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LÜHISELGITUS

Ühenduse ökomärgise kava määruse üldeesmärk on aidata kaasa säästvale tootmisele ja 
tarbimisele ning teenuste säästvale osutamisele ja kasutamisele. Vabatahtliku kavana juhib 
ökomärgis tarbijaid turul olevate parimate toodete ja teenuste juurde. Arvamuse koostaja 
väljendab rahulolu komisjoni ettepaneku üle vaadata läbi ökomärgise kava ning jõupingutuste 
üle kõrvaldada kehtiva süsteemi puudujääke.

Ökomärgise kava on osa säästva tarbimise ja tootmise tegevuskavast ning säästvast 
tööstuspoliitikast. Arvamuse koostaja rõhutab tegevuskava üldist tähtsust ning toetab 
täielikult ökomärgise ettepaneku üldeesmärke. Sellega seoses on väga teretulnud 
jõupingutused tugevdada kehtivat süsteemi, muutes seda vähem kulukaks ja bürokraatlikuks 
ning rohkem tuntuks. Samuti on oluline aidata kaasa ühtlustamisele teiste ökomärgise 
kavadega, et tagada siseturu ühtlus ja vältida killustumist.

Arvamuse koostaja väljendab rahulolu aastamaksude kaotamise üle, mis on eriti oluline 
VKEdele. Kriteeriume käsitlevate dokumentide malli juurutamine nende suurema 
kasutajasõbralikkuse tagamiseks on samuti oluline, kuid arvamuse koostaja sooviks toonitada, 
et üksnes kriteeriumide malli läbivaatamisest ei piisa, kui ei vaadata läbi nende tegelikku sisu.

Ökomärgise kava läbivaatamine näib aga olevat peamiselt administratiivne ja menetluslik, 
selles ei käsitleta praegu toodetele kehtivate ökomärgise kriteeriumite aluspõhimõtete vigu.
Enamikul juhtudel ei kajasta praegused kriteeriumid tõelist olelusringi metoodikat. Arvamuse 
koostaja seisukoht on, et kriteeriumid peaksid käsitlema mitte üksnes lõpptooteid, vaid ka 
selliseid küsimusi, nagu tootmisprotsess, tarbimisharjumused, tarbijate hoiakud ja 
kliimamuutused. Seepärast on vaja põhjalikult läbi vaadata praegused tootekriteeriumid, et 
kajastada säästvuse laiemat seisukohta ja olelusringi tõelist väljavaadet. Samuti on oluline, et 
ökomärgise kava oleks kooskõlas kehtivate ELi õigusaktidega (REACH, liigitamis- ja 
märgistamismäärus) ning et selles välditaks eri lähenemisviiside vastuvõtmist. Lisaks on väga 
tähtis võtta kriteeriumite arengu aluseks teaduslikud tõendid.

Käesolev ettepanek näib pakkuvat kolmandate riikide toodetele eeliseid ELi toodete ees.
Esimesi võib registreerida mis tahes liikmesriigi pädevas asutuses, kus toode turule viiakse 
või turul on, kuid teisi tuleb registreerida selles liikmesriigis, kust toode pärineb.

Arvamuse koostajal on kahju, et komisjon soovib ettepanekus laiendada ökomärgise kava 
toiduainete ja jookide piiratud osale kaaluda üksnes väheseid nende olelusringi kitsalt 
piiritletud järkudest, nimelt töötlemist, transporti ja pakendamist. Toiduainete ja jookide 
otsustav keskkonnamõju tuleneb põllumajandustootmise järgust ja tarbimisjärgust, ning ei ole 
sugugi arusaadav, miks need kaks olulist olelusringi järku on komisjoni hindamisest välja 
jäetud. Samuti ei ole arusaadav see, miks peaksid töödeldud toiduained kuuluma ökomärgise 
kohaldamisalasse ja värske toit mitte. Seepärast on arvamuse koostaja arvamusel, et kõik 
toiduained ja joogid tuleb endiselt määrusest välja jätta.

Praegu on asutuste metoodikates ja tõlgendustes suured erinevused, mis põhjustavad siseturu 
killustumist. Seepärast on oluline tagada protsessi ühtlustamine ja taotluste käsitlemise ajastus 
riigi pädevate asutuste abil.
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Samuti on vaja mehhanismi toodete järjepideva täiustamisega arvestamiseks. Praegu on 
toodete kriteeriumid kehtestatud pikemateks ajavahemikeks (nt 3 aastaks) ja need ei ole 
paindlikud. Seetõttu on keeruline muuta koostist isegi vähesel määral, et lisada näiteks uusi 
säästvamaid koostisaineid ning kohaneda tehnika arenguga, sest siis tuleks uuesti korrata 
tervet ökomärgise taotlusprotsessi.

Lõpuks on oluline suurendada jõupingutusi tarbijate teavitamisel ökomärgise kohta, eelkõige 
luues Euroopa ametliku veebisaidi, kus esitatakse kogu asjakohast teavet ja tavasid.

Arvamuse koostaja on siiralt veendunud, et kuna tarbijatel on voli muuta tarbimisharjumusi ja 
nõuda säästvamaid valikuid, siis on väga oluline aidata neil seda voli kasutada. Käesolev 
ettepanek on oluline sellesuunaline vahend ning esildatud muudatusettepanekud üksnes 
tugevdavad seda.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Ühenduse ökomärgise kava on osa 
ühenduse säästva tarbimise ja tootmise 
poliitikast, mille eesmärk on vähendada 
tarbimise ja tootmise negatiivset mõju 
keskkonnale, tervisele ja loodusvaradele.
Kava eesmärk on propageerida ökomärgise 
kasutamise kaudu tooteid, millega seotud 
keskkonnategevuse tulemuslikkus on väga 
kõrgel tasemel. Selleks on asjakohane 
nõuda, et kriteeriumid, millele tooted 
peavad ökomärgise saamiseks vastama, 
põhineksid ühenduse turul olevate 
kõrgeima keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega toodete näitajatel.
Kõnealused kriteeriumid peaksid olema 
kergesti mõistetavad ja kasutatavad ning 
peaksid seepärast piirduma toodete kõige 
olulisema keskkonnamõjuga.

(4) Ühenduse ökomärgise kava on osa 
ühenduse säästva tarbimise ja tootmise 
poliitikast, mille eesmärk on vähendada 
tarbimise ja tootmise negatiivset mõju 
keskkonnale, tervisele ja loodusvaradele.
Kava eesmärk on propageerida ökomärgise 
kasutamise kaudu tooteid, millega seotud 
keskkonnategevuse tulemuslikkus on väga 
kõrgel tasemel. Selleks on asjakohane 
nõuda, et kriteeriumid, millele tooted 
peavad ökomärgise saamiseks vastama, 
põhineksid ühenduse turul olevate 
kõrgeima keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega toodete näitajatel.
Kõnealused kriteeriumid peaksid olema 
kergesti mõistetavad ja kasutatavad ning 
peaksid seepärast piirduma toodete kõige 
olulisema keskkonnamõjuga kogu nende 
olelusringi jooksul, kaasa arvatud 
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tootmis- ja kasutamisfaasid.

Selgitus

Ökomärgise kriteeriumide kehtestamisel tuleb arvestada toodete kogu olelusringiga.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Ökomärgise kavas tuleb arvestada 
ühenduse kehtivate õigusaktidega, et 
vältida erinevaid lähenemisviise 
ohutushinnangule.

Selgitus

Ökomärgise määrus ei tohiks põhjustada seda, et Euroopa Ühendus võtab vastu erinevad 
lähenemisviisid praegu REACHi ning liigitamis- ja märgistamisdirektiiviga hõlmatud 
kemikaalide ohutushinnangule, käitlemisele ja kasutamisele. Valdavaks peavad jääma 
kehtivad õigusaktid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Selleks et suurendada ühenduse 
ökomärgise kava kasutamist käesoleva 
määruse tulevastes läbivaatamistes läheb 
vaja konkreetset üleminekut 10 % parima 
näitajatega toote kriteeriumitelt 
astmestikulisele süsteemile igas 
tootekategoorias, et aidata tarbijatel teha 
otsuseid säästval tarbimisel ning luua 
soodustusi neile tootjaile, kes pidevalt 
täiustavad pakutavat.

Selgitus

Ühenduse ökomärgise kava tõeliselt laiaks levikuks ei peeta 10 % parimate näitajatega 
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toodete süsteemi piisavalt tulemuslikuks. Kõikide tooterühmade kõigi toodete puhul peaks 
olema võimalik taotleda märgistust ja lisada see tootele ning vastavalt astmestikulisele 
süsteemile näitaks järk „A” või „B” või „C” toote keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Avalikkuse teadlikkust ökomärgisest on 
vaja tõsta edendusmeetmete abil, et 
tarbijad teaksid, mida märgis tähendab, ja 
saaksid langetada teadlikke valikuid.

(9) Avalikkuse teadlikkust ökomärgisest on 
vaja tõsta edendusmeetmete, teabe- ja
hariduskampaaniate abil, et tarbijad 
teaksid, mida märgis tähendab, ja saaksid 
langetada teadlikke valikuid.

Selgitus

Teabe- ja hariduskampaaniad on olulised kommunikatsioonivahendid, mille abil saab 
lähitulevikus tõsta tarbijate teadlikkust ökomärgisest.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Riiklike ja ühenduse tasandi 
keskkonnamärgiseid kandvate toodete 
turustamise soodustamiseks ja tarbijates 
segaduse tekitamise vältimiseks on vaja 
parandada ka ühenduse ökomärgise kava ja 
riiklike ökomärgiste kavade sidusust 
ühenduses.

(10) Riiklike ja ühenduse tasandi 
keskkonnamärgiseid kandvate toodete 
turustamise soodustamiseks ja tarbijates 
segaduse tekitamise vältimiseks on vaja 
parandada ka ühenduse ökomärgise kava ja 
riiklike ökomärgiste kavade sidusust 
ühenduses ning samuti luua ametlik ELi 
veebisait, kus kogutakse tarbijate 
teavitamiseks kokku kogu ELi ökomärgise 
alane teave ja tavad, mis on kättesaadaval 
ühenduse kõikides ametlikes keeltes.
Peale selle tuleks kodumaistel turgudel 
propageerida ühenduse või riiklike 
ökomärgistega tähistatud tooteid.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tuleks pöörata tähelepanu sellele, 
et kuigi riiklike ökomärgiste abil on 
suudetud tarbijate teadlikkust tõsta, on 
käesoleva määruse eesmärk luua 
pikemaks ajaks ühenduse ökomärgis, mis 
asendab riiklikud ja piirkondlikud 
ökomärgised.

Selgitus

Ökomärgis on ainus kogu siseturgu hõlmav ametlik kava. Liikmesriikides või piirkondades 
kehtivad ökomärgise kavad hõlmavad siseturgu vaid osaliselt. Uue määrusega on plaanis 
ökomärgise kasutamist laiendada, et vältida keskkonnamärgiste kavade rohkust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toodete keskkonnategevuse 
tulemuslikkus määratakse ühenduse turul 
olevate toodete parimate 
keskkonnategevuse näitajate alusel. Selleks 
vaadeldakse toodete olelusringi jooksul 
aset leidvat kõige olulisemat mõju, mis on 
eelkõige mõju kliimamuutustele, loodusele 
ja bioloogilisele mitmekesisusele, energia 
ja ressursside tarbimine, jäätmete tootmine, 
heitmed igasugusesse keskkonda, 
füüsilisest mõjust tingitud saaste ning 
ohtlike ainete kasutamine ja keskkonda 
paiskamine.

2. Toodete keskkonnategevuse 
tulemuslikkus määratakse ühenduse turul 
olevate toodete parimate 
keskkonnategevuse näitajate alusel. Selleks 
vaadeldakse toodete kogu olelusringi 
jooksul aset leidvat kõige olulisemat, 
teaduslikult tõendatud mõju, mis võib olla
mõju kliimamuutustele, loodusele ja 
bioloogilisele mitmekesisusele, energia ja 
ressursside tarbimine, jäätmete tootmine, 
heitmed igasugusesse keskkonda, 
füüsilisest mõjust tingitud saaste ning 
ainete kasutamine ja keskkonda 
paiskamine. ...* vaadatakse läbi eri 
tooterühmadele kehtivad ökomärgise 
kriteeriumid, et tagada nende täielik 
kooskõla käesolevas artiklis sätestatud 
olelusringi metoodikaga.
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___________

* 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva.

Selgitus

Enamikul juhtudel ei kajasta praegused tooterühmade ökomärgise kriteeriumid tõelist 
olelusringi metoodikat, nagu seda kirjeldatakse käesolevas artiklis. Samuti nõutakse 
põhjenduses 4, et kriteeriumid piirneksid toodete kõige olulisemate keskkonnaalaste 
mõjudega. Seetõttu peab komisjon kiiresti läbi vaatama kõigi tooterühmade kehtivad 
kriteeriumid, et tagada nende kooskõla kõnealuste metoodikate ja põhimõtetega.

Kehtivad õigusaktid (nt REACH) hõlmavad nõuetekohaselt kemikaalidega seotud riskide 
maandamist ning muu hulgas on nende eesmärk vähendada keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punktid b ja c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nimetab vajaduse korral kolm peamist 
ökomärgisele kantavat keskkonnanäitajat;

(b) nimetab vajaduse korral kolm peamist 
keskkonnanäitajat, mida võib ökomärgisele 
kanda;

(c) määrab kriteeriumide ja 
hindamisnõuete kehtivusaja.

(c) määrab kriteeriumide ja 
hindamisnõuete kehtivusaja, mis ei ületa 
kahte aastat;
(c a) määrab toodete variaabluse astme, 
mis on kehtivusajal lubatud.

Selgitus

Ülioluline on ette näha toodete järjepidevat täiustamist arvestav mehhanism, mis langeks 
samuti kokku ökomärgise kehtivusajaga. Praegu on toodete kriteeriumid kehtestatud 
pikemateks ajavahemikeks (nt 3 aastaks) ja need ei ole paindlikud, keeruline on muuta 
koostist isegi vähesel määral, et lisada uusi säästvamaid koostisaineid ning kohaneda tehnika 
arenguga, sest siis tuleks uuesti korrata tervet ökomärgise taotlusprotsessi.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ökomärgise kasutamiseks peavad 
tootjad, maaletoojad, teenuseosutajad, 
hulgimüüjad või jaemüüjad, kes tahavad 
ökomärgist kasutada, toote registreerima 
ühes artiklis 4 nimetatud pädevas asutuses 
vastavalt järgmistele eeskirjadele:

1. Ökomärgise kasutamiseks peavad 
tootjad, maaletoojad, teenuseosutajad, 
hulgimüüjad või jaemüüjad, kes tahavad 
ökomärgist kasutada, toote registreerima 
ühes artiklis 4 nimetatud pädevas asutuses 
ühes liikmesriigis, kus toodet kavatsetakse 
turustada või turustatakse.

(a) kui toode pärineb ühest liikmesriigist, 
registreeritakse toode selle liikmesriigi 
pädevas asutuses;
(b) kui toode pärineb samal kujul mitmest 
liikmesriigist, registreeritakse toode ühe 
asjaomase liikmesriigi pädevas asutuses;
(c) kui toode pärineb väljastpoolt 
ühendust, registreeritakse toode pädevas 
asutuses ühes liikmesriigis, kus toodet 
kavatsetakse turustada või turustatakse.

Selgitus

 Muudatusettepanekuga tahetakse lihtsustada toote registreerimist, osutades asjaolule, et 
olenemata toote päritolust registreerib pädev asutus selle ükskõik millises liikmesriigis, kus 
kavatsetakse toodet turustada või kus seda juba turustatakse. 

Komisjoni ettepanek annab kolmandate riikide toodetele eelised ELi toodete ees. Esimesi võib 
registreerida mis tahes liikmesriigi pädevas asutuses, kus toodet turustatakse või on juba 
turustatud, kuid teisi tuleb registreerida selles liikmesriigis, kust toode pärineb. Muudatusega 
selline ebanormaalne olukord kaotataks ja koheldaks kõiki tooteid võrdselt.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esitatud dokumentatsioon on täielik, 
omistab pädev asutus igale tootele 
registreerimisnumbri.

Kui esitatud dokumentatsioon on heaks 
kiidetud, omistab pädev asutus igale 
tootele registreerimisnumbri. Pädev asutus 
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viib oma menetluse lõpule nelja kuu 
jooksul alates taotluse esitamise 
kuupäevast.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus, kellele esitatakse 
registreerimistaotlus, võib 
registreerimistoimingute eest nõuda kuni 
200 euro suurust tasu. Tasu nõudmise 
korral võib ökomärgist kasutada 
tingimusel, et tasu on makstud õigel ajal.

Pädev asutus, kellele esitatakse 
registreerimistaotlus, võib 
registreerimistoimingute eest nõuda kuni 
1000 euro suurust tasu, mis on 
proportsionaalne ettevõtte suurusega. 
Osutatud tasu põhineb:
(a) pädevate asutuste poolt ettevõtetele 
teabe esitamise ja abi osutamisega seotud 
kuludel;
(b) registreerimistoimingu haldamise 
kuludel.
Liikmesriigid võivad otsustada kava 
edendamise meetmena tasu mitte nõuda. 
Tasu nõudmise korral võib ökomärgist 
kasutada tingimusel, et tasu on makstud 
õigel ajal.

Selgitus

ELis on ökomärgisega tähistatud vaid 26 tooterühma ning ökomärgisega tooteid toodavad 
umbes 500 ettevõtet. Praeguse kava puudus seisneb märgise väheses tuntuses ning väheses 
kasutamises ettevõtete poolt. Ettevõtete ja eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
innustamise eesmärgil ei tohiks registreerimistasu ületada 100 eurot.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ökomärgist võib kasutada registreeritud 
toodetel ja nendega seotud 
reklaammaterjalidel.

7. Ökomärgist võib kasutada registreeritud 
toodetel ja nendega seotud 
reklaammaterjalidel. Ökomärgis asub 
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nähtaval kohal ning sellega määratletakse 
asjassepuutuv toode ka siis, kui see on 
ostetud koos teiste toodetega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon propageerivad 
koostöös EUEBiga ühenduse ökomärgise 
kasutamist teadlikkuse tõstmise ürituste ja 
teabekampaaniatega, mis on suunatud 
tarbijatele, tootjatele, avalik-õiguslikele 
ostjatele, hulgimüüjatele, jaemüüjatele ja 
avalikkusele, toetades nii kava arengut.

Liikmesriigid ja komisjon propageerivad 
koostöös EUEBiga ühenduse ökomärgise 
kasutamist teadlikkuse tõstmise ürituste ja 
teabekampaaniatega, mis on suunatud 
tarbijatele, tootjatele, avalik-õiguslikele 
ostjatele, hulgimüüjatele, jaemüüjatele ja 
avalikkusele, toetades nii kava arengut 
ning lisaks sellele edendavad laiemale 
avalikkusele mõeldud üldisemaid 
keskkonnahariduse meetmeid, et aidata 
suurendada keskkonnateadlikkust 
tarbijate seas ning ühenduse ökomärgise 
levikut ja tuntust.  

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta artikli 9 lõikes 3 
sätestatud tasu ülemmäära ja käesoleva 
määruse lisasid.

Komisjon võib muuta artikli 9 lõikes 3 
sätestatud tasu ülemmäära ja käesoleva 
määruse lisasid vaid siis, kui lisatud 
summa hõlmab registreerimisega seotud 
kulusid.

Selgitus

Ei ole selge, mil määral võib komisjon ülemmäära muuta ning mis tingimustel. Ebamäärasuse 
vältimiseks võib ülemmäära muuta vaid nii palju, et lisatud summaga kaetaks registreerimise 
menetlemise tegelikke kulusid.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökomärgise kirja määravad kindlaks 
liikmesriikide pädevad asutused, 
kasutades liikmesriigi ametlikku keelt või 
ametlikke keeli nii, et tekst oleks 
samaväärne ingliskeelse originaaliga.
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