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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul general al regulamentului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică este 
încurajarea producției și a consumului de produse în mod durabil, precum și a furnizării și 
utilizării într-o manieră durabilă a serviciilor. La origine un sistem bazat pe voluntariat, 
eticheta ecologică își propune să ghideze consumatorii către cei mai buni actori de pe piață. 
Raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei de revizuire a sistemului de etichetare 
ecologică și eforturile de soluționare a deficiențelor sistemului actual. 

Etichetarea ecologică face parte din planul de acțiune privind producția și consumul durabile 
și politica industrială durabilă. Subliniind importanța generală a planului de acțiune, 
raportoarea sprijină pe deplin obiectivele generale ale propunerii privind etichetarea 
ecologică. În acest sens, sunt bine-venite eforturile de consolidare a sistemului actual prin 
reducerea costurilor și a birocrației, precum și prin asigurarea notorietății sale. Este, de 
asemenea, important să se încurajeze armonizarea cu alte sisteme de etichetare ecologică 
pentru a se asigura coerența și a se preveni fragmentarea pieței interne. 

Raportoarea salută eliminarea taxelor anuale, lucru extrem de important pentru IMM-uri. 
Introducerea unui model pentru documentele referitoare la criterii astfel încât acestea să fie 
mai ușor de utilizat este, de asemenea, importantă, dar raportoarea ar dori să sublinieze că nu 
este suficientă revizuirea formei criteriilor, ci că trebuie revizuit conținutul propriu-zis al 
acestora. 

Cu toate acestea, revizuirea sistemului de etichetare ecologică pare să fie în principal un 
exercițiu administrativ și procedural care nu abordează problemele legate de principiile ce 
stau la baza actualelor criterii de etichetare ecologică pentru produse. În majoritatea cazurilor, 
criteriile actuale nu reflectă o abordare realmente bazată pe ciclul de viață. În opinia 
raportoarei, aceste criterii ar trebui să vizeze nu numai produsele finite, ci și aspecte precum 
procesul de fabricare, modelele de consum, comportamentul consumatorilor și schimbările 
climatice. Prin urmare, este necesară o revizuire de fond a actualelor criterii pentru produse 
care să reflecte o viziune mai largă a durabilității și o perspectivă realmente bazată pe ciclul 
de viață. Este, de asemenea, important ca sistemul de etichetare ecologică să se conformeze 
legislației UE deja în vigoare (REACH, Regulamentul privind clasificarea și etichetarea) și să 
nu vizeze adoptarea unor soluții divergente. În plus, este de o importanță primordială ca 
elaborarea criteriilor să se bazeze pe dovezi științifice.

Propunerea actuală pare să avantajeze produsele ce provin din afara UE în raport cu produsele 
fabricate în UE. În vreme ce primele pot fi înregistrate pe lângă un organism competent din 
oricare din statele membre în care produsul urmează să fie sau a fost comercializat, cele din 
urmă trebuie înregistrate în statul membru din care provine produsul. 

Raportoarea regretă că, prin propunerea de extindere a sistemului de etichetare ecologică la un 
număr limitat de produse alimentare și băuturi, Comisia dorește să ia în considerare numai 
câteva etape restrânse din ciclul de viață al acestora, și anume prelucrarea, transportul și 
ambalarea. Efectele critice asupra mediului pe care le prezintă produsele alimentare și 
băuturile apar în faza producției agricole și în faza de consum și faptul că aceste două etape 
semnificative ale ciclului de viață sunt excluse din evaluarea Comisiei este incomprehensibil. 
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Este, de asemenea, de neînțeles rațiunea includerii alimentelor prelucrate în domeniul de 
aplicare al sistemului de etichetare ecologică, dar nu și a alimentelor proaspete. Din acest 
motiv, raportoarea consideră că ar trebui menținută excluderea tuturor alimentelor și 
băuturilor din domeniul de aplicare al regulamentului.

Actualmente, există diferențe semnificative de abordare și interpretare între autorități, ceea ce 
duce la fragmentarea pieței interne. Așadar, este important să se asigure armonizarea 
procesului și a momentului de tratare a cererilor de acordare a etichetei ecologice prin 
intermediul organismelor naționale competente. 

Este la fel important să existe un mecanism care să țină seama de îmbunătățirea continuă a 
produselor. În momentul de față, criteriile privind produsele sunt stabilite pe perioade lungi 
(de exemplu 3 ani) și sunt rigide. Prin urmare, este dificilă realizarea unor schimbări minore 
de formulare în vederea includerii de exemplu a unor ingrediente noi, mai durabile și a 
adaptării la progresul tehnic, fără a fi nevoie să se parcurgă din nou întregul proces de 
depunere a cererii de acordare a etichetei ecologice. 

În cele din urmă, este importantă intensificarea eforturilor de promovare a etichetei ecologice 
printre consumatori, inclusiv și în special prin înființarea unui site internet oficial european 
care să conțină toate informațiile și practicile corespunzătoare.

Raportoarea este ferm convinsã cã, deoarece consumatorii au puterea de a schimba modelele 
de consum și de a solicita alternative mai durabile, este vital sã li se faciliteze exercitarea 
acestei puteri. Prezenta propunere reprezintã un instrument important în acest sens, iar 
amendamentele sugerate ar continua consolidarea acestuia.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sistemul comunitar de etichetare 
ecologică este parte a politicii de consum și 
producție durabile a Comunității, care are 
ca obiectiv reducerea impactului negativ al 
consumului și producției asupra mediului, 
sănătății și resurselor naturale. Sistemul 
este destinat să promoveze acele produse 
care au un nivel înalt de performanță 

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

ecologică, prin utilizarea etichetei 
ecologice. În acest scop, este necesar să se 
impună ca stabilirea criteriilor pe care 
trebuie să le satisfacă produsele pentru a 
purta eticheta ecologică să se realizeze pe 
baza celor mai bune performanțe ecologice 
realizate de produse aflate pe piața 
comunitară. Aceste criterii trebuie să fie
ușor de înțeles și de aplicat și , în 
consecință, ar trebui să se limiteze la 
efectele cele mai semnificative ale 
produselor asupra mediului pe parcursul 
întregului lor ciclu de viață, inclusiv în 
fazele de producție și utilizare.

Justificare

Întregul ciclu de viață al produselor trebuie avut în vedere la stabilirea criteriilor de 
etichetare ecologică. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Regulamentul privind etichetarea ecologică nu ar trebui să ducă la abordări diferite în 
cadrul Comunității cu privire la evaluarea siguranței, gestionarea și utilizarea substanțelor 
chimice, chestiuni actualmente reglementate de REACH și de Directiva privind clasificarea și 
etichetarea. Legislația în vigoare ar trebui să prevaleze.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Este necesară sensibilizarea publicului 
cu privire la eticheta ecologică comunitară 
prin acțiuni de promovare și campanii de 
informare și educare care să le permită 
consumatorilor să înțeleagă semnificația 
etichetei și să facă alegeri în cunoștință de 
cauză.

Justificare

Campaniile de informare și educare sunt mijloace de comunicare importante pentru 
familiarizarea consumatorilor cu eticheta ecologică în viitorul imediat. 
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Pentru a facilita comercializarea 
produselor care poartă eticheta ecologică la 
nivel național și comunitar și pentru a evita 
inducerea în eroare a consumatorilor, este 
de asemenea necesar să se sporească 
coerența dintre sistemul comunitar de 
etichetare ecologică și sistemele naționale 
de etichetare ecologică din Comunitate,
precum și să se creeze o pagină de 
internet oficială a UE care să cuprindă 
toate informațiile și practicile privind 
etichetarea ecologică în UE în scopul 
informării consumatorilor și care să fie 
disponibilă în toate limbile oficiale ale 
Comunității. În plus, ar trebui promovate 
pe piețele naționale produsele care poartă 
eticheta ecologică comunitară sau 
națională.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Trebuie să se recunoască faptul că, 
deși etichetele ecologice naționale s-au 
dovedit capabile să sensibilizeze 
consumatorii, obiectivul pe termen lung al 
prezentului regulament este totuși acela 
de a institui un sistem de etichetare 
comunitar care să înlocuiască etichetele 
ecologice naționale și regionale.

Justificare

Sistemul de etichetare ecologică este singurul sistem oficial la nivelul întregii piețe interne. 
Sistemele naționale sau regionale de etichetare ecologică nu acoperă decât parțial piața 
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internă. Noul regulament își propune utilizarea pe scară mai largă a Etichetei ecologice 
pentru a evita proliferarea sistemelor de etichetare ecologică.

Amendamentul 7

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

* 18 de luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Justificare

În majoritatea cazurilor, criteriile de etichetare ecologică existente pentru grupele de 
produse nu reflectă o abordare realmente bazată pe ciclul de viață așa cum este descrisă în 
prezentul articol.  În plus, considerentul (4) solicită ca criteriile să se limiteze la efectele cele 
mai semnificative ale produselor asupra mediului.  Prin urmare, Comisia trebuie să 
revizuiască urgent criteriile actuale pentru toate grupele de produse pentru a se asigura că 
acestea corespund prezentelor abordări și principii. 

Legislația în vigoare, cum ar fi REACH, reglementează în mod adecvat gestionarea riscurilor 
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legate de substanțele chimice și vizează, printre altele, reducerea impactului acestora asupra 
mediului.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – literele b și c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

(c) specifică perioada de valabilitate a 
criteriilor și a cerințelor de evaluare, care 
nu poate depăși doi ani;

(ca) specifică măsura în care produsele 
pot varia de-a lungul perioadei de 
validitate.

Justificare

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

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a utiliza eticheta ecologică, 
producătorii, importatorii, furnizorii de 
servicii, angrosiștii sau distribuitorii care 
doresc să utilizeze eticheta ecologică se 
înregistrează la una din autoritățile 
competente menționate la articolul 4, în 
oricare stat membru în care produsul a fost 
sau urmează să fie comercializat.
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(a) în cazul în care produsul provine 
dintr-un singur stat membru, 
înregistrarea se face la autoritatea 
competentă din statul membru respectiv;
(b) în cazul în care un produs provine, 
sub aceeași formă, din mai multe state 
membre, cererea de înregistrare poate fi 
prezentată autorității competente dintr-
unul dintre statele membre respective;
(c) în cazul în care un produs provine din 
afara Comunității, cererea de înregistrare 
poate fi prezentată autorității competente 
din oricare stat membru în care produsul a 
fost sau urmează să fie comercializat.

Justificare

This amendment aims to simplify the registration by indicating that the registration shall 
(irrespective of where the product originates from) be made with a competent body in any of 
the Member States where the product is to be or has been placed on the market.  

The Commission’s proposal provides products originating from outside the EU with an 
advantage compared to EU products: the former may register with a competent body in any 
of the Member States in which the product is to be or has been placed on the market, whereas 
the latter must register in the Member State from which the product originates. This 
amendment would rectify this anomaly and treat all products in an equal way.

Amendamentul 10

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 fiecărui produs, cu condiția 
ca documentația prezentată să fie aprobată. 
Autoritatea competentă își încheie 
procedura în termen de patru luni de la 
data depunerii cererii.

Amendamentul 11
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Autoritatea competentă la care se prezintă 
cererea de înregistrare poate solicita o taxă 
de până la 1000 de euro, proporțional cu 
dimensiunea întreprinderii, pentru 
procesarea înregistrării. Această taxă se 
bazează pe:
(a) costurile suportate cu privire la 
furnizarea de informații și asistență 
pentru întreprinderi de către autoritatea 
competentă;
(b) costul de administrare a procesului de 
înregistrare.
Statele membre pot decide, ca măsură de 
promovare a sistemului, să nu perceapă 
taxe. În cazul în care se solicită plata unei 
taxe, utilizarea etichetei ecologice este 
condiționată de plata taxei în termenul 
stabilit.

Justificare

În momentul de față în UE s-au stabilit numai 26 grupe de produse și există circa 500 de 
societăți care propun produse etichetate ecologic. Sistemul actual suferă din cauza slabei 
popularizări a etichetei și a gradului mic de preluare a acestei idei de către industrie. Pentru 
a încuraja companiile, în special IMM-urile, taxa de înregistrare nu ar trebui să depășească 
100 EUR. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 13

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 
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 și, în plus, 
promovează măsuri mai generale de 
educare a populației în domeniul 
mediului pentru a contribui la crearea 
unei sensibilizări ecologice în rândul 
consumatorilor și a impulsiona 
răspândirea și recunoașterea etichetei 
ecologice comunitare..

Amendamentul 14

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 crește taxa maximă 
prevăzută la articolul 9 alineatul (3) și 
poate modifica anexele numai dacă 
această creștere este menită să acopere 
costurile de înregistrare.

Justificare

Nu este clar în ce măsură și în ce condiții poate Comisia să mărească cuantumul maxim al 
taxei. Pentru a evita orice incertitudine de acest tip taxa maximă poate fi mărită numai pentru 
a acoperi costurile suplimentare de procesare a înregistrării.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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