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RÖVID INDOKOLÁS

Tartalom és cél
Az alábbiakban módosított javaslatnak az a célja, hogy egy ökocímkének – egy kiválósági 
címkének – a legjobb teljesítményt nyújtó termékek és szolgáltatások számára, környezeti 
kritériumok alapján történő odaítélésével a környezetbarát termékek és szolgáltatások 
irányába terelje a fogyasztókat. A gyártók az ökocímke logóját (EU-virág) 
marketingeszközként használhatják fel e termékek és szolgáltatások népszerűsítésére. A 
rendelet a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló 1980/2000/EK 
rendelet helyébe lép; ennek problémája a címke gyenge ismertsége és az ipar általi gyenge 
elfogadottsága, ami a túlzottan bürokratikus folyamatokból és igazgatásból fakad.

Az ITRE bizottság számára fontos szempontok
Az EU ökocímkerendszeréről szóló rendelet felülvizsgálata alkalmas lehet arra, hogy pozitív 
hatást fejtsen ki az energiahatékonyságra és az ipar versenyképességére az EU-n belül. 

Először is, az EU ökocímkerendszerének felülvizsgálata a kritériumok megszabásának jobb 
rendszerét határozza meg, és ezen fog múlni, hogy az EU korszerű és nagyra törő, ám elérhető 
energiahatékonysági szabványokkal élen fog-e járni.

Másodszor, a rendszer átdolgozása alkalmas arra, hogy további lehetőségekhez juttassa a 
vállalkozásokat. A belső piacon hatékony marketingeszközként használhatják az EU-virágot, 
egyben hozzájárulva ezzel a környezeti fenntarthatósághoz, és kedvezőbb helyzetet teremtve a 
fogyasztók számára, akik egyre nagyobb mértékben keresik a környezetbarátabb termékeket 
és szolgáltatásokat.

A jelenlegi rendelettel sajnálatos módon nem sikerült kielégítő eredményeket elérni. Az 
előadó ezért annak biztosítására törekszik, hogy a vállalkozásokat az önkéntes rendszerben 
való részvételre biztató, erőteljesebb ösztönzőket teremtsenek, és hogy elkerüljék az iparra 
nehezedő szükségtelen pénzügyi és adminisztratív terheket, anélkül, hogy ez kárára válna a 
rendszer hitelességének.

Az előadó különösen a fenti kérdéseket figyelembe véve a javasolt rendelet következő elemeit 
igyekszik javítani.

Az élelmiszerek kívül tartása a rendelet hatályán

A felülvizsgált rendelet a feldolgozott élelmiszerek bevonását szorgalmazza, oly módon, hogy 
az ökocímke odaítélésének kritériumai csak azok feldolgozására, szállítására és 
csomagolására vonatkoznának. Ez súlyos következetlenséghez vezetne, és elbizonytalanítaná 
a fogyasztókat.

Először is, a rendelet élelmiszertermékek egy korlátozott körére való javasolt alkalmazása 
(feldolgozott élelmiszerek, halászati és akvakultúra-termékek) az élelmiszerek önkényes 
megkülönböztetéséhez vezetne. Másodszor, a kizárólag az élelmiszertermékek töredékének 
feldolgozására, szállítására és csomagolására irányuló vizsgálat sértené az életcikluson 
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alapuló megközelítést, és az élelmiszertermékek életciklusának éppen azt a szakaszát 
hanyagolná el, amely a legnagyobb hatással van a környezetre, vagyis a termelést és a 
fogyasztást. Harmadszor, ez a bioélelmiszerekre vonatkozó meglévő jogszabályokkal való 
kavarodáshoz vezethetne. Az előadó ezért azt javasolja, hogy az élelmiszertermékek 
címkézési követelményeivel kapcsolatban uniós szinten külön folyjon a munka, az 
élelmiszerekre vonatkozó meglévő uniós jogszabályokkal összhangban.

A kritériumok megszabása tekintetében az életcikluson alapuló világos megközelítés 
hangsúlyozása

A kritériumok kidolgozása során a termékek teljes életciklusát figyelembe kell venni annak 
érdekében, hogy valódi tartalommal bíró ökokövetelményeket alakítsanak ki, amelyek 
lehetővé teszik a fogyasztók fenntarthatóbb fogyasztás irányába, illetve az ipar fenntarthatóbb 
termelési minták irányába történő terelését.

Az uniós ökocímke felismerésének javítása

A legszembeszökőbb probléma az, hogy az uniós fogyasztók nem ismerik fel az ökocímkét.
Ezért mindennél fontosabb a fogyasztók és a gyártók tudatosságának növelése. A 
szubszidiaritás elvének figyelembevételével az ökocímke népszerűsítésének feladata a 
tagállamokra hárul. Bizonyos útmutatás azonban uniós szinten is adható az ökocímke 
népszerűsítésével kapcsolatos kölcsönös tanulás folyamatába való bekapcsolódáshoz, különös 
tekintettel arra, hogy a nemzeti ökocímkék egyes tagállamokban nagyon sikeresek. Az állami 
szektor továbbá fontos szerepet játszhat az ökocímkék népszerűsítésében azzal, hogy ezeket a 
közbeszerzési eljárásokban figyelembe veszi.

Mivel a népszerűsítő tevékenységekhez megfelelő finanszírozásra van szükség, a 
nyilvántartásba vételi díjakból származó bevételek egy részét az ökocímke népszerűsítésébe 
kellene befektetni. Ez hatékonyabbá fogja tenni a rendszert mint marketingeszközt, és több 
gyártó számára teszi vonzóvá felhasználását – ami pedig további nyilvántartásba vételi díjakat 
fog kitermelni.

Nyilvántartásba vételi díjak

Az előadó üdvözli a felelős szervek által az ökocímke-használókra kiszabott jelenlegi éves 
díjak eltörlésére irányuló javaslatot, amely jelentős lépés a rendszer kevésbé bürokratikus 
szervezése és a vállalatokra nehezedő adminisztratív teher csökkentése irányába. A 
nyilvántartásba vétel feldolgozása érdekében egy legfeljebb 1000 EUR összegű díjat javasol, 
az egyes vállalkozások nagyságával arányosan, ugyanakkor azt javasolja, hogy a 
tagállamoknak – a rendszer népszerűsítését célzó intézkedésként – legyen lehetőségük arra, 
hogy semmilyen díjat ne számítsanak fel.  

A piacfelügyelet erősítése

A piacfelügyeletet erősíteni kell, különösen a közös piacon belüli egyenlő feltételek 
szavatolása érdekében. Ezért gondoskodni kell arról, hogy az egyes tagállamokban 
rendelkezésre álljanak a szükséges erőforrások a piacfelügyelet biztosításához.

Átlátható és megkülönböztetésmentes nyilvántartásba vétel
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Az uniós és a harmadik országbeli gyártók közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében 
ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni az ökocímke használatának nyilvántartásba 
vételére. Ez azt jelenti, hogy azok a gyártók, akik alkalmazni kívánják az ökocímkét, bármely 
tagállamban nyilvántartásba vetethetik magukat, ahol a terméket forgalomba hozzák.
Meghatározott rendelkezések hivatottak a nyilvántartásba vétel átláthatóságának növelésére és 
a fogyasztók lehetséges elbizonytalanításának elkerülésére.

A termékcsoportok gyors bővülése

A rendeletnek olyan rendszert kell létrehoznia, amely több termékcsoport esetében lehetővé 
teszi a kritériumok gyors kialakítását. A termékcsoportok korlátozott mennyisége 
nyilvánvalóan akadályozta az ökocímke mint marketingeszköz szélesebb körű hatását. A 
termékcsoportok számának bővítése így több cég számára fogja lehetővé tenni a részvételt a 
rendszerben.

E célból munkavégzési tervet kell létrehozni, és e munkavégzési terv végrehajtása 
tekintetében határidőket kell megszabni.

Az előadó ezen felül intézkedéseket javasol annak biztosítása céljából, hogy a kritériumok 
tudományos elveken alapuljanak, és hogy biztosított legyen a részt vevő érdekelt felek 
alkalmassága.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közösségi ökocímke-rendelet 
hatályának kiterjesztésével 
megakadályozható a különböző egyéb 
ökocímkézési rendszerek elterjedése, és 
nőhet a környezetvédelmi teljesítmény 
azokban az ágazatokban, ahol a 
környezetre gyakorolt hatás a fogyasztói 
választást befolyásoló tényező. A világos 
elkülönítés érdekében azonban e rendelet 

(3) A közösségi ökocímke-rendelet 
hatályának kiterjesztésével 
megakadályozható a különböző egyéb 
ökocímkézési rendszerek elterjedése, és 
nőhet a környezetvédelmi teljesítmény 
azokban az ágazatokban, ahol a 
környezetre gyakorolt hatás a fogyasztói 
választást befolyásoló tényező. Az 
élelmiszertermékeket azonban –
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hatályát egyeztetni kell az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007.
június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 
hatályával.

sajátosságaikra tekintettel – ki kell zárni e 
rendelet hatálya alól. A Bizottságnak 
valamennyi érdekelt féllel – köztük a 
tudományos közösséggel, a civil 
társadalommal és az iparral – együtt kell 
működnie a feldolgozott és feldolgozatlan 
élelmiszertermékek környezeti 
teljesítményét jelző ökocímke 
kidolgozásának megkönnyítése érdekében, 
amely a termék teljes életciklusát felöleli, 
figyelembe véve az élelmiszer 
sajátosságait az egészség és a táplálkozás 
szempontjából, és tekintettel a meglévő 
jogszabályokra és a jogszabályok 
alakulására az Európai Unió egészében.

Indokolás

Az élelmiszerek kizárása a meglévő rendelet hatálya alól az EU élelmiszerekre vonatkozó 
meglévő jogszabályaival való összeütközés, valamint a fogyasztók elbizonytalanításának 
elkerülését szolgálja. Összhangban van az életciklus elvével is, amely e rendelet egyik 
legfontosabb paramétere. A Bizottságnak meg kell könnyítenie a feldolgozott és 
feldolgozatlan élelmiszertermékek környezeti teljesítményét jelző ökocímke kidolgozását, 
amely a termék teljes életciklusát felöleli, és figyelembe veszi e termékcsoport sajátosságait.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közösségi ökocímkerendszer része az 
Európai Bizottság fenntartható termelésre 
és fogyasztásra vonatkozó 
szakpolitikájának, amely az előállítás és a 
fogyasztás környezet- és egészségkárosító, 
a természeti erőforrásokat kimerítő 
hatásainak csökkentésére irányul. A 
rendszer az ökocímke használatán 
keresztül azokat a termékeket kívánja 
népszerűsíteni, amelyek kiemelkedő 
környezetvédelmi teljesítménnyel 
rendelkeznek. Ennek megfelelően indokolt 
az a kívánalom, hogy az ökocímke-
tanúsítvány odaítélési követelményeinek 
alapja a környezetvédelem terén 

(4) A közösségi ökocímkerendszer része az 
Európai Bizottság fenntartható termelésre 
és fogyasztásra vonatkozó 
szakpolitikájának, amely az előállítás és a 
fogyasztás környezet- és egészségkárosító, 
a természeti erőforrásokat kimerítő 
hatásainak csökkentésére irányul. A 
rendszer az ökocímke használatán 
keresztül azokat a termékeket kívánja 
népszerűsíteni, amelyek kiemelkedő 
környezetvédelmi teljesítménnyel 
rendelkeznek. Ennek megfelelően indokolt 
az a kívánalom, hogy az ökocímke-
tanúsítvány odaítélési követelményeinek 
alapja a környezetvédelem terén 
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kiemelkedő, közösségi piacon forgalmazott 
termékek környezetvédelmi 
teljesítményszintje legyen. Az említett 
követelményeknek az egyszerű 
alkalmazhatóság érdekében közérthetőnek 
kell lenniük, ezért a termékek 
legmeghatározóbb környezeti hatásaira kell 
korlátozódniuk.

kiemelkedő, közösségi piacon forgalmazott 
termékek környezetvédelmi 
teljesítményszintje legyen. Az említett 
követelményeknek az egyszerű 
alkalmazhatóság érdekében közérthetőnek 
kell lenniük, és a legújabb technológiai 
fejlődést figyelembe vevő tudományos 
bizonyítékokon kell alapulniuk. Az 
említett követelményeknek 
piacorientáltnak kell lenniük, és a
termékek teljes életciklusuk alatt kifejtett,
legmeghatározóbb környezeti hatásaira kell 
korlátozódniuk.

Indokolás

Azoknak a kritériumoknak, amelyeket a termékeknek az ökocímke viseléséhez teljesíteniük 
kell, hitelesnek kell lenniük. Ez csak akkor lehet így, ha ezek megbízható tudományos 
alapokon nyugszanak, és rendszeresen figyelembe veszik a legfrissebb technológiai 
fejleményeket. Ezeknek a kritériumoknak lehetőség szerint figyelembe kell venniük a termék 
(áru vagy szolgáltatás) teljes életciklusa alatt elfogyasztott összes erőforrást, és a termék 
teljes életciklusához kötődő összes környezeti és egészségügyi következményt.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A közösségi ökocímkerendszernek a 
különböző biztonsági értékelési módok 
elkerülése érdekében figyelembe kell 
vennie a meglévő közösségi 
jogszabályokat.

Indokolás

Az ökocímke-rendelet nem vezethet ahhoz, hogy az Európai Unióban különböző 
megközelítéseket alkalmazzanak a vegyi anyagok biztonsági értékelése, kezelése és használata 
tekintetében, amelyekre jelenleg a REACH, valamint az osztályozásról és címkézésről szóló 
irányelv vonatkozik. A meglévő jogszabályoknak kell továbbra is érvényesülniük.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közösségi ökocímkerendszer 
egyszerűsítéséhez és az ökocímke 
használatával járó adminisztratív terhek 
csökkentéséhez a jelenlegi értékelési és 
ellenőrzési eljárásokat nyilvántartási
rendszerrel kell felváltani.

(6) A közösségi ökocímkerendszer 
egyszerűsítéséhez és az ökocímke 
használatával járó adminisztratív terhek 
csökkentéséhez a jelenlegi értékelési és 
ellenőrzési eljárásokat egy harmonizált
nyilvántartási rendszerbe kell foglalni, 
amelyet valamennyi tagállamban és 
felelős szervnél alkalmazni kell.

Indokolás

Fontos, hogy a nyilvántartási rendszer kiegészítse az értékelési és ellenőrzési eljárásokat, 
hogy a rendszer hitelessége ne essen a rugalmasság áldozatául.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Annak érdekében, hogy e rendelet 
jövőbeni felülvizsgálatai alkalmával a 
közösségi ökocímkerendszer alkalmazása 
megerősödjön, mindenképpen át kell térni 
a legjobb teljesítményű termékek 10%-os 
követelményéről a termékcsoportok 
osztályozási rendszerének bevezetésére, a 
fenntartható fogyasztói döntések 
elősegítése, valamint annak érdekében, 
hogy a gyártók folyamatos ösztönzést 
kapjanak kínálatuk javítására.

Indokolás

A közösségi ökocímke alkalmazásának tényleges elterjesztése szempontjából a „legjobb 10% 
rendszere” nem tűnik elég hatékonynak. Minden termékcsoport minden egyes terméke 
számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy pályázzon a címkére , azt a terméken 
feltüntesse, illetve az osztályozási rendszernek megfelelően az „A”, „B” vagy a „C” jelzéssel 
jelezze a környezeti teljesítményt.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ökocímke-használatra vonatkozó 
eljárás egyszerűsödésével indokolt 
rendelkezni az ökocímke használatának 
feltételeiről, és azok teljesítése érdekében 
elő kell írni a felelős szervek számára a 
hitelesítést, melynek eredményeitől 
függően az ökocímke használata akár el is 
utasítható. Indokolt követelmény továbbá a 
tagállamokkal szemben, hogy határozzanak 
meg szankciókat arra az esetre, ha az ezen 
rendeletben foglaltak sérülnének, illetve 
biztosítsák azok végrehajtását.

(8) Az ökocímke-használatra vonatkozó 
eljárás egyszerűsödésével indokolt 
rendelkezni az ökocímke használatának 
feltételeiről, és azok teljesítése érdekében 
elő kell írni a felelős szervek számára a 
hitelesítést, melynek eredményeitől 
függően az ökocímke használata akár el is 
utasítható. Indokolt követelmény továbbá a 
tagállamokkal szemben, hogy határozzanak 
meg szankciókat arra az esetre, ha az ezen 
rendeletben foglaltak sérülnének, illetve 
biztosítsák azok végrehajtását. A 
tagállamoknak e célból szavatolniuk kell 
valamennyi szükséges pénzügyi eszköz és 
emberi erőforrás biztosítását a felelős 
szervek számára.

Indokolás

A felelős szervek megfelelő működése nagymértékben függ a tagállamok által a 
rendelkezésükre bocsátott erőforrásoktól.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Promóciós fellépésekkel kell 
gondoskodni arról, hogy a közösségi 
ökocímke fogalma jobban beépüljön a 
köztudatba, és ennek nyomán a fogyasztók 
tisztában legyenek a címke jelentésével, és 
tájékozottabban dönthessenek egy adott 
termék megvásárlásakor.

(9) Promóciós fellépésekkel kell 
gondoskodni a nyilvánosság 
tájékoztatásáról, valamint arról, hogy a 
közösségi ökocímke fogalma jobban 
beépüljön a köztudatba, és ennek nyomán a 
fogyasztók tisztában legyenek a címke 
jelentésével, és tájékozottabban 
dönthessenek egy adott termék 
megvásárlásakor. A nyilvántartásba vételi 
kérelem tekintetében e rendelet alapján 
felszámított esetleges díjakból származó 
bevételeket elsősorban marketingcélokra 
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kell fordítani.

Indokolás

Világos, hogy a jelenlegi rendszer egyik fő hiányossága a fogyasztói tudatosság gyenge 
marketing miatti hiánya. Ezért fontos, hogy e célra jelentős összegű pénzügyi forrásokat 
fordítsanak.  Promóciós fellépésekkel kell gondoskodni a nyilvánosság tájékoztatásáról, 
valamint arról, hogy a közösségi ökocímke fogalma jobban beépüljön a köztudatba, és ennek 
nyomán a fogyasztók tisztában legyenek a címke jelentésével, és tájékozottabban 
dönthessenek egy adott termék megvásárlásakor.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A közösségi ökocímkerendszernek az 
eltérő megközelítések és a vállalkozásokat 
terhelő adminisztratív terhek növelésének 
elkerülése érdekében figyelembe kell 
vennie a meglévő közösségi 
jogszabályokat. Ezért növelni kell a 
szinergiát a különböző termékekkel
kapcsolatos politikai eszközök között, ezzel 
biztosítva a követelmények 
megjelenésének harmonizált 
keretrendszerét.

Indokolás

Mivel az ökocímke csak egy alkotóeleme a fenntartható termelést és fogyasztást célzó 
cselekvési tervnek, nagyon fontos, hogy biztosított legyen a szinergia a terv többi 
intézkedésével.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Mivel a kisvállalkozásoknak gyakran 
nagyobb nehézségeket okoz az új 
rendelkezésekhez és szabályokhoz való 
igazodás, ezért az ökocímkéről való 
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tájékoztatás feladatát is a készülő európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag által 
létrehozandó tájékoztatási hivatalokra kell 
bízni.

Indokolás

A kkv-k dolgának megkönnyítése érdekében fontos kapcsolatokat létrehozni az 
ökocímkerendszer és az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag között.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) Mivel a különböző 
ökocímkerendszerek mindig többlet 
munkával járnak – különösen a 
kisvállalkozások számára –, a 
Bizottságnak tevékenyen közre kell 
működnie a különböző rendszerek 
közelítésében,

Indokolás

Nagyon fontos a kkv-k adminisztrációs kötelezettségeinek figyelembe vétele, és törekedni kell 
azok lehetőség szerinti csökkentésére.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A környezetvédelmi címkével ellátott 
termékek forgalmazásának nemzeti és 
közösségi szintű előmozdítása érdekében, 
valamint a fogyasztók elbizonytalanítását 
elkerülendő szorosabban össze kell 
hangolni a közösségi ökocímkerendszert és 
a tagállamok ökocímkerendszereit.

(10) A környezetvédelmi címkével ellátott 
termékek forgalmazásának nemzeti és 
közösségi szintű előmozdítása érdekében, 
valamint a fogyasztók elbizonytalanítását 
elkerülendő szorosabban össze kell 
hangolni a közösségi ökocímkerendszert és 
a tagállamok ökocímkerendszereit, 
valamint létre kell hozni egy hivatalos 
uniós honlapot, amely a fogyasztók 
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tájékoztatása céljából összegyűjt minden, 
az ökocímkézéssel kapcsolatos uniós 
információt és gyakorlatot. E párhuzamos 
rendszerek a legjobb gyakorlatok 
kicserélésével mindkét címke 
szempontjából előnyös helyzetet kell 
teremtsenek. A közösségi 
ökocímkerendszernek ezenfelül 
népszerűsítenie kell az ökocímkével 
ellátott termékeket a nemzeti piacokon, és 
meg kell könnyítenie az ökocímkével 
ellátott termékek bejutását más 
tagállamok piacaira.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikke értelmében vett
élelmiszertermékek tekintetében ez a 
rendelet csak a feldolgozott 
élelmiszerekre, valamint a halászati és az 
akvakultúra-termékekre alkalmazandó.

Ez a rendelet a 178/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke 
értelmében vett élelmiszertermékekre nem
alkalmazandó.

Indokolás

Az élelmiszerek kizárása a meglévő rendelet hatálya alól az EU élelmiszerekre vonatkozó 
meglévő jogszabályaival való összeütközés, valamint a fogyasztók elbizonytalanításának 
elkerülését szolgálja. Összhangban van az életciklus elvével is, amely e rendelet egyik 
legfontosabb paramétere. A Bizottságnak meg kell könnyítenie a feldolgozott és 
feldolgozatlan élelmiszertermékek környezeti teljesítményét jelző ökocímke kidolgozását, 
amely a termék teljes életciklusát felöleli, és figyelembe veszi e termékcsoport sajátosságait.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Minden tagállam biztosítja az e 
rendeletben előírtak végrehajtásáért felelős 
szerv vagy szervek (a továbbiakban: felelős 

1. Minden tagállam biztosítja az e 
rendeletben előírtak végrehajtásáért felelős 
szerv vagy szervek (a továbbiakban: felelős 
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szerv vagy szervek) kijelölését és 
működését. Ha párhuzamosan több felelős 
szerv is működik, a tagállam meghatározza 
azok hatáskörét és a rájuk vonatkozó 
koordinációs követelményeket.

szerv vagy szervek) kijelölését és 
működését, azok megfelelő anyagi 
eszközökkel és munkaerővel való ellátása 
révén. Ha párhuzamosan több felelős szerv 
is működik, a tagállam meghatározza azok 
hatáskörét és a rájuk vonatkozó 
koordinációs követelményeket.

Indokolás

A felelős szervek megfelelő működése nagyban függ a tagállamok által számukra biztosított 
forrásoktól.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A környezetvédelmi teljesítmény 
meghatározásához a környezetvédelem 
terén a közösségi piacon legjobban teljesítő 
termékek adnak viszonyítási alapot. Ehhez 
a termékek teljes életciklusa során a 
környezetet érintő legsúlyosabb, 
tudományosan bizonyított hatásokat kell 
megvizsgálni, amelyek magukban 
foglalhatják az éghajlatváltozást előidéző 
hatásokat, a természetre és a 
biodiverzitásra gyakorolt hatást, az 
energia- és az erőforrás-felhasználást, a 
hulladéktermelést, a szennyezőanyag-
kibocsátást minden környezeti elem 
esetében, a környezetszennyező fizikai 
hatásokat, valamint a közösségi 
jogszabályokban meghatározott, a 
környezetre potenciálisan veszélyt jelentő
anyagok használatát, illetve kibocsátását. A 
különböző termékcsoportokra 
alkalmazandó meglévő ökocímke-
követelményeket az e cikkben 
körvonalazott, életcikluson alapuló 
megközelítéssel való teljes összhang 
érdekében ….* múlva felül kell vizsgálni.

2. A környezetvédelmi teljesítmény 
meghatározásához a környezetvédelem 
terén a közösségi piacon legjobban teljesítő 
termékek adnak viszonyítási alapot. Ehhez 
meg kell vizsgálni a termékek életciklusa 
során a környezetet érintő legsúlyosabb 
hatásokat, különösen az éghajlatváltozást 
előidéző hatásokat, a természetre és a 
biodiverzitásra gyakorolt hatást, az 
energia- és az erőforrás-felhasználást, a 
hulladéktermelést, a szennyezőanyag-
kibocsátást minden környezeti elem 
esetében, a környezetszennyező fizikai 
hatásokat, valamint a veszélyes anyagok
használatát, illetve kibocsátását.

* e rendelet elfogadást követő 18 hónap.
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Indokolás

A legtöbb esetben a termékcsoportokra vonatkozó jelenlegi ökocímke-követelmények nem 
tükrözik az e cikkben szereplő, valós életciklus-megközelítést. Emellett a (4) 
preambulumbekezdés előírása szerint a követelményeket a termék legfontosabb környezeti 
jellemzőire kell korlátozni. Ennél fogva a Bizottságnak a legsürgősebben felül kell vizsgálnia 
a termékcsoportokra vonatkozó jelenlegi követelményeket annak biztosítására, hogy azok 
összhangban legyenek ezekkel a megközelítésekkel és elvekkel. A meglévő jogszabályok, mint 
a REACH, megfelelő kockázatkezelést biztosítanak a vegyi anyagok tekintetében, és céljuk 
többek között azok környezeti hatásainak csökkentése.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ökocímke-követelmények rögzítik 
azokat a környezetvédelmi előírásokat, 
amelyeket egy adott terméknek teljesítenie 
kell az ökocímke engedélyezett 
használatához.

3. Az ökocímke-követelmények rögzítik 
azokat a környezetvédelmi előírásokat, 
amelyeket egy adott terméknek teljes 
életciklusa alatt teljesítenie kell az 
ökocímke engedélyezett használatához, 
figyelembe véve a legfrissebb technológiai 
fejleményeket, valamint az előírások 
ésszerű időn belüli teljesítéséhez 
szükséges kiigazítások műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóságát.

Indokolás

Azoknak a kritériumoknak, amelyeket a termékeknek az ökocímke viseléséhez teljesíteniük 
kell, hitelesnek kell lenniük. Ez csak akkor lehet így, ha ezek megbízható tudományos 
alapokon nyugszanak, és ha ezek rendszeresen figyelembe veszik a legfrissebb technológiai 
fejleményeket. Ezeknek a kritériumoknak lehetőség szerint figyelembe kell venniük a termék 
(áru vagy szolgáltatás) teljes életciklusa alatt elfogyasztott összes erőforrást, és a termék 
teljes életciklusához kötődő összes környezeti és egészségügyi következményt.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az ökocímke használatára vonatkozó 
követelmények építenek más 

6. Az ökocímke használatára vonatkozó 
követelmények a szinergia növelése 
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környezetvédelmi címkerendszerek 
követelményeire is, ha egy adott 
termékcsoportban már léteznek.

érdekében építenek más környezetvédelmi 
címkerendszerek követelményeire is, ha 
egy adott termékcsoportban már léteznek.
A címkézésre vonatkozó meglévő 
közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó 
termékek esetében az ökocímke-
kritériumoknak mindig meg kell felelniük 
a legszigorúbb környezetvédelmi 
követelményeknek.

Indokolás

Az ökocímke egy kiválósági díj. Következésképpen – jóllehet, kívánatos a szükségtelen 
adminisztratív terhek elkerülése a meglévő jogszabályok keretében már rögzített kritériumok 
figyelembevételével – az is fontos, hogy ezek a kritériumok megfeleljenek a legszigorúbb 
környezeti követelményeknek.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok, a felelős szervek és egyéb 
érdekeltek szintén kezdeményezhetik az 
ökocímke-használat követelményeinek 
kidolgozását vagy felülvizsgálatát, illetve 
az ez irányú törekvések élére állhatnak, 
miután egyeztettek az EUÖB-vel.

A tagállamok, a felelős szervek és egyéb 
érdekeltek semlegességről, objektivitásról 
és az iparra irányuló kiegyensúlyozott 
szemléletről tanúbizonyságot téve szintén 
kezdeményezhetik az ökocímke-használat 
követelményeinek kidolgozását vagy 
felülvizsgálatát, illetve az ez irányú 
törekvések élére állhatnak, miután 
egyeztettek az EUÖB-vel.

Indokolás

Az ökocímke-kritériumoknak kellően piacorientáltnak kell lenniük ahhoz, hogy sikerüljön a 
közösségi piacon a legjobb környezeti teljesítményű termékek és szolgáltatások elterjesztése. 
Ez tisztességes és átlátható eljárással érhető el, amelybe minden érdekelt felet bevonnak, és 
amely figyelembe veszi az ipar nézeteit.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az akvakultúra-termékektől különböző 
feldolgozott élelmiszerek esetében a 
kidolgozott követelmények csak a 
feldolgozásra, a szállításra és a 
csomagolásra vonatkozhatnak.

törölve

Indokolás

Az élelmiszerek kizárása a meglévő rendelet hatálya alól az EU élelmiszerekre vonatkozó 
meglévő jogszabályaival való összeütközés, valamint a fogyasztók elbizonytalanításának 
elkerülését szolgálja. Összhangban van az életciklus elvével is, amely e rendelet egyik 
legfontosabb paramétere. A Bizottságnak meg kell könnyítenie a feldolgozott és 
feldolgozatlan élelmiszertermékek környezeti teljesítményét jelző ökocímke kidolgozását, 
amely a termék teljes életciklusát felöleli, és figyelembe veszi e termékcsoport sajátosságait.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A munkaterv

1. A Bizottság e rendelet hatálybalépése 
után az EUÖB-vel folytatott előzetes 
konzultációt követően egy éven belül 
elkészíti és közzéteszi a közösségi 
ökocímkére vonatkozó munkatervet.
2. A munkaterv tartalmazza az 
ökocímkerendszer kidolgozásának 
stratégiáját, valamint a közösségi fellépés
szempontjából prioritásnak minősülő 
termékek nem kimerítő felsorolását.
3. A munkatervet bizonyos időszakonként 
felülvizsgálják.

Indokolás

A munkaterv meg fogja könnyíteni a Bizottság együttműködését az EUÖB-vel, ugyanakkor 
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biztosítani fogja a stratégiai döntéshozatalt és tervezést.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság az EUÖB-vel történő 
egyeztetést követően intézkedéseket fogad 
el az egyes termékcsoportok konkrét 
ökocímke-követelményeinek 
meghatározásához.

1. A Bizottság intézkedéseket fogad el az 
egyes termékcsoportok konkrét ökocímke-
követelményeinek meghatározásához.

Az ökocímke-követelmények tervezetét az 
I. mellékletben megállapított eljárással 
összhangban, a 7a. cikkben említett 
munkaterv figyelembevételével dolgozzák 
ki. A javasolt követelményeket tartalmazó 
dokumentumról konzultálni kell az 
EUÖB-vel, legkésőbb három hónappal azt 
követően, hogy az I. melléklet A. részének 
3. pontjában említett zárójelentést 
benyújtották a Bizottságnak. A Bizottság 
indokolással és dokumentumokkal 
támasztja alá a zárójelentésben benyújtott 
követelményekben elvégzett változtatások 
alapjául szolgáló érvelést.
A Bizottság legkésőbb három hónappal az 
EUÖB-vel folytatott konzultációt követően 
javaslatot nyújt be a 16. cikk alapján 
létrehozott bizottságnak az ökocímke-
követelményekről, és ezt követően 
intézkedéseket fogad el az egyes 
termékcsoportokra vonatkozó konkrét 
ökocímke-követelmények megállapítása 
érdekében. A Bizottság figyelembe veszi az 
EUÖB észrevételeit, és indokolással és 
dokumentumokkal támasztja alá az 
EUÖB-vel folytatott konzultációt követően 
a javaslatban elvégzett változtatások 
alapjául szolgáló érvelést.

Ezeket az intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen rendelet nem lényegi elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítása – a 16. 
cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 

Ezeket az intézkedéseket – amelyek célja 
az ezen rendelet nem lényegi elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítása – a 16. 
cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
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bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Indokolás

A határidők megállapítása azt a problémát hivatott kezelni, hogy a Bizottság szolgálatai 
közötti konzultációval nem sikerült késedelem nélkül megállapodásra jutni az ökocímke-
követelmények meghatározásáról vagy felülvizsgálatáról. Ez kulcsfontosságú a javasolt 
rendelet több termékkategória bevonására vonatkozó célja szempontjából.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) amennyiben erre mód van, megnevezi
azt a három fő környezetvédelmi jellemzőt, 
ami az ökocímkére kerül;

(b) amennyiben erre mód van,
megnevezheti azt a három fő 
környezetvédelmi jellemzőt, ami az 
ökocímkére kerül;

Indokolás

Kiemelkedően fontos egy olyan mechanizmus elfogadása, amelynek célja a termékek 
folyamatos fejlődésének figyelembe vétele, az ökocímke-követelmények érvényességi ideje 
alatt is. Jelenleg a termékekre vonatkozó követelményeket hosszú távra (pl. 3 év) állapítják 
meg, és azok nem rugalmasak; nagyon nehéz a megfogalmazásoknak az új, fenntarthatóbb 
összetevők bevonása, illetve a technikai fejlődés érdekében történő legkisebb megváltoztatása 
is, különösen úgy, hogy közben ne legyen szükség az ökocímke kérelmezési eljárásának a 
megismétlésére.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) meghatározza a követelmények és az 
értékelési kritériumok érvényességi 
időtartamát.

(c) meghatározza a követelmények és az 
értékelési kritériumok két évet meg nem 
haladó érvényességi időtartamát.

Indokolás

Kiemelkedően fontos egy olyan mechanizmus elfogadása, amelynek célja a termékek 
folyamatos fejlődésének figyelembe vétele, az ökocímke-követelmények érvényességi ideje 
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alatt is. Jelenleg a termékekre vonatkozó követelményeket hosszú távra (pl. 3 év) állapítják 
meg, és azok nem rugalmasak; nagyon nehéz a megfogalmazásoknak az új, fenntarthatóbb 
összetevők bevonása, illetve a technikai fejlődés érdekében történő legkisebb megváltoztatása 
is, különösen úgy, hogy közben ne legyen szükség az ökocímke kérelmezési eljárásának a 
megismétlésére.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) meghatározza a termék 
megváltoztatásának a követelmények 
érvényességi ideje alatt megengedett 
maximális mértékét.

Indokolás

Rendkívül fontos annak szavatolása, hogy a követelmények bizonyos fokú rugalmasságot 
mutassanak, és hogy ne kelljen ezeket minden alkalommal újra meghatározni, amikor egy 
termékcsoport kisebb változáson esik át.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ökocímke használatához a 
gyártóknak, importőröknek, 
szolgáltatóknak, nagy- és 
kiskereskedőknek a 4. cikkben említett, 
felelős szervek egyikénél nyilvántartásba 
kell vetetniük magukat az alábbi 
szabályoknak megfelelően:

1. Az ökocímke használatához a 
gyártóknak, importőröknek, 
szolgáltatóknak, nagy- és 
kiskereskedőknek a 4. cikkben említett, 
felelős szervek egyikénél nyilvántartásba 
kell vetetniük magukat a termék 
rendeltetési helye szerinti bármely 
tagállamban.

(a) ha a termék egyetlen tagállamból 
származik, a nyilvántartásba vételt az 
adott tagállam felelős szervénél kell 
kérelmezni;
(b) ha a termék azonos formában több 
tagállamból származik, a nyilvántartásba 
vételt az érintett tagállamok egyikének 
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felelős szervénél kell kérelmezni;

(c) ha a termék a Közösségen kívülről 
származik, a nyilvántartásba vételt a 
termék rendeltetési helye szerinti bármely 
tagállam felelős szervénél kell kérelmezni.
Az ökocímke két lehetséges formátumát a 
II. melléklet mutatja.

Az ökocímke két lehetséges formátumát a 
II. melléklet mutatja.

Az ökocímke kizárólag a nyilvántartásban 
szereplő és a vonatkozó ökocímke-
követelményeket teljesítő termékeken 
használható.

Az ökocímke kizárólag a nyilvántartásban 
szereplő és a vonatkozó ökocímke-
követelményeket teljesítő termékeken 
használható.

Indokolás

E módosítás célja a nyilvántartásba vétel egyszerűsítése azzal, hogy (a termék származási 
helyétől függetlenül) a nyilvántartásba vételt abban a tagállamban kell elvégezni, amelyben a 
terméket jelenleg vagy a jövőben forgalomba hozzák. A bizottsági javaslat az uniós 
termékekhez képest előnyt biztosít az Unión kívülről származó termékek számára: az 
előbbieket a termék származása szerinti tagállamban, míg az utóbbiakat a jelenlegi vagy 
jövőbeni forgalomba hozatal szerinti tagállamban kell nyilvántartásba venni. E módosítás 
megszüntetné ezt a problémát, és biztosítaná minden termék azonos kezelését.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A nyilvántartásba vételi kérelem 
feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős 
szerv 200 EUR összeghatárig díjat 
számolhat fel. Amennyiben a kérelem 
díjköteles, az ökocímke használatának 
feltétele a díj határidőre történő kifizetése.

3. A nyilvántartásba vételi kérelem 
feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős 
szerv a vállalkozás méretével arányosan 
1000 EUR összeghatárig díjat számolhat 
fel. Ez a díj a következőkön alapul:

a) a felelős szerveknél a vállalkozásoknak 
nyújtott tájékoztatással és segítséggel 
kapcsolatban felmerülő költségek; és
b) a nyilvántartásba vételi folyamat 
adminisztrációs költségei.
A tagállamok a rendszer 
népszerűsítésének eszközeként dönthetnek 
úgy, hogy semmilyen díjat nem 
számítanak fel. Amennyiben a kérelem 
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díjköteles, az ökocímke használatának 
feltétele a díj határidőre történő kifizetése.

Indokolás

A javasolt, legfeljebb 200 EUR összegű díj kétségtelenül túlságosan alacsony, és még a 
nyilvántartásba vétel költségeinek fedezésére sem elegendő. Igazságtalan is, mivel egyenlően 
kezeli az összes vállalkozást, méretüktől függetlenül. Végül pedig megfosztja a tagállamokat 
egy bevételi forrástól, amelyet az ökocímke népszerűsítésére és általában a rendszer 
fenntartására lehetne felhasználni. A tagállamok számára szabadon kell hagyni annak 
lehetőségét, hogy költséghatékony díjmértéket vezessenek be, vagy teljességgel felmentsék a 
kérelmezőket e kötelezettség alól.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A nyilvántartásba vételi kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül a felelős szerv ellenőrzi a (2) 
bekezdésben említett dokumentumokat.

4. A nyilvántartásba vételi kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül a felelős szerv ellenőrzi a (2) 
bekezdésben említett dokumentumokat, 
valamint azt, hogy a termék megfelel-e a 
Bizottság által a 8. cikk alapján elfogadott 
követelményeknek. 

Amennyiben a dokumentumokat
hiánytalannak találja, a felelős szerv 
minden egyes termékhez nyilvántartási 
számot rendel.

Amennyiben a dokumentumokat
jóváhagyja, és a termék megfelel a 
követelményeknek, a nyilvántartásba vétel 
pedig az értékelési és ellenőrzési 
követelményeknek, a felelős szerv minden 
egyes termékhez nyilvántartási számot 
rendel. A felelős szerv a jóváhagyási 
eljárást a kérelem benyújtásának 
időpontjától számított négy hónapon belül 
lefolytatja.

Indokolás

A jelenlegi rendelet egyik legfőbb előnye a nagyfokú hitelesség, amelyet nem szabad azzal 
veszélyeztetni, hogy a rugalmasság kedvéért eltörlik az ökocímke odaítélését megelőző 
ellenőrzési és értékelési eljárásokat. Ezt eddig harmadik fél által végzett ellenőrzés 
biztosította.

Módosítás 27
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A terméket nyilvántartó, felelős szerv 
minden bejegyzésről tájékoztatja a 
Bizottságot. A Bizottság összesített 
jegyzéket készít, amelyet rendszeresen 
frissít. A jegyzék nyilvánosan 
hozzáférhető.

6. A terméket nyilvántartó, felelős szerv 
minden bejegyzésről tájékoztatja a 
Bizottságot. A Bizottság összesített 
jegyzéket készít, amelyet rendszeresen 
frissít. A jegyzék nyilvánosan hozzáférhető
az ökocímke honlapján.

Indokolás

Az ökocímke elismertségét növelheti egy átlátható, látható és elérhető tájékoztatást nyújtó, 
felhasználóbarát honlap.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az ökocímke a nyilvántartásban 
szereplő termékeken és azok 
reklámanyagain tüntethető fel.

7. Az ökocímke a nyilvántartásban 
szereplő termékeken és azok 
reklámanyagain tüntethető fel. Az 
ökocímkét feltűnő helyen kell elhelyezni, 
valamint meg kell jelölni a szóban forgó 
terméket akkor is, ha azt más termékekkel 
együtt vásárolják meg.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A 834/2007/EK rendelet 
követelményeit nem kielégítő akvakultúra-
termékektől különböző feldolgozott 
élelmiszereken elhelyezett ökocímke 
mellett – ugyanazon a látómezőn belül –
olyan kiegészítő jelzést is el kell helyezni, 
amely arról tájékoztat, hogy a címke csak 

törölve
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a termék feldolgozásának, szállításának 
vagy csomagolásának környezetvédelmi 
teljesítményére utal. 
Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
a 834/2007/EK rendelet 24. cikkében 
előírt jelöléssel ellátott feldolgozott 
élelmiszerekre is alkalmazandó.

Indokolás

Az élelmiszerek kizárása a meglévő rendelet hatálya alól az EU élelmiszerekre vonatkozó 
meglévő jogszabályaival való összeütközés, valamint a fogyasztók elbizonytalanításának 
elkerülését szolgálja. Összhangban van az életciklus elvével is, amely e rendelet egyik 
legfontosabb paramétere. A Bizottságnak meg kell könnyítenie a feldolgozott és 
feldolgozatlan élelmiszertermékek környezeti teljesítményét jelző ökocímke kidolgozását, 
amely a termék teljes életciklusát felöleli, és figyelembe veszi e termékcsoport sajátosságait.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A terméket nyilvántartó, felelős szerv 
rendszeres jelleggel, illetve panasz esetén 
köteles ellenőrző vizsgálatot folytatni az 
általa rögzített bejegyzésekkel 
kapcsolatban. Az ellenőrző vizsgálat akár 
szúrópróbaszerű is lehet.

2. A terméket nyilvántartó, felelős szerv 
rendszeres jelleggel, illetve panasz esetén 
köteles ellenőrző vizsgálatot folytatni az 
általa rögzített bejegyzésekkel 
kapcsolatban. Az ellenőrző vizsgálat akár 
szúrópróbaszerű is lehet. A Bizottság 
szavatolja, hogy a felelős szervek 
rendszeresen szúrópróbaszerű 
ellenőrzéseket végezzenek. A tagállamok 
minden szükséges eszközzel ellátják a 
felelős szerveket ezeknek az 
ellenőrzéseknek a végrehajtásához.

Indokolás

A felelős szervek megfelelő működése nagyban függ a tagállamok által számukra biztosított 
forrásoktól.

Módosítás 31
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Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Kis- és középvállalkozások

A kis- és középvállalkozások védelme 
érdekében a Bizottság:
a) biztosítja, hogy az ökocímkerendszerről 
való tájékoztatást is a készülő európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag által 
létrehozandó tájékoztatási hivatalokra 
bízzák; valamint
b) előmozdítja a különböző címkézési 
rendszerek közelítését.

Indokolás

Nagyon fontos a kkv-k adminisztrációs kötelezettségeinek figyelembe vétele, és törekedni kell 
azok lehetőség szerinti csökkentésére.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi ökocímke és a nemzeti 
ökocímkerendszerek párhuzamos létezését 
a legjobb gyakorlatok kicserélése révén 
szavatolják. A közösségi 
ökocímkerendszer ezenkívül 
népszerűsítheti az ökocímkével ellátott 
termékeket a megfelelő nemzeti piacokon, 
és megkönnyítheti az ökocímkével ellátott 
termékek bejutását más tagállamok 
piacaira.
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság az EUÖB 
tagjaival együttműködve népszerűsítik a 
közösségi ökocímke használatát, a 
fogyasztók, gyártók, közbeszerzők, nagy-
és kiskereskedők és a közvélemény 
számára hozott felvilágosító 
intézkedésekkel és tájékoztatási 
kampányokkal, ezzel támogatva a rendszer 
fejlesztését.

A tagállamok és a Bizottság az EUÖB 
tagjaival együttműködve népszerűsítik a 
közösségi ökocímke használatát, a 
fogyasztók, gyártók, közbeszerzők, nagy-
és kiskereskedők és a közvélemény 
számára hozott felvilágosító 
intézkedésekkel és tájékoztatási 
kampányokkal, valamint az 
információknak a külön ökocímke-
weboldalon való terjesztésével, ezzel 
támogatva a rendszer fejlesztését. Noha az 
ökocímkerendszer piaci hasznosítása 
továbbra is nemzeti hatáskörben marad, 
jobban figyelembe véve ezzel az egyes 
tagállamok fogyasztói preferenciáit, létre 
kell hozni egy közös marketing-szakértői 
csoportot azzal a céllal, hogy útmutatást 
és összehangolást biztosítsona legjobb 
gyakorlatok cseréjének előmozdítása 
céljából, és közösségi szinten konkrét 
cselekvési terveket dolgozzon ki.
Az állami szektort jobban be kell vonni az 
ökocímkerendszer népszerűsítésébe, mind 
a Közösség környezetvédelmi céljainak 
elérése tekintetében példát mutató 
éllovasként, mind fogyasztóként. Ezért ha 
a közösségi intézmények és nemzeti 
hatóságok közbeszerzés útján olyan 
termékeket vásárolnak, amelyek 
tekintetében léteznek ökocímke-
követelmények, úgy e termékeknek meg 
kell felelniük legalább a közösségi 
ökocímkerendszer követelményeinek.

Indokolás

A marketingkampányokat az egyes piacok sajátos igényeihez kell igazítani, hogy 
hatékonyabbak legyenek. A közbeszerzés nagyon hatékony eszköz lehet az ökocímkével ellátott 
termékek népszerűsítésében, nemcsak azáltal, hogy lehetővé teszi a tagállam számára, hogy 
példát mutasson a fogyasztóknak, hanem azáltal is, hogy döntően fellendítheti a 
környezetbarát termékek iránti piaci keresletet.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felhasználói kézikönyv készül, amely az 
ökocímkerendszer követelményeivel 
kapcsolatban útmutatást biztosít a 
közbeszerzési eljárások ajánlatkérő 
hatóságai részére.

Felhasználói kézikönyv készül, amely az 
ökocímkerendszer követelményeivel 
kapcsolatban útmutatást biztosít a 
közbeszerzési eljárások ajánlatkérő 
hatóságai részére, és amelyet a Közösség 
valamennyi hivatalos nyelvére 
lefordítanak.

Megjegyzés: A Bizottság 
dokumentumsablonokat biztosít a 
bejegyzést kérelmezők és a felelős szervek 
felhasználói kézikönyvéhez, valamint a 
közbeszerzési megbízásokat odaítélő 
hatóságok felhasználói kézikönyvéhez.

Megjegyzés: A Bizottság 
dokumentumsablonokat biztosít a 
bejegyzést kérelmezők és a felelős szervek 
felhasználói kézikönyvéhez, valamint a 
közbeszerzési megbízásokat odaítélő 
hatóságok felhasználói kézikönyvéhez, 
amelyeket a Közösség valamennyi 
hivatalos nyelvére lefordítanak.

Indokolás

A felhasználói kézikönyv és a dokumentumsablonok lefordítása meg fogja könnyíteni a 
kérelmezési eljárást, amelynek a vállalkozásokat az ökocímke megszerzéséhez alá kell vetni.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4a bekezdés (új) (a II melléklet végén)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ökocímke feliratának szövegét a 
tagállamok felelős szervei állapítják meg a 
tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein 
úgy, hogy az megfeleljen az eredeti angol 
szövegnek.
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