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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošni cilj uredbe o sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje je spodbujati 
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo proizvodov kot tudi trajnostno zagotavljanje in uporabo 
storitev. Prostovoljni sistem, znak za okolje, je določen za usmerjanje potrošnikov k 
najboljšim ponudnikom na trgu. Poročevalka za to mnenje pozdravlja predlog Komisije za 
revidiranje sistema za podeljevanje znaka za okolje ter prizadevanja za obravnavanje slabosti 
sedanjega sistema. 

Znak za okolje je del akcijskega načrta za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter trajnostno 
industrijsko politiko. Poročevalka ob poudarjanju splošne pomembnosti akcijskega načrta v 
celoti podpira splošne cilje predloga o znaku za okolje. V tem okviru so dobrodošla 
prizadevanja za krepitev sedanjega sistema z zniževanjem stroškov in birokracije ter boljšim 
poznavanjem sistema. Prav tako je pomembno spodbujati usklajevanje z drugimi sistemi za 
podeljevanje znaka za okolje, da bi zagotovili skladnost in preprečili drobitev na notranjem 
trgu. 

Poročevalka pozdravlja odpravo letnih pristojbin, ki je še zlasti pomembna za mala in srednja 
podjetja. Enako pomembna je uvedba predloge za dokumente z merili, da bi bili uporabniku 
bolj prijazni, vendar pa želi poročevalka poudariti, da samo revizija „oblike“ meril brez 
pregleda njihove dejanske vsebine ne zadostuje. 

Vendar se zdi, da je revizija sistema za podeljevanje znaka za okolje v glavnem 
administrativna in postopkovna naloga ter ne obravnava pomanjkljivosti v načelih, ki 
podpirajo obstoječa merila za označevanje proizvodov z znakom za okolje. Sedanja merila v 
večini primerov ne odražajo dejanskega pristopa na osnovi življenjskega kroga. Poročevalka 
meni, da bi morala merila poleg končnih proizvodov obravnavati tudi vprašanja, kot so 
proizvodni proces, vzorci porabe, vedenje potrošnikov in podnebne spremembe. Zato je 
potrebna temeljita revizija sedanjih meril za proizvode, da bi odražala širše videnje trajnostni 
in dejanski pristop na osnovi življenjskega kroga. Prav tako je pomembno, da je sistem za 
podeljevanje znaka za okolje v skladu z obstoječo zakonodajo Evropske unije (REACH, 
uredba o razvrščanju in označevanju) in se ne poskušajo sprejeti odstopajoči pristopi. Poleg 
tega je izredno pomembno, da oblikovanje meril temelji na znanstvenih dokazih.

Zdi se, da sedanji predlog proizvodom, ki ne izvirajo iz Evropske unije, daje prednost v 
primerjavi s proizvodi iz EU. Medtem ko se prvi lahko prijavijo pri pristojnem organu v 
katerikoli državi članici, kjer proizvod bo ali je bil dan v promet, je treba slednje prijaviti v 
državi članici, iz katere izvirajo. 

Poročevalka obžaluje, da želi Komisija pri predlogu razširitve sistema za podeljevanje znaka 
za okolje na omejen del živilskih proizvodov in pijač upoštevati zgolj nekaj omejenih stopenj 
v njihovem življenjskem krogu, in sicer predelavo, prevoz in pakiranje. Kritični okoljski 
vplivi živilskih proizvodov in pijač nastanejo na stopnji kmetijske pridelave ter na stopnji 
potrošnje in nerazumljivo je, kako je lahko Komisija obe pomembni stopnji življenjskega 
kroga izključila iz presoje. Prav tako ni razumljivo, zakaj bi morala predelana hrana soditi na 
področje uporabe sistema za podeljevanje znaka za okolje, sveža hrana pa bi bila izključena. 
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Zato je poročevalka prepričana, da je treba ohraniti obstoječe izvzetje vse hrane in pijač iz 
uredbe.

Trenutno obstajajo pomembne razlike v pristopu in razlagi med organi, ki vodijo v drobitev 
notranjega trga. Zato je pomembno zagotoviti, da pristojni nacionalni organi uskladijo 
postopek in časovno razporeditev obravnave vlog za znak za okolje. 

Prav tako pomemben je obstoj mehanizma, ki bo upošteval nepretrgano izboljševanje 
proizvodov. Merila za proizvode so sedaj določena za dolga obdobja (npr. tri leta) in niso 
prilagodljiva. Zato je težko nekoliko spremeniti formulacije, da bi vključevale npr. nove, bolj 
trajnostne sestavine in se prilagodile tehničnemu napredku, ne da bi morale opraviti celotni 
postopek ponovnega vlaganja vloge za znak za okolje. 

In končno je potrebno okrepiti prizadevanja za približanje znaka za okolje potrošnikom, 
predvsem tudi z oblikovanjem uradne evropske spletne strani, ki bo ponujala vse ustrezne 
informacije in prakse.

Ker potrošniki lahko spremenijo potrošniške vzorce in zahtevajo bolj trajnostne izbire, je 
poročevalka trdno prepričana, da bi jim morali pri tem pomagati. Sedanji predlog je 
pomembno orodje v ta namen, predlagane spremembe pa bi ga še dodatno okrepile.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Sistem Skupnosti za podeljevanje znaka 
za okolje je del politike Skupnosti za 
trajnostno porabo in proizvodnjo, katere 
cilj je zmanjšati negativni vpliv porabe in 
proizvodnje na okolje, zdravje in naravne 
vire. Namen sistema je pospeševati tiste 
proizvode, ki imajo visoko raven okoljske 
uspešnosti, z uporabo znaka za okolje. Zato 
je ustrezno zahtevati, da merila, ki jih 
morajo proizvodi izpolnjevati, če želijo 
nositi znak za okolje, temeljijo na najboljši 
okoljski uspešnosti, ki so jo proizvodi 
dosegli na trgu Skupnosti. Navedena 
merila morajo biti enostavna za 

(4) Sistem Skupnosti za podeljevanje znaka 
za okolje je del politike Skupnosti za 
trajnostno porabo in proizvodnjo, katere 
cilj je zmanjšati negativni vpliv porabe in 
proizvodnje na okolje, zdravje in naravne 
vire. Namen sistema je pospeševati tiste 
proizvode, ki imajo visoko raven okoljske 
uspešnosti, z uporabo znaka za okolje. Zato 
je ustrezno zahtevati, da merila, ki jih 
morajo proizvodi izpolnjevati, če želijo 
nositi znak za okolje, temeljijo na najboljši 
okoljski uspešnosti, ki so jo proizvodi 
dosegli na trgu Skupnosti. Navedena 
merila morajo biti enostavna za 
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razumevanje in uporabo ter zato omejena 
samo na najpomembnejše vplive 
proizvodov na okolje.

razumevanje in uporabo ter zato omejena 
samo na najpomembnejše vplive 
proizvodov na okolje med njihovim 
celotnim življenjskim krogom, vključno s 
fazama proizvodnje in uporabe.

Obrazložitev

 Pri določanju meril za znak za okolje je treba upoštevati celoten življenjski cikel izdelkov. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Sistem za podeljevanje znaka za 
okolje mora upoštevati obstoječo 
zakonodajo Skupnosti, da bi se izognili 
odstopajočim pristopom za oceno varnosti.

Obrazložitev

Zaradi uredbe o znaku za okolje Evropska skupnost ne sme sprejeti različnih pristopov za 
oceno varnosti, upravljanje in uporabo kemikalij, ki jih danes zajemata uredba REACH ter 
direktiva o razvrščanju in označevanju. Prevladati mora veljavna zakonodaja.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Da bi se povečala uporaba sistema 
Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje 
v prihodnjih revizijah te uredbe, bo 
potreben dokončni premik od merila 10 % 
najboljših proizvodov k uvedbi sistema 
stopnjevanja v vsaki kategoriji izdelkov v 
pomoč potrošnikom, da bodo lahko 
sprejemali trajnostne izbire v potrošnji, ter 
za oblikovanje spodbud za proizvajalce, da 
bodo nenehno izboljševali svojo ponudbo.
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Obrazložitev

Ocenjuje se, da „sistem najboljših 10 %“ ni dovolj učinkovit za dejansko razširitev uporabe 
znaka Skupnosti za okolje. Za vsak proizvod iz vseh skupin proizvodov bi morala obstajati 
možnost pridobitve znaka za okolje in njegove uporabe na proizvodu, stopnja „A“ ali „B“ ali 
„C“ po sistemu stopnjevanja pa bi določala njegovo okoljsko učinkovitost.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ozaveščenost javnosti o znaku 
Skupnosti za okolje je treba povečati s 
promocijskimi ukrepi, da bi se potrošniki 
začeli zavedati pomena znaka in da bi 
lahko sprejemali premišljene odločitve.

(9) Ozaveščenost javnosti o znaku 
Skupnosti za okolje je treba povečati s 
promocijskimi ukrepi, informacijskimi in 
izobraževalnimi kampanjami, da bi se 
potrošniki začeli zavedati pomena znaka in 
da bi lahko sprejemali premišljene 
odločitve.

Obrazložitev

Informacijske in izobraževalne kampanje so pomembno sredstvo za seznanjanje potrošnikov z 
znakom za okolje v bližnji prihodnosti. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi olajšali trženje proizvodov z 
znakom za okolje na nacionalni ravni in na 
ravni Skupnosti ter se izognili zmedi pri 
potrošnikih, je treba tudi povečati 
skladnost med sistemom Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje in 
nacionalnimi sistemi za podeljevanje znaka 
za okolje v Skupnosti.

(10) Da bi olajšali trženje proizvodov z 
znakom za okolje na nacionalni ravni in na 
ravni Skupnosti ter se izognili zmedi pri 
potrošnikih, je treba tudi povečati 
skladnost med sistemom Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje in 
nacionalnimi sistemi za podeljevanje znaka 
za okolje v Skupnosti ter oblikovati 
uradno spletno stran EU, ki bi združevala 
vse informacije in prakse o označevanju z 
znakom za okolje EU za potrošnike in bi 
bila razpoložljiva v vseh uradnih jezikih 
Skupnosti. Poleg tega bi bilo treba izdelke, 
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ki nosijo znak za okolje Skupnosti ali 
nacionalni znak za okolje, promovirati na 
nacionalnih trgih.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (10a) Čeprav so se nacionalni znaki za 
okolje izkazali za uspešne pri dvigovanju 
ozaveščenosti potrošnikov, je treba 
priznati, da je cilj te uredbe na dolgi rok 
vzpostavitev znaka za okolje Skupnosti, ki 
bo nadomestil nacionalne in regionalne 
znake za okolje.

Obrazložitev

Znak za okolje je edini uradni sistem za celoten notranji trg. Obstoječi nacionalni ali 
regionalni sistemi za podeljevanje znaka za okolje pokrivajo le del notranjega trga. Namen 
nove uredbe je razširiti uporabo znaka za okolje, da bi tako preprečili širjenje sistemov za 
označevanje z znakom za okolje.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Okoljska uspešnost proizvodov se določi 
na podlagi najboljših doseženih rezultatov 
proizvodov na trgu Skupnosti. Zato se 
upoštevajo najpomembnejši vplivi 
proizvodov na okolje v njihovem 
življenjskem krogu, zlasti vpliv na 
podnebne spremembe, vpliv na naravo in 
biološko raznolikost, porabo energije in 
virov, nastajanje odpadkov, emisije v vse 
prvine okolja, onesnaževanje prek 
fizikalnih dejavnikov ter uporabo in izpust 
nevarnih snovi.

2. Okoljska uspešnost proizvodov se določi 
na podlagi najboljših doseženih rezultatov 
proizvodov na trgu Skupnosti. Zato se 
upoštevajo najpomembnejši, znanstveno 
dokazani vplivi proizvodov na okolje v 
njihovem celotnem življenjskem krogu, ki 
lahko vključujejo vpliv na podnebne 
spremembe, vpliv na naravo in biološko 
raznolikost, porabo energije in virov, 
nastajanje odpadkov, emisije v vse prvine 
okolja, onesnaževanje prek fizikalnih 
dejavnikov ter uporabo in izpust snovi. Do 
...* se obstoječa merila za znak za okolje 
pregledajo, da bi zagotovili njihovo 
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popolno skladnost s pristopom na osnovi 
življenjskega cikla, opisanim v tem členu.
___________

* 18 mesecev od datuma začetka veljavnosti te 
uredbe.

Obrazložitev

 Sedanja merila za podeljevanje znaka za okolje za skupine proizvodov v večini primerov ne 
odražajo dejanskega pristopa življenjskega kroga, kot je opisan v tem členu.  Poleg tega 
uvodna izjava (4) zahteva, da morajo biti merila omejena na najpomembnejše vplive 
proizvodov na okolje.  Zato mora Komisija nujno pregledati sedanja merila za vse skupine 
proizvodov in zagotoviti, da so usklajena s temi pristopi in načeli. 

Veljavna zakonodaja, kot je REACH, ustrezno zajema obvladovanje tveganj s kemikalijami in 
je med drugim namenjena zmanjšanju njihovega vpliva na okolje.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 8 - odstavek 2  točki b in c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) po potrebi navede tri ključne okoljske 
značilnosti, ki jih je treba prikazati na 
znaku za okolje; 

(b) po potrebi navede tri ključne okoljske 
značilnosti, ki jih je mogoče prikazati na 
znaku za okolje;

(c) določi obdobje veljavnosti meril in 
zahtev za ocenjevanje.

(c) določi obdobje veljavnosti meril in 
zahtev za ocenjevanje, ki ni daljše od dveh 
let;
(ca) določi dopustno stopnjo raznolikosti 
izdelka v času veljavnosti.

Obrazložitev

 Najpomembnejše je, da se predvidi mehanizem, ki bo upošteval nenehno izboljševanje 
proizvodov, tudi v obdobju veljavnosti meril znaka za okolje. Trenutno so merila za proizvode 
določena za daljša obdobja (npr. tri leta) in niso prilagodljiva; težko je izvesti tudi že manjše 
spremembe formulacije, da bi vključevala nove, bolj trajnostne sestavine in bi bila 
prilagojena tehničnemu napredku, ne da bi bilo treba ponovno opraviti celotni postopek 
vlaganja vloge za znak za okolje.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalci, uvozniki, ponudniki 
storitev ter trgovci na debelo in drobno, ki 
želijo uporabljati znak za okolje, se v 
skladu z naslednjimi pravili registrirajo pri 
enem izmed pristojnih organov iz člena 4, 
da bi znak za okolje lahko uporabljali:

1. Proizvajalci, uvozniki, ponudniki 
storitev ter trgovci na debelo in drobno, ki 
želijo uporabljati znak za okolje, se 
registrirajo pri enem izmed pristojnih 
organov iz člena 4 tiste države članice, v 
kateri je proizvod bil ali bo dan v promet, 
da bi znak za okolje lahko uporabljali.

(a) če proizvod izvira iz ene države 
članice, se registrira pri pristojnem 
organu zadevne države članice;
(b) če proizvod v enaki obliki izvira iz več 
držav članic, se registrira pri pristojnem 
organu v eni od zadevnih držav članic;
(c) če proizvod izvira zunaj Skupnosti, se 
registrira pri pristojnem organu tiste države 
članice, v kateri je bil ali bo dan v promet.

Obrazložitev

 Cilj predloga spremembe je poenostaviti registracijo tako, da je proizvod (ne glede na 
njegovo poreklo) mogoče registrirati pri pristojnem organu katere koli države članice, kjer 
proizvod je ali bo dan na trg.  

Predlog Komisije daje prednost proizvodom, ki ne izvirajo iz Evropske unije, v primerjavi s 
proizvodi iz EU: medtem ko se prvi lahko prijavijo pri pristojnem organu v katerikoli državi 
članici, kjer proizvod bo ali je bil dan v promet, je treba slednje prijaviti v državi članici, iz 
katere izvirajo. Ta predlog spremembe bi to napako popravil in vse proizvode obravnaval 
enako.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je dokumentacija popolna, pristojni 
organ vsakemu proizvodu dodeli številko 
registracije.

Če je dokumentacija odobrena, pristojni 
organ vsakemu proizvodu dodeli številko 
registracije. Pristojni organ zaključi svoj 
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postopek v štirih mesecih od dneva 
predložitve vloge.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ, pri katerem je bil vložen 
zahtevek za registracijo, lahko za obdelavo 
registracije zaračuna pristojbino do največ 
200 EUR. Če je zaračunana pristojbina, je 
uporaba znaka za okolje odvisna od 
pravočasnega plačila pristojbine.

Pristojni organ, pri katerem je bil vložen 
zahtevek za registracijo, lahko za obdelavo 
registracije zaračuna pristojbino do največ 
1 000 EUR, ki je sorazmerna z velikostjo 
podjetja. Ta pristojbina temelji na:
(a) stroških v povezavi z informacijami in 
pomočjo, ki jih podjetjem daje pristojni 
organ;
(b) stroških upravljanja postopka 
registracije.
Države članice se lahko odločijo, da v 
okviru spodbujanja sistema ne zaračunajo 
pristojbine. Če je zaračunana pristojbina, je 
uporaba znaka za okolje odvisna od 
pravočasnega plačila pristojbine.

Obrazložitev

V EU je še vedno uveljavljenih le 26 skupin proizvodov in okoli 500 podjetij, ki proizvajajo 
izdelke z znakom za okolje. Pomanjkljivost trenutnega sistema je nizka ozaveščenost o znaku 
in slabo sprejemanje znaka v industriji. Da bi spodbudili podjetja, zlasti srednje velika in 
majhna, pristojbina ob registraciji ne bi smela presegati 100 EUR. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Znak za okolje se lahko uporablja na 
proizvodih, ki jih pokriva registracija, ter 
na promocijskem materialu, ki je povezan s 
temi proizvodi.

7. Znak za okolje se lahko uporablja na 
proizvodih, ki jih pokriva registracija, ter 
na promocijskem materialu, ki je povezan s 
temi proizvodi. Mesto znaka za okolje je 
jasno vidno in opredeljuje zadevni 
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proizvod tudi če je kupljen skupaj z 
drugimi proizvodi.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice in Komisija v sodelovanju z 
EUEB spodbujajo uporabo znaka 
Skupnosti za okolje z ukrepi ozaveščanja 
in informativnimi kampanjami za 
potrošnike, proizvajalce, javne naročnike, 
trgovce na debelo in drobno ter širšo 
javnost in tako podpirajo razvoj sistema.

Države članice in Komisija v sodelovanju z 
EUEB spodbujajo uporabo znaka 
Skupnosti za okolje z ukrepi ozaveščanja 
in informativnimi kampanjami za 
potrošnike, proizvajalce, javne naročnike, 
trgovce na debelo in drobno ter širšo 
javnost, tudi šole, in tako podpirajo razvoj 
sistema ter njegov privzem, zlasti z uvedbo 
služb za pomoč udeležencem na trgu, 
predvsem malim in srednje velikim 
podjetjem. Poleg tega bo spodbujanje 
splošnejših izobraževalnih ukrepov o 
okolju za širšo javnost pomagalo 
oblikovati okoljsko zavest pri potrošnikih 
in povečalo razširjanje in prepoznavnost 
znaka za okolje Skupnosti.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko poveča največji znesek 
pristojbine iz člena 9(3) in spremeni 
priloge.

Komisija lahko poveča samo največji 
znesek pristojbine iz člena 9(3) in spremeni 
priloge le, če služi povečanje za kritje 
stroškov registracije.

Obrazložitev

Nejasno je, do kakšne mere lahko Komisija poviša najvišjo določeno pristojbino in pod 
katerimi pogoji. Da bi se izognili vsem nejasnostim glede tega, je najvišjo pristojbino mogoče 
povišati le za toliko, da se pokrije dejanske stroške za obdelavo registracije.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Besedilo na znaku za okolje določijo 
pristojni organi vsake države članice z 
uporabo uradnega jezika ali jezikov te 
države članice tako, da je besedilo enako 
angleškemu izvirniku.
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