включени в схемата за 
екомаркировка.

Изменение 47
John Bowis

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на хранителните 
продукти, отговарящи на определението 
в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 
на Европейския парламент и на Съвета, 
настоящият регламент следва да се 
прилага само за обработените храни 
и за продуктите на рибарството и 
селското стопанство.

Регламентът не се прилага по
отношение на хранителните продукти, 
отговарящи на определението в член 2 
от Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Изключването на хранителните продукти от настоящия регламент следва да се 
запази поради големите разлики в естеството на тези продукти и объркването, 
което тяхното включване би могло да създаде у потребителите.

Изменение 48
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на хранителните 
продукти, отговарящи на определението 
в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 
на Европейския парламент и на Съвета, 
настоящият регламент следва да се

По отношение на хранителните 
продукти, отговарящи на определението 
в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 
на Европейския парламент и на Съвета, 
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прилага само за обработените храни и 
за продуктите на рибарството и 
селското стопанство.

настоящият регламент не се прилага.

Or. de

Обосновка

Разширяването на обхвата на регламента с цел включването на храни (независимо 
дали обработени или необработени) не е полезна стъпка, тъй като маркировката за 
биологичен продукт е вече доказало се средство за потребителите на пазара.
Въвеждането на още една маркировка изглежда излишно.

Изменение 49
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на хранителните 
продукти, отговарящи на определението 
в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 
на Европейския парламент и на Съвета, 
настоящият регламент следва да се 
прилага само за обработените храни и 
за продуктите на рибарството и 
селското стопанство.

По отношение на хранителните 
продукти, отговарящи на определението 
в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 
на Европейския парламент и на Съвета, 
настоящият регламент следва да се 
прилага само за продукти, които 
попадат в обхвата на Регламент (ЕО) 
№ 834/2007.

Or. en

Обосновка

За да се избегне объркване, екомаркировката трябва да се прилага единствено като 
допълнителна маркировка по отношение на тези храни, които вече носят маркировка 
за екологично чисти продукт.
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Изменение 50
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Екомаркировката може да не бъде 
присъдена на стоки, съдържащи 
вещества или препарати, 
класифицирани като много токсични, 
токсични, опасни за околната среда, 
канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията, в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 67/548/ЕИО или 
Директива 1999/45/ЕО, нито на 
веществата, посочени в член 57 от 
Регламент 1907/2006/EО (REACH).
Комисията може да приеме мерки за 
разрешаване на дерогация от 
предходната алинея за специфични 
категории стоки, за които няма 
еквивалентни алтернативи без 
съдържание на такива вещества или 
препарати и които имат значително 
по-високи цялостни екологични 
показатели в сравнение с други стоки 
от същата категория.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
16, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Подсилване на изменение 4 от докладчика.

Важно е да бъдат уточнени условията, при които Комисията може да разреши 
дерогация от критериите за изключване за някои опасни вещества.
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Изменение 51
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с принципа на 
предохранителните мерки, 
екомаркировка не се присъжда, когато 
това е възможно, на продукти, които 
съдържат вещества или препарати, 
класифицирани като силно токсични, 
токсични, опасни за околната среда, 
канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (CMR), 
устойчиви, биоакумулиращи и 
токсични (PBT), силно устойчиви, 
силно биоакумулиращи (vPvB), 
смущаващи функционирането на 
ендокринната система или други 
категории, пораждащи подобна 
загриженост, като 
сенсибилизаторите. Освен това 
екомаркировката не се присъжда на 
стоки, произведени чрез процеси, 
които могат да навредят на хората 
и/или околната среда.

Or. en

Обосновка

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.



AM\764584BG.doc 21/61 PE418.406v01-00

BG

Изменение 52
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 57 от 
Регламент 1907/2006/ЕО веществата, 
които отговарят на критериите, 
определени в посочения член и които 
са определени в съответствие с член 
59, параграф 1 от посочения 
регламент, не следва да се съдържат в 
продукти, носещи екомаркировката, в 
концентрация по-голяма от 0,1 % от 
тегловната маса (w/w). За конкретни 
категории продукти, Комисията 
може да приеме мерки за разрешаване 
на дерогация от предходната алинея.

Or. en

Обосновка

По времето, когато беше въведен регламентът за екомаркировката, Регламентът 
REACH не съществуваше. Рискът, който може да се свърже с използването на 
опасни вещества вече се регулира от разпоредбите на REACH.

Изменение 53
Donato Tommaso Veraldi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не се прилага 
за фармацевтични продукти, 
определени в Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
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употреба.

Or. it

Обосновка

Поради специалния си характер, фармацевтичните продукти трябва да останат 
извън обхвата на настоящия регламент.

Изменение 54
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията следва да осигури, че при 
провеждането на своите дейности, 
Европейският борд за екомаркировка ще 
спазва баланс на участието на всички 
съответни заинтересовани страни, 
свързани с дадена група от продукти —
например на производители, търговци 
на дребно, вносители, групи по 
опазването на околната среда и 
организации на потребителите.

2. Комисията следва да осигури, че при 
провеждането на своите дейности, 
Европейският борд за екомаркировка ще 
спазва баланс на участието на всички 
съответни заинтересовани страни, 
свързани с дадена група от продукти —
например компетентни органи, 
производители, дребни производители, 
доставчици на услуги, малки и средни 
предприятия, вносители, групи по 
опазването на околната среда и 
организации на потребителите.

Or. hu

Изменение 55
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Перспективите на даден продукт 
за проникване на пазара на 
Общността, доколкото това е 
възможно, съответстват на 10 % от 
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вътрешния пазар на ЕС към момента 
на приемане или преразглеждане на 
критериите за екомаркировка.

Or. en

Обосновка

Равнището на свързаните с околната среда амбиции на критериите за екомаркировка 
трябва да бъде ясно определено в основния текст на директивата, не само в 
приложение ІІ. Също така трябва да бъде разяснено, че избирателността на 
критериите за екомаркировка се определя в момента на приемане или преразглеждане 
на критериите, а не по време на периода на валидност на критериите за 
екомаркировката.

Изменение 56
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Перспективите на продуктите за 
проникване на пазара на Общността, 
доколкото това е възможно, 
съответстват на 10 % от пазара към 
момента на приемане или 
преразглеждане на критериите за 
екомаркировка.

Or. en

Обосновка

Изменението е предложено от Европейското бюро за околна среда (EEB).  Равнището 
на свързаните с околната среда амбиции на критериите за екомаркировка трябва да
бъде ясно определено в основния текст на директивата, не само в приложение ІІ.
Също така трябва да бъде разяснено, че избирателността на критериите за 
екомаркировка се определя в момента на приемане или преразглеждане на 
критериите, а не по време на периода на валидност на критериите за 
екомаркировката.
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Изменение 57
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Критериите за екомаркировка се 
основават на принципа на 
предохранителните мерки. 

Or. en

Обосновка

Като инструмент за отлично екологично качество, екомаркировката следва да 
използва подход на предохранителните мерки. Особено по отношение на използването 
на химични вещества, екомаркировката трябва да надхвърли определеното в 
Регламента REACH и останалото свързано законодателство, като Директивата 
относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване и Директивата относно отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване.

Изменение 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

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 
всички видове среди, замърсяването 

2. Критериите се определят като се 
взема предвид въздействието върху 
околната среда на продуктите, 
налични на пазара в Общността. За тази 
цел, следва да бъдат разглеждани 
въздействията върху околната среда 
през целия (не се отнася до българския 
текст) 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 
всички видове среди, замърсяването 
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чрез физични въздействия и 
използването и изпускането на опасни 
вещества.

чрез физични въздействия и 
използването и изпускането на опасни 
вещества.   Съществуващите 
критерии за екомаркировка за 
различните групи продукти се 
преразглеждат в рамките на 18 
месеца от приемането на настоящия 
регламент, за да се осигури пълното 
им съответствие с подхода за 
жизнения цикъл, определен в 
настоящия член. 

Or. en

Обосновка

Критериите трябва да се основават на целия жизнен цикъл на продуктите и на 
всички техни въздействия върху околната среда.   Това се отнася и за 
съществуващите критерии.

Изменение 59
John Bowis

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 
всички видове среди, замърсяването 
чрез физични въздействия и 
използването и изпускането на опасни 
вещества.

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 се разглеждат
само най-значителните въздействия 
върху околната среда през целия жизнен 
цикъл на продуктите, които могат да 
включват въздействията върху 
промяната на климата, въздействията 
върху природата и биоразнообразието, 
потреблението на енергия и суровини, 
генерирането на отпадъци, емисиите във 
всички видове среди, замърсяването 
чрез физични въздействия и 
използването и изпускането на вещества 
с потенциален риск за околната 
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среда, съгласно законодателството на 
Общността. Съществуващите 
критерии за екомаркировка за 
различните групи продукти се 
преразглеждат в рамките на 18 
месеца от приемането на настоящия 
регламент, за да се осигури пълното 
им съответствие с подхода за 
жизнения цикъл, определен в 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

В повечето случаи съществуващите критерии за екомаркировка на групи продукти не 
отразяват описания в настоящия член подход, основан на целия жизнен цикъл.  В 
допълнение, съгласно съображение 4 се изисква критериите да се ограничават до най-
съществените екологични характеристики на продуктите.  Поради това Комисията 
трябва спешно да преразгледа настоящите критерии за всички групи продукти, за да 
осигури, че те отговарят на тези подходи и принципи. Съществуващото 
законодателство като Регламентът REACH покрива адекватно управлението на 
риска при наличието на химични вещества и цели намаляването на тяхното 
въздействие върху околната среда.

Изменение 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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, 

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, 
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генерирането на отпадъци, емисиите във 
всички видове среди, замърсяването 
чрез физични въздействия и 
използването и изпускането на 
опасни вещества.

генерирането на отпадъци, емисиите във 
всички видове среди и замърсяването 
чрез физични въздействия.

Or. en

Обосновка

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided. 

Изменение 61
Dorette Corbey

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 в ъ з д е й с т в и я т а  върху 
промяната на климата, въздействията 
върху природата и биоразнообразието, 
потреблението на енергия и суровини, 
генерирането на отпадъци, емисиите във 
всички видове среди, замърсяването 
чрез физични въздействия и 
използването и изпускането на опасни 
вещества.

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 в ъ з д е й с т в и я т а  върху 
промяната на климата, въздействията 
върху природата и биоразнообразието, 
потреблението на енергия, храни и 
суровини, генерирането на отпадъци, 
страничен улов, емисиите във всички 
видове среди, замърсяването чрез 
физични въздействия и използването и 
изпускането на опасни и медицински
вещества.
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Or. nl

Обосновка

Комисията предлага обхватът на екомаркировката да се разшири, за да включи 
рибните продукти, така че критериите трябва съответно да отразят това.

Изменение 62
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Схемата за екомаркировка е 
инструмент за насърчаване на 
заместването на опасни вещества, 
като отличава продуктите, които 
предлагат алтернатива на:
- вещества, които отговарят на 
критериите за класифициране като 
канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията от 
категория 1 или 2 съгласно Директива 
67/548/ЕИО;
- вещества, които са силно устойчиви 
и силно биоакумулиращи, устойчиви 
биоакумулиращи и токсични и 
вещества, смущаващи 
функционирането на ендокринната 
система.

Or. en

Обосновка

За да продължи да бъде маркировка за отлично екологично качество, 
екомаркировката следва изрично да насърчава нетоксични продукти и производствени 
процеси и да се превърне в двигател за заместването на опасните вещества.
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Изменение 63
Johannes Lebech

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Схемата за екомаркировка 
допринася за заместването на опасни 
вещества въз основа на принципа на 
предохранителните мерки. Когато е 
технически осъществимо, 
критериите за екомаркировка се 
създават с цел заместване на 
употребата на:
- вещества, които отговарят на 
критериите за класифициране като 
канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията от 
категория 1 или 2 съгласно Директива 
67/548/ЕИО;
- вещества, които са силно устойчиви 
и силно биоакумулиращи, устойчиви 
биоакумулиращи и токсични и 
вещества, смущаващи 
функционирането на ендокринната 
система.

Or. en

Обосновка

За да продължи да бъде маркировка за отлично екологично качество, 
екомаркировката следва изрично да насърчава нетоксични продукти и производствени 
процеси и да се превърне в двигател за заместването на опасните вещества.

Изменение 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Критериите за екомаркировката ще 3. Критериите за екомаркировката 
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определят на какви екологични 
изисквания трябва да отговаря даден 
продукт, за да може да носи 
екомаркировка.

определят на какви екологични 
изисквания, основани на надеждни 
научни данни, трябва да отговаря даден 
продукт, за да може да носи 
екомаркировка.

Or. en

Обосновка

Критериите за екомаркировката трябва да имат стабилна научна основа.

Изменение 65
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Комисията осигурява, че 
намаляването на броя на 
експериментите с животни и 
използването на ГМО е основен 
фактор при определянето и 
преразглеждането на критериите.

Or. hu

Обосновка

Критериите, които ръководят екомаркировката, следва да насърчават пазара да 
ограничава експериментите с животни и използването на ГМО.

Изменение 66
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, когато се разработват заличава се
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критерии за обработени храни, 
различни от продуктите от 
аквакултури, тези критерии следва да 
се отнасят само за обработката, 
транспорта и опаковането.

Or. de

Обосновка

Този параграф се заличава, тъй като храните изцяло се изключват от обхвата на 
регламента.

Изменение 67
John Bowis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, когато се разработват 
критерии за обработени храни, 
различни от продуктите от 
аквакултури, тези критерии следва да 
се отнасят само за обработката, 
транспорта и опаковането.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изключването на хранителните продукти от настоящия регламент следва да се 
запази поради големите разлики в естеството на тези продукти и объркването, 
което тяхното включване би могло да създаде у потребителите.
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Изменение 68
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, когато се разработват 
критерии за обработени храни, 
различни от продуктите от 
аквакултури, тези критерии следва да 
се отнасят само за обработката, 
транспорта и опаковането.

3. В случаите, когато се разработват 
критерии за продукти, които попадат 
в обхвата на Регламент (ЕО) № 
834/2007, единствено на продуктите, 
сертифицирани съгласно посочения 
регламент, може да бъде присъдена 
екомаркировка.

Or. en

Обосновка

Следва да се предотврати объркване с етикетите за екологично чист продукт.
Екомаркировката следва да се поставя единствено на хранителни продукти, които 
вече отговарят на изискванията за екологично чисти продукти. В противен случай 
маркировката „Цвете на ЕС“ би била подвеждаща за потребителите.

Изменение 69
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, когато се разработват 
критерии за обработени храни, 
различни от продуктите от 
аквакултури, тези критерии следва да 
се отнасят само за обработката, 
транспорта и опаковането.

3. В случаите, когато се разработват 
критерии за продукти, които влизат в 
обхвата на Регламент (ЕО) №
834/2007, единствено продуктите, 
сертифицирани съгласно този 
регламент, могат да получат 
екомаркировка.

Or. en
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Обосновка

Не трябва да се допуска объркване с етикетите за екологично чист продукт на 
храните. Екомаркировката трябва да се поставя единствено на хранителни 
продукти, които отговарят на изискванията на този регламент.

Изменение 70
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В рамките на една година от 
влизането в сила на този регламент, 
след консултации с ЕБЕ и съгласно 
целите и принципите, определени в 
член 1, Комисията подготвя и 
публикува тригодишен работен план 
за екомаркировка, в който определя 
целите, както и ориентировъчен 
списък с групи продукти, които се 
считат за приоритетни за действие 
от страна на Общността. Този план 
се актуализира редовно.

Or. en

Обосновка

Малко допълнение към изменение 15 от страна на докладчика, за да конкретизира, че 
работният план е с продължителност три години.

Изменение 71
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В срок от една година от 
влизането в сила на този регламент, 
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след консултации с ЕБЕ и съгласно 
целите и принципите, определени в 
член 1, Комисията изготвя и 
публикува работен план за 
екомаркировка на Общността, в 
който определя целите и включва 
ориентировъчен списък с групи 
продукти, които счита за особено 
важни по отношение на действията 
на Общността. Този план се 
актуализира всяка година.

Or. hu

Обосновка

За да се постигнат новите цели, е необходим подробен работен план, който да бъде 
изготвян и преработван всяка година в резултат на промените, предизвикани от 
непрестанно променящата се среда на услугите.

Изменение 72
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разработва се проектопредложение 
за критерии за екомаркировка 
съгласно процедурата, определена в 
приложение I и като се вземе предвид 
работният план. Не по-късно от три 
месеца след предаването в Комисията 
на окончателния доклад, трябва да се 
направи консултация с ЕБЕ относно 
предложението за критериите.
Комисията предоставя разяснения и 
документация относно аргументите 
за въвеждането на промени в 
критериите, предадени в 
окончателния доклад.

1. Комисията следва, след консултация 
с Европейския борд за екомаркировка, 
да предприеме мерки за установяване на 

Не по-късно от 3 месеца след 
консултация с Европейския борд за 
екомаркировка Комисията следва да 
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специфични критерии за екомаркировка 
по отношение на всяка група от 
продукти.

предаде предложение за критерии за 
екомаркировка на регулаторния 
комитет, създаден съгласно член 16, 
параграф 2, и впоследствие да
предприеме мерки за установяване на 
критерии за екомаркировка по 
отношение на специфична група от 
продукти. Комисията взема предвид 
коментарите на ЕБЕ и ясно 
подчертава, документира и 
предоставя разяснения относно 
аргументацията за всяка промяна в 
предложението след консултацията с 
ЕБЕ.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, следва да 
бъдат предприети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 16, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, следва да 
бъдат предприети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 16, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Процедурата по приемането следва да бъде ясно описана в текста на регламента и да 
въвежда крайни срокове и задължения за определяне, документиране и обосноваване 
на промените след консултации с Европейския борд за екомаркировка. Това ще 
помогне да се избегнат евентуални препятствия в процедурата по приемането.

Изменение 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разработва се проектопредложение 
за критерии за екомаркировка 
съгласно процедурата, определена в 
приложение I, и като се вземе предвид 
работният план. Не по-късно от три 
месеца след предаването в Комисията 
на окончателния доклад, трябва да се 
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направи консултация с ЕБЕ относно 
предложението за критериите.
Комисията предоставя разяснения и 
документация относно аргументите 
за въвеждането на промени в 
критериите, предадени в 
окончателния доклад.

1. Комисията следва, след консултация 
с Европейския борд за екомаркировка, 
да предприеме мерки за установяване на 
специфични критерии за екомаркировка 
по отношение на всяка група от 
продукти.

Не по-късно от 3 месеца след 
консултация с Европейския борд за 
екомаркировка Комисията следва да 
предаде предложение за критерии за 
екомаркировка на регулаторния 
комитет създаден съгласно член 16, 
параграф 2 и в последствие да
предприеме мерки за установяване на 
критерии за екомаркировка по 
отношение на специфична група от 
продукти. Комисията взема предвид 
коментарите на ЕБЕ и ясно 
подчертава, документира и 
предоставя разяснения относно 
аргументацията за всяка промяна в 
предложението след консултацията с 
ЕБЕ.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, следва да 
бъдат предприети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 16, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, следва да 
бъдат предприети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 16, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Процедурата по приемането следва да бъде ясно описана в текста на регламента и да 
въвежда крайни срокове и задължения за подчертаване, документиране и 
обосноваване на промените след консултации с Европейския борд за екомаркировка.
Това ще помогне да се избегнат евентуални препятствия в процедурата по 
приемането.



AM\764584BG.doc 37/61 PE418.406v01-00

BG

Изменение 74
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разработва се проектопредложение 
за критерии за екомаркировка 
съгласно процедурата, определена в 
приложение I и като се вземе предвид 
работния план. Не по-късно от три 
месеца след предаването в Комисията 
на окончателния доклад, трябва да се 
направи консултация с ЕБЕ относно 
предложението за критериите.
Комисията предоставя разяснения и 
документация относно аргументите 
за въвеждането на промени в 
критериите, предадени в 
окончателния доклад.

1. Комисията следва, след консултация 
с Европейския борд за екомаркировка, 
да предприеме мерки за установяване на 
специфични критерии за екомаркировка 
по отношение на всяка група от 
продукти.

Не по-късно от 3 месеца след 
консултация с Европейския борд за 
екомаркировка, Комисията следва да 
предаде предложение до регулаторния 
комитет създаден съгласно член 16, 
параграф 2 и в последствие да
предприеме мерки за установяване на 
критериите за екомаркировка по 
отношение на специфична група от 
продукти. Комисията взема предвид 
коментарите на ЕБЕ и ясно 
подчертава, документира и 
предоставя разяснения относно 
аргументацията за всяка промяна в 
предложението след консултацията с 
ЕБЕ.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, следва да 
бъдат предприети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 16, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, следва да 
бъдат предприети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 16, параграф 2.

Or. en
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Обосновка

Изменението е по предложение на ЕБЕ.

Процедурата по приемането трябва да бъде ясно описана в текста на регламента и 
трябва да определя крайни срокове и задължения за определяне, документиране и 
обосноваване на промените след консултации с Европейския борд за екомаркировка.
Това ще помогне да се избегнат евентуални препятствия в процедурата по 
приемането.

Изменение 75
John Bowis

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията следва, след консултация с 
Европейския борд за екомаркировка, да 
предприеме мерки за установяване на 
специфични критерии за екомаркировка 
по отношение на всяка група от 
продукти.

1. Комисията следва, след консултация с 
Европейския борд за екомаркировка, да 
предприеме мерки за установяване на 
специфични критерии за екомаркировка 
по отношение на всяка група от 
продукти, съгласно изискванията на 
член 6.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, следва да 
бъдат предприети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 16, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, следва да 
бъдат предприети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 16, параграф 2.

Or. en

Обосновка

За да гарантира, че критериите не могат да бъдат установени, ако не спазват 
напълно подхода за жизнения цикъл съгласно изменения член 6.
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Изменение 76
John Bowis

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с мерките, посочени в 
параграф 1, Комисията следва да:

Във връзка с мерките, посочени в 
параграф 1, Комисията следва да:

a) установи изисквания за оценка на 
съответствието на специфични 
продукти с критериите за 
екомаркировка;

a) установи изисквания за оценка на 
съответствието на специфични 
продукти с критериите за 
екомаркировка;

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, който не трябва 
да надвишава 2 години, на валидност на 
критериите и на изискванията за 
оценяване;

г) да определи допустимата степен на 
променливост на продуктите по 
време на срока на валидност, 
определен в точка в).

Or. en

Обосновка

От изключителна важност е да се предвиди механизъм, който да отчита 
непрекъснатото подобряване на продуктите и по време на срока на валидност на 
критериите за екомаркировка. В момента критериите за продуктите се определят за 
дълъг период (напр. 3 години) и не са гъвкави; трудно е да се направят дори 
незначителни промени във формулировката, за да се включат нови, по-устойчиви 
елементи и да се приспособят към техническия прогрес без да се налага да се минава 
през целия процес на повторно кандидатстване за екомаркировка.
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Изменение 77
Johannes Lebech

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При установяването на 
критериите за екомаркировка трябва 
да се гарантира, че няма да бъдат 
въвеждани мерки, чието прилагане 
може да създаде непропорционални 
административни и икономически 
тежести върху малките и средни 
предприятия.

Or. en

Изменение 78
Amalia Sartori, John Bowis

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 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 
разпространителите следва да се 
регистрират при един от компетентните 
органи, посочени в член 4 във всяка 
държава-членка, в която продуктът е 
бил или предстои да бъде пуснат на 
пазара:

a) 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 
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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.
Екомаркировката следва да е съгласно 
един от образците, изобразени в 
приложение II.

Екомаркировката следва да е съгласно 
един от образците, изобразени в 
приложение II.

Екомаркировката може да се използва 
само във връзка с такива продукти, 
които са обхванати от регистрация и 
съответстват на критериите за 
екомаркировка на съответните 
продукти.

Екомаркировката може да се използва 
само във връзка с такива продукти, 
които са обхванати от регистрация и 
съответстват на критериите за 
екомаркировка на съответните 
продукти.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да опрости регистрацията като определи, че 
регистрацията (независимо от държавата на произход на продукта) следва да се 
направи при компетентния орган в държавата-членка, в която продуктът е бил или 
предстои да се пусне на пазара.

Изменение 79
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистрация за използване на 
екомаркировка

Сертифициране и регистрация за 
използване на екомаркировка

Or. de
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Обосновка

При екомаркировката не е достатъчно продуктът просто да се регистрира. За да се 
създаде необходимия авторитет на екомаркировката е необходима проверка от 
независим орган (т. е. въвеждане на проверка за съответствие).

Изменение 80
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към заявките за регистрация следва да 
се прилага цялата съответна 
документация, както е определено в 
съответната мярка на Комисията за 
формулиране на критерии за 
екомаркировка за дадената група от 
продукти.

Към заявките за регистрация следва да 
се прилага цялата съответна 
документация, както е определено в 
съответната мярка на Комисията за 
формулиране на критерии за 
екомаркировка за дадената група от 
продукти. Икономическият оператор 
следва да предостави доказателство, 
че съответствието с критериите за 
екомаркировка е удостоверено от 
независим орган.

Or. de

Обосновка

При екомаркировката не е достатъчно продуктът просто да се регистрира. За да се 
създаде необходимия авторитет на екомаркировката е необходима проверка от 
независим орган (т .е. въвеждане на проверка за съответствие).
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Изменение 81
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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.

заличава се

Or. de

Обосновка

Член 9, параграф 3 се заличава изцяло. Годишната такса се запазва, тъй като тя е 
основата за финансиране на схемата за екомаркировка.

Изменение 82
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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.

3. За всяка заявка за получаване на 
екомаркировка се заплаща такса, 
свързана с разходите за обработка на 
заявката.

Or. en
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Обосновка

Таксата за регистрация от 200 евро не покрива административните разходи за 
процедурата. В резултат на това държавите-членки ще трябва да субсидират тази 
процедура, което ще представлява пречка за успеха на цветето на ЕС и неговото 
разпространение в целия единен пазар.

Изменение 83
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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.

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

Or. hu

Обосновка

Предимствата, които съпътстват използването на екомаркировка могат да се 
усетят единствено, ако спазването на критериите за екомаркировка не налага 
непоносима тежест върху производителите, по-конкретно върху малките и средни 
предприятия.

Изменение 84
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган следва да 4. Компетентният орган следва да 
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провери споменатата в параграф 2 
документация в срок от два месеца 
след получаването на заявката за 
регистрация.

провери дали продуктът отговаря на 
критериите за екомаркировка за 
въпросната група от продукти в срок 
от два месеца след получаването на 
заявката за регистрация.

Or. en

Обосновка

Промяна на формулировката на изменение 20 от докладчика, за да отговаря на 
терминологията, използвана в изменения 1 и 5. Компетентните органи следва да 
проверяват съответствието на продуктите според съответните изисквания преди 
извършване на регистрацията.

Изменение 85
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган, който е 
регистрирал даден продукт, следва да 
съобщава за всяка регистрация на 
Комисията. Комисията следва да 
създаде общ регистър и редовно да го 
актуализира. Регистърът трябва да бъде 
публично достъпен.

6. Компетентният орган, който е 
регистрирал даден продукт, следва да 
съобщава за всяка регистрация на 
Комисията. Комисията следва да 
създаде общ регистър и редовно да го 
актуализира. Регистърът трябва да бъде 
публично достъпен, по-специално по 
интернет и чрез органите в 
държавата-членка.

Or. hu

Обосновка

На потребителите трябва да се осигури най-лесния възможен достъп до списък с 
продукти, които носят екомаркировка.
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Изменение 86
John Bowis

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. В случаите, когато 
екомаркировката се поставя на 
обработени храни, различни от 
продуктите от аквакултури, които 
не съответстват на изискванията на 
Регламент (ЕО) № 834/2007, към нея 
трябва да се добави индикация в 
същото визуално поле, изясняваща че 
екомаркировката се отнася само за 
екологичните показатели на 
обработката, транспорта или 
опаковането на продукта.

заличава се

Горната алинея се прилага също и по 
отношение на обработените храни с 
етикетиране съгласно член 24 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

Or. en

Обосновка

Изключването на хранителните продукти от този регламент трябва да се запази 
поради големите разлики в характера на тези продукти и объркването, което 
тяхното включване би могло да създаде у потребителите.

Изменение 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки и Комисията, в 
сътрудничество с членовете на 
Европейския борд за екомаркировка, 
следва да популяризират използването 

Държавите-членки, Комисията и 
участващите компании, в 
сътрудничество с членовете на 
Европейския борд за екомаркировка, 
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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 отделят значителни 
средства, за 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.

Or. en

Обосновка

Важно е всички участници да допринесат за популяризирането на екомаркировката 
на ЕС.

Изменение 88
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. hu
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Изменение 89
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки поставят цели за 
закупуването на продукти, които 
носят екомаркировка в обществени 
поръчки.

Or. en

Обосновка

Дейностите по осведомяване и информационните кампании сами по себе си не са 
достатъчни за популяризирането на екомаркировката. Държавите-членки трябва да 
поставят цели за закупуване на такива продукти в обществени поръчки.

Изменение 90
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Популяризирането трябва да се 
осъществява чрез интернет 
страницата за екомаркировката, 
която е достъпна на всички 23 
официални езика, чрез 
информационна кампания на ЕС, 
организирана от Комисията и
информационни материали, 
разпространявани в държавите-
членки.

Or. hu



AM\764584BG.doc 49/61 PE418.406v01-00

BG

Изменение 91
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се осигури хармонизирано 
прилагане на изискванията на членове 9 
и 10, компетентните органи следва да 
преминат през партньорска проверка.
Партньорската проверка следва да се 
провежда въз основа на добре 
обосновани и прозрачни критерии и 
разпоредби за оценка.

За да се осигури хармонизирано 
прилагане на регламента и по-
специално на членове 9 и 10, 
компетентните органи следва да 
обменят информация и опит 
помежду си съгласно постоянна, 
институционализирана рамка и да се 
стремят да координират работата и 
услугите, предоставяни от 
компетентните национални 
организации.

Or. hu

Обосновка

Необходимо е установяването на редовен, институционализиран обмен на опит и 
сътрудничество между отговорните органи, за да се увеличи ефективността от 
използването на екомаркировката и да се въвеждат промени, базирани на 
практическия опит по време на процедурите за преразглеждане.

Изменение 92
Johannes Lebech

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварителният доклад трябва да 
съдържа следните елементи:

Предварителният доклад трябва да 
съдържа следните елементи:

- Анализ на възможностите за 
заместване на веществата, обект на 
много голяма загриженост, като 
например:
a) вещества, които отговарят на 
критериите за класифициране като 
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канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията от 
категория 1 или 2 съгласно Директива 
67/548/ЕИО.
б) вещества, които са силно 
устойчиви и силно биоакумулиращи, 
устойчиви биоакумулиращи и 
токсични и вещества със свойства на 
ендокринни разрушители.

- Количествена оценка на 
потенциалните екологични ползи във 
връзка с групата от продукти, 
включително разглеждане на ползите, 
произтичащи от други подобни 
европейски и национални групи от 
продукти за екомаркировка; 

- Количествена оценка на 
потенциалните екологични ползи във 
връзка с групата от продукти, 
включително разглеждане на ползите, 
произтичащи от други подобни 
европейски и национални групи от 
продукти за екомаркировка;

-Обосновказа избора и обхвата на 
групата от продукти;

-Обосновказа избора и обхвата на 
групата от продукти;

- Разглеждане на всякакви възможни 
търговски въпроси;

- Разглеждане на всякакви възможни 
търговски въпроси;

- Анализ на критерии за други 
екомаркировки;

- Анализ на критерии за други 
екомаркировки;

- Описание на действащите закони и на 
съществуващите законодателни 
инициативи, имащи отношение към 
сектора на групата продукти;

- Описание на действащите закони и на 
съществуващите законодателни 
инициативи, имащи отношение към 
сектора на групата продукти;

- Вътрешнообщностна пазарна 
информация за сектора, включително 
обеми и оборот;

Вътрешнообщностна пазарна 
информация за сектора, включително 
обеми и оборот;

- Текущ и бъдещ потенциал за пазарно 
проникване на продуктите с 
екомаркировка;

- Текущ и бъдещ потенциал за пазарно 
проникване на продуктите с 
екомаркировка;

- Степен и обща значимост на 
въздействията върху околната среда, 
свързани с групата от продукти, въз 
основа на нови и съществуващи 
проучвания за оценка на жизнения 
цикъл; могат да се използват и други 
научни данни; критичните и спорните 
въпроси следва да бъдат докладвани 
подробно и оценявани.

- Степен и обща значимост на 
въздействията върху околната среда, 
свързани с групата от продукти, въз 
основа на нови и съществуващи 
проучвания за оценка на жизнения 
цикъл; могат да се използват и други 
научни данни; критичните и спорните 
въпроси следва да бъдат докладвани 
подробно и оценявани.
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- Посочване на източниците на 
събраните данни и информация, 
използвани в доклада.

- Посочване на източниците на 
събраните данни и информация, 
използвани в доклада.

Предварителният доклад следва да се 
публикува на специалната интернет 
страница на Комисията за 
екомаркировките, за да може да се 
изказват мнения по него и той да се 
използва като справочен материал при 
разработване на критериите.

Предварителният доклад следва да се 
публикува на специалната интернет 
страница на Комисията за 
екомаркировките, за да може да се 
изказват мнения по него и той да се 
използва като справочен материал при 
разработване на критериите.

Or. en

Обосновка

За да продължи да бъде маркировка за висок екологичен стандарт, екомаркировката 
следва ясно да поощрява нетоксичните продукти и производствени процеси и да 
стане двигател за заместването на опасните вещества.

Изменение 93
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварителният доклад трябва да 
съдържа следните елементи::

Предварителният доклад трябва да 
съдържа следните елементи::

- Количествена оценка на 
потенциалните екологични ползи във 
връзка с групата от продукти, 
включително разглеждане на ползите, 
произтичащи от други подобни 
европейски и национални групи от 
продукти за екомаркировка;

- Количествена оценка на 
потенциалните екологични ползи във 
връзка с групата от продукти, 
включително разглеждане на ползите, 
произтичащи от други подобни 
европейски и национални групи от 
продукти за екомаркировка;

- Анализ на възможностите за 
заместване на веществата, обект на 
много голяма загриженост, като 
например:
a) вещества, които отговарят на 
критериите за класифициране като 
канцерогенни, мутагенни или 
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токсични за репродукцията от 
категория 1 или 2 съгласно Директива 
67/548/ЕИО.
б) вещества, които са силно 
устойчиви и силно биоакумулиращи, 
устойчиви биоакумулиращи и 
токсични и вещества със свойства на 
ендокринни разрушители.

-Обосновказа избора и обхвата на 
групата от продукти;

-Обосновказа избора и обхвата на 
групата от продукти;

- Разглеждане на всякакви възможни 
търговски въпроси;

- Разглеждане на всякакви възможни 
търговски въпроси;

- Анализ на критерии за други 
екомаркировки;

- Анализ на критерии за други 
екомаркировки;

- Описание на действащите закони и на 
съществуващите законодателни 
инициативи, имащи отношение към 
сектора на групата продукти;

- Описание на действащите закони и на 
съществуващите законодателни 
инициативи, имащи отношение към 
сектора на групата продукти;

- Вътрешнообщностна пазарна 
информация за сектора, включително 
обеми и оборот;

- Вътрешнообщностна пазарна 
информация за сектора, включително 
обеми и оборот;

- Текущ и бъдещ потенциал за пазарно 
проникване на продуктите с 
екомаркировка;

- Текущ и бъдещ потенциал за пазарно 
проникване на продуктите с 
екомаркировка;

- Степен и обща значимост на 
въздействията върху околната среда, 
свързани с групата от продукти, въз 
основа на нови и съществуващи 
проучвания за оценка на жизнения 
цикъл; могат да се използват и други 
научни данни; критичните и спорните 
въпроси следва да бъдат докладвани 
подробно и оценявани.

- Степен и обща значимост на 
въздействията върху околната среда, 
свързани с групата от продукти, въз 
основа на нови и съществуващи 
проучвания за оценка на жизнения 
цикъл; могат да се използват и други 
научни данни; критичните и спорните 
въпроси следва да бъдат докладвани 
подробно и оценявани.

- Посочване на източниците на 
събраните данни и информация, 
използвани в доклада.

- Посочване на източниците на 
събраните данни и информация, 
използвани в доклада.

Предварителният доклад следва да се 
публикува на специалната интернет 
страница на Комисията за 
екомаркировките, за да може да се 
изказват мнения по него и той да се 
използва като справочен материал при 
разработване на критериите.

Предварителният доклад следва да се 
публикува на специалната интернет 
страница на Комисията за 
екомаркировките, за да може да се 
изказват мнения по него и той да се 
използва като справочен материал при 
разработване на критериите.
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Or. en

Обосновка

За да продължи да бъде маркировка за висок екологичен стандарт, екомаркировката 
следва ясно да поощрява нетоксичните продукти и производствени процеси. Поради 
това в предварителния доклад за разработването на критериите за екомаркировка 
следва да бъде включен анализ на възможностите за заместване.

Изменение 94
Satu Hassi

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 1 – абзац 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Анализ на наличието на продукти в 
дадена група от продукти без 
вещества или препарати, 
класифицирани като силно токсични, 
токсични, опасни за околната среда, 
канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (CMR)
съгласно Директива 67/548/ЕИО или 
Директива 1999/45/ЕО, или вещества, 
определени в член 57 от Регламент 
1907/2006/ЕО (REACH).

Or. en

Обосновка

С оглед на специфичните критерии, предвидени за разрешаване на дерогация от 
критериите за изключване, свързани с определени опасни вещества, е необходима 
оценка на наличността на продукти в една и съща група, които не съдържат такива 
вещества.
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Изменение 95
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварителният доклад следва да се 
публикува на специалната интернет 
страница на Комисията за 
екомаркировките, за да може да се 
изказват мнения по него и той да се 
използва като справочен материал при 
разработване на критериите.

Предварителният доклад следва да се 
публикува на специалната интернет 
страница на Комисията за 
екомаркировките, която трябва да е 
достъпна на всички 23 езика, за да 
може да се изказват мнения по него и 
той да се използва като справочен 
материал при разработване на 
критериите.

Or. hu

Обосновка

Всяка компания в държавите-членки трябва да има достъп до информация относно 
логото в официалната интернет страница.

Изменение 96
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 2 – алинея 2 – абзац 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- те следва да се основават на 
екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на пазара и да съответстват, 
доколкото е възможно, на 10 % от 
продуктите с най-добри показатели 
налични на пазара;

- те следва да се основават на 
екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на пазара и да съответстват 
на първата четвърт (25 %) от 
продуктите с най-добри показатели 
налични на пазара;

Or. en
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Обосновка

Ограничението от 10 % от наличните на пазара продукти с най-добри показатели 
поставя схемата за екомаркировка пред риска да се ограничи до продукти от 
определена ниша. Истинската цел на схемата за екомаркировка трябва да бъде 
трансформирането на по-голяма част от пазара. Поради това Cefic предлага да се 
определи ограничение, отговарящо на първата четвърт (25 %) от продуктите с най-
добри показатели.

Изменение 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 2 – алинея 2 – абзац 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- те следва да се основават на 
екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на пазара и да съответстват, 
доколкото е възможно, на 10 % от
продуктите с най-добри показатели 
налични на пазара; 

- те следва да се основават на 
екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на пазара и да съответстват 
на 20 % от продуктите с най-добри 
показатели налични на пазара;

Or. en

Обосновка

Ограничението от 10 % от наличните на пазара продукти с най-добри показатели 
поставя схемата за екомаркировка пред риска да се ограничи до продукти от 
определена ниша. Истинската цел на схемата за екомаркировка трябва да бъде 
трансформирането на по-голяма част от пазара. Поради това се предлага да се 
определи ограничение от 20 % от продуктите с най-добри показатели.

Изменение 98
Johannes Lebech

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 2 – алинея 2 – абзац 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- те следва да се основават на - те следва да се основават на 
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екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на пазара и да 
съответстват, доколкото е 
възможно, на 10 % от продуктите с 
най-добри показатели налични на 
пазара;

екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на единния пазар в 
момента на приемането им.

- те следва да отговарят на определен 
процент от продуктите с най-добри 
показатели, налични на пазара в 
интервала между 10 и 20 %. Точният 
процент се определя за всеки отделен 
случай в зависимост от категорията 
на продукта, с цел да се наградят и 
популяризират най-
екологосъобразните продукти на 
пазара и да се гарантира, че 
потребителите имат достатъчен 
избор от продукти с екомаркировка.

Or. en

Обосновка

Само награждаването на 10 % от стоките с най-добри показатели в дадена група от 
продукти не е подходящо за всички групи от продукти. Поради това точното ниво на 
амбициозност трябва да се определи в интервала между 10 и 20 % при определянето 
на критерии за всяка група от продукти. Критериите трябва да се основават на 
всички екологични въздействия на продукта.

Изменение 99
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 2 – алинея 2 – абзац 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- те следва да се основават на 
екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на пазара и да съответстват,
доколкото е възможно, на 10 % от
продуктите с най-добри показатели,
налични на пазара;

- те следва да се основават на 
екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на пазара и да съответстват 
на продуктите с най-добри показатели
във всяка категория продукти,
налични на единния пазар в момента 
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на приемането им. Точният процент 
се определя за всеки отделен случай, с 
цел да се наградят най-
екологосъобразните продукти на 
пазара и да се гарантира, че 
потребителите имат достатъчен 
избор от продукти с екомаркировка и 
че продуктите с екомаркировка 
заемат решаващ дял от пазара.

Or. en

Обосновка

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups. 

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria. 

Изменение 100
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точкаt 2 – алинея 2 – абзац 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- те следва да се основават на 
екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на пазара и да съответстват, 
доколкото е възможно, на 10 % от 
продуктите с най-добри показатели
налични на пазара;

- те следва да се основават на 
екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на пазара и да съответстват, 
доколкото е възможно, на 10 % от 
продуктите, налични на единния пазар 
в момента на тяхното приемане;

Or. en

Обосновка

Трябва да се разясни, че селективността на критериите за екомаркировка се определя 
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в момента на приемането или преработването на критериите, а не по време на срока 
на валидност на критериите за екомаркировка. Екомаркировката е инструмент, 
базиран върху пазара и следователно има за цел да пласира продуктите с 
екомаркировка на пазара, а не да позволи на компаниите във всяка държава-членка да 
кандидатстват за етикета.

Изменение 101
Satu Hassi

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 2 – алинея 2 – абзац 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- те следва да се основават на 
екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на пазара и да съответстват, 
доколкото е възможно, на 10 % от 
продуктите с най-добри показатели 
налични на пазара;

- те следва да се основават на 
екологичните показатели през целия 
жизнен цикъл на продукта с най-добри 
показатели на пазара и да съответстват, 
доколкото е възможно, на 10 % от 
продуктите с най-добри показатели 
налични на пазара в момента на 
тяхното приемане;

Or. en

Обосновка

Свързано с изменението на член 6 от същия автор. Трябва да се разясни, че 
селективността на критериите за екомаркировка се определя в момента на 
приемането или преработването на критериите, а не по време на срока на валидност 
на критериите за екомаркировка.

Изменение 102
Johannes Lebech

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 2 – алинея 2 – абзац 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-те следва да се основават на най-
значимите въздействия на съответния 
продукт върху околната среда, да бъдат 
изразени, доколкото това е разумно 

- те следва да се основават на 
въздействията на съответния продукт 
върху околната среда, да бъдат 
изразени, доколкото това е разумно 
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постижимо, чрез ключови технически 
показатели за екологичните 
характеристики на продукта и да бъдат 
удобни за оценка в съответствие с 
разпоредбите в настоящия регламент;

постижимо, чрез ключови технически 
показатели за екологичните 
характеристики на продукта и да бъдат 
удобни за оценка в съответствие с 
разпоредбите в настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Само награждаването на 10 % от стоките с най-добри показатели в дадена група от 
продукти не е подходящо за всички групи от продукти. Поради това точното ниво на 
амбициозност трябва да се определи в интервала между 10 и 20 % при определянето 
на критерии за всяка група от продукти. Критериите трябва да се основават на 
всички екологични въздействия на продукта.

Изменение 103
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Приложение I – част B

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б. СЪКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА, В 
СЛУЧАЙ ЧЕ КРИТЕРИИТЕ СА 
ВЕЧЕ РАЗРАБОТЕНИ ЗА ДРУГИ 
СХЕМИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА

заличава се

На Комисията се представя само 
един доклад. В този доклад трябва да 
е включен раздел, показващ че 
формулираните в приложение I, 
точка А, технически изисквания и 
изискванията за обсъждания са 
изпълнени, включително по 
отношение на съставянето на 
проектопредложение за критериите, 
на наръчник за потенциални 
ползватели на екомаркировката и за 
компетентни органи, а също и 
наръчник за органите, възлагащи 
обществени поръчки.

Ако Комисията се увери, че докладът 
и критериите отговарят на 
изискванията, посочени в приложение 
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I, буква А, докладът с 
проектопредложението за критерии 
ще бъде публикуван на специалната 
интернет страница на Комисията за 
екомаркировки за период от два 
месеца, през който период ще могат 
да бъдат давани мнения.

Следва да се дават отговори на всички 
мнения, получени през периода на 
публично обсъждане, като се посочва 
дали и по какви причини 
съответното мнение е прието или 
отхвърлено. С отчитане на всякакви 
промени, направени през периода на 
обществено обсъждане, както и при 
условие, че никоя държава-членка не 
поиска открита среща на работната 
група, Комисията може да приеме 
разглежданите критерии.
В случай на съответно искане от 
която и да е държава-членка, следва 
да се проведе открита среща на 
работната група по отношение на 
предлаганите критерии, в която да 
участват всички заинтересовани 
страни, като например компетентни 
органи, представители на 
промишления сектор (включително 
на малки и средни предприятия), 
профсъюзи, търговци на дребно, 
вносители, екологични и 
потребителски организации.
Представители на Комисията също 
следва да участват в тази среща.

С отчитане на всякакви промени, 
направени през периода на 
обществено обсъждане или по време 
на срещата на работната група, 
Комисията може да приеме 
разглежданите критерии.

Or. en

Обосновка

За разлика от схемата за цветето на ЕС, където критериите са установени на 
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базата на европейски консенсус, участието на заинтересованите страни в 
националните форуми за обсъждане на екомаркировката и определянето на 
критериите (напр. „Blue Angel” (Син ангел) или „Nordic Swan” (Нордически лебед)) е 
ограничено до заинтересованите страни от съответната националност. 
Съкратените процедури, при които критериите се разработват на национално ниво 
представляват пречка за свободното движение на стоки, и някои критерии, 
определени в резултат на тези процедури, могат да се възприемат като 
протекционизъм.

Изменение 104
Maria Berger

Предложение за регламент
Приложение II– параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишна такса
Държавите-членки могат да изискат 
от всеки кандидат, който е получил 
екомаркировка, да заплати на 
компетентния орган, който е 
разрешил поставянето на етикета, 
годишна такса за използването на 
етикета.
Срокът, който се покрива от 
таксата, започва да тече от датата 
на присъждане на екомаркировката 
на кандидата.
Годишната такса може да се 
изчислява така, че да гарантира, че 
разходите за функционирането на 
програмата за етикетиране са 
напълно покрити, като се вземат 
предвид както таксата за заявка, 
така и таксите за проверка.
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