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Muudatusettepanek 30
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Keskkonnamärgiste kavade paljususe 
vältimiseks ja keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse parandamiseks kõikides 
sektorites, kus keskkonnamõju on tarbijate 
valikut mõjutav tegur, tuleks ühenduse 
ökomärgise kasutamise võimalust 
laiendada. On vaja siiski tagada selge vahe 
käesoleva määruse ning nõukogu 
28. juuni 2007. aasta määruse (EÜ) 
nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) 
nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
vahel.

(3) Keskkonnamärgiste kavade paljususe 
vältimiseks ja keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse parandamiseks kõikides 
sektorites, kus keskkonnamõju on tarbijate 
valikut mõjutav tegur, tuleks ühenduse 
ökomärgise kasutamise võimalust 
laiendada. Kuid toiduainete puhul tuleks 
ökomärgist kohaldada ainult neile 
toodetele, mis on juba nõukogu 28. juuni 
2007. aasta määruse (EÜ) nr 834/2007 
(mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
kohaselt sertifitseeritud.

Or. en

Selgitus

Segaduse vältimiseks tuleks toiduainete puhul, millel juba on mahemärk, ökomärgist 
kohaldada üksnes täiendava märgisena.

Muudatusettepanek 31
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Keskkonnamärgiste kavade paljususe 
vältimiseks ja keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse parandamiseks kõikides 
sektorites, kus keskkonnamõju on tarbijate 
valikut mõjutav tegur, tuleks ühenduse 

(3) Keskkonnamärgiste kavade paljususe 
vältimiseks ja keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse parandamiseks kõikides 
sektorites, kus keskkonnamõju on tarbijate 
valikut mõjutav tegur, tuleks ühenduse 
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ökomärgise kasutamise võimalust 
laiendada. On vaja siiski tagada selge vahe 
käesoleva määruse ning nõukogu 28. juuni 
2007. aasta määruse (EÜ) nr 834/2007 
(mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise ja määruse (EMÜ) 
nr 2092/9113 kehtetuks tunnistamise 
kohta) vahel.

ökomärgise kasutamise võimalust 
laiendada. Kuid toiduainete puhul tuleks 
ökomärgist kohaldada ainult neile 
toodetele, mis on juba nõukogu 28. juuni 
2007. aasta määruse (EÜ) nr 834/2007 
(mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/9113 kehtetuks tunnistamise kohta) 
kohaselt sertifitseeritud.

Or. en

Selgitus

Tuleks vältida segiminekut maahemärgiga. Ökomärgis tuleks anda üksnes toiduainetele, mis 
juba vastavad mahetootmise nõuetele. Muidu võib ELi ökomärgise lill tarbijat eksitada.

Muudatusettepanek 32
Johannes Lebech

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, kliimale 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.
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Or. en

Selgitus

Hoidumine kliimale halbade tagajärgede põhjustamisest on ökomärgise kava lahutamatu osa.

Muudatusettepanek 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 rajanema teaduslikel alustel, 
kusjuures võetakse arvesse uusimat 
tehnoloogia arengut. Need kriteeriumid 
peaksid olema turule orienteeritud ja 
piirduma toodete kõige olulisema 
keskkonnamõjuga kogu nende olelusringi 
jooksul.

Or. en

Selgitus

CEFIC rõhutab, et ökomärgise kriteeriumid peavad põhinema kindlal teaduslikul alusel.
Lisaks toetab CEFIC ökomärgise kriteeriume, mis vastavad majanduslikke, keskkonna-
alaseid ja sotsiaalseid aspekte hõlmava säästva arengu põhimõtetele ning hõlmavad kogu 
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toodete elutsüklit.

Muudatusettepanek 34
John Bowis

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, sealhulgas nii tootmis- kui ka 
kasutamisfaasi kestel.

Or. en

Selgitus

Ökomärgise kriteeriumide kehtestamisel tuleb arvestada toodete kogu olelusringiga.
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Muudatusettepanek 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

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 kestel.

Or. en

Selgitus

Ökomärgise kriteeriumid, mis vastavad majanduslikke, keskkonna-alaseid ja sotsiaalseid 
aspekte hõlmava säästva arengu põhimõtetele ning hõlmavad kogu toodete elutsüklit.

Muudatusettepanek 36
Amalia Sartori, John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Ökomärgise kavas tuleks arvestada 
ühenduse kehtivate õigusaktidega, et 
vältida erinevaid lähenemisi toote 
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ohutushinnangule.

Or. en

Selgitus

Ökomärgise määrus ei tohiks Euroopa Ühenduses kaasa tuua erinevad lähenemisi praegu 
REACHi ning liigitamis- ja märgistamisdirektiiviga hõlmatud kemikaalide käitlemisele, 
kasutamisele ja nende ohutuse hindamisele. Valdavaks peaksid jääma kehtivad õigusaktid.

Muudatusettepanek 37
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Selleks, et avalikkus ühenduse 
ökomärgise andmise kava heaks kiidaks, 
on hädavajalik, et keskkonnaküsimustega 
tegelevatel VKEdel ja 
tarbijaorganisatsioonidel oleks tähtis roll 
ja nad osaleksid aktiivselt ühenduse 
ökomärgise kriteeriumide koostamisel ja 
kindlaksmääramisel.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse põhjenduse 5 ennistamine.

Muudatusettepanek 38
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühenduse ökomärgise kava 
lihtsustamiseks ning ökomärgise 

(6) Ühenduse ökomärgise kava 
lihtsustamiseks ning ökomärgise 
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kasutamisega seotud halduskoormuse 
vähendamiseks tuleks hindamis- ja 
kontrollimismenetlused asendada 
registreerimissüsteemiga.

kasutamisega seotud halduskoormuse 
vähendamiseks tuleks hindamis- ja 
kontrollimismenetlused asendada ühtse 
registreerimissüsteemiga. Registreerimine 
peaks toimuma pärast seda, kui on 
kontrollitud, et toode vastab konkreetsele 
tooterühmale kehtestatud kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Et vältida siseturu killustumist, tuleb registreerimissüsteem kõigis liikmesriikides ühtlustada.

Muudatusettepanek 39
Amalia Sartori, John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühenduse ökomärgise kava 
lihtsustamiseks ning ökomärgise 
kasutamisega seotud halduskoormuse 
vähendamiseks tuleks hindamis- ja 
kontrollimismenetlused asendada 
registreerimissüsteemiga.

(6) Ühenduse ökomärgise kava 
lihtsustamiseks ning ökomärgise 
kasutamisega seotud halduskoormuse 
vähendamiseks tuleks hindamis- ja 
kontrollimismenetlused asendada ühtse 
registreerimissüsteemiga.

Or. en

Selgitus

Praegu on pädevate asutuste lähenemises ja tõlgendustes suured erinevused, mis põhjustavad 
siseturu killustumist. Uue registreerimissüsteemi menetlus ja ajastus tuleb seetõttu kõigis 
liikmesriikides ja kõigi pädevate asutuste vahel ühtlustada.
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Muudatusettepanek 40
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühenduse ökomärgise kava 
lihtsustamiseks ning ökomärgise 
kasutamisega seotud halduskoormuse 
vähendamiseks tuleks hindamis- ja 
kontrollimismenetlused asendada 
registreerimissüsteemiga.

(6) Ühenduse ökomärgise kava 
lihtsustamiseks ning ökomärgise 
kasutamisega seotud halduskoormuse 
vähendamiseks tuleks lisaks hindamis- ja 
kontrollimismenetlustele kehtestada 
registreerimissüsteem.

Or. hu

Selgitus

Varasema süsteemi tõhusust ei suurendata mitte selle asendamise, vaid täiendamisega.

Muudatusettepanek 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ökomärgise laialdasema kasutuse 
tagamiseks ja selleks, et mitte seada 
ebasoodsamasse olukorda neid, kelle 
toode vastab ökomärgise kriteeriumidele, 
tuleks vähendada ökomärgise kasutamise 
kulusid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

200 euro suurune registreerimistasu ei kata menetluse halduskulusid. Seetõttu tuleb 
liikmesriikidel seda menetlust toetada, mis takistab ELi lillmärgise edukat kasutuselevõtmist 
ja levitamist kogu siseturul.
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Muudatusettepanek 42
Antonio De Blasio

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 abil ELi ja 
liikmesriikide tasandil, et tarbijad teaksid, 
mida märgis tähendab, ja seega saaksid 
langetada teadlikke valikuid, samuti 
selleks, et tootjad kindlasti mõistaksid 
märgiste eeliseid.

Or. hu

Selgitus

Ökomärgised võivad olla väga kasulikud Euroopa Liidu toodete keskkonnasõbralikkuse 
suurendamiseks ning õige teadlikkustaseme saavutamiseks teadusuuringute ja tehniliste 
uuenduste valdkonnas.

Muudatusettepanek 43
Johannes Lebech

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 abil kohalikul, 
riiklikul ja ühenduse tasandil, et tarbijad 
teaksid, mida märgis tähendab, ja saaksid 
langetada teadlikke valikuid. See on 
vajalik ka selleks, et muuta kava tootjatele 
ja jaemüüjatele ligitõmbavamaks.

Or. en

Selgitus

Tarbijate teadlikkuse suurendamine ja ökomärgise kava tootjatele ligitõmbavamaks muutmine 
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on ökomärgise edukuse tagamiseks otsustavalt tähtis.

Muudatusettepanek 44
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Eelkõige peaks komisjonil olema 
volitus võtta vastu kriteeriumid, millele 
tooted peaksid vastama, et ökomärgist 
saada, ning muuta määruse lisasid. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi elemente, muu 
hulgas täiendada seda uute vähem oluliste 
elementide lisamisega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

(13) Eelkõige peaks komisjonil olema 
volitus võtta vastu kriteeriumid, millele 
tooted peaksid vastama, et ökomärgist 
saada, ning muuta määruse lisasid, 
tingimusel, et need kriteeriumid vastavad 
täielikult nende vastuvõtmise alusele, mis 
on sätestatud käesolevas määruses. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi elemente, muu 
hulgas täiendada seda uute vähem oluliste 
elementide lisamisega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Ökomärgise kriteeriumide vastuvõtmise ja muutmise menetlus peaks vastama määruse 
esialgsele eesmärgile, milleks on eelkõige tarbijate varustamine täpse, selge ja teaduslikult 
põhjendatud teabega toodete keskkonnamõju kohta kogu nende olelusringi kestel.

Muudatusettepanek 45
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Võttes arvesse toiduainete eripära 
tervise ja toitumise seisukohast, on 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) 178/2002 artiklis 2 määratletud 
toiduained käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja arvatud. Komisjon 
peaks tegema koostööd kõigi 
sidusrühmadega, kaasa arvatud 
teadusringkonnad, tsiviilühiskond ja 
tööstusettevõtted, et luua usaldusväärne 
teaduslike tõendite baas, mis hõlbustaks 
kindla ja ühtse keskkonna hindamise 
metoodika ja vabatahtliku 
teabevahetusmehhanismi kujundamist 
töödeldud ja töötlemata toiduainete 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse kohta, 
mis hõlmab kogu toote olelusringi, võttes 
arvesse toiduainete eripära tervise ja 
toitumise seisukohast ja arvestades 
olemasolevate ja tekkivate vabatahtlike 
tööstusalgatuste ning õigusliku arenguga 
kõigis liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.

Muudatusettepanek 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse mis tahes 
kaupade või teenuste suhtes, mida 
tarnitakse levitamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks ühenduse turul tasu eest või 

Käesolevat määrust kohaldatakse mis tahes 
kaupade või teenuste suhtes, mida 
tarnitakse levitamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks ühenduse turul tasu eest või 
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tasuta (edaspidi „tooted”). tasuta (edaspidi „tooted”).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud 
toidu tähenduses kohaldatakse käesolevat 
määrust üksnes töödeldud toidule ning 
kalandus- ja vesiviljelussaadustele.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud 
tähenduses toiduainete ja jookide suhtes 
käesolevat määrust ei kohaldata.

Komisjon teostab hiljemalt 31. 
detsembriks 2011 uuringu selle kohta, kas 
kõiki toiduaineid on võimalik täieliku 
olelusringi lähenemise alusel ökomärgise 
kavaga hõlmata, ja vajaduse korral esitab 
sellekohased ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ning nõukogule.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgelt sätestada, et toiduained ja joogid tuleks esialgu käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta. Siiski peaks komisjon uurima, kas toiduaineid on võimalik 
tulevikus ökomärgise kavaga hõlmata.

Muudatusettepanek 47
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud
toidu tähenduses kohaldatakse käesolevat 
määrust üksnes töödeldud toidule ning 
kalandus- ja vesiviljelussaadustele.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud
toiduainetele käesolevat määrust ei 
kohaldata.

Or. en

Selgitus

Toiduained peaksid käesoleva määruse kohaldamisalast endiselt välja jääma, arvestades 
nende toodete suurte erinevustega ja segadusega, mida nende kaasamine tarbijate jaoks võib 
põhjustada.
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Muudatusettepanek 48
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud 
toidu tähenduses kohaldatakse käesolevat 
määrust üksnes töödeldud toidule ning 
kalandus- ja vesiviljelussaadustele.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud 
toidule käesolevat määrust ei kohaldata.

Or. de

Selgitus

Käesoleva määruse kohaldamisala laiendamine toidule (vaatamata sellele, kas toit on 
töödeldud või töötlemata) ei ole kasulik, sest biomärgise näol on turul juba end tõestanud 
vahendid olemas. Veel ühe märgise lisamine näib liigne.

Muudatusettepanek 49
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud 
toidu tähenduses kohaldatakse käesolevat 
määrust üksnes töödeldud toidule ning 
kalandus- ja vesiviljelussaadustele.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud 
toidu tähenduses kohaldatakse käesolevat 
määrust üksnes määruse (EÜ) nr 834/2007 
kohaldamisalasse kuuluvatele toodetele.

Or. en

Selgitus

Segaduse vältimiseks tuleks toiduainete puhul, millel juba on mahemärk, ökomärgist 
kohaldada üksnes täiendava märgisena.
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Muudatusettepanek 50
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökomärgist ei tohi anda kaupadele, mis 
sisaldavad direktiivide 67/548/EMÜ ja 
1999/45/EÜ mõistes väga mürgiseks, 
mürgiseks, keskkonnale ohtlikuks, 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivtoksiliseks klassifitseeritud 
aineid või valmistisi, ega määruse 
1907/2006/EÜ (REACH) artiklis 57 
nimetatud ainetele.
Teatavate kaubakategooriate puhul, 
millele ei leidu võrdväärseid alternatiive, 
kus ei ole kasutatud nimetatud aineid või 
valmistisi, ja mille üldine 
keskkonnategevuse tulemuslikkus on 
teiste sama kategooria toodetega võrreldes
märgatavalt suurem, võib komisjon võtta 
meetmed eelnevas alalõigus sätestatust 
erandi tegemiseks.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
osi, võetakse vastu vastavalt artikli 16 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku nr 4 tugevdamine.

Tähtis on täpsustada tingimusi, mille korral komisjon võib teatavate ohtlike ainete 
väljajätmise kriteeriumidest erandeid teha.
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Muudatusettepanek 51
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevaatuspõhimõtte kohaselt keeldutakse 
võimaluse korral ökomärgise andmisest 
toodetele, mis sisaldavad aineid või 
valmistisi, mis on klassifitseeritud väga 
mürgiseks, mürgiseks, keskkonnale 
ohtlikuks, kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks, 
püsivaks, bioakumuleeruvaks ja 
mürgiseks, väga püsivaks ja väga 
bioakumuleeruvaks, 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaks või 
muudesse samavõrd murettekitavatesse 
kategooriatesse, nagu ülitundlikkust 
põhjustavad ained. Samuti ei anta 
ökomärgist kaupadele, mille tootmisviisid 
on tõenäoliselt inimesi ja/või keskkonda 
kahjustavad. 

Or. en

Selgitus

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.
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Muudatusettepanek 52
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt määruse 1907/2006/EÜ artiklile 
57 ei tohiks ökomärgist kandvad tooted 
sisaldada selles artiklis toodud 
kriteeriumidele vastavaid ja artikli 59 
lõike 1 kohaselt määratletud aineid üle 
0,1 massiprotsendi. Teatavate 
kaubakategooriate jaoks võib komisjon 
võtta meetmed eelmises lõigus sätestatud 
korrast erandite tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Ökomärgise määruse kehtestamise ajal ei olnud REACHi veel olemas. Ohtlike ainete 
kasutamisega kaasneda võivaid ohtusid hallatakse juba REACHi sätete kohaselt. 

Muudatusettepanek 53
Donato Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust ei kohaldata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiivis 2001/83/EÜ 
(inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) 
määratletud farmaatsiatoodete suhtes.

Or. it

Selgitus

Farmaatsiatoodete eriomaduste tõttu tuleb need käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
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jätta.

Muudatusettepanek 54
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab, et EUEB järgib oma 
tegevuses igast konkreetsest tooterühmast 
huvitatud osaliste (nt pädevad asutused, 
tootjad, jaemüüjad, maaletoojad, 
keskkonnakaitseorganisatsioonid ja 
tarbijaorganisatsioonid) tasakaalustatud 
osaluse põhimõtet.

2. Komisjon tagab, et EUEB järgib oma 
tegevuses igast konkreetsest tooterühmast 
huvitatud osaliste (nt pädevad asutused, 
tootjad, teenuseosutajad, VKEd, 
maaletoojad, 
keskkonnakaitseorganisatsioonid ja 
tarbijaorganisatsioonid) tasakaalustatud 
osaluse põhimõtet.

Or. hu

Muudatusettepanek 55
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toote turuhõlvamise väljavaated 
ühenduses vastavad võimaluse korral 
10%-le ELi siseturust ökomärgise 
kriteeriumide vastuvõtmise või muutmise 
hetkel.

Or. en

Selgitus

Ökomärgise kriteeriumide keskkonnaalaste eesmärkide ulatus peaks olema selgelt sõnastatud 
direktiivi põhiosas, mitte ainult II lisas. Ühtlasi tuleks selgitada, et ökomärgise kriteeriumide 
valikulisus kehtestatakse kriteeriumide vastuvõtmise või muutmise hetkel, mitte kogu 
kriteeriumide kehtivusaja jooksul.
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Muudatusettepanek 56
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toote turuhõlvamise väljavaated 
ühenduses vastavad võimaluse korral 
10%-le ELi siseturust ökomärgise 
kriteeriumide vastuvõtmise või muutmise 
hetkel.

Or. en

Selgitus

EEB soovitatud muudatus. Ökomärgise kriteeriumide keskkonnaalaste eesmärkide ulatus 
peaks olema selgelt sõnastatud direktiivi põhiosas, mitte ainult II lisas. Ühtlasi tuleks 
selgitada, et ökomärgise kriteeriumide valikulisus kehtestatakse kriteeriumide vastuvõtmise 
või muutmise hetkel, mitte kogu kriteeriumide kehtivusaja jooksul.

Muudatusettepanek 57
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ökomärgise kriteeriumid põhinevad 
ettevaatusprintsiibil. 

Or. en

Selgitus

Kõrge keskkonnasäästlikkuse tagamise vahendina peaks ökomärgis järgima 
ettevaatuspõhimõtet. Eelkõige kemikaalide kasutamise puhul peab ökomärgis minema 
kaugemale kui on sätestatud REACHis ja muudes asjaomastes õigusaktides, nagu ohtlike 
ainete kasutamise piiramise direktiiv ja elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv.
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Muudatusettepanek 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

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. Kriteeriumid määratletakse ühenduse 
turul olevate toodete keskkonnamõju 
arvesse võttes. Selleks vaadeldakse toodete 
täieliku olelusringi jooksul aset leidvat 
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. Erinevate tooterühmade 
kohta kehtivad ökomärgise kriteeriumid 
vaadatakse läbi 18 kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse vastuvõtmist, et tagada 
nende täielik vastavus käesolevas artiklis 
sätestatud olelusringi põhimõttele. 

Or. en

Selgitus

Kriteeriumid peavad põhinema toodete kogu olelusringil ja kogu nende keskkonnamõjul. See 
peab kehtima ka olemasolevate kriteeriumide kohta.

Muudatusettepanek 59
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toodete keskkonnategevuse 
tulemuslikkus määratakse ühenduse turul 
olevate toodete parimate 

2. Toodete keskkonnategevuse 
tulemuslikkus määratakse ühenduse turul 
olevate toodete parimate 
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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.

keskkonnategevuse näitajate alusel. Selleks 
vaadeldakse üksnes kõige olulisemat 
toodete kogu olelusringi jooksul aset 
leidvat mõju, mis võib hõlmata mõju 
kliimamuutustele, loodusele ja 
bioloogilisele mitmekesisusele, energia ja 
ressursside tarbimist, jäätmeteket, 
heitmeid igasugusesse keskkonda, 
füüsilisest mõjust tingitud saastet ning 
ühenduse õigusaktides määratletud, 
keskkonnale potentsiaalselt ohtlike ainete 
kasutamist ja keskkonda paiskamist.
Erinevate tooterühmade kohta kehtivad 
ökomärgise kriteeriumid vaadatakse läbi 
18 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist, et tagada nende täielik 
vastavus käesolevas artiklis sätestatud 
olelusringi põhimõttele.

Or. en

Selgitus

Praegused tooterühmade ökomärgise kriteeriumid enamasti ei kajasta käesolevas artiklis 
kirjeldatud tõelist olelusringil põhinevat lähenemist. Lisaks nõutakse põhjenduses 4 
kriteeriumide piiramist toodete kõige olulisemate keskkonnamõjudega. Seepärast peab 
komisjon kiiresti läbi vaatama kõigi tooterühmade kehtivad kriteeriumid, et tagada nende 
kooskõla kõnealuse lähenemise ja põhimõtetega. Kehtivad õigusaktid (nt REACH) käsitlevad 
piisavalt kemikaalidega seotud riskide maandamist ning muu hulgas on nende eesmärk 
vähendada kemikaalide keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 

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 
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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.

eelkõige mõju kliimamuutustele, loodusele 
ja bioloogilisele mitmekesisusele, energia 
ja ressursside tarbimine, jäätmete tootmine, 
heitmed igasugusesse keskkonda ja 
füüsilisest mõjust tingitud saaste.

Or. en

Selgitus

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided. 

Muudatusettepanek 61
Dorette Corbey

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 olelusringi jooksul 
aset leidvat kõige olulisemat mõju, mis on 
eelkõige mõju kliimamuutustele, loodusele 
ja bioloogilisele mitmekesisusele, energia, 
toitainete ja ressursside tarbimine, 
kaaspüük, jäätmete tootmine, heitmed 
igasugusesse keskkonda, füüsilisest mõjust 
tingitud saaste ning ohtlike ja raviainete
kasutamine ja keskkonda paiskamine.

Or. nl
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Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks ökomärgist laiendada kalatoodetele, niisiis tuleb seda 
kriteeriumides vastavalt kajastada.

Muudatusettepanek 62
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ökomärgise kava abil ergutatakse 
ohtlike ainete asendamisele, tõstes esile 
tooteid, mis pakuvad alternatiivi:
- ainetele, mis vastavad 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 1. 
või 2. kategooria reproduktiivtoksilisteks 
klassifitseeritud ainete kriteeriumidele 
kooskõlas direktiiviga 67/548/EMÜ;
- ainetele, mis on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad, püsivad ja 
bioakumuleeruvad ning mürgised, ja 
ainetele, millel on 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid 
omadusi.

Or. en

Selgitus

Et jääda kõrget keskkonnasäästlikkuse taset tagavaks märgiseks, peab ökomärgis selgelt 
toetama mürgivabasid tooteid ja tootmisprotsesse ning ohtlike ainete asendamist.
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Muudatusettepanek 63
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ökomärgise kava toetab ohtlike 
ainete asendamist ettevaatusprintsiibi 
alusel. Kui see on tehniliselt teostatav, 
koostatakse ökomärgise kriteeriumid 
eesmärgiga asendada järgmised ained: 
- ained, mis vastavad kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või 1. või 2. kategooria 
reproduktiivtoksilisteks klassifitseeritud 
ainete kriteeriumidele kooskõlas 
direktiiviga 67/548/EMÜ;
- ained, mis on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad, püsivad ja 
bioakumuleeruvad ning mürgised, ja 
ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavaid omadusi.

Or. en

Selgitus

Et jääda kõrget keskkonnasäästlikkuse taset tagavaks märgiseks, peab ökomärgis selgelt 
toetama mürgivabasid tooteid ja tootmisprotsesse ning ohtlike ainete asendamist.

Muudatusettepanek 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ökomärgise kriteeriumidega määratakse 
kindlaks keskkonnanõuded, millele toode 
ökomärgise saamiseks peab vastama.

3. Ökomärgise kriteeriumidega määratakse 
kindlaks usaldusväärsetel teaduslikel 
tõenditel põhinevad keskkonnanõuded, 
millele toode ökomärgise saamiseks peab 
vastama.
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Or. en

Selgitus

Ökomärgise kriteeriumidel peaks olema usaldusväärne teaduslik alus.

Muudatusettepanek 65
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon tagab, et loomkatsete arvu 
ja geneetiliselt muundatud organismide 
kasutamise vähendamine on 
kriteeriumide määratlemisel ja 
läbivaatamisel üks peamisi kaalutlusi.

Or. hu

Selgitus

Ökomärgise kriteeriumid peaksid ergutama turgu loomkatsete arvu ja geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamist vähendama.

Muudatusettepanek 66
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui töötatakse välja kriteeriumid muule 
töödeldud toidule kui vesiviljelustooted, 
siis kohaldatakse osutatud kriteeriume 
üksnes nende töötlemisele, veole või 
pakendile.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

See lõige jäetakse välja, sest toit jäetakse täielikult määrusest välja.

Muudatusettepanek 67
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui töötatakse välja kriteeriumid muule 
töödeldud toidule kui vesiviljelustooted, 
siis kohaldatakse osutatud kriteeriume 
üksnes nende töötlemisele, veole või 
pakendile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Toiduained peaksid käesoleva määruse kohaldamisalast endiselt välja jääma, arvestades 
nende toodete suurte erinevustega ja segadusega, mida nende kaasamine tarbijate jaoks võib 
põhjustada.

Muudatusettepanek 68
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui töötatakse välja kriteeriumid muule 
töödeldud toidule kui vesiviljelustooted, 
siis kohaldatakse osutatud kriteeriume 
üksnes nende töötlemisele, veole või 
pakendile.

3. Kui töötatakse välja kriteeriumid 
määruse (EÜ) nr 834/2007 
reguleerimisalasse kuuluvatele toodetele, 
võib ökomärgise anda ainult kõnealuse 
määruse kohaselt sertifitseeritud 
toodetele.

Or. en
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Selgitus

Tuleks vältida segiminekut mahemärgiga. Ökomärgis tuleks anda üksnes toiduainetele, mis 
juba vastavad mahetootmise nõuetele. Muidu võib ELi lillmärgis tarbijat eksitada.

Muudatusettepanek 69
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui töötatakse välja kriteeriumid muule 
töödeldud toidule kui vesiviljelustooted, 
siis kohaldatakse osutatud kriteeriume 
üksnes nende töötlemisele, veole või 
pakendile.

3. Kui töötatakse välja kriteeriumid 
määruse (EÜ) nr 834/2007 
reguleerimisalasse kuuluvatele toodetele, 
võib ökomärgise anda ainult kõnealuse 
määruse kohaselt sertifitseeritud 
toodetele.

Or. en

Selgitus

Tuleks vältida segiminekut mahemärgiga. Ökomärgis tuleks anda üksnes toiduainetele, mis 
vastavad kõnealusele määrusele.

Muudatusettepanek 70
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ühe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest, pärast EUEBga 
konsulteerimist ning artiklis 1 nimetatud 
eesmärke ja põhimõtteid järgides koostab 
ja avaldab komisjon ühenduse 
ökomärgise kolme aasta töökava, kus 
määratletakse eesmärgid ja mis sisaldab 
mitteammendavat tooterühmade loetelu, 
mida peetakse ühenduse meetmete jaoks 
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prioriteetseks. Seda kava ajakohastatakse 
korrapäraselt.

Or. en

Selgitus

Väike lisandus raportööri muudatusettepanekule 15, täpsustamaks, et töökava tuleks koostada 
kolmeks aastaks.

Muudatusettepanek 71
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ühe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest, pärast EUEBga 
konsulteerimist ning artiklis 1 nimetatud 
eesmärke ja põhimõtteid järgides koostab 
ja avaldab komisjon ühenduse 
ökomärgise töökava, kus määratletakse 
eesmärgid ja mis sisaldab 
mitteammendavat tooterühmade loetelu, 
mida komisjon peab ühenduse tegevuse 
jaoks eriti oluliseks. Kava tuleb igal aastal 
ajakohastada.

Or. hu

Selgitus

Uute eesmärkide saavutamiseks on vaja koostada üksikasjalik töökava ja see igal aastal läbi 
vaadata seoses teenustekeskkonna pidevast muutumisest tingitud muutustega.
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Muudatusettepanek 72
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Esialgsed ökomärgise kriteeriumid 
töötatakse välja I lisas kehtestatud 
menetluse kohaselt ning töökava arvesse 
võttes. Hiljemalt kolme kuu möödumisel 
sellest, kui lõplik raport on komisjonile 
esitatud, konsulteeritakse EUEBga 
kavandatud kriteeriumide üle. Komisjon 
esitab selgitused ja dokumendid mis tahes 
muudatuste põhjenduseks, mis lõplikus 
raportis esitatud kriteeriumides on tehtud.

1. Komisjon võtab pärast EUEBiga 
konsulteerimist vastu meetmed 
ökomärgise konkreetsete kriteeriumide 
kehtestamiseks iga tooterühma jaoks.

Hiljemalt kolm kuud pärast EUEBga 
konsulteerimist esitab komisjon artikli 16 
lõike 2 alusel loodud regulatiivkomiteele 
ettepaneku ökomärgise kriteeriumide
kohta ning võtab seejärel vastu meetmed 
ökomärgise kriteeriumide kehtestamiseks 
konkreetse tooterühma jaoks. Komisjon 
võtab arvesse EUEB märkusi ja esitab 
selgitused ja dokumendid ettepanekus 
pärast EUEBga konsulteerimist tehtud 
mis tahes muudatuste põhjenduseks.

Kõnealused meetmed, mis on ettenähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kõnealused meetmed, mis on ettenähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Vastuvõtmise menetlus peaks olema määruse tekstis selgelt sätestatud ja sellega tuleks 
kehtestada tähtajad ning kohustus pärast ökomärgise komisjoniga konsulteerimist tehtud 
muudatusi selgitada ja dokumenteerida. Nii välditakse vastuvõtmismenetluses tekkida võivaid 
raskusi.
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Muudatusettepanek 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Esialgsed ökomärgise kriteeriumid 
töötatakse välja I lisas kehtestatud 
menetluse kohaselt ning töökava arvesse 
võttes. Hiljemalt kolme kuu möödumisel 
sellest, kui lõplik raport on komisjonile 
esitatud, konsulteeritakse EUEBga 
kavandatud kriteeriumide üle. Komisjon 
esitab selgitused ja dokumendid mis tahes 
muudatuste põhjenduseks, mis lõplikus 
raportis esitatud kriteeriumides on tehtud.

1. Komisjon võtab pärast EUEBiga
konsulteerimist vastu meetmed 
ökomärgise konkreetsete kriteeriumide 
kehtestamiseks iga tooterühma jaoks.

Hiljemalt kolm kuud pärast EUEBga 
konsulteerimist esitab komisjon artikli 16 
lõike 2 alusel loodud regulatiivkomiteele 
ettepaneku ökomärgise kriteeriumide
kohta ning võtab seejärel vastu meetmed 
ökomärgise kriteeriumide kehtestamiseks 
konkreetse tooterühma jaoks. Komisjon 
võtab arvesse EUEB märkusi ja esitab 
selgitused ja dokumendid ettepanekus 
pärast EUEBga konsulteerimist tehtud 
mis tahes muudatuste põhjenduseks.

Kõnealused meetmed, mis on ettenähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kõnealused meetmed, mis on ettenähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Vastuvõtmise menetlus peaks olema määruse tekstis selgelt sätestatud ja sellega tuleks 
kehtestada tähtajad ning kohustus pärast ökomärgise komisjoniga konsulteerimist tehtud 
muudatusi selgitada ja dokumenteerida. Nii välditakse vastuvõtmismenetluses tekkida võivaid 
raskusi.
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Muudatusettepanek 74
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Esialgsed ökomärgise kriteeriumid 
töötatakse välja I lisas kehtestatud 
menetluse kohaselt ning töökava arvesse 
võttes. Hiljemalt kolme kuu möödumisel 
sellest, kui lõplik raport on komisjonile 
esitatud, konsulteeritakse EUEBga 
kavandatud kriteeriumide üle. Komisjon 
esitab selgitused ja dokumendid mis tahes 
muudatuste põhjenduseks, mis lõplikus 
raportis esitatud kriteeriumides on tehtud.

1. Komisjon võtab pärast EUEBiga 
konsulteerimist vastu meetmed 
ökomärgise konkreetsete kriteeriumide 
kehtestamiseks iga tooterühma jaoks.

Hiljemalt kolm kuud pärast EUEBga 
konsulteerimist esitab komisjon artikli 16 
lõike 2 alusel loodud regulatiivkomiteele 
ettepaneku ökomärgise kriteeriumide
kohta ning võtab seejärel vastu meetmed 
ökomärgise kriteeriumide kehtestamiseks 
konkreetse tooterühma jaoks. Komisjon 
võtab arvesse EUEB märkusi ja esitab 
selgitused ja dokumendid ettepanekus 
pärast EUEBga konsulteerimist tehtud 
mis tahes muudatuste põhjenduseks.

Kõnealused meetmed, mis on ettenähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kõnealused meetmed, mis on ettenähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

EEB soovitatud muudatus.

Vastuvõtmise menetlus peaks olema määruse tekstis selgelt sätestatud ja sellega tuleks 
kehtestada tähtajad ning kohustus pärast ökomärgise komisjoniga konsulteerimist tehtud 
muudatusi selgitada ja dokumenteerida. Nii välditakse vastuvõtmismenetluses tekkida võivaid 
raskusi.
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Muudatusettepanek 75
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab pärast EUEBiga 
konsulteerimist vastu meetmed ökomärgise 
konkreetsete kriteeriumide kehtestamiseks 
iga tooterühma jaoks.

1. Komisjon võtab pärast EUEBiga 
konsulteerimist vastu meetmed ökomärgise 
konkreetsete kriteeriumide kehtestamiseks 
iga tooterühma jaoks vastavalt artikli 6 
nõuetele.

Kõnealused meetmed, mis on ettenähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kõnealused meetmed, mis on ettenähtud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et kriteeriume ei ole võimalik vastu võtta, kui need täielikult ei vasta muudetud
artiklis 6 toodud olelusringi lähenemisele.

Muudatusettepanek 76
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 nimetatud meetmetega komisjon: Lõikes 1 nimetatud meetmetega komisjon:

a) kehtestab konkreetsete toodete 
ökomärgise kriteeriumidele vastavuse 
hindamise nõuded;

a) kehtestab konkreetsete toodete 
ökomärgise kriteeriumidele vastavuse 
hindamise nõuded;

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 kaht aastat.
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d) määrab punktis c nimetatud 
kehtivusajal lubatud toodete varieeruvuse 
astme.

Or. en

Selgitus

Ülioluline on ette näha toodete järjepidevat täiustamist arvestav mehhanism, mis langeks 
samuti kokku ökomärgistuse kehtivusajaga. Praegu on toodete kriteeriumid kehtestatud 
pikemaks ajaks (nt 3 aastaks) ja need ei ole paindlikud; ilma kogu ökomärgise taotlemise 
protsessi uuesti läbi käimata on raske toote koostist isegi vähesel määral muuta, et lisada 
uusi säästvamaid koostisaineid ning kohaneda tehnika arenguga.

Muudatusettepanek 77
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ökomärgise kriteeriumide 
kehtestamisel hoidutakse meetmetest, 
mille rakendamine võib põhjustada 
VKEdele ebaproportsionaalset haldus- ja 
majanduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Amalia Sartori, John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

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 

1. Ökomärgise kasutamiseks peavad 
tootjad, maaletoojad, teenuseosutajad, 
hulgimüüjad või jaemüüjad, kes tahavad 
ökomärgist kasutada, toote registreerima 
ühes artiklis 4 nimetatud pädevas asutuses 
mis tahes liikmesriigis, kus toodet on 
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vastavalt järgmistele eeskirjadele: turustatud või kavatsetakse turustada.

(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.
Ökomärgisel on üks II lisas näidatud kuju. Ökomärgisel on üks II lisas näidatud kuju.

Ökomärgist võib kasutada vaid nende 
toodete puhul, mis on registreeritud ja 
vastavad asjaomaste toodete suhtes 
kohaldatavatele ökomärgise 
kriteeriumidele. 

Ökomärgist võib kasutada vaid nende 
toodete puhul, mis on registreeritud ja 
vastavad asjaomaste toodete suhtes 
kohaldatavatele ökomärgise 
kriteeriumidele. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse lihtsustada toote registreerimist, osutades, et olenemata 
toote päritolust registreerib selle pädev asutus liikmesriigis, kus toodet on turustatud või 
kavatsetakse turustada.

Muudatusettepanek 79
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökomärgise kasutamiseks registreerumine Sertifitseerimine ja ökomärgise 
kasutamiseks registreerumine 

Or. de

Selgitus

Lihtsalt registreerimisest ökomärgise puhul ei piisa. Vaja on sõltumatu asutuse kontrolli, et 
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ökomärgisel oleks vajalik staatus (nt vastavuskontrolli kehtestamise teel).

Muudatusettepanek 80
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Registreerimistaotlustele lisatakse kõik 
asjakohased dokumendid, mida on 
täpsustatud komisjoni asjaomases 
meetmes, millega kõnealuse tootegrupi 
jaoks on kehtestatud ökomärgise 
kriteeriumid.

Registreerimistaotlustele lisatakse kõik 
asjakohased dokumendid, mida on 
täpsustatud komisjoni asjaomases 
meetmes, millega kõnealuse tootegrupi 
jaoks on kehtestatud ökomärgise 
kriteeriumid. Ettevõtja esitab tõendid selle 
kohta, et sõltumatu asutus on kinnitanud 
ökomärgise kriteeriumidele vastavust.

Or. de

Selgitus

Lihtsalt registreerimisest ökomärgise puhul ei piisa. Vaja on sõltumatu asutuse kontrolli, et 
ökomärgisel oleks vajalik staatus (nt vastavuskontrolli kehtestamise teel).

Muudatusettepanek 81
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 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.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Artikli 9 lõige 3 tuleks täielikult välja jätta. Aastatasu tuleks säilitada, sest see on ökomärgise 
kava rahastamise aluseks.

Muudatusettepanek 82
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 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.

3. Iga ökomärgise saamise taotluse eest 
tuleb maksta tasu, mis on seotud taotluse 
menetlemise kuludega.

Or. en

Selgitus

200 euro suurune registreerimistasu ei kata menetluse halduskulusid. Seetõttu tuleb 
liikmesriikidel seda menetlust toetada, mis takistab ELi lillmärgise edukat kasutuselevõtmist 
ja levitamist kogu siseturul.

Muudatusettepanek 83
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 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.

3. Pädev asutus, kellele esitatakse 
registreerimistaotlus, võib 
registreerimistoimingute eest nõuda kuni 
200 euro suurust tasu. Tasu tuleb määrata 
vastavalt tootmisettevõtte suurusele. Tasu 
nõudmise korral võib ökomärgist kasutada 
tingimusel, et tasu on makstud õigel ajal.
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Or. hu

Selgitus

Ökomärgise kasutamise eeliseid tajutakse ainult siis, kui ökomärgise kriteeriumide täitmine ei 
pane tootjatele, eelkõige VKEdele, talumatult suurt koormust.

Muudatusettepanek 84
Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kahe kuu jooksul pärast 
registreerimistaotluse saamist kontrollib
asjaomane pädev asutus lõikes 2 osutatud 
dokumendid.

4. Kahe kuu jooksul pärast 
registreerimistaotluse saamist kontrollib 
asjaomane pädev asutus, kas toode vastab 
kõnealuse tooterühma ökomärgise 
kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 20 sõnastuse muutmine vastavalt muudatusettepanekutes 1 ja 
5 kasutatud terminitele. Pädevad asutused peaksid enne registreerimist kontrollima toodete 
vastavust vajalikele nõuetele.

Muudatusettepanek 85
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toote registreerinud pädev asutus teatab 
igast registreerimisest komisjonile. 
Komisjon loob ühtse registri ja ajakohastab 
seda regulaarselt. Register on avalik. 

6. Toote registreerinud pädev asutus teatab 
igast registreerimisest komisjonile. 
Komisjon loob ühtse registri ja ajakohastab 
seda regulaarselt. Register on avalikult 
kättesaadav eelkõige internetis ja 
liikmesriikide ametiasutustelt. 
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Or. hu

Selgitus

Tarbijatele tuleb tagada võimalikult lihtne juurdepääs ökomärgist kandvate toodete 
nimekirjale.

Muudatusettepanek 86
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui ökomärgis pannakse muule 
töödeldud toidule kui vesiviljelustooted, 
mis ei vasta määruse (EÜ) nr 834/2007 
nõuetele, siis täiendatakse seda samas 
vaateväljas oleva teatega, et märgis on 
seotud üksnes toote töötluse, veo või 
pakendi keskkonnamõjuga.

välja jäetud

Esimest alalõiget kohaldatakse ka 
töödeldud toidule, mis on märgistatud 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 834/2007 
artikliga 24.

Or. en

Selgitus

Toiduained peaksid käesoleva määruse kohaldamisalast endiselt välja jääma, arvestades 
nende toodete suurte erinevustega ja segadusega, mida nende kaasamine tarbijate jaoks võib 
põhjustada.
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Muudatusettepanek 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

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.

Komisjon, liikmesriigid ja osalevad 
ettevõtted eraldavad koostöös EUEBiga 
märkimisväärsed vahendid ühenduse 
ökomärgise kasutamise propageerimiseks 
teadlikkuse tõstmise ürituste ja 
teabekampaaniatega, mis on suunatud 
tarbijatele, tootjatele, avalik-õiguslikele 
ostjatele, hulgimüüjatele, jaemüüjatele ja
avalikkusele, toetades nii kava arengut.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et kõik sidusrühmad osaleksid ELi ökomärgise propageerimises.

Muudatusettepanek 88
Antonio De Blasio

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. hu
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Muudatusettepanek 89
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad eesmärgid 
ökomärgist kandvate toodete ostmiseks 
riigihanke kaudu.

Or. en

Selgitus

Teadlikkuse suurendamise meetmetest ja teabekampaaniatest üksi ei piisa ökomärgise 
propageerimiseks. Liikmesriigid peaksid kehtestama eesmärgid nende toodete ostmiseks 
riigihanke kaudu.

Muudatusettepanek 90
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Propageerimine peab toimuma 
ökomärgise võrgulehe kaudu, mis on 
kättesaadav kõigis 23 ametlikus keeles, 
ELi teabekampaania kaudu, mille 
organiseerib komisjon, ning 
liikmesriikides jagatavate 
teabematerjalide kaudu.

Or. hu
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Muudatusettepanek 91
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et tagada artiklite 9 ja 10 ühtne 
kohaldamine, korraldavad pädevad 
asutused vastastikuse hindamise.
Vastastikune hindamine toimub mõistlike 
ja läbipaistvate hindamiskriteeriumide ja -
sätete alusel.

Selleks, et tagada määruse ja eelkõige 
artiklite 9 ja 10 ühtne kohaldamine, 
jagavad pädevad asutused üksteisega 
teavet ja kogemusi korrapärase, 
institutsionaliseeritud raamistiku kaudu 
ning püüavad kooskõlastada pädevate 
riiklike organisatsioonide tööd ja 
teenuseid.

Or. hu

Selgitus

Ökomärgise tõhusamaks kasutamiseks ja selleks, et muudatused tehtaks läbivaatamise käigus 
praktiliste kogemuste põhjal, on vaja korrapärast, institutsionaliseeritud kogemustevahetust 
ja koostööd vastutavate asutuste vahel.

Muudatusettepanek 92
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelaruanne sisaldab järgmisi osi: Eelaruanne sisaldab järgmisi osi:

- analüüs võimaluste kohta asendada 
väga ohtlikud ained, nagu:
(a) ained, mis vastavad 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 1. 
või 2. kategooria reproduktiivtoksilisteks 
klassifitseeritud ainete kriteeriumidele 
kooskõlas direktiiviga 67/548/EMÜ,
(b) ained, mis on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad, püsivad ja 
bioakumuleeruvad ning mürgised, ja 
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ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavaid omadusi.

tooterühmaga seotud võimaliku 
keskkonnakasu kvantitatiivne näitaja (sh 
võrrelduna keskkonnakasuga, mis saadakse 
teistest Euroopa ja riikliku ökomärgisega 
sarnastest tooterühmadest),

- tooterühmaga seotud võimaliku 
keskkonnakasu kvantitatiivne näitaja (sh 
võrrelduna keskkonnakasuga, mis saadakse 
teistest Euroopa ja riikliku ökomärgisega 
sarnastest tooterühmadest),

- tooterühma valiku ja ulatuse põhjendus, – tooterühma valiku ja ulatuse põhjendus,

- võimalike kaubandusprobleemide 
käsitlus,

- võimalike kaubandusprobleemide 
käsitlus,

- teiste keskkonnamärgiste kriteeriumide 
analüüs,

- teiste keskkonnamärgiste kriteeriumide 
analüüs,

- kehtivad õigusaktid ja seadusandlikud 
algatused, mis on seotud selle tooterühma 
sektoriga,

- kehtivad õigusaktid ja seadusandlikud 
algatused, mis on seotud selle tooterühma 
sektoriga,

- andmed sektori ühendusesisese turu kohta 
(sh müügimahud ja käive),

- andmed sektori ühendusesisese turu kohta 
(sh müügimahud ja käive),

- ökomärgisega toodete praegune ja 
tulevane turuhõlvamise potentsiaal,

- ökomärgisega toodete praegune ja 
tulevane turuhõlvamise potentsiaal,

- tooterühmaga seotud keskkonnamõju 
ulatus ja üldine tähtsus uute või 
olemasolevate olelusringi 
hindamisuuringute alusel. Kasutada võib 
ka muud teaduslikku tõendusmaterjali. 
Kriitilise tähtsusega ja vastuolulisi 
küsimusi käsitletakse üksikasjalikult ja 
antakse nende kohta hinnang,

- tooterühmaga seotud keskkonnamõju 
ulatus ja üldine tähtsus uute või 
olemasolevate olelusringi 
hindamisuuringute alusel. Kasutada võib 
ka muud teaduslikku tõendusmaterjali. 
Kriitilise tähtsusega ja vastuolulisi 
küsimusi käsitletakse üksikasjalikult ja 
antakse nende kohta hinnang,

- viited aruande koostamisel kogutud ja 
kasutatud andmetele ja teabele.

- viited aruande koostamisel kogutud ja 
kasutatud andmetele ja teabele.

Eelaruanne avaldatakse komisjoni 
ökomärgise veebisaidil, kus sellega saab 
kriteeriumide väljatöötamise ajal tutvuda ja 
seda kommenteerida.

Eelaruanne avaldatakse komisjoni 
ökomärgise veebisaidil, kus sellega saab 
kriteeriumide väljatöötamise ajal tutvuda ja 
seda kommenteerida.

Or. en

Selgitus

Et jääda kõrget keskkonnasäästlikkuse taset tagavaks märgiseks, peab ökomärgis selgelt 
toetama mürgivabasid tooteid ja tootmisprotsesse ning ohtlike ainete asendamist.
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Muudatusettepanek 93
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelaruanne sisaldab järgmisi osi: Eelaruanne sisaldab järgmisi osi:
- tooterühmaga seotud võimaliku 
keskkonnakasu kvantitatiivne näitaja (sh 
võrrelduna keskkonnakasuga, mis saadakse 
teistest Euroopa ja riikliku ökomärgisega 
sarnastest tooterühmadest),

- tooterühmaga seotud võimaliku 
keskkonnakasu kvantitatiivne näitaja (sh 
võrrelduna keskkonnakasuga, mis saadakse 
teistest Euroopa ja riikliku ökomärgisega 
sarnastest tooterühmadest),

- analüüs võimaluste kohta asendada 
väga ohtlikud ained, nagu: 
(a) ained, mis vastavad 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 1. 
või 2. kategooria reproduktiivtoksilisteks 
klassifitseeritud ainete kriteeriumidele 
kooskõlas direktiiviga 67/548/EMÜ.
(b) ained, mis on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad, püsivad ja 
bioakumuleeruvad ning mürgised, ja 
ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavaid omadusi.

- tooterühma valiku ja ulatuse põhjendus, – tooterühma valiku ja ulatuse põhjendus,
- võimalike kaubandusprobleemide 
käsitlus,

- võimalike kaubandusprobleemide 
käsitlus,

- teiste keskkonnamärgiste kriteeriumide 
analüüs,

- teiste keskkonnamärgiste kriteeriumide 
analüüs,

- kehtivad õigusaktid ja seadusandlikud 
algatused, mis on seotud selle tooterühma 
sektoriga,

- kehtivad õigusaktid ja seadusandlikud 
algatused, mis on seotud selle tooterühma 
sektoriga,

- andmed sektori ühendusesisese turu kohta 
(sh müügimahud ja käive),

- andmed sektori ühendusesisese turu kohta 
(sh müügimahud ja käive),

- ökomärgisega toodete praegune ja 
tulevane turuhõlvamise potentsiaal,

- ökomärgisega toodete praegune ja 
tulevane turuhõlvamise potentsiaal,

- tooterühmaga seotud keskkonnamõju 
ulatus ja üldine tähtsus uute või 
olemasolevate olelusringi 
hindamisuuringute alusel. Kasutada võib 
ka muud teaduslikku tõendusmaterjali. 

- tooterühmaga seotud keskkonnamõju 
ulatus ja üldine tähtsus uute või 
olemasolevate olelusringi 
hindamisuuringute alusel. Kasutada võib 
ka muud teaduslikku tõendusmaterjali. 
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Kriitilise tähtsusega ja vastuolulisi 
küsimusi käsitletakse üksikasjalikult ja 
antakse nende kohta hinnang,

Kriitilise tähtsusega ja vastuolulisi 
küsimusi käsitletakse üksikasjalikult ja 
antakse nende kohta hinnang,

- viited aruande koostamisel kogutud ja 
kasutatud andmetele ja teabele.

- viited aruande koostamisel kogutud ja 
kasutatud andmetele ja teabele.

Eelaruanne avaldatakse komisjoni 
ökomärgise veebisaidil, kus sellega saab 
kriteeriumide väljatöötamise ajal tutvuda ja 
seda kommenteerida.

Eelaruanne avaldatakse komisjoni 
ökomärgise veebisaidil, kus sellega saab 
kriteeriumide väljatöötamise ajal tutvuda ja 
seda kommenteerida.

Or. en

Selgitus

Et jääda kõrget keskkonnasäästlikkuse taset tagavaks märgiseks, peab ökomärgis selgelt 
toetama mürgivabasid tooteid ja tootmisprotsesse. Seetõttu tuleks ökomärgise kriteeriumide 
koostamise esialgsesse raportisse lisada väga ohtlike ainete asendamist käsitlev analüüs.

Muudatusettepanek 94
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 1 – üheksas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Analüüs tooterühmas leiduvate toodete 
kohta, mis ei sisalda direktiivide 
67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ mõistes väga 
mürgiseks, mürgiseks, keskkonnale 
ohtlikuks, kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks 
klassifitseeritud aineid või valmistisi, ega 
määruse 1907/2006/EÜ (REACH) artiklis 
57 nimetatud aineid.

Or. en

Selgitus

Vastavalt konkreetsetele kriteeriumidele, mis on ette nähtud teatavate ohtlike ainetega seotud 
väljajätmiskriteeriumidest erandite tegemiseks, on vaja analüüsida, kas samas tooterühmas 
leidub tooteid, kus neid aineid ei ole kasutatud.
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Muudatusettepanek 95
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelaruanne avaldatakse komisjoni 
ökomärgise veebisaidil, kus sellega saab 
kriteeriumide väljatöötamise ajal tutvuda ja 
seda kommenteerida.

Eelaruanne avaldatakse komisjoni 
ökomärgise veebisaidil, mis peab olema 
kättesaadav kõigis 23 ametlikus keeles, ja 
kus sellega saab kriteeriumide 
väljatöötamise ajal tutvuda ja seda 
kommenteerida.

Or. hu

Selgitus

Kõigil ettevõtetel kõigis liikmesriikides peab olema juurdepääs logo käsitlevale teabele 
ametlikul võrgulehel.

Muudatusettepanek 96
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Nende aluseks on parimate 
keskkonnanäitajatega turul olevate toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkus toote 
kogu olelusringi jooksul ja võimaluse 
korral vastavad need 10 % turul oleva
parimate näitajatega toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkusele.

– Nende aluseks on parimate 
keskkonnanäitajatega turul olevate toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkus toote 
kogu olelusringi jooksul ja need vastavad 
parima veerandi (25%) turul olevate
parimate näitajatega toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkusele.

Or. en

Selgitus

10% määra kasutamine turul olevate parimate keskkonnanäitajatega toodete kohta tekitaks 
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ohu, et ökomärgise kava piirduks nišitoodetega. Ökomärgise tegelik eesmärk peaks olema 
suurema turuosa muutmine. Seetõttu soovitab CEFIC kehtestada määraks parim veerand 
(25%) parimate näitajatega toodetest.

Muudatusettepanek 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Nende aluseks on parimate 
keskkonnanäitajatega turul olevate toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkus toote 
kogu olelusringi jooksul ja võimaluse 
korral vastavad need 10 % turul oleva 
parimate näitajatega toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkusele;

– Nende aluseks on parimate 
keskkonnanäitajatega turul olevate toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkus toote 
kogu olelusringi jooksul ja need vastavad 
20 % turul olevate parimate näitajatega 
toodete keskkonnategevuse 
tulemuslikkusele;

Or. en

Selgitus

10% määra kasutamine turul olevate parimate keskkonnanäitajatega toodete kohta tekitaks 
ohu, et ökomärgise kava piirduks nišitoodetega. Ökomärgise tegelik eesmärk peaks olema 
suurema turuosa muutmine. Seetõttu tehakse ettepanek kehtestada piiriks 20% parimate 
näitajatega toodetest.

Muudatusettepanek 98
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Nende aluseks on parimate 
keskkonnanäitajatega turul olevate
toodete keskkonnategevuse tulemuslikkus 
toote kogu olelusringi jooksul ja võimaluse 
korral vastavad need 10 % turul oleva 
parimate näitajatega toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkusele.

– Nende aluseks on nende vastuvõtmise 
hetkel siseturul olevate parimate 
keskkonnanäitajatega toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkus toote 
kogu olelusringi jooksul.
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- Nad vastavad teatavale protsendile turul 
olevatest parimate näitajatega toodetest, 
vahemikus 10% – 20%. Täpne 
protsendimäär määratakse igal üksikul 
juhul eraldi, vastavalt tootekategooriale, 
et toetada ja edendada turul olevaid kõige 
keskkonnasõbralikumaid tooteid ning 
tagada tarbijatele piisav valik 
ökomärgisega tooteid.

Or. en

Selgitus

Ainult 10% parimate omadustega toodete arvessevõtmine tooterühmas ei ole kõigi 
tooterühmade puhul sobiv. Seetõttu tuleks iga tooterühma kriteeriumide määratlemisel 
eesmärgiks seada 10–20% vahemik. Kriteeriumide määratlemisel tuleks arvesse võtta toote 
kogu keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 99
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Nende aluseks on parimate 
keskkonnanäitajatega turul olevate 
toodete keskkonnategevuse tulemuslikkus 
toote kogu olelusringi jooksul ja võimaluse 
korral vastavad need 10 % turul oleva
parimate näitajatega toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkusele.

– Nende aluseks on keskkonnategevuse 
tulemuslikkus toote kogu olelusringi 
jooksul ja need vastavad iga 
tootekategooria parimate näitajatega 
toodetele, mis nende vastuvõtmise hetkel 
siseturul on. Proportsioon määratakse 
igal üksikjuhtumil eraldi, eesmärgiga 
toetada kõige keskkonnasõbralikumaid 
turul leiduvaid tooteid, tagades, et 
tarbijatel on piisav valik ökomärgisega 
tooteid ja ökomärgisega tooterühmale 
kuulub otsustav turuosa.

Or. en

Selgitus

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
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environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups. 

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria. 

Muudatusettepanek 100
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Nende aluseks on parimate 
keskkonnanäitajatega turul olevate toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkus toote 
kogu olelusringi jooksul ja võimaluse 
korral vastavad need 10 % turul oleva
parimate näitajatega toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkusele.

– Nende aluseks on parimate 
keskkonnanäitajatega siseturul olevate 
toodete keskkonnategevuse tulemuslikkus 
toote kogu olelusringi jooksul ja võimaluse 
korral vastavad need nende vastuvõtmise 
hetkel 10 % turul olevate parimate 
näitajatega toodete keskkonnategevuse 
tulemuslikkusele.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et ökomärgise kriteeriumide valik kehtestatakse kriteeriumide vastuvõtmise 
või muutmise hetkel, mitte ökomärgise kriteeriumide kogu kehtivusaja jooksul. Ökomärgis on 
turupõhine vahend ja seetõttu on eesmärgiks viia ökomärgisega tooted Euroopa turule, mitte 
lubada iga liikmesriigi ettevõtetel märgist taotleda.

Muudatusettepanek 101
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Nende aluseks on parimate – Nende aluseks on parimate 
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keskkonnanäitajatega turul olevate toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkus toote 
kogu olelusringi jooksul ja võimaluse 
korral vastavad need 10 % turul oleva 
parimate näitajatega toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkusele.

keskkonnanäitajatega turul olevate toodete 
keskkonnategevuse tulemuslikkus toote 
kogu olelusringi jooksul ja võimaluse 
korral vastavad need vastuvõtmise hetkel 
10 % turul oleva parimate näitajatega 
toodete keskkonnategevuse 
tulemuslikkusele.

Or. en

Selgitus

Seoses sama autori muudatusettepanekuga artiklile 6. Ühtlasi tuleks selgitada, et ökomärgise 
kriteeriumide valik kehtestatakse kriteeriumide vastuvõtmise või muutmise hetkel, mitte 
ökomärgise kriteeriumide kogu kehtivusaja jooksul.

Muudatusettepanek 102
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – teine lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Nende aluseks on toote kõige olulisem
keskkonnamõju, need on väljendatud nii 
palju kui võimalik toote 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse oluliste 
tehniliste näitajatena ja need sobivad 
hindamiseks käesoleva määruse sätete 
kohaselt. 

- Nende aluseks on toote keskkonnamõju, 
need on väljendatud nii palju kui võimalik 
toote keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
oluliste tehniliste näitajatena ja need 
sobivad hindamiseks käesoleva määruse 
sätete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Ainult 10% parimate omadustega toodete arvessevõtmine tooterühmas ei ole kõigi 
tooterühmade puhul sobiv. Seetõttu tuleks iga tooterühma kriteeriumide määratlemisel 
eesmärgiks seada 10–20% vahemik. Kriteeriumide määratlemisel tuleks arvesse võtta toote 
kogu keskkonnamõju.
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Muudatusettepanek 103
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. LÜHIMENETLUS TEISTE 
ÖKOMÄRGISTE KAVADE RAAMES 
VÄLJATÖÖTATUD KRITEERIUMIDE 
KORRAL

välja jäetud

Komisjonile esitatakse üks aruanne. 
Aruandes näidatakse, et I lisa A osas 
sätestatud tehnilised ja konsulteerimise 
nõuded on täidetud; samuti esitatakse 
kriteeriumide ettepaneku kavand, 
käsiraamat ökomärgise võimalikele 
kasutajatele ja pädevatele asutustele ning 
käsiraamat riigihankelepinguid 
sõlmivatele asutustele.
Kui komisjon arvab, et aruanne ja 
kriteeriumid vastavad I lisa A osas 
sätestatud nõuetele, avaldatakse aruanne 
ja kriteeriumide ettepaneku kavand 
komisjoni ökomärgise veebisaidil, kus 
sellega saab tutvuda ja selle kohta 
tagasisidet anda kahe kuu jooksul.
Kõikidele avalikkusega konsulteerimise 
ajal saadud kommentaaridele vastatakse, 
kas need aktsepteeritakse või mitte ja 
miks. Võttes arvesse avaliku arutelu 
jooksul tehtud muudatusi, võib komisjon 
kriteeriumid vastu võtta, kui ükski 
liikmesriik ei taotle töörühma avatud 
koosolekut.
Kui mõni liikmesriik seda soovib, 
korraldatakse kriteeriumide kavandi osas 
töörühma avatud koosolek, kus osalevad 
kõik huvitatud osalised (pädevad 
asutused, tööstus (sh VKEd), 
ametiühingud, jaemüüjad, maaletoojad 
ning keskkonna- ja 
tarbijaorganisatsioonid). Koosolekul 
osaleb ka komisjon. 
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Võttes arvesse avaliku arutelu jooksul või 
töörühma koosoleku ajal tehtud 
muudatusi, võib komisjon kriteeriumid 
vastu võtta. 

Or. en

Selgitus

Erinevalt ELi lillmärgise kavast, kus kriteeriumid kehtestatakse üleeuroopalise konsensuse 
alusel, piirdub sidusrühmade osalemine riiklikel ökomärgise teemalistel 
konsultatiivfoorumitel ja kriteeriumide määratlemise foorumitel (nt sinine ingel või 
põhjamaade luik) siseriiklike sidusrühmadega. Lühimenetlus, kus kriteeriumid on koostatud 
riiklikul tasandil, kujutab endast kaupade vaba liikumise takistust ja teatavaid taolisi 
kriteeriume võib pidada protektsionismiks.

Muudatusettepanek 104
Maria Berger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastatasu
Liikmesriigid võivad nõuda igalt taotlejalt, 
kellele on antud ökomärgis, märgise 
kasutamise aastatasu maksmist märgise 
andnud pädevale asutusele.
Tasu arvestusperiood peaks algama 
taotlejale ökomärgise andmise 
kuupäevast.
Aastatasu võidakse arvestada nii, et see 
kataks täielikult märgiseprogrammi 
haldamise kulud, võttes arvesse nii 
taotlemistasu kui kontrollitasusid.

Or. en
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