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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно схема на Общността за екомаркировка
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0401),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0279/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) За да се опрости Общностната схема 
за екомаркировка и за да се намалят 
административните тежести, свързани с 
използването на екомаркировката, 
следва да бъде въведена система за 
регистрация. Регистрацията ще бъде 
разрешена след извършване на 
проверка за това дали продуктът 
отговаря на критериите за 
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конкретната категория продукти.

Or. en

Обосновка

Заменянето на предишната система с процедура за регистрация не следва да намали 
ефективността на предварителния контрол.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Комисията и държавите-членки 
следва да гарантират, че са пуснати в 
действие необходимите финансови 
средства за кампании за повишаване 
на осведомеността и за 
популяризиране на екомаркировката.

Or. en

Обосновка

ЕС и държавите-членки следва да подкрепят популяризирането на екомаркировката.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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селското стопанство.

Or. en

Обосновка

За да не се създава объркване с органичната маркировка, както и , за да не се 
извършва дискриминация между обработената и необработената храна (напр. 
водата), е по-добре да не се въвеждат конкретни мерки, които да ограничат обхвата 
на регламента единствено до обработените храни, както и продуктите от риболов и 
аквакултура.

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Екомаркировката може да не бъде 
присъдена на стоки, съдържащи 
вещества или препарати, 
класифицирани като много токсични, 
токсични, опасни за околната среда, 
канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията, в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 67/548/ЕИО или 
Директива 1999/45/ЕО, нито на 
веществата, посочени в член 57 от 
Регламент 1907/2006/EО (REACH). 
Комисията може да приеме мерки за 
предоставяне на дерогации от 
горепосочената алинея за конкретни 
категории стоки.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
16, параграф 2.

Or. en
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Обосновка

За да се удовлетворят високите очаквания по отношение на качеството и 
химическата безопасност на продуктите с екомаркировка е необходимо да се върне 
обратно принципът за забрана на опасните вещества и след това да се предвидят 
дерогации за конкретни категории продукти посредствома процедурата на 
комитология. 

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Компетентните органи 
провеждат проверката 
последователно и надеждно в 
съответствие със стандартите от 
серия EN 45000 или равностойните 
международни стандарти. 

Or. en

Обосновка

Това е с цел гарантиране на високо качество на процедурите за проверка, в 
съответствие със стандартите на ЕС и международните стандарти.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Бордът следва да гарантира балансирано участие на заинтересованите лица.  Някои 
категории, изрично упоменати в предишния регламент, бяха премахнати. Важно е да 
се гарантира присъствие на представители на МСП.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Критериите за екомаркировка следва
да се основават на екологичните 
показатели на продуктите, като се 
отчитат най-новите стратегически цели 
на Общността в областта на околната 
среда. 

1. Критериите за екомаркировка 
определят изискванията за околната 
среда, на които даден продукт трябва 
да отговори за да носи екомаркировка 
и се основават на научен анализ, 
който оценява екологичните 
показатели на продуктите, като се 
отчитат най-новите стратегически цели 
на Общността в областта на околната 
среда. 

Or. en

Обосновка

Трябва да се припомни функцията на критерия като точка първа. (това изменение 
просто премества текста от параграф 3 -вж. изменение 9).

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Екологичните показатели на 
продуктите следва да се определят въз 

2. Критериите се определят при 
отчитане на най-значимото 
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основа на най-добрите показатели на 
продукти, налични на пазара в 
Общността. За тази цел, следва да 
бъдат разглеждани най-значителните 
въздействия върху околната среда през 
целия жизнен цикъл на продуктите, по-
специално въздействията върху 
промяната на климата, въздействията 
върху природата и биоразнообразието, 
потреблението на енергия и суровини, 
генерирането на отпадъци, емисиите във 
всички видове среди, замърсяването 
чрез физични въздействия и 
използването и изпускането на опасни 
вещества.

въздействие върху околната среда на 
продуктите, налични на пазара в 
Общността. За тази цел, се разглеждат
най-значителните въздействия върху 
околната среда през целия жизнен 
цикъл на продуктите, по-специално 
въздействията върху промяната на 
климата, въздействията върху природата 
и биоразнообразието, потреблението на 
енергия и суровини, генерирането на 
отпадъци, емисиите във всички видове 
среди, замърсяването чрез физични 
въздействия и използването и 
изпускането на опасни вещества.

Or. en

Обосновка

Критериите следва да отчитат най-значимото въздействие върху околната среда на 
продуктите, налични на пазара в Общността.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Текстът беше преместен в параграф 1 от настоящия член (вж. изменение 7).
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Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Комисията следва да гарантира, 
че намаляването на изпитването 
върху животни е ключово 
съображение в процеса на 
разработване и преразглеждане на 
критерия.

Or. en

Обосновка

Критерият за екомаркировка следва да се опита да подтикне пазара към намаляване 
на изпитването върху животни.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След консултация с Европейския борд 
за екомаркировка, държавите-членки, 
компетентните органи и останалите 
заинтересовани лица могат също да 
инициират и да играят водеща роля при 
разработването или преразглеждането 
на критерии за екомаркировка. 

След консултация с Европейския борд 
за екомаркировка и с Комисията, 
държавите-членки и компетентните 
органи могат също да инициират и да 
играят водеща роля при разработването 
или преразглеждането на критериите за 
екомаркировка. На заинтересованите 
лица, представлявани в Европейския 
борд за екомаркировка, може да бъде 
възложена отговорността да поведат 
разработването на критериите, при 
условие че те могат да докажат 
компетентност в областта на 
продуктите, както и умението да 
провеждат процес при запазване на 
неутралност и в съответствие с 
целите на настоящия регламент.



PE418.115v01-00 12/27 PR\760051BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Важно е централизиран орган да има постоянно цялостен поглед върху развитието на 
процедурата. С оглед гарантиране на независимост и прозрачност на действията, 
както и на обществено доверие в екомаркировката, е необходимо да се добави 
филтър, за де не може всяко заинтересовано лице да започне или да продължи да 
действа в качеството на лидер в процеса на разработване на критериите.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези документи се предават на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Това е за разясняване на процедурата.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Храните не се добавят както бе предложено в настоящия регламент поради 
горепосочените причини.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато има нужда от 
несъществено преразглеждане на 
критериите, може да се приложи 
съкратена процедура за 
преразглеждане, както е установено в 
Приложение І Ба.

Or. en

Обосновка

Важно е на разположение да има ефикасен и бърз инструмент за извършване на малки 
и несъществени промени в критериите.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В рамките на една година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, след консултации с 
Европейския борд за екомаркировка и в 
съответствие с целите и 
принципите, определени в член 1, 
Комисията изготвя и публикува 
работен план на Общността за 
екомаркировката, с който се 
определят целите както и 
неизчерпателен списък с групи от 
продукти, които ще бъдат считани 
за приоритети при действията на 
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Общността. Този план следва да бъде 
редовно актуализиран.

Or. en

Обосновка

За да се дадат представа и очертаят  известни перспективи за развитието на нови 
критерии би било полезно да се разполага с работен план.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в параграф 1, се 
приемат и публикуват най-късно [180] 
дни след представянето в Комисията 
на документите, посочени в член 7.

Or. en

Обосновка

След извършването на техническите оценки, е нужно Комисията бързо да одобри 
критериите.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да могат да използват 
екомаркировка, производителите, 
вносителите, предоставящите услуги 
лица, търговците на едро или 
разпространителите следва да се 
регистрират при един от 
компетентните органи, посочени в член 
4, в съответствие със следните правила:

1. За да може да използва 
екомаркировка, всеки стопански субект 
подава заявление при един от 
компетентните органи, посочени в член 
4, в съответствие със следните правила:
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Or. en

Обосновка

Опростяване на текста.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 9 — параграф 2 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В заявките за регистрация следва да 
се посочват името и адреса на 
търговеца, съответната група от 
продукти, както и да се включи пълно 
описание на продукта. 

2. В заявките за регистрация се посочват 
името и адреса на стопанския субект, 
съответната група от продукти, както и 
да се включи пълно описание на 
продукта.

Or. en

Обосновка

Не само търговецът може да внесе заявление за регистрация; "стопански субект" 
изглежда по-подходящо като формулировка.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Компетентният орган, на когото е 
подадена заявление за регистрация, 
може да събира за провеждането на 
регистрацията такса от максимум 200 
евро. Във всеки един случай таксата 
следва да бъда намалена с поне 25% за 
МСП. В случай, че се събира такса, 
необходимо условие за използването на 
екомаркировката е таксата да бъда 
платена навреме.

Or. en
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Обосновка

Принципът следва да гласи, че за МСП би било по-трудно и скъпо да подаде заявление 
за включване в схемата за екомаркировка. Следователно този вид предприятия следва 
да бъдат насърчавани с преференциално третиране.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В срок от два месеца след 
получаването на заявлението за 
регистрация компетентният орган
оценява дали продуктът 
съответства на критерия за 
екомаркировка на въпросната група 
от продукти.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че преди регистрирането от страна на компетентен орган 
следва да бъде извършено подходящо оценяване на това дали продуктът, който 
кандидатства за екомаркировка отговаря на изискванията.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако документацията е пълна,
компетентният орган следва да определи
регистрационен номер за всеки 
продукт.

Ако продуктът отговаря на 
критериите за екомаркировка,
компетентният орган определя
регистрационен номер за продукта

Or. en
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Компетентният орган, който е 
регистрирал даден продукт, съобщава за 
всяка регистрация на Комисията. 
Комисията създава общ регистър и 
редовно да го актуализира. Регистърът е
публично достъпен, по специално 
посредством интернет.

Or. en

Обосновка

Потребителите следва да бъдат в състояние бързо и лесно да проверят дали 
продуктът наистина има екомаркировка.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Обосновка

Виж по-горе въпроса с хранителните продукти.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки и Комисията, в 
сътрудничество с Европейския борд за 
екомаркировка, популяризират 
използването на Общностната 
екомаркировка чрез дейности за 
повишаване на осведомеността и 
информационни кампании за 
потребителите, производителите, 
купувачите от публичния сектор, 
търговците, разпространителите и 
широката общественост, в това число и 
училищата, като по този начин 
подкрепят развитието на схемата, и чрез 
насърчаване на възприемането на 
схемата, по-специално чрез създаване 
на услуги в помощ на потребителите, 
предназначени за стопанските 
субекти, по-специално МСП..

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат финансиране не само информационни кампании в рамките на 
дейностите за популяризиране.Следва да бъде предвидена практическа помощ за 
стопанските субекти, които искат да подадат заявление за регистрация по 
екомаркировка.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорска проверка Обмен на информация и най-добри 
практики

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва да бъдат насърчавани да работят заедно.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За да се осигури хармонизирано 
прилагане на Регламента и по-
специално на членове 9 и 10, 
компетентните органи следва да 
обменят информация и опит и да се 
опитат да координират работата и 
службите на компетентните 
национални органи.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва да бъдат насърчавани да работят заедно.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до [задаване на конкретна дата 
— пет години след датата на 
публикуване], Комисията следва да 
представи на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
Общностната схема за екомаркировка. В 
този доклад следва също да бъдат 
идентифицирани елементи за възможно 
преразглеждане на схемата.

В срок до [задаване на конкретна дата 
— пет години след датата на 
публикуване], Комисията следва да 
представи на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
Общностната схема за екомаркировка, 
по-специално по отношение на 
прилагането на член 12. В този доклад 
се идентифицират постиженията, по 
отношение на целите, определени в 
работния план, както и елементи за 
възможно преразглеждане на схемата.

Or. en

Обосновка

Важно е отблизо да се проследява развитието на екомаркировката, използването на 
средствата и дали целите са постигнати и в противен случай поради какви причини.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може увеличи максималния 
размер на таксата, посочен в член 9, 
параграф 3, както и да изменя 
приложенията. 

Комисията може да измени
максималния размер на таксата, посочен 
в член 9, параграф 3, както и да изменя 
приложенията.

Or. en

Обосновка

Следва също така да бъде възможно да се намали таксата.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение I, Буква Б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ба.) СЪКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА 
НЕСЪЩЕСТВЕНО 
ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
КРИТЕРИИТЕ
Комисията изготвя доклад, 
съдържащ следното:

- обосновка, обясняваща защо 
няма нужда от пълно 
преразглеждане на критериите 
и защо обикновено 
актуализиране на критериите 
и на техните равнища на 
строгост е достатъчно 

- технически раздел, който да 
актуализира предишните 
данни за пазара, използвани за 
определянето на критериите

- проектопредложение за 
преразгледаните критерии 

- количествено изразяване на 
цялостните екологични 
показатели, които се очаква да 
бъдат постигнати общо по 
преразгледаните критерии, в 
съпоставка със средните по 
екологичните си показатели 
продукти на пазара;

- преразгледан наръчник за 
потенциалните ползватели на 
екомаркировката и за 
компетентните органи;

- и преразгледан наръчник за 
органите, възлагащи 
обществени поръчки.

До доклада и проектопредложението 
за критериите следва да бъде 
предоставен обществен достъп в 
продължение на два месеца на 
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специалната интернет страница на 
Комисията за екомаркировките , за да 
може да се изказват мнения по тях.
Дават се отговори на всички мнения, 
получени през периода на публично 
обсъждане, като се посочва дали и по 
какви причини съответното мнение е 
прието или отхвърлено. 
С отчитане на всякакви промени, 
направени през периода на 
обществено обсъждане, както и при 
условие, че никоя държава-членка не 
поиска открита среща на работната 
група, Комисията може да приеме 
разглежданите критерии съгласно 
член 8. 
При поискване от която и да е 
държава-членка, се провежда 
открита среща на работната група 
по отношение на предлаганите за 
преразглеждане критерии, в която да 
участват всички заинтересовани 
страни, като например компетентни 
органи, представители на 
промишления сектор (включително 
на малки и средни предприятия), 
профсъюзи, търговци на дребно, 
вносители, екологични и 
потребителски организации. 
Представители на Комисията също 
участват в тази среща. 
С отчитане на всякакви промени, 
направени през периода на
обществено обсъждане или по време 
на срещата на работната група, 
Комисията може да приеме 
разглежданите критерии съгласно 
член 8.

Or. en

Обосновка

Обосновка: Един от ключовите елементи за успеха на екомаркировката би бил 
фактът, че критериите могат бързо да бъдат актуализиране, когато има 
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несъществена промяна на един-единствен елемент от критериите. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Екомаркировката е доброволен знак, чиято цел е да насърчава, на европейско равнище, 
разпространението на продукти с висока енергийна ефективност, които имат слабо 
екологично въздействие по време на целия си жизнен цикъл.

С тази цел, бяха определени някои стандарти за екологично качество (наричани тук 
„критерии“) за всяка специфична категория продукти. Съществуват понастоящем 26 
категории продукти, 622 лиценза и над 3000 продукта и услуги - детергенти, хартия, 
облекло, включително обувки и текстил, туризъм, къмпинги и т.н. - на които е била 
присъдена екомаркировка.

Този знак и цветето, което е негов символ, може да се разглеждат като динамизиращ 
елемент, който - посредством постоянното актуализиране на екологичните критерии по 
отношение на отличените с него продукти - стимулира предприятията да полагат 
непрестанни усилия, насочени към комплексно повишаване на стандартите за 
екологично качество на пазарните продукти. 

Чрез Европейския план за действие за устойчиво потребление и производство, и по-
специално, преразглеждането на регламента за екомаркировката, регламента за Схема 
на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) (COM(2008)0402) 
и директивата за екодизайн (COM(2008)0399), и вземайки предвид съобщението 
относно обществените поръчки за по-добра околна среда (COM (2008)408), 
Европейският съюз се стреми да насърчава разпространението на доброволни, 
интегрирани схеми, които да стимулират предприятията да подобряват техните 
продукти и да достигнат по-високи стандарти за енергийна ефктивност и съобразеност 
с околната среда. 

По отношение на екомаркировката, сигналите, които изпраща пазара са 
противоположни. Опитът, натрупан през почти цяло десетилетие откакто съществува 
това сертифициране, показва необходимостта от по-решителни мерки за справяне с 
някои ключови аспекти на системата.

От една страна, все по-голям брой предприятия търси сертифицирането екомаркировка, 
в широка гама от сектори. Операторите осъзнатат добавената стойност, произтичаща от 
безпристрастния процес на сертифициране, и ценена от потребителите, които обръщат 
по-голямо внимание на социалната отговорност на предприятията в контекста на 
опазването на околната среда. 

Освен това, възможността екомаркировката да се използва в европейски мащаб е 
допълнително предимство, което много предприятия осъзнават и към което се стремят.

От друга страна обаче, за разлика от други европейски маркировки, тя е непозната за 
голяма част от публиката: вследствие на непознаването на нейното значение, остават 
непознати и екологичните характеристики, които тя има за цел да популяризира. 
Действително, достатъчно е тя да се сравни с националните маркировки, изпълняващи 
подобна функция, за да стане ясно, че европейската маркировка е по-малко 
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разпространена и по-малко позната.

В допълнение, операторите в сектора и различни НПО изразяват съжаление относно 
прекалено дългите срокове, необходими за одобряването на критерии (това може да 
отнеме повече от 4 години, както и липсата на хармонизация на критериите, приети за 
подобни категории продукти.

Налице е, освен това, липса на съгласуваност с подобни маркировки, присъстващи на 
национално равнище, които в някои случаи, използват различни параметри за един и 
същи тип продукти и са по-познати и популярни от екомаркировката. 

С оглед на разрешаването на тези порблеми, Комисията представи предложение за нов 
регламент. Докладчикът подкрепя това предложение в голямата му част. 

Предложението въвежда голям брой промени, които се отнасят до критериите за 
одобряване и нова система за присъждане на знака. 

Старата система, която предвиждаше подписването на договор между компетентния 
орган и оператора, се заменя от система на регистрация. 

Добавят се разпоредби за подобряване на координацията с националните системи за 
сертифициране. 

За улесняване на подход, действащ на няколко равнища, се предвижда различни 
действащи лица - Комисията, държавите-членки и оператори в сектора - да получат 
правомощия да популяризират системата, както и да играят водеща роля в 
разработването и уточняването на критериите.

Предложението на Комисията въвежда няколко нови категории продукти, сред които 
обработените храни, рибни продукти и продукти от аквакултури.

Предложение на докладчика

Докладчикът внесе предложения за няколко промени в предложението, ръководейки се 
от три основни насоки: 

- запазване на доверието на потребителите във високите стандарти, 
представлявани от екомаркировката; 

- подобряване на разпространението на екомаркировката чрез действия за 
повишаване на осведомеността на потребителите и разширяване на броя на 
категориите продукти, които могат да се ползват от нея; 

- гарантиране, че процедурата за одобряване на критерии е в състояние да върви в 
краг с времето и с равнището на иновации, носено от продуктите на пазара, като 
същевременно запазят високото екологично качество и осигурят участието на 
всички секторни оператори и заинтересовани страни; 
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Докладчикът премахна позоваванията на обработени храни, рибни продукти и 
продукти от аквакултури, тъй като не счита за целесъобразно диференцираното 
третиране на тези категории продукти, а още по-малко, прилагането на различни 
правила за обработени и необработени хранителни продукти. Важно е също така да се 
оцени внимателно риска от объркване с биологичните продукти. 

По гореизложените съображения, изглежда целесъобразно решението дали 
екомаркировката следва да се присъжда на един или друг вид хранителни продукти да 
бъде поверено на експертите: единствено лица с необходимите технически познания 
могат да преценят степента на съобразеност с околната среда на даден хранителен 
продукт за целия му жизнен цикъл. 

По отношение на новата процедура, от съществено значение е да се поясни, че 
регистрацията на нови продукти с екомаркировка трябва винаги да се предшества от 
проверки  относно действителното наличие на критериите, т.е. проверки, които не се 
основават единствено на документи. Предивд това, докладчикът въвежда отново, чрез 
специфично изменението, понятието за предварителен контрол, който да се извършва 
преди присъждането на екомаркировката. 

Като се има предвид доброволния характер на маркировката и високите очаквания, 
които потребителите иамт по отношение на продуктите, носещи цветето на 
екомаркировката, докладчикът въвежда отново разпоредба, съгласно която 
екомаркировката не може да се присъжда на продукти, съдържащи вещества, които са 
опасни за здравето на потребителите или за околната среда. 

С оглед поддържане на доверието в системата за сертифициране на екомаркиворката, 
от съществено значение е, по отношение на продуктите, носещи този знак, да се запази 
принципа за защита на здравето на потребителя и на околната среда. 

Въпреки това, съзнавайки, че подобна забрана би могла да ограничи възможностите 
екомаркировката да обхване по-широка гама от категории продукти, докладчикът 
предвижда възможността Комисията да има право да предлага обосновани изключения 
от горецитирания принцип, чрз процедурата на комитология и за специфични 
категории продукти.

Освен това, като има предвид, че законодателната рамка на ЕС (REACH, GRIS, и т.н.) е 
ориентирана във все по-голяма степен към намаляване на изпитването върху животни, 
докладчикът смята, че горецитирания принцип следва да бъде включен и в 
доброволната схема за екомаркировка, чиято цел е разработването и сертифицирането 
на продукти, отговарящи на най-високите екологични стандарти.

По отношение на одобряване на критерии за специфични категории продукти, много 
оператори в сектора са критични относно дългата процедура по одобряване на 
критериите и следователно тяхното бързо остаряване, след като вече са приети, по 
отношение на развитието на пазара.

По тази точка, предложенията на докладчика са две: 
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- с цел намаляване на сроковете за приемане на критериите, да се въведе срок от не 
повече от 180 дни от завършване на оценката до одобряване на критериите от страна на 
Комисията; 

- въвеждане на опростена и съкратена процедура на преразглеждане за несъществени 
изменения на критериите (вж. новото приложение)

По отношение на дейностите за популяризиране (предишния член 12 от регламента), 
необходимо е да се подобри информираността на потребителите и да се организират 
кампании за повишаване на осведомеността, като същевременно финансиране от ЕС се 
използва и за консултантски услуги, които да подпомагат предприятията с 
практическите аспекти на регистрирането на категории продукти.

От същественто значение е също така да се обърне особено внимание на МСП, като се 
повиши тяхната осведоменост относно екомаркировката и им се позволи да участват в 
процеса на вземане на решения относно критериите, отчитайки техните специфични 
потребности. 

В заключение, докладчикът вижда в екомаркировката едно извънредно полезно 
средство за поодбряване на съобразеността на европейските продукти с околната среда 
и за стимулиране на изследванията и технологическите иновации.

Предизивкателството е да се осигурят точни параметри, които вземат предвид 
екологичните характеристики на прадукт или услуга по време на целия им жизнен 
цикъл. Необходими са надеждни и неопровержими критерии, с цел да се гарантира 
високо качество през целия жизнен цикъл на продуктите и да се запази доверието на 
потребителите в екомаркиворката.
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