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Predlog spremembe 30
Satu Hassi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi se izognili prevelikemu številu 
sistemov za okoljsko označevanje in 
spodbudili večjo okoljsko uspešnost v vseh 
sektorjih, v katerih potrošniki pri svoji 
izbiri upoštevajo vpliv na okolje, je treba 
razširiti možnost uporabe znaka Skupnosti 
za okolje. Vendar je treba zagotoviti jasno 
razlikovanje med to uredbo in Uredbo 
Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 
2007 o ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91.

(3) Da bi se izognili prevelikemu številu 
sistemov za okoljsko označevanje in 
spodbudili večjo okoljsko uspešnost v vseh 
sektorjih, v katerih potrošniki pri svoji 
izbiri upoštevajo vpliv na okolje, je treba 
razširiti možnost uporabe znaka Skupnosti 
za okolje. Vendar se mora pri hrani znak 
za okolje uporabljati samo za hrano, ki je 
že certificirana v skladu z Uredbo Sveta 
(ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91.

Or. en

Obrazložitev

Znak za okolje bi bilo treba uporabljati samo kot dodatno oznako pri hrani, ki je že označena 
z ekološko oznako, s čimer bi preprečili nejasnosti.

Predlog spremembe 31
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi se izognili prevelikemu številu 
sistemov za okoljsko označevanje in 
spodbudili večjo okoljsko uspešnost v vseh 
sektorjih, v katerih potrošniki pri svoji 
izbiri upoštevajo vpliv na okolje, je treba 
razširiti možnost uporabe znaka Skupnosti 
za okolje. Vendar je treba zagotoviti jasno 
razlikovanje med to uredbo in Uredbo 
Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 

(3) Da bi se izognili prevelikemu številu 
sistemov za okoljsko označevanje in 
spodbudili večjo okoljsko uspešnost v vseh 
sektorjih, v katerih potrošniki pri svoji 
izbiri upoštevajo vpliv na okolje, je treba 
razširiti možnost uporabe znaka Skupnosti 
za okolje. Vendar se mora hrani znak za 
okolje uporabljati samo za hrano, ki je že 
certificirana v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
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2007 o ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/9113.

št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/9113.

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti zamenjevanje z ekološkimi oznakami. Znak za okolje bi bilo treba podeliti 
samo prehrambenim proizvodom, ki že ustrezajo ekološkim uredbam, sicer bi lahko evropska 
marjetica zavedla potrošnika.

Predlog spremembe 32
Johannes Lebech

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 
razumevanje in uporabo ter zato omejena 
samo na najpomembnejše vplive 
proizvodov na okolje.

(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, podnebje 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 razumevanje in uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Preprečevanje negativnih vplivov na podnebje je sestavni del sistema za podeljevanje znaka 
za okolje.
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Predlog spremembe 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 
razumevanje in uporabo ter zato omejena 
samo na najpomembnejše vplive 
proizvodov na okolje.

(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 bi morala biti enostavna za 
razumevanje in uporabo ter bi morala 
temeljiti na znanstvenih dokazih, 
upoštevajoč najnovejši tehnološki razvoj.
Ta merila bi morala biti tržno usmerjena 
ter omejena samo na najpomembnejše 
vplive proizvodov na okolje med njihovim 
celotnim življenjskim krogom.

Or. en

Obrazložitev

Cefic poudarja, da morajo imeti  merila za znak za okolje zanesljivo znanstveno podlago.
Poleg tega Cefic podpira merila za podeljevanje znaka za okolje, ki so v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja in upoštevajo ekonomske, okoljske in družbene vidike ter vključujejo 
celoten življenjski krog proizvodov.
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Predlog spremembe 34
John Bowis

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 
razumevanje in uporabo ter zato omejena 
samo na najpomembnejše vplive 
proizvodov na okolje.

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

Or. en

Obrazložitev

Pri določanju meril za podeljevanje znaka za okolje je treba upoštevati celoten življenjski 
krog proizvodov.

Predlog spremembe 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

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 

(4) Sistem Skupnosti za podeljevanje znaka 
za okolje je del politike Skupnosti za 
trajnostno porabo in proizvodnjo, katere 
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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 
razumevanje in uporabo ter zato omejena 
samo na najpomembnejše vplive 
proizvodov na okolje.

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 
razumevanje in uporabo ter zato omejena 
samo na najpomembnejše vplive 
proizvodov na okolje med njihovim 
celotnim življenjskim krogom.

Or. en

Obrazložitev

Merila za znak za okolje so v skladu z načeli trajnostnega razvoja in upoštevajo ekonomske, 
okoljske in družbene vidike ter zajemajo celoten življenjski krog proizvodov.

Predlog spremembe 36
Amalia Sartori, John Bowis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Sistem za podeljevanje znaka za 
okolje mora upoštevati veljavno 
zakonodajo Skupnosti, da se preprečijo 
različni pristopi k oceni varnosti 
proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Evropska skupnost zaradi uredbe o znaku za okolje ne sme sprejeti različnih pristopov k oceni 
varnosti, upravljanju in uporabi kemikalij, ki jih danes zajemata uredba REACH ter direktiva 
o razvrščanju in označevanju. Prevladati mora veljavna zakonodaja.
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Predlog spremembe 37
Satu Hassi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Bistvenega pomena za to, da javnost 
sprejme sistem Skupnosti za podeljevanje 
znaka za okolje, je, da imajo okoljske 
nevladne organizacije in potrošniške 
organizacije pomembno vlogo pri 
oblikovanju in določanju meril za 
podeljevanje znakov Skupnosti za okolje 
ter so dejavno vključene v ta proces.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba uvodne izjave 5 iz veljavne zakonodaje.

Predlog spremembe 38
Johannes Lebech

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi poenostavili sistem Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje in zmanjšali 
upravno breme, povezano z uporabo znaka 
za okolje, je treba postopke ocenjevanja in 
preverjanja nadomestiti s sistemom 
registriranja.

(6) Da bi poenostavili sistem Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje in zmanjšali 
upravno breme, povezano z uporabo znaka 
za okolje, je treba postopke ocenjevanja in 
preverjanja nadomestiti z usklajenim
sistemom registriranja.  Registracija se 
odobri po preverjanju, ali proizvod 
izpolnjuje merila, določena za posamezno 
kategorijo proizvodov.

Or. en
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Obrazložitev

Sistemi registriranja po vseh državah članicah morajo biti usklajeni, s čimer bi preprečili 
drobitev notranjega trga.

Predlog spremembe 39
Amalia Sartori, John Bowis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi poenostavili sistem Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje in zmanjšali 
upravno breme, povezano z uporabo znaka 
za okolje, je treba postopke ocenjevanja in 
preverjanja nadomestiti s sistemom 
registriranja.

(6) Da bi poenostavili sistem Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje in zmanjšali 
upravno breme, povezano z uporabo znaka 
za okolje, je treba postopke ocenjevanja in 
preverjanja nadomestiti z usklajenim
sistemom registriranja.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno obstajajo pomembne razlike v pristopu in razlagi med pristojnimi organi, kar 
povzroča drobitev notranjega trga. Zato je treba postopek in časovni razpored novega sisema 
registriranja uskladiti v vseh državah članicah in med pristojnimi organi.

Predlog spremembe 40
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi poenostavili sistem Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje in zmanjšali 
upravno breme, povezano z uporabo znaka 
za okolje, je treba postopke ocenjevanja in 
preverjanja nadomestiti s sistemom 
registriranja.

(6) Da bi poenostavili sistem Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje in zmanjšali 
upravno breme, povezano z uporabo znaka 
za okolje, je treba poleg postopkov
ocenjevanja in preverjanja uvesti sistem 
registriranja.

Or. hu
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Obrazložitev

Učinkovitost prejšnjega sistema se bo povečala z njegovo dopolnitvijo, ne pa ukinitvijo.

Predlog spremembe 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi povečali uporabo znaka za 
okolje in se izognili kaznovanju tistih, 
katerih proizvodi izpolnjujejo merila za 
podeljevanje znaka za okolje, je treba 
zmanjšati stroške njegove uporabe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pristojbina za registracijo v višini 200 EUR ne pokriva upravnih stroškov postopka. Zato 
bodo morale države članice ta postopek subvencionirati, kar predstavlja oviro za uspeh 
evropske marjetice ter njenega širjenja na notranjem trgu.

Predlog spremembe 42
Antonio De Blasio

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 na ravni EU in 
držav članic, da bi se potrošniki začeli 
zavedati pomena znaka in da bi zato lahko 
sprejemali premišljene odločitve ter da bi 
proizvajalci razumeli prednosti znakov.

Or. hu
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Obrazložitev

Z znaki za okolje bi evropski proizvodi lahko postali bolj okolju prijazni in bi se vzpostavila 
prava stopnja ozaveščenosti na področju spodbujanja raziskav in tehničnih inovacij.

Predlog spremembe 43
Johannes Lebech

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 na lokalni in 
nacionalni ravni ter na ravni Skupnosti, 
da bi se potrošniki začeli zavedati pomena 
znaka in da bi lahko sprejemali premišljene 
odločitve.  To je potrebno tudi zato, da bo 
sistem bolj privlačen za proizvajalce in 
trgovce na drobno.

Or. en

Obrazložitev

Večja ozaveščenost potrošnikov ter večja privlačnost sistema za podeljevanje znaka za okolje 
za proizvajalce sta ključna za uspeh znaka za okolje.

Predlog spremembe 44
John Bowis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Komisiji je treba zlasti podeliti 
pooblastila za sprejemanje meril, ki ji 
morajo proizvodi izpolnjevati, da bi lahko 
prejeli znak za okolje, in za spreminjanje 
prilog k tej uredbi. Ker imajo navedeni 
ukrepi splošno področje uporabe in so 

(13) Komisiji bi bilo treba zlasti podeliti 
pooblastila za sprejemanje meril, ki jih 
morajo proizvodi izpolnjevati, da bi lahko 
nosili znak za okolje, in za spreminjanje 
prilog k tej uredbi, če je pri teh merilih v 
celoti upoštevana podlaga za njihovo
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namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te uredbe, med drugim tako, da 
jih dopolnijo z novimi nebistvenimi 
elementi, morajo biti sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, ki je 
določen v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

sprejetje, kot je določeno v tej uredbi. Ker 
imajo ti ukrepi splošno področje uporabe in 
so namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te uredbe, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Postopek sprejemanja in spreminjanja meril za podeljevanje znaka za okolje bi moral 
spoštovati prvotne cilje uredbe, zlasti zagotoviti potrošnikom natančne, nezavajajoče in 
znanszveno utemeljene informacije o vplivu proizvodov na okolje med njihovim celotnim 
življenjskim krogom.

Predlog spremembe 45
John Bowis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Ob upoštevanju posebnosti hrane in 
pijače glede zdravstvenih in prehranskih 
značilnosti se ta uredba ne uporablja za 
hrano, kot je opredeljena v členu 2 
Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta. Komisija bi morala 
sodelovati z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, vključno z znanstveno 
skupnostjo, s civilno družbo in z 
industrijo, da se vzpostavi zanesljiva 
znanstveno utemeljena podlaga za lažje 
oblikovanje zanesljivih in enotnih 
metodologij za okoljsko presojo in 
prostovoljnih komunikacijskih orodij za 
okoljsko uspešnost predelane in 
nepredelane hrane, kjer bi bili upoštevani 
celoten življenjski krog proizvodov, 
posebnosti hrane z zdravstvenega in 
prehranskega vidika ter obstoječe in 
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nastajajoče prostovoljne pobude industrije 
in pravni razvoj v državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

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 
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.

Predlog spremembe 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za vsako blago in 
storitve, ki so namenjeni za distribucijo, 
porabo ali uporabo na trgu Skupnosti 
bodisi za plačilo bodisi brezplačno (v 
nadaljnjem besedilu: proizvod).

Ta uredba se uporablja za vsako blago in 
storitve, ki so namenjeni za distribucijo, 
porabo ali uporabo na trgu Skupnosti 
bodisi za plačilo bodisi brezplačno (v 
nadaljnjem besedilu: proizvod).

V zvezi s hrano, kakor je opredeljena v 
členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta, se ta 
uredba uporablja samo za predelano 
hrano ter proizvode ribištva in 
ribogojstva.

Ta uredba se ne uporablja za hrano in 
pijačo, kakor je opredeljena v členu 2 
Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Komisija najkasneje do 31. decembra 
2011 pripravi študijo o vključitvi vse 
hrane v sistem za podeljevanje znaka za 
okolje ob uporabi pristopa celotnega 
življenjskega kroga ter po potrebi v ta 
namen predloži predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasniti je treba, da hrana in pijača zaenkrat ne sodita v to uredbo.  Vendar bi morala 
Komisija preučiti, ali je mogoče v prihodnosti hrano vključiti v sistem podeljevanja znaka za 
okolje.

Predlog spremembe 47
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s hrano, kakor je opredeljena v 
členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta, se ta 
uredba uporablja samo za predelano 
hrano ter proizvode ribištva in 
ribogojstva.

Ta uredba se ne uporablja za hrano, 
kakor je opredeljena v členu 2 Uredbe 
(ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta 
in Sveta.

Or. en

Obrazložitev

Treba je ohraniti izključenost hrane iz te uredbe, in sicer zaradi velikih razlik v lastnostih 
takih proizvodov in nejasnosti, ki bi jo vključitev povzročila pri potrošnikih.

Predlog spremembe 48
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s hrano, kakor je opredeljena v 
členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta, se ta 
uredba uporablja samo za predelano hrano 
ter proizvode ribištva in ribogojstva.

V zvezi s hrano, kakor je opredeljena v 
členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta, se ta 
uredba ne uporablja.

Or. de
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Obrazložitev

Razširitev uporabe uredbe na hrano (predelano ali nepredelano) ne šteje za koristen ukrep, 
saj imajo z ekološkim znakom na živilih potrošniki instrument, ki se je na trgu že izkazal. Zdi 
se, da je uvajanje še enega znaka brezpredmetno.

Predlog spremembe 49
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s hrano, kakor je opredeljena v 
členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta, se ta 
uredba uporablja samo za predelano hrano 
ter proizvode ribištva in ribogojstva.

V zvezi s hrano, kakor je opredeljena v 
členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta, se ta 
uredba uporablja samo za proizvode, ki jih 
zajema uredba (ES) št. 834/2007.

Or. en

Obrazložitev

Znak za okolje bi bilo treba uporabljati samo kot dodatno oznako pri hrani, ki je že označena 
z ekološko oznako, s čimer bi preprečili nejasnosti.

Predlog spremembe 50
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znaka za okolje ni mogoče podeliti 
proizvodom, ki vsebujejo snovi ali 
pripravke, ki so v skladu z Direktivo 
67/584/EGS ali Direktivo 1999/45/ES 
opredeljene kot zelo strupene, strupene, 
nevarne za okolje, rakotvorne, mutagene 
ali strupene za razmnoževanje, ali snovi iz 
člena 57 Uredbe 1907/2006/ES (REACH).
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Za določene kategorije proizvodov, za 
katere ni enakovrednih nadomestkov brez 
takih snovi ali pripravkov in ki bi imeli 
sicer bistveno večjo splošno okoljsko 
uspešnost v primerjavi z drugimi proizvodi 
v isti kategoriji, Komisija lahko sprejme 
ukrepe za odobritev odstopanja od 
prejšnjega pododstavka.
Ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te uredbe, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 16(2).

Or. en

Obrazložitev

Okrepitev predloga spremembe 4, ki ga predlaga poročevalec.

Pomembno je določiti pogoje, po katerih lahko Komisija odobri odstopanja od meril za 
izključitev za določene nevarne snovi.

Predlog spremembe 51
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s previdnostnim načelom se znak 
za okolje, kadar je mogoče, ne podeli 
proizvodom, ki vsebujejo snovi ali 
pripravke, opredeljene kot zelo strupene, 
strupene, nevarne za okolje, rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje, 
obstojne, bioakumulativne in strupene, 
zelo obstojne, zelo bioakumulativne, kot 
snovi, ki povzročajo endokrine motnje, ali 
v druge enako nevarne skupine, kot so 
snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Poleg 
tega se znak za okolje ne podeli 
proizvodom, izdelanim s postopki, ki 
verjetno škodujejo človeku in/ali okolju. 
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Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 52
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 57 uredbe 
1907/2006/ES proizvodi z znakom za 
okolje ne smejo vsebovati snovi, ki 
ustrezajo merilom iz tega člena in so bile 
opredeljene v skladu s členom 59(1) 
uredbe 1907/2006/ES, v koncentraciji, 
višji od 0,1% mase na maso (m/m). 
Komisija lahko sprejme ukrepe, da se za 
določene kategorije proizvodov odobri 
odstopanje od prejšnjega pododstavka.

Or. en

Obrazložitev

V času uvedbe uredbe o znaku za okolje, uredbe REACH še ni bilo. Določbe v uredbi REACH 
že urejajo tveganja, ki so lahko povezana z uporabo nevarnih snovi.
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Predlog spremembe 53
Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se ne uporablja za 
farmacevtske izdelke, določene z Direktivo 
2001/83/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v 
humani medicini.

Or. it

Obrazložitev

Farmacevtski izdelki morajo biti zaradi svoje posebne narave še naprej izključeni iz področja
uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 54
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija zagotovi, da EUEB pri svojem 
delovanju pri vsaki skupini proizvodov 
upošteva uravnoteženo sodelovanje vseh 
ustreznih zainteresiranih strani, kot so 
pristojni organi, proizvajalci, maloprodajni 
trgovci, uvozniki, okoljevarstvene skupine 
in potrošniške organizacije.

2. Komisija zagotovi, da EUEB pri svojem 
delovanju pri vsaki skupini proizvodov 
upošteva uravnoteženo sodelovanje vseh 
ustreznih zainteresiranih strani, kot so 
pristojni organi, proizvajalci, ponudniki 
storitev, mala in srednja podjetja, 
uvozniki, okoljevarstvene skupine ter
potrošniške organizacije.

Or. hu
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Predlog spremembe 55
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Možnosti za prodor proizvoda na trg v 
Skupnosti v največji možni meri ustrezajo 
10 % notranjega trga EU v času sprejetja 
ali pregleda meril za podeljevanje znaka 
za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Okoljske ambicije pri merilih za podeljevanje znaka za okolje bi morale biti jasno določene v 
osrednjem besedilu uredbe in ne v prilogi II. Treba je tudi pojasniti, da je selektivnost meril 
za podeljevanje znaka za okolje določena v času sprejetja ali pregleda teh meril in ne v 
celotnem obdobju veljavnosti meril za podeljevanje znaka za okolje.

Predlog spremembe 56
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Možnosti za prodor proizvodov na trg 
v Skupnosti v največji možni meri 
ustrezajo 10 % trga v času sprejetja ali 
pregleda meril za podeljevanje znaka za 
okolje.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki jo je predlagal Evropski urad za okolje (EEB).  Velike okoljske ambicije meril 
za podeljevanje znaka za okolje bi morale biti jasno določene v osrednjem besedilu uredbe in 
ne le v Prilogi II. Treba je tudi pojasniti, da je selektivnost meril za podeljevanje znaka za 
okolje določena v času sprejetja ali pregleda teh meril in ne v celotnem obdobju veljavnosti 
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meril za podeljevanje znaka za okolje.

Predlog spremembe 57
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Merila za podeljevanje znaka za okolje 
temeljijo na previdnostnem načelu. 

Or. en

Obrazložitev

Pri znaku za okolje je treba uporabiti previdnostni pristop, saj je ta znak instrument za 
doseganje odličnosti na okoljskem področju. Znak za okolje mora, zlasti v zvezi z uporabo 
kemikalij, presegati uredbo REACH in drugo zadevno zakonodajo, kot sta direktivi o 
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva 
RoHS) in o odpadni električni in elektronski opremi (direktiva WEEE).

Predlog spremembe 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

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. Pri določanju meril se upoštevajo 
vplivi, ki jih imajo proizvodi na trgu 
Skupnosti na okolje. Zato se upoštevajo 
vplivi proizvodov na okolje v njihovem 
celotnem življenjskem krogu, zlasti vpliv 
na podnebne spremembe, vpliv na naravo 
in biotsko raznovrstnost, porabo energije in 
virov, nastajanje odpadkov, emisije v vse 
prvine okolja, onesnaževanje prek 
fizikalnih dejavnikov ter uporabo in izpust 
nevarnih snovi.   Veljavna merila za 
podeljevanje znaka za okolje za različne 
skupine proizvodov se pregledajo v 18 
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mesecih od sprejetja te uredbe, da se 
zagotovi njihova popolna skladnost s 
pristopom na osnovi življenjskega kroga, 
določenim v tem členu. 

Or. en

Obrazložitev

Merila morajo temeljiti na celotnem življenjskem krogu proizvodov in vseh vplivih teh 
proizvodov na okolje.   Enako mora veljati za obstoječa merila.

Predlog spremembe 59
John Bowis

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 le najpomembnejši vplivi 
proizvodov na okolje v njihovem celotnem
življenjskem krogu, ki lahko vključujejo
vpliv na podnebne spremembe, vpliv na 
naravo in biotsko raznovrstnost, porabo 
energije in virov, nastajanje odpadkov, 
emisije v vse prvine okolja, onesnaževanje 
prek fizikalnih dejavnikov ter uporabo in 
izpust snovi, ki na podlagi zakonodaje 
Skupnosti predstavljajo morebitno 
tveganje za okolje. Veljavna merila za 
podeljevanje znaka za okolje za različne 
skupine proizvodov se pregledajo v 18 
mesecih od sprejetja te uredbe, da se 
zagotovi njihova popolna skladnost s 
pristopom na osnovi življenjskega kroga, 
določenim v tem členu.

Or. en
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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 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 vplivi 
proizvodov na okolje v njihovem 
življenjskem krogu, zlasti vpliv na 
podnebne spremembe, vpliv na naravo in 
biotsko raznovrstnost, porabo energije in 
virov, nastajanje odpadkov, emisije v vse 
prvine okolja ter onesnaževanje prek 
fizikalnih dejavnikov.

Or. en

Obrazložitev

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. 
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Predlog spremembe 61
Dorette Corbey

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 vplivi 
proizvodov na okolje v njihovem 
življenjskem krogu, zlasti vpliv na 
podnebne spremembe, vpliv na naravo in 
biotsko raznovrstnost, porabo energije,
hranilnih snovi in v i rov ,  nastajanje 
odpadkov, prilov, emisije v vse prvine 
okolja, onesnaževanje prek fizikalnih 
dejavnikov ter uporabo in izpust nevarnih 
in zdravilnih snovi.

Or. nl

Obrazložitev

Komisija predlaga razširitev znaka za okolje na ribiške proizvode, zato morajo merila to 
ustrezno odražati.

Predlog spremembe 62
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Sistem za podeljevanje znaka za okolje 
je instrument za spodbujanje 
nadomestitve nevarnih snovi prek 
nagrajevanja proizvodov, ki ponujajo 
alternativo za: 
– snovi, ki izpolnjujejo kriterije za 
razvrstitev kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje iz skupine 1 
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ali 2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
– snovi, ki so zelo obstojne in zelo 
bioakumulativne, obstojne 
bioakumulativne in strupene ter snovi, ki 
povzročajo endokrine motnje.

Or. en

Obrazložitev

Da bi znak za okolje ohranil odličnost na okoljskem področju, bi moral jasno spodbujati 
proizvode in proizvodne procese brez strupov ter nadomestitev nevarnih snovi.

Predlog spremembe 63
Johannes Lebech

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Sistem podeljevanja znaka za okolje 
prispeva k nadomestitvi nevarnih snovi na 
podlagi previdnostnega načela. Kadar je 
to tehnično izvedljivo, se merila za 
podeljevanje znaka za okolje določijo 
tako, da se nadomesti uporaba: 
– snovi, ki izpolnjujejo kriterije za 
razvrstitev kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje iz skupine 1 
ali 2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
– snovi, ki so zelo obstojne in zelo 
bioakumulativne, obstojne 
bioakumulativne in strupene ter snovi, ki 
povzročajo endokrine motnje.

Or. en

Obrazložitev

Da bi znak za okolje ohranil odličnost na okoljskem področju, bi moral jasno spodbujati 
proizvode in proizvodne procese brez strupov ter nadomestitev nevarnih snovi.
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Predlog spremembe 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Merila za podeljevanje znaka za okolje 
določajo okoljske zahteve, ki jih mora 
proizvod izpolnjevati, da bi lahko nosil 
znak za okolje.

3. Merila za podeljevanje znaka za okolje 
določajo okoljske zahteve, ki temeljijo na 
zanesljivih znanstvenih dokazih in jih 
mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko 
nosil znak za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Merila za podeljevanje znaka za okolje bi morala imeti zanesljivo znanstveno podlago.

Predlog spremembe 65
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Komisija zagotovi, da se pri 
oblikovanju in pregledu meril kot eden 
glavnih vidikov upošteva zmanjšanje 
števila poskusov na živalih in uporabe 
gensko spremenjenih organizmov.

Or. hu

Obrazložitev

Merila za podeljevanje znakov za okolje bi morala spodbujati trg, da bi se zmanjšalo število 
poskusov na živalih in uporaba gensko spremenjenih organizmov.
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Predlog spremembe 66
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar so merila oblikovana za 
predelano hrano, razen proizvodov 
ribogojstva, se nanašajo samo na 
predelavo, prevoz in pakiranje.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Odstavek se črta, ker se izvzame hrana nasploh.

Predlog spremembe 67
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar so merila oblikovana za 
predelano hrano, razen proizvodov 
ribogojstva, se nanašajo samo na 
predelavo, prevoz in pakiranje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Treba je ohraniti izključenost prehrambenih proizvodov iz te uredbe, in sicer zaradi velikih 
razlik v lastnostih teh proizvodov in nejasnosti, ki bi jo njihova vključitev povzročila pri 
potrošnikih.



AM\764584SL.doc 27/52 PE418.406v01-00

SL

Predlog spremembe 68
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar so merila oblikovana za
predelano hrano, razen proizvodov 
ribogojstva, se nanašajo samo na 
predelavo, prevoz in pakiranje.

3. Kadar so merila oblikovana za proizvode 
iz Uredbe (ES) št. 834/2007, se lahko znak 
za okolje podeli le proizvodom, ki so 
certificirani v skladu z navedeno uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti zamenjevanje z ekološkimi oznakami. Znak za okolje bi bilo treba podeliti 
samo prehrambenim proizvodom, ki že ustrezajo ekološki uredbi, sicer bi evropska marjetica 
lahko zavedla potrošnika.

Predlog spremembe 69
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar so merila oblikovana za 
predelano hrano, razen proizvodov 
ribogojstva, se nanašajo samo na 
predelavo, prevoz in pakiranje.

3. Kadar so merila oblikovana za proizvode 
iz Uredbe (ES) št. 834/2007, se lahko znak 
za okolje podeli le proizvodom, ki so 
certificirani v skladu z navedeno uredbo.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z ekološkimi oznakami za hrano ne sme biti dvoumnosti. Znak za okolje bi bilo treba 
podeliti samo prehrambenim proizvodom, ki ustrezajo navedeni uredbi.
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Predlog spremembe 70
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija v enem letu od začetka 
veljavnosti te uredbe in po posvetovanju z 
odborom Evropske unije za znak za okolje 
(EUEB) ter v skladu s cilji in načeli iz 
člena 1 pripravi in objavi triletni delovni 
načrt za znak Skupnosti za okolje, ki 
določa cilje in nepopoln seznam skupin 
proizvodov, ki bodo med prednostnimi 
nalogami delovanja Skupnost. Ta načrt se
redno posodablja.

Or. en

Obrazložitev

Majhen dodatek k predlogu spremembe 15 poročevalca, da bi natančneje določili trajanje 
delovnega načrta na tri leta.

Predlog spremembe 71
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Komisija v enem letu od začetka 
veljavnosti te uredbe po posvetovanju z 
EUEB in v skladu z načeli in cilji iz člena 
1 pripravi in objavi delovni načrt za znak 
Skupnosti za okolje, ki bo določil cilje in 
zajemal nepopoln seznam skupin 
proizvodov, ki se glede na ukrepe 
Skupnosti štejejo za posebej pomembne. 
Načrt je treba redno posodabljati vsako 
leto.
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Or. hu

Obrazložitev

Da bi se izpolnili novi cilji, je treba pripraviti podroben delovni načrt in ga vsakoletno 
pregledati zaradi sprememb, ki izhajajo iz neprestano spreminjajočega se sektorja storitev.

Predlog spremembe 72
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Osnutek meril za podeljevanje znaka za 
okolje se oblikuje v skladu s postopkom, 
določenim v Prilogi I, in ob upoštevanju 
delovnega načrta. Komisija se o predlogu 
meril posvetuje z EUEB najkasneje 3
mesece po tem, ko ji je bilo predloženo 
končno poročilo. Komisija utemelji in 
dokumentira razloge za spremembo meril, 
predloženih v končnem poročilu.

1. Komisija po posvetovanju z EUEB 
sprejme ukrepe za določitev posebnih
meril za podeljevanje znaka za okolje za 
vsako skupino proizvodov.

Komisija najkasneje 3 mesece po 
posvetovanju z EUEB predloži predlog
meril za podeljevanje znaka za okolje
regulativnemu odboru iz člena 16(2) in 
nato sprejme ukrepe za določitev meril za 
podeljevanje znaka za okolje za specifično
skupino proizvodov. Komisija upošteva 
pripombe EUEB ter jasno izpostavi, 
dokumentira in utemelji razloge za 
spremembo predloga po posvetovanju z 
EUEB.

Navedeni ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih elementov te uredbe tako, da 
jih dopolnijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 16(2).

Navedeni ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih elementov te uredbe tako, da 
jih dopolnijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 16(2).

Or. en
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Obrazložitev

Postopek sprejetja mora biti jasno določen v osrednjem besedilu uredbe ter mora uvesti 
časovne roke in obvezno izpostavitev, dokumentiranje in utemeljitev sprememb po 
posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje. To bo preprečilo ovire pri 
postopku sprejetja.

Predlog spremembe 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Osnutek meril za podeljevanje znaka za 
okolje se oblikuje v skladu s postopkom, 
določenim v Prilogi I, in ob upoštevanju 
delovnega načrta. Komisija se o predlogu 
meril posvetuje z EUEB najkasneje 3 
mesece po tem, ko ji je bilo predloženo 
končno poročilo. Komisija utemelji in 
dokumentira razloge za spremembo meril, 
predloženih v končnem poročilu.

1. Komisija po posvetovanju z EUEB 
sprejme ukrepe za določitev posebnih
meril za podeljevanje znaka za okolje za 
vsako skupino proizvodov.

Komisija najkasneje 3 mesece po 
posvetovanju z EUEB predloži predlog
meril za podeljevanje znaka za okolje
regulativnemu odboru iz člena 16(2) in 
nato sprejme ukrepe za določitev meril za 
podeljevanje znaka za okolje za specifično
skupino proizvodov. Komisija upošteva 
pripombe EUEB ter jasno izpostavi, 
dokumentira in utemelji razloge za 
spremembo predloga po posvetovanju z 
EUEB.

Navedeni ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih elementov te uredbe tako, da 
jih dopolnijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 16(2).

Navedeni ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih elementov te uredbe tako, da 
jih dopolnijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 16(2).

Or. en
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Obrazložitev

Postopek sprejetja mora biti jasno določen v osrednjem besedilu uredbe ter mora uvesti 
časovne roke in obvezno izpostavitev, dokumentiranje in utemeljitev sprememb po 
posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje. To bo preprečilo ovire pri 
postopku sprejetja.

Predlog spremembe 74
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Osnutek meril za podeljevanje znaka za 
okolje se oblikuje v skladu s postopkom, 
določenim v Prilogi I, in ob upoštevanju 
delovnega načrta. Komisija se o predlogu 
meril posvetuje z EUEB najkasneje 3 
mesece po tem, ko ji je bilo predloženo 
končno poročilo. Komisija utemelji in 
dokumentira razloge za spremembo meril, 
predloženih v končnem poročilu.

1. Komisija po posvetovanju z EUEB 
sprejme ukrepe za določitev posebnih
meril za podeljevanje znaka za okolje za 
vsako skupino proizvodov.

Komisija najkasneje 3 mesece po 
posvetovanju z EUEB predloži predlog
regulativnemu odboru iz člena 16(2) in 
nato sprejme ukrepe za določitev meril za 
podeljevanje znaka za okolje za specifično
skupino proizvodov. Komisija upošteva 
pripombe EUEB ter jasno izpostavi, 
dokumentira in utemelji razloge za 
spremembo predloga po posvetovanju z 
EUEB.

Navedeni ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih elementov te uredbe tako, da 
jih dopolnijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 16(2).

Navedeni ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih elementov te uredbe tako, da 
jih dopolnijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 16(2).

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki jo je predlagal Evropski urad za okolje (EEB). 
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Postopek sprejetja mora biti jasno določen v osrednjem besedilu uredbe ter mora uvesti 
časovne roke in obvezno izpostavitev, dokumentiranje in utemeljitev sprememb po 
posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje. To bo preprečilo ovire pri 
postopku sprejetja.

Predlog spremembe 75
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija po posvetovanju z EUEB 
sprejme ukrepe za določitev posebnih meril 
za podeljevanje znaka za okolje za vsako 
skupino proizvodov.

1. Komisija po posvetovanju z EUEB 
sprejme ukrepe za določitev posebnih meril 
za podeljevanje znaka za okolje za vsako 
skupino proizvodov, ki morajo izpolnjevati 
zahteve iz člena 6.

Navedeni ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih elementov te uredbe tako, da 
jih dopolnijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 16(2).

Navedeni ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih elementov te uredbe tako, da 
jih dopolnijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 16(2).

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da se merila ne morejo določiti, če v celoti ne spoštujejo pristopa 
življenjskega kroga, ki ga zahteva člen 6, kot je bil spremenjen.

Predlog spremembe 76
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ukrepih iz odstavka 1 Komisija: V ukrepih iz odstavka 1 Komisija:
(a) določi zahteve za ocenjevanje 
skladnosti posebnih proizvodov z merili za 
podeljevanje znaka za okolje;

(a) določi zahteve za ocenjevanje 
skladnosti posebnih proizvodov z merili za 
podeljevanje znaka za okolje;
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(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 ne sme biti daljše 
od dveh let.

(d) določi dovoljeno stopnjo 
spremenljivosti proizvoda v obdobju 
veljavnosti iz točke (c).

Or. en

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.

Predlog spremembe 77
Johannes Lebech

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Pri oblikovanju meril znaka za okolje 
je treba paziti, da se ne uvedejo ukrepi, 
katerih izvajanje lahko malim in 
srednjevelikim podjetjem nalaga 
nesorazmerna administrativna in 
gospodarska bremena.

Or. en
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Predlog spremembe 78
Amalia Sartori, John Bowis

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 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 dan 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.
Znak za okolje ima eno od oblik, 
prikazanih v Prilogi II.

Znak za okolje ima eno od oblik, 
prikazanih v Prilogi II.

Znak za okolje se lahko uporablja le v 
povezavi s proizvodi, ki jih pokriva 
registracija in so v skladu z merili za 
podeljevanje znaka za okolje, ki se 
uporabljajo za zadevne proizvode. 

Znak za okolje se lahko uporablja le v 
povezavi s proizvodi, ki jih pokriva 
registracija in so v skladu z merili za 
podeljevanje znaka za okolje, ki se 
uporabljajo za zadevne proizvode. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poenostaviti registracijo tako, da je registracija mogoča 
(ne glede na poreklo proizvoda) pri pristojnem organu države članice, kjer je proizvod dan ali 
bo dan v promet.
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Predlog spremembe 79
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 9 – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Registracija za uporabo znaka za okolje Podeljevanje znaka za okolje in 
registracija za uporabo znaka za okolje 

Or. de

Obrazložitev

Pri znaku za okolje ni dovolj zgolj registracija proizvoda. Da bi imel znak za okolje potrebno 
veljavo, je nujen je nadzor neodvisnega organa (npr. uvedba preskusa skladnosti).

Predlog spremembe 80
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahtevki za registracijo vključujejo vso 
pomembno dokumentacijo, kot je 
opredeljena v ustreznem ukrepu Komisije o 
določitvi meril za podeljevanje znaka za 
okolje za zadevno skupino proizvodov.

Zahtevki za registracijo vključujejo vso 
pomembno dokumentacijo, kot je 
opredeljena v ustreznem ukrepu Komisije o 
določitvi meril za podeljevanje znaka za 
okolje za zadevno skupino proizvodov. 
Gospodarski subjekt priskrbi dokazila, da 
je neodvisni organ certificiral skladnost z 
merili za podeljevanje znaka za okolje.

Or. de

Obrazložitev

Pri znaku za okolje ni dovolj zgolj registracija proizvoda. Da bi imel znak za okolje potrebno 
veljavo, je nujen je nadzor neodvisnega organa (npr. uvedba preskusa skladnosti).
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Predlog spremembe 81
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 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.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Člen 9(3) je treba v celoti črtati. Letno članarino je treba obdržati, ker je temelj za 
financiranje sistema za podeljevanje znaka za okolje.

Predlog spremembe 82
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 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.

3. Za vsako vlogo za podelitev znaka za 
okolje je treba plačati pristojbino, ki je 
povezana s stroški obravnavanja vloge.

Or. en

Obrazložitev

S pristojbino za registracijo v višini 200 EUR se ne bodo pokrili upravni stroški postopka.
Zato bodo morale države članice ta postopek subvencionirati, kar predstavlja oviro za uspeh 
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evropske marjetice ter njenega širjenja na notranjem trgu.

Predlog spremembe 83
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) 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.

(3) Pristojni organ, pri katerem je bil 
vložen zahtevek za registracijo, lahko za 
obdelavo registracije zaračuna pristojbino 
do največ 200 EUR. Pristojbino je treba 
določiti sorazmerno z velikostjo 
proizvodnega podjetja. Če je zaračunana 
pristojbina, je uporaba znaka za okolje 
odvisna od pravočasnega plačila 
pristojbine.

Or. hu

Obrazložitev

Prednosti uporabe znaka za okolje bodo vidne le, če upoštevanje meril za podeljevanje tega 
znaka ne bo pomenilo prevelikega bremena za proizvajalce ter zlasti za mala in srednja 
podjetja.

Predlog spremembe 84
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zadevni pristojni organ v dveh mesecih 
po prejemu zahtevka za registracijo preveri 
dokumentacijo iz odstavka 2.

4. Zadevni pristojni organ v dveh mesecih 
po prejemu zahtevka za registracijo oceni 
ali proizvod izpolnjuje merila znaka za 
okolje, ki veljajo za zadevno skupino 
proizvodov.

Or. en
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Obrazložitev

Poročevalec besedilo predloga spremembe 20 prilagodi, da je v skladu s terminologijo v 
predlogih sprememb 1 in 5. Pristojni organi pred registracijo ocenijo skladnost proizvodov z 
ustreznimi zahtevami.

Predlog spremembe 85
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pristojni organ, ki je proizvod 
registriral, o vsaki registraciji obvesti 
Komisijo. Komisija vzpostavi skupni 
register in ga redno dopolnjuje. Ta register 
je javno dostopen. 

(6) Pristojni organ, ki je proizvod 
registriral, o vsaki registraciji obvesti 
Komisijo. Komisija vzpostavi skupni 
register in ga redno dopolnjuje. Ta register 
je javno dostopen, zlasti na spletu in pri 
organih držav članic.

Or. hu

Obrazložitev

Potrošnikom je treba zagotoviti najlažji dostop do seznama proizvodov z znakom za okolje.

Predlog spremembe 86
John Bowis

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Kadar se znak za okolje namesti na 
predelano hrano, razen proizvodov 
ribogojstva, ki ne izpolnjuje zahtev iz 
Uredbe (ES) št. 834/2007, znak v istem 
vidnem polju dopolnjuje navedba, da se 
oznaka nanaša le na okoljsko uspešnost 
predelave, prevoza ali pakiranja 
proizvoda.

črtano
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Prvi pododstavek se uporablja tudi za 
predelano hrano, ki je označena v skladu 
s členom 24 Uredbe (ES) št. 834/2007.

Or. en

Obrazložitev

Treba je ohraniti izključenost prehrambenih proizvodov iz te uredbe, in sicer zaradi velikih 
razlik v lastnostih takih proizvodov in zmede, ki bi jo njihova vključitev povzročila pri 
potrošnikih.

Predlog spremembe 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

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.

Komisija, Države članice in udeležena 
podjetja v sodelovanju z EUEB namenijo 
znatna sredstva za spodbujanje uporabe
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.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da so pri spodbujanju znaka EU za okolje udeleženi vsi akterji.
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Predlog spremembe 88
Antonio De Blasio

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.

Ne zadeva slovenske različice.

Or. hu

Predlog spremembe 89
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v javnih naročilih določijo 
cilje za nakup proizvodov z znakom za 
okolje.

Or. en

Obrazložitev

Za spodbujanje znaka za okolje ne zadostujejo le ukrepi obveščanja in kampnje informiranja.
Države članice bi morale v javnih naročilih določiti cilje za nakup takšnih proizvodov.
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Predlog spremembe 90
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje je treba izvajati prek spletne 
strani znaka za okolje, ki je na voljo v 
vseh 23 uradnih jezikih, informativnih 
kampanj EU, ki jih organizira Komisija, 
in informativnega gradiva, ki se razdeljuje 
v državah članicah.

Or. hu

Predlog spremembe 91
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi zagotovili usklajeno uporabo členov 
9 in 10, se v pristojnih organih opravi 
strokovna ocena. Strokovna ocena se 
opravi na podlagi zanesljivih in 
preglednih meril za ocenjevanje ter določb 
o ocenjevanju.

Da bi zagotovili usklajeno uporabo te 
uredbe in zlasti členov 9 in 10, si pristojni 
organi v institucionaliziranem okviru 
redno izmenjujejo informacije in izkušnje 
ter si prizadevajo za usklajevanje dela in 
storitev pristojnih nacionalnih 
organizacij.

Or. hu

Obrazložitev

Da bi se povečala učinkovitost uporabe znaka za okolje in da bi se med postopki pregleda 
opravile spremembe na podlagi izkušenj v praksi, morajo pristojni organi sodelovati in si v 
institucionaliziranem okviru redno izmenjevati izkušnje.
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Predlog spremembe 92
Johannes Lebech

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predhodno poročilo vsebuje naslednje 
elemente:

Predhodno poročilo vsebuje naslednje 
elemente:

– analizo možnosti nadomestitve snovi, ki 
zbujajo veliko zaskrbljenost, kot so:
(a) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje iz skupine 1 
ali 2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(b) snovi, ki so zelo obstojne in zelo 
bioakumulativne, obstojne 
bioakumulativne in strupene ter snovi, ki 
povzročajo endokrine motnje;

– količinsko navedbo možnih koristi za 
okolje, povezanih s skupino proizvodov, ob 
upoštevanju koristi podobnih skupin 
proizvodov z znakom za okolje v EU in 
državah članicah;

– količinsko navedbo možnih koristi za 
okolje, povezanih s skupino proizvodov, ob 
upoštevanju koristi podobnih skupin 
proizvodov z znakom za okolje v EU in 
državah članicah;

– utemeljitev izbire in področja uporabe 
skupine proizvodov;

– utemeljitev izbire in področja uporabe 
skupine proizvodov;

– upoštevanje vseh možnih trgovinskih 
vprašanj;

– upoštevanje vseh možnih trgovinskih 
vprašanj;

– analizo drugih meril za podeljevanje 
znakov za okolje;

– analizo drugih meril za podeljevanje 
znakov za okolje;

– veljavno zakonodajo in sedanje 
zakonodajne pobude, povezane s sektorjem 
skupine proizvodov;

– veljavno zakonodajo in sedanje 
zakonodajne pobude, povezane s sektorjem 
skupine proizvodov;

– podatke o trgu znotraj Skupnosti za 
sektor, vključno z obsegom in prometom;

– podatke o trgu znotraj Skupnosti za 
sektor, vključno z obsegom in prometom;

– sedanje in prihodnje možnosti prodora 
proizvodov z znakom za okolje na trg;

– sedanje in prihodnje možnosti prodora 
proizvodov z znakom za okolje na trg;

– obseg in splošen pomen vplivov na 
okolje, povezanih s skupino proizvodov, na 
podlagi novih ali obstoječih analiz 
življenjskega kroga. Uporabijo se lahko 
tudi drugi znanstveni dokazi. Podrobno se 

– obseg in splošen pomen vplivov na 
okolje, povezanih s skupino proizvodov, na 
podlagi novih ali obstoječih analiz 
življenjskega kroga. Uporabijo se lahko 
tudi drugi znanstveni dokazi. Podrobno se 
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poroča o ključnih in spornih vprašanjih ter 
ta vprašanja se ocenijo;

poroča o ključnih in spornih vprašanjih ter 
ta vprašanja se ocenijo;

– vire zbranih in za izdajo poročila 
uporabljenih podatkov in informacij.

– vire zbranih in za izdajo poročila 
uporabljenih podatkov in informacij.

Predhodno poročilo je na voljo na spletni 
strani Komisije, namenjeni znaku za 
okolje, kjer je med oblikovanjem meril 
mogoče podati pripombe ali poročilo 
uporabiti kot vir.

Predhodno poročilo je na voljo na spletni 
strani Komisije, namenjeni znaku za 
okolje, kjer je med oblikovanjem meril 
mogoče podati pripombe ali poročilo 
uporabiti kot vir.

Or. en

Obrazložitev

Da bi znak za okolje ohranil odličnost na okoljskem področju, bi moral jasno spodbujati 
proizvode in proizvodne procese brez strupov ter nadomestitev nevarnih snovi.

Predlog spremembe 93
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predhodno poročilo vsebuje naslednje 
elemente:

Predhodno poročilo vsebuje naslednje 
elemente:

– količinsko navedbo možnih koristi za 
okolje, povezanih s skupino proizvodov, ob 
upoštevanju koristi podobnih skupin 
proizvodov z znakom za okolje v EU in 
državah članicah;

– količinsko navedbo možnih koristi za 
okolje, povezanih s skupino proizvodov, ob 
upoštevanju koristi podobnih skupin 
proizvodov z znakom za okolje v EU in 
državah članicah;

– analizo možnosti nadomestitve snovi, ki 
zbujajo veliko zaskrbljenost, kot so: 
(a) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje iz skupine 1 
ali 2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(b) snovi, ki so zelo obstojne in zelo 
bioakumulativne, obstojne 
bioakumulativne in strupene ter snovi, ki 
povzročajo endokrine motnje;
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– utemeljitev izbire in področja uporabe 
skupine proizvodov;

– utemeljitev izbire in področja uporabe 
skupine proizvodov;

– upoštevanje vseh možnih trgovinskih 
vprašanj;

– upoštevanje vseh možnih trgovinskih 
vprašanj;

– analizo drugih meril za podeljevanje 
znakov za okolje;

– analizo drugih meril za podeljevanje 
znakov za okolje;

– veljavno zakonodajo in sedanje 
zakonodajne pobude, povezane s sektorjem 
skupine proizvodov;

– veljavno zakonodajo in sedanje 
zakonodajne pobude, povezane s sektorjem 
skupine proizvodov;

– podatke o trgu znotraj Skupnosti za 
sektor, vključno z obsegom in prometom;

– podatke o trgu znotraj Skupnosti za 
sektor, vključno z obsegom in prometom;

– sedanje in prihodnje možnosti prodora 
proizvodov z znakom za okolje na trg;

– sedanje in prihodnje možnosti prodora 
proizvodov z znakom za okolje na trg;

– obseg in splošen pomen vplivov na 
okolje, povezanih s skupino proizvodov, na 
podlagi novih ali obstoječih analiz 
življenjskega kroga. Uporabijo se lahko 
tudi drugi znanstveni dokazi. Podrobno se 
poroča o ključnih in spornih vprašanjih ter 
ta vprašanja se ocenijo;

– obseg in splošen pomen vplivov na 
okolje, povezanih s skupino proizvodov, na 
podlagi novih ali obstoječih analiz 
življenjskega kroga. Uporabijo se lahko 
tudi drugi znanstveni dokazi. Podrobno se 
poroča o ključnih in spornih vprašanjih ter 
ta vprašanja se ocenijo;

– vire zbranih in za izdajo poročila 
uporabljenih podatkov in informacij.

– vire zbranih in za izdajo poročila 
uporabljenih podatkov in informacij.

Predhodno poročilo je na voljo na spletni 
strani Komisije, namenjeni znaku za 
okolje, kjer je med oblikovanjem meril 
mogoče podati pripombe ali poročilo 
uporabiti kot vir.

Predhodno poročilo je na voljo na spletni 
strani Komisije, namenjeni znaku za
okolje, kjer je med oblikovanjem meril 
mogoče podati pripombe ali poročilo 
uporabiti kot vir.

Or. en

Obrazložitev

Da bi znak za okolje ohranil odličnost na okoljskem področju, bi moral jasno spodbujati 
proizvode in proizvodne procese brez strupov. V predhodno poročilo o pripravi meril za 
podeljevanje znaka za okolje bi bilo torej treba vključiti analizo možnosti za nadomestitev. 
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Predlog spremembe 94
Satu Hassi

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 1 – alinea 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– analizo razpoložljivosti proizvodov 
znotraj skupine proizvodov, ki ne 
vsebujejo snovi ali pripravkov, ki so v 
skladu z Direktivo 67/584/EGS ali 
Direktivo 1999/45/ES razvrščeni med zelo 
strupene, strupene, nevarne za okolje, 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje, ali snovi iz člena 57 
Uredbe 1907/2006/ES (REACH).

Or. en

Obrazložitev

V skladu s posebnimi merili, potrebnimi za odobritev odstopanja od meril za izključitev za 
nekatere nevarne snovi, je potrebno oceniti razpoložljivost proizvodov brez teh snovi znotraj 
skupine. 

Predlog spremembe 95
Antonio De Blasio

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predhodno poročilo je na voljo na spletni 
strani Komisije, namenjeni znaku za 
okolje, kjer je med oblikovanjem meril 
mogoče podati pripombe ali poročilo 
uporabiti kot vir.

Predhodno poročilo je na voljo na spletni 
strani Komisije, namenjeni znaku za 
okolje, ki mora biti na voljo v vseh 23 
uradnih jezikih in na kateri je med 
oblikovanjem meril mogoče podati 
pripombe ali poročilo uporabiti kot vir.

Or. hu
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Obrazložitev

Vsako podjetje v posamezni državi članici mora imeti dostop do informacij o znaku na uradni 
spletni strani.

Predlog spremembe 96
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 2 – pododstavek 2 – alinea 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda, ki je eden najuspešnejših 
proizvodov na trgu, ves čas njegovega 
življenjskega kroga, ter, kolikor je 
mogoče, ustrezajo 10 % najuspešnejših 
proizvodov, ki so na voljo na trgu;

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda, ki je eden najuspešnejših 
proizvodov na trgu, ves čas njegovega 
življenjskega kroga, ter ustrezajo 25 % 
najuspešnejših proizvodov, ki so na voljo 
na trgu;

Or. en

Obrazložitev

Z omejitvijo na 10 % okoljsko najuspešnejših proizvodov, ki so na voljo na trgu, bi se pojavila 
nevarnost, da postane sistem za podeljevanje znaka za okolje omejen zgolj na izdelke v tržnih 
nišah. Resnični cilj znaka za okolje pa bi moral biti sprememba večjega deleža trga. Zato 
CEFIC predlaga omejitev na zgornjih 25 % najuspešnejših proizvodov.

Predlog spremembe 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 2 – pododstavek 2 – alinea 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda, ki je eden najuspešnejših 
proizvodov na trgu, ves čas njegovega 
življenjskega kroga, ter, kolikor je mogoče,
ustrezajo 10 % najuspešnejših proizvodov, 
ki so na voljo na trgu;

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda, ki je eden najuspešnejših 
proizvodov na trgu, ves čas njegovega 
življenjskega kroga, ter ustrezajo 20 % 
najuspešnejših proizvodov, ki so na voljo 
na trgu;
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Or. en

Obrazložitev

Z omejitvijo na 10 % okoljsko najuspešnejših proizvodov, ki so na voljo na trgu, bi se pojavila 
nevarnost, da postane sistem za podeljevanje znaka za okolje omejen zgolj na izdelke, ki 
spadajo v tržne niše. Resnični cilj znaka za okolje pa bi moral biti sprememba večjega deleža 
trga. Zato se predlaga omejitev 20 % najuspešnejših proizvodov.

Predlog spremembe 98
Johannes Lebech

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 2 – pododstavek 2 – alinea 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda, ki je eden najuspešnejših 
proizvodov na trgu, ves čas njegovega 
življenjskega kroga, ter, kolikor je 
mogoče, ustrezajo 10 % najuspešnejših 
proizvodov, ki so na voljo na trgu;

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda, ki je v času, ko se sprejmejo, 
eden najuspešnejših proizvodov na 
notranjem trgu, ves čas njegovega 
življenjskega kroga;

– merila ustrezajo deležu med 10 in 20 % 
najuspešnejših proizvodov, ki so na voljo 
na trgu. Odstotki se določijo za vsak 
primer posebej glede na kategorijo
proizvodov, da bi se nagradili in 
spodbujali okolju najprijaznejši proizvodi 
na tržišču in da bi se potrošnikom 
zagotovilo dovolj izbire proizvodov z 
znakom za okolje;

Or. en

Obrazložitev

Priznanje zgolj 10 % najuspešnejših v skupini proizvodov ni primerno za vse skupine 
proizvodov.  Zato bi bilo pri določanju meril za vsako skupino proizvodov treba natančno 
raven prizadevanj določiti med 10 in 20 %.  Merila bi morala temeljiti na vseh vplivih 
proizvoda na okolje. 
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Predlog spremembe 99
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 2 – pododstavek 2 – alinea 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda, ki je eden najuspešnejših 
proizvodov na trgu, ves čas njegovega 
življenjskega kroga, ter, kolikor je 
mogoče, ustrezajo 10 % najuspešnejših 
proizvodov, ki so na voljo na trgu;

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda in ustrezajo najuspešnejšim 
proizvodom znotraj vsake kategorije 
proizvodov na trgu v času njihovega 
sprejemanja; delež se določi za vsak 
primer posebej, da bi se nagradili okolju 
najprijaznejši proizvodi na tržišču, da se 
potrošnikom zagotovi dovolj izbire 
proizvodov z znakom za okolje ter da 
proizvodi z znakom za okolje dosežejo 
odločilni delež na trgu;

Or. en

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 100
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 2 – pododstavek 2 – alinea 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda, ki je eden najuspešnejših 
proizvodov na trgu, ves čas njegovega 
življenjskega kroga, ter, kolikor je mogoče, 

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda, ki je v času njihovega 
sprejemanja eden najuspešnejših 
proizvodov na trgu, ves čas njegovega 
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ustrezajo 10 % najuspešnejših proizvodov, 
ki so na voljo na trgu;

življenjskega kroga, ter, kolikor je mogoče, 
ustrezajo 10 % proizvodov, ki so na voljo 
na notranjem trgu;

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je selektivnost meril za podeljevanje znaka za okolje določena v času 
sprejetja ali pregleda teh meril in ne v celotnem obdobju veljavnosti meril za podeljevanje 
znaka za okolje. Znak za okolje je tržno orodje, katerega cilj je proizvode z znakom za okolje 
dati na evropsko tržišče, ne pa omogočati družbam v vseh državah članicah, da zaprosijo za 
znak.

Predlog spremembe 101
Satu Hassi

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 2 – pododstavek 2 – alinea 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda, ki je eden najuspešnejših 
proizvodov na trgu, ves čas njegovega 
življenjskega kroga, ter, kolikor je mogoče, 
ustrezajo 10 % najuspešnejših proizvodov, 
ki so na voljo na trgu;

– merila temeljijo na okoljski uspešnosti 
proizvoda, ki je v času njihovega 
sprejemanja eden najuspešnejših 
proizvodov na trgu, ves čas njegovega 
življenjskega kroga, ter, kolikor je mogoče, 
ustrezajo 10 % proizvodov, ki so na voljo 
na trgu;

Or. en

Obrazložitev

Povezan s predlogom spremembe člena 6 istega vlagatelja. Treba je pojasniti, da je 
selektivnost meril za podeljevanje znaka za okolje določena v času sprejetja ali pregleda teh 
meril in ne v celotnem obdobju veljavnosti meril za podeljevanje znaka za okolje.
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Predlog spremembe 102
Johannes Lebech

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 2 – pododstavek 2 – alinea 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– merila temeljijo na najpomembnejših
vplivih proizvoda na okolje in so, kolikor 
je razumno mogoče, izražena s ključnimi 
tehničnimi kazalniki okoljske uspešnosti 
ter so primerna za ocenjevanje v skladu s 
predpisi te uredbe; 

– merila temeljijo na vplivih proizvoda na 
okolje in so, kolikor je razumno mogoče, 
izražena s ključnimi tehničnimi kazalniki 
okoljske uspešnosti ter so primerna za 
ocenjevanje v skladu s predpisi te uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Priznanje zgolj 10 % najuspešnejših v skupini proizvodov ni primerno za vse skupine 
proizvodov. Zato bi bilo pri določanju meril za vsako skupino proizvodov treba natančno 
raven prizadevanj določiti med 10 in 20 %. Merila bi morala temeljiti na vseh vplivih 
proizvoda na okolje. 

Predlog spremembe 103
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Priloga I – točka B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. SKRAJŠANI POSTOPEK, KADAR SO 
BILA MERILA OBLIKOVANA V 
OKVIRU DRUGIH SISTEMOV ZA 
PODELJEVANJE ZNAKA ZA OKOLJE

črtano

Komisiji se predloži eno samo poročilo. To 
poročilo vključuje oddelek, ki prikazuje, 
da so bile izpolnjene tehnične zahteve in 
zahteve v zvezi s posvetovanjem iz Priloge 
IA, kot tudi osnutek predloga meril, 
priročnik za uporabo za možne 
uporabnike znaka za okolje in pristojne 
organe ter priročnik za uporabo za organe 
za oddajo javnih naročil.
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Če Komisija ugotovi, da poročilo in merila 
izpolnjujejo zahteve iz Priloge IA, se 
poročilo in osnutek predloga meril 
predložita za javno posvetovanje na 
spletni strani Komisije, namenjeni znaku 
za okolje, za dva meseca, ko je mogoče 
podati pripombe.
Na vse pripombe, prejete med javnim 
posvetovanjem, bodo podani odgovori, v 
katerih bo navedeno, ali je bila 
posamezna pripomba sprejeta ali 
zavrnjena in zakaj. Ob upoštevanju vseh 
sprememb, vnesenih v obdobju javnega 
posvetovanja, in če nobena država članica 
ne zahteva odprtega sestanka delovne 
skupine, lahko Komisija merila sprejme.
Na zahtevo katere koli države članice se o 
osnutku meril skliče odprti sestanek 
delovne skupine, ki se ga udeležijo vse 
zainteresirane strani, kot so pristojni 
organi, industrija (vključno z MSP), 
sindikati, trgovci na drobno, uvozniki ter 
okoljske in potrošniške organizacije. 
Navedenega sestanka se udeleži tudi 
Komisija. 
Komisija lahko merila sprejme ob 
upoštevanju vseh sprememb, vnesenih v 
obdobju javnega posvetovanja ali med 
sestankom delovne skupine. 

Or. en

Obrazložitev

V sistemu evropske marjetice se merila določajo na podlagi evropskega soglasja, medtem ko 
je sodelovanje zainteresiranih strani pri nacionalnih znakih za okolje posvetovalne narave in 
forumi, kjer se merila določajo (npr. Der Blaue Engel ali Nordic Swan), so omejeni na zgolj 
nacionalne zainteresirane strani. Skrajšani postopek, v katerem se merila določijo na 
nacionalni ravni, predstavlja oviro za prost pretok blaga in nekatera tako oblikovana merila 
se lahko štejejo za protekcionistična.
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Predlog spremembe 104
Maria Berger

Predlog uredbe
Priloga II– odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Letna pristojbina
Države članice lahko zahtevajo od 
vsakega vlagatelja, ki mu je podeljen znak 
za okolje, da plača pristojnemu organu, ki 
podeli znak, letno pristojbino za uporabo 
znaka.
Obdobje, za katerega se plača pristojbina, 
se začne z datumom podelitve znaka za
okolje vlagatelju.
Letna pristojbina se lahko izračuna tako, 
da se v celoti pokrijejo stroški upravljanja 
programa za znak, ob upoštevanju 
pristojbine za vlogo in pristojbine za 
preverjanje.

Or. en
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