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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind sistemul comunitar de etichetare ecologică
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0401),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0279/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Pentru a simplifica sistemul comunitar 
de etichetare ecologică și pentru a reduce 
sarcina administrativă legată de utilizarea 
etichetei ecologice, ar trebui introdus un 
sistem de înregistrare. Înregistrarea va fi 
acordată după verificarea faptului că 
produsul îndeplinește criteriile pentru 
categoria specifică de produse.

Or. en
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Justificare

Înlocuirea vechiului sistem cu o procedură de înregistrare nu ar trebui să reducă eficacitatea 
controalelor ex-ante.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Comisia și statele membre ar trebui 
să asigure angajarea fondurilor necesare 
pentru campaniile de sensibilizare și 
pentru promovarea etichetei ecologice.

Or. en

Justificare

UE și statele membre ar trebui să sprijine promovarea etichetei ecologice.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a evita confundarea cu eticheta organică și pentru a evita discriminarea alimentelor 
prelucrate în raport cu cele neprelucrate (de exemplu apa) este de preferat să nu se introducă 
măsuri specifice care limitează domeniul de aplicare al regulamentului la alimentele 
prelucrate și la produsele de pescuit și acvacultură.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eticheta ecologică nu poate fi acordată 
produselor ce conțin substanțe sau 
preparate clasificate drept foarte toxice, 
toxice, periculoase pentru mediu, 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR), în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE sau cu Directiva 
1999/45/CE, nici substanțelor menționate 
la articolul 57 din Regulamentul 
1907/2006/CE (REACH). 
În cazul unor categorii de produse 
specifice, Comisia poate adopta măsuri în 
vederea acordării unor derogări de la 
paragraful de mai sus.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 16 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Pentru a răspunde așteptărilor mari în ceea ce privește calitatea și siguranța chimică a 
produselor care poartă eticheta ecologică este necesar să fie restabilit principiul general 
conform căruia se interzic substanțele periculoase, iar apoi să se acorde unele derogări în 
cazul unor categorii de produse specifice prin intermediul procedurii de comitologie. 

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile competente desfășoară 
procesul de verificare în mod consecvent 
și fiabil, în conformitate cu standardele 
din seria EN 45000 sau cu standarde 
internaționale echivalente.
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Or. en

Justificare

Scopul acestei dispoziții este să se asigure înalta calitate a procesului de verificare, în 
conformitate cu standardele UE și cele internaționale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia se asigură că, în desfășurarea 
activităților sale, CEEUE menține o 
participare echilibrată a tuturor părților 
interesate relevante pentru fiecare grup de 
produse, cum ar fi autoritățile competente, 
producătorii, distribuitorii, importatorii, 
asociațiile de protecție a mediului și 
organizațiile de consumatori.

(2) Comisia se asigură că, în desfășurarea 
activităților sale, CEEUE menține o 
participare echilibrată a tuturor părților 
interesate relevante pentru fiecare grup de 
produse, cum ar fi autoritățile competente, 
producătorii și prestatorii de servicii, 
IMM-urile, distribuitorii, importatorii, 
asociațiile de protecție a mediului și 
organizațiile de consumatori.

Or. en

Justificare

Comitetul ar trebui să asigure o participare echilibrată a părților interesate. Unele categorii, 
care erau menționate expres în regulamentul precedent, au fost eliminate. Este important să 
se asigure participarea reprezentanților IMM-urilor.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criteriile de etichetare ecologică se 
bazează pe performanțele ecologice ale 
produselor, luând în considerare cele mai 
recente obiective strategice ale Comunității 
în domeniul mediului. 

(1) Criteriile de etichetare ecologică 
stabilesc cerințele de mediu pe care un 
produs trebuie să le îndeplinească pentru 
a purta eticheta ecologică și se bazează pe 
o analiză științifică ce evaluează 
performanțele ecologice ale produselor, 
luând în considerare cele mai recente 
obiective strategice ale Comunității în 
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domeniul mediului. 

Or. en

Justificare

Este oportun ca de la început să se reamintească funcția criteriilor. [Acest amendament nu 
face decât să deplaseze textul de la alineatul (3) - a se vedea amendamentul 9.]

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Criteriile sunt determinate ținându-se 
seama de cele mai importante efecte de 
mediu ale produselor disponibile pe piața 
comunitară. În acest scop, se iau în 
considerare efectele cele mai semnificative 
asupra mediului pe durata ciclului de viață 
al produselor, în special impactul asupra 
schimbărilor climatice, impactul asupra 
naturii și biodiversității, consumul de 
energie și de resurse, generarea de deșeuri, 
emisiile în toate tipurile de medii, poluarea 
prin efecte fizice, precum și utilizarea și 
eliberarea de substanțe periculoase.

Or. en

Justificare

Criteriile ar trebui să țină seama de cele mai importante efecte de mediu ale produselor 
disponibile pe piață.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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a purta eticheta ecologică.

Or. en

Justificare

Acest text a fost deplasat la alineatul (1) al acestui articol (a se vedea amendamentul 7).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia ar trebui să asigure faptul că 
reducerea testărilor pe animale reprezintă 
un considerent-cheie în elaborarea și 
revizuirea criteriilor.

Or. en

Justificare

Criteriile pentru eticheta ecologică ar trebui să încerce să inducă pe piață reducerea 
testărilor pe animale.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

După consultarea CEEUE și a Comisiei, 
statele membre și autoritățile competente 
pot, de asemenea, iniția și conduce 
elaborarea sau revizuirea criteriilor de 
etichetare ecologică. Părților interesate 
care participă în cadrul CEEUE li se 
poate încredința conducerea procesului 
de elaborare a criteriilor, cu condiția să-și 
demonstreze competențele profesionale în 
raport cu grupul de produse respectiv, 
precum și capacitatea de a conduce 
procesul în mod neutru și în conformitate 
cu obiectivele prezentului regulament.
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Or. en

Justificare

Este important ca un organism centralizat să mențină o privire globală asupra procesului de 
elaborare a procedurii. Pentru a garanta independența și transparența procedurii, precum și 
încrederea publicului în eticheta ecologică este necesară includerea unui filtru, astfel încât 
dreptul de a iniția procesul de elaborare a criteriilor și de a continua în calitate de lider al 
acestuia să nu revină tuturor părților interesate.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentele în cauză se prezintă 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Astfel se clarifică procedura.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Alimentele nu ar trebui incluse astfel cum se propune în prezentul regulament, motivele fiind 
explicate mai sus.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care este necesară o 
revizuire nesubstanțială a criteriilor, se 
poate aplica o procedură de revizuire 
simplificată, astfel cum se stabilește în 
anexa I litera Ba.

Or. en

Justificare

Este important să existe un instrument rapid și eficient pentru operarea în criterii a unor 
modificări mici și nesubstanțiale.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, după 
consultarea CEEUE și în conformitate cu 
obiectivele și principiile stabilite la 
articolul 1, Comisia elaborează și dă 
publicității un plan de lucru comunitar 
privind etichetarea ecologică, care 
stabilește obiectivele și o listă 
neexhaustivă de grupuri de produse care 
vor fi considerate prioritare pentru 
acțiunile comunitare. Planul ar trebui 
actualizat periodic.

Or. en

Justificare

Ar fi utilă existența unui plan de lucru pentru a avea o privire generală și anumite perspective 
în ceea ce privește elaborarea noilor criterii.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la alineatul (1) sunt 
adoptate și publicate cel târziu la [180] de 
zile după ce au fost prezentate Comisiei 
documentele menționate la articolul 7.

Or. en

Justificare

Odată toate evaluările tehnice efectuate, Comisia trebuie să aprobe criteriile rapid.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a utiliza eticheta ecologică, orice 
operator prezintă o cerere la una din 
autoritățile competente menționate la 
articolul 4 în conformitate cu următoarele 
norme:

Or. en

Justificare

Simplificarea textului.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererile de înregistrare menționează 
numele și adresa operatorului, precum și 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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grupul de produse vizat și conține o 
descriere completă a produsului. 

Or. en

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autoritatea competentă la care se 
prezintă cererea de înregistrare poate 
solicita o taxă de până la 200 de euro 
pentru procesarea înregistrării. În orice 
caz, taxa ar trebui redusă cu cel puțin 
25% în cazul IMM-urilor. În cazul în care 
se solicită plata unei taxe, utilizarea 
etichetei ecologice este condiționată de 
plata taxei în termenul stabilit.

Or. en

Justificare

Ar trebui stabilit un principiu prin care să se recunoască faptul că unui IMM îi va fi mai 
dificil și mai împovărător din punct de vedere financiar să solicite participarea la sistemul de 
etichetare ecologică. Prin urmare, IMM-urile ar trebui încurajate prin intermediul unui 
tratament preferențial.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Autoritatea competentă în cauză 
evaluează dacă produsul respectă 
criteriile de etichetare ecologică pentru 
grupul de produse în cauză în termen de 
două luni de la primirea cererii de 
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înregistrare.

Or. en

Justificare

Ar trebui afirmat clar că, înainte de înregistrare, autoritatea competentă ar trebui să 
efectueze o evaluare adecvată a faptului dacă produsul pentru care se solicită eticheta 
ecologică îndeplinește cerințele.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea competentă atribuie un număr 
de înregistrare produsului, cu condiția ca 
produsul să respecte criteriile de 
etichetare ecologică.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui să fie în măsură să verifice rapid și cu ușurință dacă produsul 
respectiv poartă într-adevăr eticheta ecologică.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

A se vedea mai sus aspectul privind alimentele.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre și Comisia, în cooperare cu 
CEEUE, promovează utilizarea etichetei 
ecologice comunitare prin acțiuni de 
sensibilizare și campanii de informare 
pentru consumatori, producători, achizitori 
publici, comercianți, distribuitori și 
publicul general, inclusiv școlile, sprijinind 
astfel dezvoltarea sistemului, și prin 
stimularea participării la sistem, în 
special prin înființarea de servicii de 
asistență pentru operatori, mai cu seamă 
pentru IMM-uri.
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Or. en

Justificare

În cadrul activităților de promovare ar trebui finanțate nu numai campanii de informare, ci 
ar trebui asigurată și asistență practică pentru operatorii care doresc să se înregistreze 
pentru etichetarea ecologică.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea inter pares Schimbul de informații și de cele mai 
bune practici

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui încurajate să coopereze.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura punerea în aplicare 
armonizată a dispozițiilor articolelor 9 și 
10, autoritățile competente întreprind 
evaluarea inter pares. Evaluarea inter 
pares este realizată pe baza criteriilor și 
dispozițiilor de evaluare solidă și 
transparentă.

Pentru a asigura punerea în aplicare 
armonizată a regulamentului, în special a 
dispozițiilor articolelor 9 și 10, autoritățile 
competente ar trebui să facă schimb de 
informații și experiență și ar trebui să 
încerce să coordoneze activitățile și 
serviciile autorităților competente 
naționale.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui încurajate să coopereze.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu până la data de [se stabilește o 
dată anume - cinci ani de la data 
publicării], Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a sistemului comunitar 
de etichetare ecologică. De asemenea, 
raportul identifică elementele pentru o 
eventuală revizuire a sistemului.

Cel târziu până la data de [se stabilește o 
dată anume - cinci ani de la data 
publicării], Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a sistemului comunitar 
de etichetare ecologică, în special în ceea 
ce privește punerea în aplicare a 
articolului 12. De asemenea, raportul 
identifică progresele realizate în raport cu 
obiectivele stabilite în planul de lucru, 
precum și elementele pentru o eventuală 
revizuire a sistemului.

Or. en

Justificare

Este important să se urmărească îndeaproape evoluția etichetării ecologice, modul în care 
sunt utilizate fondurile și faptul dacă obiectivele sunt atinse sau nu și din ce motive.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate crește taxa maximă 
prevăzută la articolul 9 alineatul (3) și 
poate modifica anexele. 

Comisia poate modifica taxa maximă 
prevăzută la articolul 9 alineatul (3) și 
poate modifica anexele.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibilă și reducerea taxei.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa I – litera Ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ba. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ 
PENTRU REVIZUIREA 
NESUBSTANȚIALĂ A CRITERIILOR
Comisia întocmește un raport care 
cuprinde următoarele:

- o justificare prin care se explică de 
ce nu este necesară o revizuire 
integrală a criteriilor și de ce o 
simplă actualizare a criteriilor și a 
gradelor de strictețe ale acestora 
este suficientă; 

- o secțiune tehnică în cadrul căreia 
se actualizează datele de piață 
folosite anterior pentru stabilirea 
criteriilor;

- un proiect de propunere privind 
revizuirea criteriilor; 

- indicarea cantitativă a 
performanței ecologice generale pe 
care criteriile revizuite trebuie să o 
atingă în totalitatea lor, prin 
comparație cu performanța 
produselor medii de pe piață;

- un manual revizuit pentru 
potențialii utilizatori ai etichetei 
ecologice și pentru autoritățile 
competente;

- un manual revizuit pentru 
autoritățile care acordă contracte 
publice.

Raportul și proiectul de propunere privind 
criteriile sunt puse la dispoziția publicului 
pentru comentarii pe durata a două luni 
pe pagina de internet a Comisiei dedicată 
etichetei ecologice.
Se răspunde tuturor comentariilor primite 
pe durata perioadei de consultare publică, 
indicând dacă acestea sunt acceptate sau 
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respinse, precum și motivele pentru 
aceasta. 
În funcție de modificările efectuate 
eventual în timpul perioadei de consultare 
publică și în cazul în care niciun stat 
membru nu solicită o reuniune deschisă a 
grupului de lucru, Comisia poate adopta 
criteriile în temeiul articolului 8. 
La cererea oricărui stat membru, se 
organizează o reuniune deschisă a 
grupului de lucru, având ca subiect 
propunerea privind revizuirea criteriilor, 
la care participă toate părțile interesate, 
cum ar fi autoritățile competente, 
reprezentanții sectorului (inclusiv 
IMM-urile), sindicatele, distribuitorii, 
importatorii, asociațiile de protecție a 
mediului și organizațiile de consumatori. 
Comisia participă de asemenea la aceste 
reuniuni. 
În funcție de modificările efectuate 
eventual în timpul perioadei de consultare 
publică sau în cadrul reuniunii grupului 
de lucru, Comisia poate adopta criteriile 
în temeiul articolului 8.

Or. en

Justificare

Unul dintre elementele-cheie care poate asigura succesul etichetării ecologice ar fi 
posibilitatea actualizării rapide a criteriilor în cazul unei modificări nesubstanțiale aduse 
unui element al criteriilor. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Etichetarea ecologică este o etichetare voluntară menită să promoveze, la nivel european, 
răspândirea de produse cu o eficiență ridicată și cu un impact ecologic redus pe toată durata 
ciclului de viață.

În acest scop au fost stabilite standarde de calitate ecologică, pe care le vom numi “criterii”, 
pentru fiecare categorie specifică de produse. În prezent există 26 de categorii de produse, 622 
de licențe și peste 3000 de produse și servicii (detergenți, hârtie, îmbrăcăminte, inclusiv 
încălțăminte și produse textile, turism, produse de camping) care au primit eticheta ecologică.

Această etichetă și floarea care figurează pe ea au efect de dinamizare, încurajând, prin 
actualizarea constantă a cerințelor ecologice pentru produsele care o utilizează, agenții 
economici să depună un efort motivat de simțul virtuții în scopul de a crește standardele 
globale de calitate ecologică a produselor de pe piață. 

Prin Planul de acțiune european privind producția și consumul durabile și, în special, prin 
revizuirea Regulamentului privind eticheta ecologică, a Regulamentului EMAS 
(COM(2008)0402), a Directivei privind proiectarea ecologică (COM(2008)0399) și ținând 
seama de Comunicarea privind achizițiile publice pentru un mediu înconjurător mai bun 
(COM(2008)408), Uniunea Europeană urmărește favorizarea dezvoltării unui sistem voluntar 
și integrat, care să stimuleze întreprinderile să își îmbunătățească produsele și să atingă cele 
mai ridicate standarde de eficiență energetică și de protecție a mediului. 

În ceea ce privește eticheta ecologică, de pe piață sosesc semnale contradictorii. Experiența 
acumulată prin punerea în aplicare timp de aproape un deceniu a acestei certificări sugerează 
necesitatea unei intervenții mai hotărâte pentru a aborda anumite aspecte esențiale ale 
sistemului.

Pe de o parte, un număr tot mai mare de întreprinderi din sectoare dintre cele mai diverse 
doresc să adopte eticheta ecologică. Agenții economici recunosc plusul de valoare oferit de o 
certificare imparțială și apreciată de consumatori, aceștia fiind mai receptivi la RSI 
(responsabilitate socială a întreprinderilor) în domeniul protecției mediului. 

În plus, posibilitatea de a utiliza eticheta ecologică la scară europeană constituie un alt avantaj 
pe care multe întreprinderi îl recunosc și la care aspiră.

Spre deosebire de alte marcaje, eticheta ecologică este puțin cunoscută: semnificația acesteia 
nu este recunoscută și, prin urmare, nu sunt recunoscute nici caracteristicile de mediu pe care 
le promovează. Într-adevăr, dacă o comparăm cu marcajele naționale ce au o funcție 
asemănătoare, este ușor de constatat că eticheta europeană este mai puțin răspândită și mai 
puțin cunoscută.

În plus, operatorii din sector și ONG-urile își exprimă nemulțumirea față de durata excesivă a 
procedurii de aprobare a criteriilor (în anumite cazuri este nevoie de mai mult de 4 ani), 
precum și față de lipsa de armonizare a criteriilor adoptate pentru categorii similare de 
produse.
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Pe lângă aceasta, se constată o lipsă de coordonare cu marcajele similare existente la nivel 
național, care în unele cazuri au parametri diferiți pentru aceleași tipuri de produse și sunt 
apreciate mai mult decât eticheta ecologică europeană. 

În vederea soluționării acestor probleme, Comisia a prezentat o propunere de regulament. 
Raportorul sprijină această propunere în mare parte. 

Sunt introduse, în special, numeroase modificări privind aprobarea criteriilor și un nou sistem 
de acordare a etichetei. 

Sistemul anterior, care prevedea încheierea unui contract între autoritatea competentă și 
agentul economic, este înlocuit cu un sistem de înregistrare. 

Sunt introduse dispoziții în vederea îmbunătățirii coordonării cu sistemele de certificare 
naționale. 

Pentru a facilita o abordare pe mai multe niveluri, diferite organisme, precum Comisia, statele 
membre și agenții economici din sector sunt abilitate să promoveze sistemul și să joace un rol 
de frunte în elaborarea și specificarea criteriilor.

Propunerea Comisiei introduce o serie de noi categorii de produse, inclusiv produsele 
alimentare prelucrate și produsele pescărești și de acvacultură.

Propunerile raportorului

Raportorul a înaintat o serie de modificări la propunere, care se bazează pe trei principii 
directoare: 

- menținerea încrederii consumatorilor în standardele de înaltă calitate ecologică 
reprezentate de eticheta ecologică; 

- o mai bună difuzare a etichetei ecologice prin acțiuni de sensibilizare a consumatorilor 
și prin creșterea numărului de categorii de produse eligibile; 

- garantarea faptului că procedura de aprobare a criteriilor este în măsură să țină pasul 
cu vremurile și cu gradul de inovație al produselor de pe piață, menținând totodată 
excelența ecologică și implicând toți agenții economici din sector și toate părțile 
interesate. 

Raportorul a eliminat referirile la produsele alimentare prelucrate și la produsele pescărești și 
de acvacultură, deoarece nu este de dorit să se aplice un tratament diferențiat acestor categorii 
de produse și cu atât mai puțin să se aplice norme diferite alimentelor prelucrate și 
neprelucrate. În plus, este important să se evite confundarea cu produsele biologice. 

Din aceste motive, soluția cea mai potrivită ar fi transmiterea către experți a sarcinii de a 
decide dacă eticheta ecologică să fie acordată unei anumite categorii de alimente: numai 
persoanele care au competențele tehnice necesare pot evalua gradul de ecocompatibilitate al
întregului ciclu de viață al unui produs alimentar. 
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În ceea ce privește noua procedură, este esențial să se precizeze faptul că înregistrarea unui 
nou produs în sistemul de acordare a etichetelor ecologice trebuie să fie precedată întotdeauna 
de un control privind îndeplinirea efectivă a criteriilor și nu doar de un simplu control al 
documentelor. Din acest motiv, raportorul a reintrodus, printr-un amendament specific, 
noțiunea de control ex-ante, care trebuie efectuat înainte de acordarea etichetei ecologice. 

Având în vedere caracterul voluntar al etichetei și așteptările ridicate ale consumatorilor față 
de calitatea produselor care afișează floarea de pe eticheta ecologică, raportorul a reintrodus 
dispoziția conform căreia eticheta ecologică nu poate fi acordată pentru produsele care conțin 
substanțe periculoase pentru sănătatea consumatorilor sau pentru mediu. 

Dacă se dorește menținerea credibilității sistemului de certificare prin eticheta ecologică, este 
esențial să se mențină aplicarea principiului general de protecție a sănătății consumatorilor și a 
mediului chiar și în cazul produselor care poartă eticheta. 

Cu toate acestea, conștient că o astfel de interdicție ar putea limita posibilitățile de extindere a 
etichetei ecologice la un număr mai mare de categorii de produse, raportorul propune ca 
Comisia să poată introduce, prin procedura de comitologie, excepții motivate de la acest 
principiu în ceea ce privește anumite categorii de produse.

În plus, având în vedere că legislația europeană (REACH, GHS etc.) se orientează tot mai 
mult către reducerea testelor pe animale, raportorul consideră că principiul enunțat mai sus 
trebuie să fie introdus și în sistemul voluntar de acordare a etichetei ecologice, al cărui rațiune 
de a fi este dezvoltarea și certificarea produselor care satisfac cele mai înalte standarde 
ecologice.

În ceea ce privește procedura de aprobare a criteriilor pentru categoriile specifice de produse, 
mulți agenți economici din sector își exprimă nemulțumirea față de durata lungă a procedurii 
de aprobare a criteriilor și față de rapida uzură morală a acestora, odată aprobate, în urma 
evoluțiilor de pe piață.

Raportorul propune doua intervenții în acest caz: 

- pentru reducerea întârzierilor în aprobarea criteriilor, introducerea unui interval maxim de 
180 de zile între finalizarea evaluării și aprobarea criteriilor de către Comisie; 

- introducerea unei proceduri de revizuire simplificată și scurtată pentru modificări neesențiale 
ale criteriilor (a se vedea noua anexă 1 litera Ba).

În ceea ce privește activitățile de promovare, prevăzute la fostul articol 12 din regulament, 
trebuie îmbunătățită informarea consumatorilor și inițiate campanii de sensibilizare, utilizând 
totodată fonduri europene pentru activități de furnizare de consultanță întreprinderilor privind 
modalitățile practice de înregistrare a diferitelor categorii de produse.

Este de asemenea esențială acordarea unei atenții speciale IMM-urilor, sporindu-le nivelul de 
cunoaștere a etichetei ecologice și ajutându-le să participe la procesele decizionale privind 
criteriile, ținând totodată seama de nevoile lor specifice. 
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În concluzie, raportorul consideră că eticheta ecologică este un instrument extrem de util 
pentru îmbunătățirea ecocompatibilității produselor europene și pentru stimularea cercetării și 
inovației tehnologice.

Provocarea pe care trebuie să o câștigăm este aceea de a furniza parametri exacți, care să țină 
cont de caracteristicile ecologice ale unui produs sau ale unui serviciu pe toată durata ciclului 
de viață al acestuia. Este esențială asigurarea unor criterii fiabile și nesusceptibile de a fi 
denaturate, în scopul garantării excelenței pe toată durata ciclului de viață al unui produs și în 
vederea menținerii încrederii consumatorilor în eticheta ecologică.


