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Módosítás 30
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A közösségi ökocímke-rendelet 
hatályának kiterjesztésével 
megakadályozható a különböző egyéb 
ökocímkézési rendszerek elterjedése, és 
nőhet a környezetvédelmi teljesítmény 
azokban az ágazatokban, ahol a 
környezetre gyakorolt hatás a fogyasztói 
választást befolyásoló tényező. Az 
élelmiszertermékek vonatkozásában
azonban az ökocímkét csak olyan 
élelmiszerek esetében kell alkalmazni, 
amelyek tanúsítását már elvégezték az 
ökológiai termelésről és az ökológiai 
termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletnek megfelelően.

Or. en

Indokolás

A címkék összetévesztésének elkerülése érdekében az ökocímkét csak kiegészítő címkeként kell 
alkalmazni olyan élelmiszerek esetében, amelyeket már elláttak biogazdálkodásra utaló 
címkével.

Módosítás 31
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közösségi ökocímke-rendelet 
hatályának kiterjesztésével 

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

megakadályozható a különböző egyéb 
ökocímkézési rendszerek elterjedése, és 
nőhet a környezetvédelmi teljesítmény 
azokban az ágazatokban, ahol a 
környezetre gyakorolt hatás a fogyasztói 
választást befolyásoló tényező. Az 
élelmiszertermékek vonatkozásában
azonban az ökocímkét csak olyan 
élelmiszerek esetében kell alkalmazni, 
amelyek tanúsítását már elvégezték az 
ökológiai termelésről és az ökológiai 
termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletnek megfelelően.

Or. en

Indokolás

A biogazdálkodásra utaló címkével való összetévesztést el kell kerülni. Az ökocímkét csak 
olyan élelmiszertermékek esetében kell odaítélni, amelyek már megfelelnek az ökológiai 
rendeleteknek. Máskülönben az európai ökocímke („EU flower”) félrevezetné a fogyasztókat.

Módosítás 32
Johannes Lebech

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

az ökocímke-tanúsítvány odaítélési 
követelményeinek alapja a 
környezetvédelem terén kiemelkedő, 
közösségi piacon forgalmazott termékek 
környezetvédelmi teljesítményszintje 
legyen. Az említett követelményeknek az 
egyszerű alkalmazhatóság érdekében 
közérthetőnek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Az éghajlat-károsító hatások megelőzése az ökocímkerendszer szerves részét képezi.

Módosítás 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kell lenniük, valamint tudományos 
bizonyítékokon kell alapulniuk, tekintetbe 
véve a legújabb technológiai 
fejleményeket. A követelményeknek 
piacorientáltnak kell lenniük, és a 
termékek teljes életciklusa során
legmeghatározóbb környezeti hatásokra
kell korlátozódniuk.

Or. en

Indokolás

A Cefic hangsúlyozza, hogy az ökocímke-követelményeknek szilárd tudományos alappal kell 
rendelkezniük. Továbbá a Cefic azon ökocímke-követelményeket támogatja, amelyek 
összhangban vannak a fenntartható fejlődésnek a gazdasági, környezeti és társadalmi 
vonatkozásokra kiterjedő elveivel, valamint a termékek teljes életciklusát felölelik.

Módosítás 34
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

alkalmazhatóság érdekében közérthetőnek 
kell lenniük, ezért a termékek teljes 
életciklusa során legmeghatározóbb 
környezeti hatásokra kell korlátozódniuk, 
beleértve a gyártási és felhasználási 
szakaszt is.

Or. en

Indokolás

Az ökocímke-követelmények meghatározásakor a termékek teljes életciklusát figyelembe kell 
venni. 

Módosítás 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A fenntartható fejlődésnek a gazdasági, környezeti és társadalmi vonatkozásokra kiterjedő 
elveivel összhangban lévő, továbbá a termékek teljes életciklusát felölelő ökocímke-
követelmények.

Módosítás 36
Amalia Sartori, John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ökocímkerendszernek figyelembe 
kell vennie a meglévő közösségi 
jogszabályokat annak elkerülése 
érdekében, hogy a termékbiztonság 
értékelésével kapcsolatban eltérő 
megközelítések alakuljanak ki.

Or. en

Indokolás

Az ökocímke-rendelet nem vezethet oda, hogy az Európai Közösség eltérő megközelítéseket 
alkalmazzon a vegyi anyagok biztonsági értékelése, kezelése és alkalmazása tekintetében, 
amelyek jelenleg a REACH-rendelet, valamint az osztályozásról és címkézésről szóló irányelv 
hatálya alá tartoznak. A meglévő jogszabályoknak kell érvényesülniük.

Módosítás 37
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ahhoz, hogy a nyilvánosság 
elfogadja a közösségi ökocímke 
odaítélésének rendszerét, elengedhetetlen, 
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hogy a környezetvédelmi nem 
kormányzati szervezetek és a 
fogyasztóvédelmi szervezetek fontos 
szerepet játsszanak és tevékenyen részt 
vegyenek a közösségi ökocímke-
követelmények kidolgozásában és 
meghatározásában.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi rendelet (5) preambulumbekezdésének visszahelyezése. 

Módosítás 38
Johannes Lebech

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A közösségi ökocímkerendszer 
egyszerűsítéséhez és az ökocímke 
használatával járó adminisztratív terhek 
csökkentéséhez a jelenlegi értékelési és 
ellenőrzési eljárásokat összehangolt 
nyilvántartási rendszerrel kell felváltani. A 
nyilvántartásba vételt annak ellenőrzését
követően kell jóváhagyni, hogy a termék 
megfelel a konkrét termékcsoportra 
vonatkozóan meghatározott
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A belső piac széttagoltságának elkerülése érdekében a nyilvántartási rendszereket az összes 
tagállamban össze kell hangolni.
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Módosítás 39
Amalia Sartori, John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Jelenleg a felelős szervek között jelentős eltérések tapasztalhatók a szemléletmód és az 
értelmezés tekintetében, ami a belső piac széttagoltságához vezet. Ezért az új nyilvántartási 
rendszer folyamatát és időzítését az összes tagállamban és valamennyi felelős szervnél össze 
kell hangolni.

Módosítás 40
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A közösségi ökocímkerendszer 
egyszerűsítéséhez és az ökocímke 
használatával járó adminisztratív terhek 
csökkentéséhez a jelenlegi értékelési és 
ellenőrzési eljárások mellett szükséges egy 
nyilvántartási rendszer bevezetése. 

Or. hu

Indokolás

A korábbi rendszer hatékonysága nem annak megszüntetésével, hanem kiegészítésével 
fokozható.
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Módosítás 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Csökkenteni kell az ökocímke 
használatának költségeit ahhoz, hogy 
alkalmazása szélesebb körben elterjedjen, 
és ne érintse hátrányosan a 
követelményeit teljesítőket.

törölve

Or. en

Indokolás

A 200 EUR összegű nyilvántartásba vételi díj nem fogja fedezni az eljárás adminisztratív 
költségeit. Következésképpen a tagállamoknak kell majd támogatást nyújtaniuk az eljárás 
végrehajtásához, ami akadályt jelent az európai ökocímke („EU flower”) sikere és a belső 
piacon való elterjedése szempontjából.

Módosítás 42
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Uniós és tagállami szinten promóciós 
fellépésekkel kell gondoskodni arról, hogy 
a közösségi ökocímke fogalma jobban 
beépüljön a köztudatba, és ennek nyomán a 
fogyasztók tisztában legyenek a címke 
jelentésével, ezáltal tájékozottabban 
dönthessenek egy adott termék 
megvásárlásakor, valamint hogy a 
termelők és a gyártók tisztában legyenek a 
címke által nyújtott előnyökkel.

Or. hu
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Indokolás

Az ökocímke rendkívül hasznos eszköz lehet az európai termékek környezetbarátabbá tétele, 
valamint a kutatás és a műszaki innováció ösztönzése terén a megfelelő ismertségi szint 
megteremtése esetén.

Módosítás 43
Johannes Lebech

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Helyi, nemzeti és közösségi szinten
promóciós fellépésekkel kell gondoskodni 
arról, hogy a közösségi ökocímke fogalma 
jobban beépüljön a köztudatba, és ennek 
nyomán a fogyasztók tisztában legyenek a 
címke jelentésével, és tájékozottabban 
dönthessenek egy adott termék 
megvásárlásakor. Ez ahhoz is 
elengedhetetlen, hogy a rendszer 
vonzóbbá váljon a termelők és a 
kiskereskedők számára.

Or. en

Indokolás

Az ökocímke sikere szempontjából döntő fontosságú, hogy a fogyasztók tájékozottabbak 
legyenek, és a termelők számára vonzóbbá váljon az ökocímkerendszer. 

Módosítás 44
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottságot mindenekelőtt fel kell 
hatalmazni az ökocímke használatára 
vonatkozó követelmények elfogadására, és 

(13) A Bizottságot mindenekelőtt fel kell 
hatalmazni az ökocímke használatára 
vonatkozó követelmények elfogadására, és 
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e rendelet mellékleteinek módosítására. 
Mivel az említett intézkedések általános 
hatályúak és céljuk ezen rendelet nem 
lényegi elemeinek módosítása többek 
között új, nem lényegi elemekkel történő 
kiegészítés révén, azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

e rendelet mellékleteinek módosítására
azzal a feltétellel, hogy e követelmények 
teljes mértékben tekintetbe veszik az 
elfogadásukhoz e rendeletben 
megállapított alapot. Mivel az említett 
intézkedések általános hatályúak és céljuk 
ezen rendelet nem lényegi elemeinek 
módosítása többek között új, nem lényegi 
elemekkel történő kiegészítés révén, azokat 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az ökocímke-követelmények elfogadása és felülvizsgálata során tekintetbe kell venni a 
rendelet eredeti céljait, különösen azt, hogy a fogyasztókat pontos, nem megtévesztő és 
tudományosan megalapozott információkkal kell ellátni a termékek által a teljes életciklus 
során kifejtett környezeti hatásról.

Módosítás 45
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az élelmiszertermékeknek és az 
italoknak az egészségügyi és táplálkozási 
jellemzők tekintetében meglévő
sajátosságai figyelembevételével, a 
178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkében 
meghatározott élelmiszertermékek nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá. A 
Bizottságnak együtt kell működnie 
valamennyi érdekelttel – többek között a 
tudományos közösséggel, a civil 
társadalommal és az iparággal – egy 
szilárd tudományos alap létrehozása 
érdekében, amely elősegíti a megbízható 
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és egységes környezetvédelmi szempontú 
értékelési módszerek, valamint a 
feldolgozott és feldolgozatlan 
élelmiszertermékek környezeti 
teljesítményére vonatkozó önkéntes 
kommunikációs eszközök kidolgozását a 
termékek teljes életciklusára vonatkozóan, 
tekintetbe véve az élelmiszereknek az 
egészségügyi és táplálkozási jellemzők 
tekintetében meglévő sajátosságait, 
valamint figyelembe véve a 
tagállamokban meglévő és újonnan 
kialakuló önkéntes iparági 
kezdeményezéseket és jogi fejleményeket.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a közösségi piacon 
forgalmazás, fogyasztás vagy használat 
céljából – akár fizetés ellenében, akár 
térítésmentesen – kínált minden árura vagy 
szolgáltatásra alkalmazandó (a 
továbbiakban: termékek).

Ez a rendelet a közösségi piacon 
forgalmazás, fogyasztás vagy használat 
céljából – akár fizetés ellenében, akár 
térítésmentesen – kínált minden árura vagy 
szolgáltatásra alkalmazandó (a 
továbbiakban: termékek).

A 178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikke értelmében vett 
élelmiszertermékek tekintetében ez a 
rendelet csak a feldolgozott 

Ez a rendelet nem alkalmazható a
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2. cikke értelmében vett 
élelmiszerekre és italokra.



AM\764584HU.doc 15/56 PE418.406v01-00

HU

élelmiszerekre, valamint a halászati és az 
akvakultúra-termékekre alkalmazandó.

A Bizottság legkésőbb 2011. december 31-
ig a teljes életciklusra vonatkozó 
szemléletet alkalmazva vizsgálatot végez 
azzal kapcsolatban, hogy valamennyi 
élelmiszer bevonható-e az 
ökocímkerendszerbe, és adott esetben e 
célból javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen ki kell jelenteni, hogy jelenleg az élelmiszereket és az italokat ki kell zárni e 
rendelet hatálya alól. A Bizottságnak azonban meg kell vizsgálnia, hogy a jövőben az 
élelmiszerek bevonhatók-e az ökocímkerendszerbe.

Módosítás 47
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az élelmiszertermékeket továbbra is ki kell zárni e rendeletből, mivel e termékek sajátosságai 
lényegesen eltérőek, valamint azért, mert a rendelet hatálya alá vonásuk zavart okozhat a 
fogyasztók körében.
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Módosítás 48
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikke értelmében vett 
élelmiszertermékek tekintetében ez a 
rendelet nem alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

A rendelet alkalmazási körének élelmiszerekre (feldolgozott és nem feldolgozott élelmiszerek 
egyaránt) való kiterjesztése nem ésszerű, mivel a biogazdálkodásra utaló címkével ellátott, a 
piacra már bevezetett és bevált eszközök a fogyasztók rendelkezésére állnak. Nincs szükség 
további jelölés bevezetésére.

Módosítás 49
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikke értelmében vett 
élelmiszertermékek tekintetében ez a 
rendelet csak a 834/2007/EK rendelet 
hatálya alá tartozó termékekre 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A címkék összetévesztésének elkerülése érdekében az ökocímkét csak kiegészítő címkeként kell 
alkalmazni olyan élelmiszerek esetében, amelyeket már elláttak biogazdálkodásra utaló 
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címkével.

Módosítás 50
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem ítélhető oda az ökocímke olyan 
termékeknek, amelyek a 67/548/EGK 
irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv 
értelmében igen mérgező, mérgező, a 
környezetre veszélyes, rákkeltő, mutagén 
vagy a reprodukciót károsító anyagként 
besorolt anyagokat vagy készítményeket 
tartalmaznak, sem az 1907/2006/EK 
rendelet (REACH) 57. cikkében említett
anyagoknak.
Konkrét termékkategóriák tekintetében –
amelyek esetében nem áll rendelkezésre
ilyen anyagokat vagy készítményeket nem 
tartalmazó, egyenértékű alternatíva, és 
amelyeknek ugyanezen kategória egyéb 
termékeihez viszonyítva lényegesen 
nagyobb az általános környezeti 
teljesítménye – a Bizottság az előző
albekezdéstől való eltérés engedélyezésére
irányuló intézkedéseket fogadhat el.
Az e rendelet nem lényegi elemeinek 
módosítására irányuló, ilyen jellegű
intézkedéseket a 16. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az előadó által előterjesztett 4. módosítás megerősítése. 

Fontos meghatározni azon feltételeket, amelyek mellett a Bizottság eltérést engedélyezhet az 
egyes veszélyes anyagokra vonatkozó, kizárással kapcsolatos követelményektől.
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Módosítás 51
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elővigyázatosság elvének megfelelően, 
amennyiben lehetséges, az ökocímke nem 
ítélhető oda olyan termékeknek, amelyek 
igen mérgező, mérgező, a környezetre 
veszélyes, rákkeltő, mutagén vagy a 
reprodukciót károsító, perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT), 
valamint nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív (vPvB), az endokrin 
rendszert károsító besorolású, illetve más 
kategóriába tartozó, azonos mértékű 
aggodalmat kiváltó anyagokat vagy
készítményeket, például szenzitizáló 
anyagokat tartalmaznak. Továbbá az 
ökocímke nem ítélhető oda olyan 
termékeknek, amelyeket az embereket 
és/vagy a környezetet várhatóan károsító 
eljárások alkalmazásával állítanak elő. 

Or. en

Indokolás

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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Módosítás 52
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének 
megfelelően azon anyagok, amelyek 
megfelelnek az e cikkben meghatározott 
követelményeknek, és amelyeket az 
említett rendelet 59. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően azonosítottak, 
nem szerepelhetnek az ökocímkével 
ellátott termékekben 0,1 tömegszázalékot 
(w/w) meghaladó koncentrációban. 
Konkrét termékkategóriák tekintetében a 
Bizottság az előző albekezdéstől való 
eltérés engedélyezésére irányuló 
intézkedéseket fogadhat el.

Or. en

Indokolás

Az ökocímke-rendelet bevezetésekor a REACH-rendelet még nem született meg. A REACH-
rendelet rendelkezései már foglalkoznak azon kockázatokkal, amelyek a veszélyes anyagok 
alkalmazásához kapcsolódhatnak.

Módosítás 53
Donato Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelen rendelet nem alkalmazandó az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló, 2001. 
november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben szereplő 
gyógyszeripari termékekre.
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Or. it

Indokolás

Sajátos jellegüknél fogva a gyógyszeripari termékekre továbbra sem kellene alkalmazni a 
rendeletet.

Módosítás 54
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság gondoskodik róla, hogy az 
EUÖB saját működési területén belül az 
egyes termékcsoportokban érdekelt felek, 
így a felelős szervek, a gyártók, a 
kiskereskedők, az importőrök, a környezet-
és fogyasztóvédelmi szervezetek a 
bizottságon belül egyenlő arányban 
képviseltessék magukat.

2. A Bizottság gondoskodik róla, hogy az 
EUÖB saját működési területén belül az 
egyes termékcsoportokban érdekelt felek, 
így a felelős szervek, a gyártók, a 
termelők, a szolgáltatók, a kkv-k, az 
importőrök, a környezet- és
fogyasztóvédelmi szervezetek a 
bizottságon belül egyenlő arányban 
képviseltessék magukat.

Or. hu

Módosítás 55
Gyula Hegyi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Közösségben egy adott termék piaci 
bevezetésére vonatkozó kilátások – a 
lehetőségek határain belül – az EU belső 
piacán 10%-os piaci részesedésnek 
felelnek meg az ökocímke-követelmények 
elfogadásának vagy felülvizsgálatának 
pillanatában.

Or. en
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Indokolás

Az ökocímke-követelmények környezetvédelmi törekvésének szintjét világosan bele kell 
foglalni az irányelv rendelkező részébe és nem csupán annak II. mellékletbe. Azt is 
egyértelművé kell tenni, hogy az ökocímke-követelmények szelektivitásának meghatározására 
a követelmények elfogadásának vagy felülvizsgálatának pillanatában kerül sor, nem pedig az
ökocímke-követelmények teljes érvényességi ideje alatt.

Módosítás 56
Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Közösségben a termékek piaci 
bevezetésére vonatkozó kilátások – a 
lehetőségek határain belül – 10%-os piaci 
részesedésnek felelnek meg az ökocímke-
követelmények elfogadásának vagy 
felülvizsgálatának pillanatában.

Or. en

Indokolás

Az EÖB által javasolt módosítás. Az ökocímke-követelmények környezetvédelmi törekvésének 
szintjét világosan bele kell foglalni az irányelv rendelkező részébe és nem csupán annak II. 
mellékletbe. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy az ökocímke-követelmények szelektivitásának 
meghatározására a követelmények elfogadásának vagy felülvizsgálatának pillanatában kerül 
sor, nem pedig az ökocímke-követelmények teljes érvényességi ideje alatt.

Módosítás 57
Gyula Hegyi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ökocímke-követelményeknek az 
elővigyázatosság elvén kell alapulniuk. 



PE418.406v01-00 22/56 AM\764584HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A környezeti kiválóság eszközeként az ökocímkének az elővigyázatossági megközelítést kell 
követnie. Az ökocímkének különösen a vegyi anyagok alkalmazásával kapcsolatban meg kell 
haladnia a REACH-rendeletben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban, például a RoHS- és 
a WEEE-irányelvben foglaltakat.

Módosítás 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A követelmények meghatározása a 
közösségi piacon kapható termékek 
környezeti hatásainak figyelembevételével 
történik. Ehhez meg kell vizsgálni a 
termékek teljes életciklusa során a 
környezetet érintő hatásokat, különösen az 
éghajlatváltozást előidéző hatásokat, a 
természetre és a biodiverzitásra gyakorolt 
hatást, az energia- és az erőforrás-
felhasználást, a hulladéktermelést, a 
szennyezőanyag-kibocsátást minden 
környezeti elem esetében, a 
környezetszennyező fizikai hatásokat, 
valamint a veszélyes anyagok használatát, 
illetve kibocsátását. A különböző 
termékcsoportokra vonatkozó, meglévő 
ökocímke-követelményeket e rendelet 
elfogadásától számított 18 hónapon belül 
felül kell vizsgálni annak biztosítása 
érdekében, hogy teljes mértékben 
megfeleljenek az e cikkben meghatározott 
életciklus-szemléletnek. 

Or. en

Indokolás

A követelményeknek a termékek teljes életciklusán és az általuk gyakorolt összes környezeti 
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hatáson kell alapulniuk. Ugyanez érvényes a meglévő követelményekre is.

Módosítás 59
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A környezetvédelmi teljesítmény 
meghatározásához a környezetvédelem 
terén a közösségi piacon legjobban teljesítő 
termékek adnak viszonyítási alapot. Ehhez 
kizárólag a termékek életciklusa során a 
környezetet érintő legsúlyosabb hatásokat
kell megvizsgálni, amelyek magukban 
foglalhatják az éghajlatváltozást előidéző 
hatásokat, a természetre és a 
biodiverzitásra gyakorolt hatást, az 
energia- és az erőforrás-felhasználást, a 
hulladéktermelést, a szennyezőanyag-
kibocsátást minden környezeti elem 
esetében, a környezetszennyező fizikai 
hatásokat, valamint a közösségi 
jogszabályokban foglalt, a környezetre 
potenciálisan veszélyt jelentő anyagok 
használatát, illetve kibocsátását. A 
különböző termékcsoportokra vonatkozó, 
meglévő ökocímke-követelményeket e 
rendelet elfogadásától számított 18 
hónapon belül felül kell vizsgálni annak 
biztosítása érdekében, hogy teljes 
mértékben megfeleljenek az e cikkben 
meghatározott életciklus-szemléletnek.

Or. en

Indokolás

Az esetek többségében a termékcsoportokra vonatkozó, jelenlegi ökocímke-követelmények 
nem tükrözik az e cikkben ismertetett tényleges életciklus-szemléletet. Ezenkívül a (4) 
preambulumbekezdés előírja, hogy a követelményeknek a termékek legmeghatározóbb 
környezeti hatásaira kell korlátozódniuk. Ezért a Bizottságnak sürgősen felül kell vizsgálnia 
az összes termékcsoportra vonatkozó jelenlegi követelményeket annak biztosítása érdekében, 



PE418.406v01-00 24/56 AM\764584HU.doc

HU

hogy azok összhangban legyenek ezekkel a megközelítésekkel és elvekkel. A meglévő 
jogszabályok, például a REACH-rendelet megfelelően foglalkozik a vegyi anyagok 
kockázatkezelésével, és többek között környezeti hatásuk csökkentésére irányul.

Módosítás 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided. 
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Módosítás 61
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Indokolás

A Bizottság javasolja az ökocímke használatának haltermékekre történő kiterjesztését, ezért a
kritériumok megállapításakor ezt is egyértelműen figyelembe kell venni.

Módosítás 62
Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ökocímkerendszer olyan eszköz, 
amely a veszélyes anyagok helyettesítésére 
ösztönöz azáltal, hogy jutalmazza azon 
termékeket, amelyek biztosítják a 
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következők alternatíváját:
- olyan anyagok, amelyek teljesítik azon 
kritériumokat, amelyek alapján azokat a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban az 
1. vagy 2. kategóriába tartozó rákkeltő, 
mutagén vagy reprodukciót károsító 
anyagként sorolják be;
- nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív anyagok, perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező anyagok, 
valamint az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy továbbra is a környezeti kiválóság címkéje maradhasson, az ökocímkének 
egyértelműen támogatnia kell a nem mérgező termékeket és gyártási folyamatokat, valamint 
ösztönöznie kell a veszélyes anyagok helyettesítését.

Módosítás 63
Johannes Lebech

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk –2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ökocímkerendszer az 
elővigyázatosság elve alapján elősegíti a 
veszélyes anyagok helyettesítését. 
Amennyiben ez technikailag 
megvalósítható, az ökocímke-
követelményeket a következő anyagok 
alkalmazásának helyettesítéséhez kell 
megtervezni:
- olyan anyagok, amelyek teljesítik azon 
kritériumokat, amelyek alapján azokat a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban az 
1. vagy 2. kategóriába tartozó rákkeltő, 
mutagén vagy reprodukciót károsító 
anyagként sorolják be;
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- nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív anyagok, perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező anyagok, 
valamint az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy továbbra is a környezeti kiválóság címkéje maradhasson, az ökocímkének 
egyértelműen támogatnia kell a nem mérgező termékeket és gyártási folyamatokat, valamint 
ösztönöznie kell a veszélyes anyagok helyettesítését.

Módosítás 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az ökocímke-követelmények 
megbízható tudományos bizonyítékok 
alapján rögzítik azokat a környezetvédelmi 
előírásokat, amelyeket egy adott terméknek 
teljesítenie kell az ökocímke engedélyezett 
használatához.

Or. en

Indokolás

Az ökocímke-követelményeknek szilárd tudományos alappal kell rendelkezniük.
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Módosítás 65
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság biztosítja, hogy az 
állatkísérletek számának és a genetikailag 
módosított szervezetek (GMO) 
felhasználásának mérséklése 
kulcsfontosságú szempont legyen a 
követelmények kidolgozásakor és 
felülvizsgálatakor. 

Or. hu

Indokolás

Az ökocímkékre vonatkozó követelményeknek az állatkísérletek számának és a genetikailag 
módosított szervezetek (GMO) felhasználásának mérséklésére kellene ösztönöznie a piacot.

Módosítás 66
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Ezt a bekezdést törölni kell, mivel az élelmiszerek teljes egészében kikerültek az alkalmazási 
körből.
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Módosítás 67
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az élelmiszertermékeket továbbra is ki kell zárni e rendeletből, mivel e termékek sajátosságai 
lényegesen eltérőek, és azért, és mert a rendelet hatálya alá vonásuk zavart okozhat a 
fogyasztók körében.

Módosítás 68
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben a követelményeket a
834/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó 
termékekre vonatkozóan dolgozzák ki,
csak az említett rendelet szerint tanúsított 
termékeknek lehet odaítélni az ökocímkét.

Or. en

Indokolás

A biogazdálkodásra utaló címkével való összetévesztést el kell kerülni. Az ökocímkét csak 
olyan élelmiszertermékek esetében szabad odaítélni, amelyek már megfelelnek az ökológiai 
rendeletnek. Máskülönben az európai ökocímke („EU flower”) félrevezetné a fogyasztókat.
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Módosítás 69
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben a követelményeket a 
834/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó 
termékekre vonatkozóan dolgozzák ki, 
csak az említett rendelet szerint tanúsított 
termékeknek lehet odaítélni az ökocímkét.

Or. en

Indokolás

Nem fordulhat elő az élelmiszerekre vonatkozó, biogazdálkodásra utaló címkével való 
összetévesztés. Az ökocímkét csak az említett rendeletnek megfelelő élelmiszertermékeknek 
szabad odaítélni.

Módosítás 70
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet hatálybalépését követő egy 
éven belül az EUÖB-vel folytatott 
konzultáció után és az 1. cikkben 
meghatározott elveknek és 
célkitűzéseknek megfelelően a Bizottság 
közösségi ökocímkézési munkatervet 
készít és tesz közzé, amely meghatározza a 
célkitűzéseket és azon termékcsoportok 
nem kimerítő listáját, amelyeket közösségi 
fellépés szempontjából kiemelt 
fontosságúnak tekint. A tervet 
rendszeresen, évente frissíteni kell.

Or. en
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Indokolás

A 15. módosítás előadó által előterjesztett apró kiegészítése annak meghatározása érdekében, 
hogy a munkatervnek három évre kell szólnia.

Módosítás 71
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet hatálybalépését követő egy 
éven belül az EUÖB-vel folytatott 
konzultáció után és az 1. cikkben 
meghatározott elveknek és 
célkitűzéseknek megfelelően a Bizottság 
közösségi ökocímkézési munkatervet 
készít és tesz közzé, amely meghatározza a 
célkitűzéseket és azon termékcsoportok 
nem kimerítő listáját, amelyeket közösségi 
fellépés szempontjából kiemelt 
fontosságúnak tekint. A tervet 
rendszeresen, évente frissíteni kell.

Or. hu

Indokolás

Az új célkitűzések megvalósítására vonatkozóan szükséges egy részletes munkaterv 
elkészítése, majd annak a szolgáltatások folyamatosan változó környezete által generált 
módosulások következtében rendszeres, éves felülvizsgálata.

Módosítás 72
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. mellékletben megállapított 
eljárásnak megfelelően és a munkaterv 
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figyelembevételével ki kell dolgozni az 
ökocímke-követelmények tervezetét. 
Legkésőbb a zárójelentésnek a 
Bizottsághoz történő benyújtásától 
számított 3 hónap elteltével konzultációt 
kell folytatni az EUÖB-vel a 
követelményekre vonatkozó javaslatról. A 
Bizottság magyarázatokkal és 
dokumentumokkal szolgál a 
zárójelentésben előterjesztett 
követelményekben bekövetkezett
változásokkal kapcsolatos érvekre
vonatkozóan.

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

Az EUÖB-vel folytatott konzultáció után 
legkésőbb 3 hónappal a Bizottság az 
ökocímke-követelményekre vonatkozóan 
javaslatot nyújt be a 16 cikk (2) bekezdése 
alapján létrehozott szabályozási 
bizottsághoz, majd ezt követően 
intézkedéseket fogad el a konkrét
termékcsoportok ökocímke-
követelményeinek meghatározásához. A 
Bizottság tekintetbe veszi az EUÖB
észrevételeit, és egyértelműen kiemeli és
dokumentálja a javaslatban az EUÖB-vel 
folytatott konzultációt követően 
bekövetkezett változásokkal kapcsolatos 
érveket, valamint magyarázatokkal szolgál 
azokra vonatkozóan.

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

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

Or. en

Indokolás

Az elfogadással kapcsolatos eljárást egyértelműen meg kell határozni a rendelet rendelkező 
részében, továbbá az eljárásnak határidőket, valamint az ökocímkézésért felelős bizottsággal 
folytatott konzultáció után bekövetkező módosítások kiemelésére, dokumentálására és 
indokolására vonatkozó kötelezettséget kell megállapítania. Ez megszünteti az elfogadással 
kapcsolatos eljárás tekintetében tapasztalható akadályokat.
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Módosítás 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. mellékletben megállapított 
eljárásnak megfelelően és a munkaterv 
figyelembevételével ki kell dolgozni az 
ökocímke-követelmények tervezetét. 
Legkésőbb a zárójelentésnek a 
Bizottsághoz történő benyújtásától 
számított 3 hónap elteltével konzultációt 
kell folytatni az EUÖB-vel a 
követelményekre vonatkozó javaslatról. A 
Bizottság magyarázatokkal és 
dokumentumokkal szolgál a 
zárójelentésben előterjesztett 
követelményekben bekövetkezett 
változásokkal kapcsolatos érvekre 
vonatkozóan.

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

Az EUÖB-vel folytatott konzultáció után 
legkésőbb 3 hónappal a Bizottság az 
ökocímke-követelményekre vonatkozóan 
javaslatot nyújt be a 16 cikk (2) bekezdése 
alapján létrehozott szabályozási 
bizottsághoz, majd ezt követően 
intézkedéseket fogad el a konkrét 
termékcsoportok ökocímke-
követelményeinek meghatározásához. A 
Bizottság tekintetbe veszi az EUÖB
észrevételeit, és egyértelműen kiemeli és
dokumentálja a javaslatban az EUÖB-vel 
folytatott konzultációt követően 
bekövetkezett változásokkal kapcsolatos 
érveket, valamint magyarázatokkal szolgál 
azokra vonatkozóan.

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

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

Or. en

Indokolás

Az elfogadással kapcsolatos eljárást egyértelműen meg kell határozni a rendelet rendelkező 
részében, továbbá az eljárásnak határidőket, valamint az ökocímkézésért felelős bizottsággal 
folytatott konzultáció után bekövetkező módosítások kiemelésére, dokumentálására és 
indokolására vonatkozó kötelezettséget kell megállapítania. Ez megszünteti az elfogadással 
kapcsolatos eljárás tekintetében tapasztalható akadályokat.

Módosítás 74
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. mellékletben megállapított 
eljárásnak megfelelően és a munkaterv 
figyelembevételével ki kell dolgozni az 
ökocímke-követelmények tervezetét. 
Legkésőbb a zárójelentésnek a 
Bizottsághoz történő benyújtásától 
számított 3 hónap elteltével konzultációt 
kell folytatni az EUÖB-vel a 
követelményekre vonatkozó javaslatról. A 
Bizottság magyarázatokkal és 
dokumentumokkal szolgál a 
zárójelentésben előterjesztett 
követelményekben bekövetkezett 
változásokkal kapcsolatos érvekre 
vonatkozóan.

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

Az EUÖB-vel folytatott konzultáció után 
legkésőbb 3 hónappal a Bizottság az
ökocímke-követelményekre vonatkozóan 
javaslatot nyújt be a 16 cikk (2) bekezdése 
alapján létrehozott szabályozási 
bizottsághoz, majd ezt követően 
intézkedéseket fogad el a konkrét 
termékcsoportok ökocímke-
követelményeinek meghatározásához. A 
Bizottság tekintetbe veszi az EUÖB
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észrevételeit, és egyértelműen kiemeli és 
dokumentálja a javaslatban az EUÖB-vel 
folytatott konzultációt követően 
bekövetkezett változásokkal kapcsolatos 
érveket, valamint magyarázatokkal szolgál 
azokra vonatkozóan.

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

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

Or. en

Indokolás

Az EÖB által előterjesztett módosítás. 

Az elfogadással kapcsolatos eljárást egyértelműen meg kell határozni a rendelet rendelkező 
részében, továbbá az eljárásnak határidőket, valamint az ökocímkézésért felelős bizottsággal 
folytatott konzultáció után bekövetkező módosítások kiemelésére, dokumentálására és 
indokolására vonatkozó kötelezettséget kell megállapítania. Ez megszünteti az elfogadással 
kapcsolatos eljárás tekintetében tapasztalható akadályokat.

Módosítás 75
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság az EUÖB-vel történő 
egyeztetést követően, a 6. cikk 
követelményeire is figyelemmel,
intézkedéseket fogad el az egyes 
termékcsoportok konkrét ökocímke-
követelményeinek meghatározásához.

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

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



PE418.406v01-00 36/56 AM\764584HU.doc

HU

bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítására érdekében, hogy követelményeket csak akkor lehessen meghatározni, ha 
azok teljes mértékben megfelelnek a módosított 6. cikkben előírt életciklus-szemléletnek.

Módosítás 76
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett intézkedések 
részeként a Bizottság:

Az (1) bekezdésben említett intézkedések 
részeként a Bizottság:

a) megállapítja az ökocímke-
követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzési kritériumait az egyes termékek 
vonatkozásában;

a) megállapítja az ökocímke-
követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzési kritériumait az egyes termékek 
vonatkozásában;

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

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

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

c) meghatározza a követelmények és az 
értékelési kritériumok érvényességi 
időtartamát, amely nem haladhatja meg a 
2 évet;
d) meghatározza a termékek
vonatkozásában a c) pontban említett 
érvényességi időtartam során 
engedélyezett változtathatóság mértékét.

Or. en

Indokolás

Döntő fontosságú, hogy a folyamatos – az ökocímke-követelmények érvényességi időtartama 
alatt is bekövetkező – termékfejlesztés figyelembevétele céljából sor kerüljön egy 
mechanizmus előírására. Jelenleg a termékekre vonatkozó követelmények hosszú időtartamra 
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(azaz 3 évre) érvényesek, és rugalmatlanok; még kisebb változtatásokat is nehéz végrehajtani
a készítményekben annak érdekében, hogy új, fenntarthatóbb összetevőket tartalmazzanak, 
valamint hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás anélkül is végbemehessen, hogy az 
ökocímkére vonatkozó teljes újrakérelmezési eljáráson át kelljen menni.

Módosítás 77
Johannes Lebech

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ökocímke-követelmények 
meghatározása során figyelmet kell 
fordítani arra, hogy ne kerüljön sor olyan 
intézkedések bevezetésére, amelyek 
végrehajtása aránytalan adminisztratív és 
gazdasági terheket róhat a kkv-kre.

Or. en

Módosítás 78
Amalia Sartori, John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az ökocímke használatához a 
gyártóknak, importőröknek, 
szolgáltatóknak, nagy- és 
kiskereskedőknek a 4. cikkben említett, 
felelős szervek egyikénél nyilvántartásba 
kell vetetniük magukat mindazon 
tagállamokban, ahol a terméket 
forgalomba hozzák vagy forgalomba 
kívánják hozni:

a) ha a termék egyetlen tagállamból 
származik, a nyilvántartásba vételt az 
adott tagállam felelős szervénél kell 
kérelmezni;
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b) ha a termék azonos formában több 
tagállamból származik, a nyilvántartásba 
vételt az érintett tagállamok egyikének 
felelős szervénél kell kérelmezni;
c) ha a termék a Közösségen kívülről 
származik, a nyilvántartásba vételt a 
termék rendeltetési helye szerinti bármely 
tagállam felelős szervénél kell kérelmezni.
Az ökocímke két lehetséges formátumát a 
II. melléklet mutatja.

Az ökocímke két lehetséges formátumát a 
II. melléklet mutatja.

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

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

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy egyszerűsítse a nyilvántartásba vételt annak közlésével, hogy a 
nyilvántartásba vételt (a termék származási helyétől függetlenül) mindazon tagállam felelős 
szervénél végre kell hajtani, ahol a terméket forgalomba hozzák vagy forgalomba kívánják 
hozni. 

Módosítás 79
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ökocímke-használat nyilvántartásba 
vétele

Az ökocímke-használat tanúsítása és
nyilvántartásba vétele

Or. de

Indokolás

Az ökocímke tekintetében nem elegendő a termékek egyszerű nyilvántartásba vétele. Egy 
független szerv által végzett vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy az ökocímke számára kellő 
mértékű jelentőséget tulajdonítsanak (azaz megfelelőségi vizsgálatot kell biztosítani).
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Módosítás 80
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásba vételi kérelemhez 
csatolni kell a kérdéses termékcsoporttal 
kapcsolatos ökocímke-követelményeket 
meghatározó bizottsági intézkedésben 
előírt minden igazoló dokumentumot.

A nyilvántartásba vételi kérelemhez 
csatolni kell a kérdéses termékcsoporttal 
kapcsolatos ökocímke-követelményeket 
meghatározó bizottsági intézkedésben 
előírt minden igazoló dokumentumot. A 
gazdasági szereplő igazolja, hogy az 
ökocímke-követelmények betartását egy 
független szerv tanúsítja.

Or. de

Indokolás

Az ökocímke tekintetében nem elegendő a termékek egyszerű nyilvántartásba vétele. Egy 
független szerv által végzett vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy az ökocímke számára kellő 
mértékű jelentőséget tulajdonítsanak (azaz megfelelőségi vizsgálatot kell biztosítani).

Módosítás 81
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de
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Indokolás

A 9. cikk (3) bekezdését teljes egészében törölni kell. Az éves díjat meg kell őrizni, mivel ez 
szolgál az ökocímke-rendszer finanszírozásának alapjául.

Módosítás 82
Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az ökocímke odaítélésére irányuló
valamennyi kérelem feltételéül a 
feldolgozásának költségeivel kapcsolatos 
díj megfizetését kell megszabni.

Or. en

Indokolás

A 200 EUR összegű nyilvántartásba vételi díj nem fogja fedezni az eljárás adminisztratív 
költségeit. Következésképpen a tagállamoknak kell majd támogatást nyújtaniuk az eljárás 
elvégzéséhez, ami akadályt jelent az európai ökocímke („EU flower”) sikere és a belső piacon 
való elterjedése szempontjából.

Módosítás 83
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A nyilvántartásba vételi kérelem 
feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős 
szerv 200 EUR összeghatárig díjat 
számolhat fel. A díjat minden esetben az 
előállító cég méretéhez arányosan kell 
megállapítani. Amennyiben a kérelem 
díjköteles, az ökocímke használatának 
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feltétele a díj határidőre történő kifizetése.

Or. hu

Indokolás

Az ökocímke használatából fakadó előnyök csak akkor érvényesíthetők, ha az ökocímke 
kritériumainak való megfelelés nem ró elviselhetetlenül nagy terhet a termelőkre és a 
gyártókra, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra.

Módosítás 84
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A nyilvántartásba vételi kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül a felelős szerv megvizsgálja, hogy a 
termék megfelel-e az érintett 
termékcsoport ökocímke-
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A 20. módosítás megfogalmazásának előadó által előterjesztett módosítása az 1. és az 5. 
módosításban használt terminológiával összhangban. Az illetékes hatóságoknak a 
nyilvántartásba vételt megelőzően meg kell vizsgálniuk, hogy a termékek megfelelnek-e a 
vonatkozó követelményeknek.

Módosítás 85
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

minden bejegyzésről tájékoztatja a 
Bizottságot. A Bizottság összesített 
jegyzéket készít, amelyet rendszeresen 
frissít. A jegyzék nyilvánosan – különösen 
az Interneten, valamint a tagállami 
hatóságokon keresztül – hozzáférhető.

Or. hu

Indokolás

A fogyasztók számára biztosítani kell az ökocímkével rendelkező termékek listájának 
legegyszerűbb módon való elérését.

Módosítás 86
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 834/2007/EK rendelet 
követelményeit nem kielégítő akvakultúra-
termékektől különböző feldolgozott 
élelmiszereken elhelyezett ökocímke 
mellett – ugyanazon a látómezőn belül –
olyan kiegészítő jelzést is el kell helyezni, 
amely arról tájékoztat, hogy a címke csak 
a termék feldolgozásának, szállításának 
vagy csomagolásának környezetvédelmi 
teljesítményére utal.

törölve

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
a 834/2007/EK rendelet 24. cikkében 
előírt jelöléssel ellátott feldolgozott 
élelmiszerekre is alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszertermékeket továbbra is ki kell zárni e rendeletből, mivel e termékek sajátosságai 
lényegesen eltérőek, valamint azért, mert a rendelet hatálya alá vonásuk zavart okozhat a 
fogyasztók körében.
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Módosítás 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság, a tagállamok és a résztvevő 
vállalatok az EUÖB tagjaival 
együttműködve jelentős forrásokat 
különítenek el a közösségi ökocímke 
használatának népszerűsítéséhez, a 
fogyasztók, gyártók, közbeszerzők, nagy-
és kiskereskedők és a közvélemény 
számára hozott felvilágosító 
intézkedésekkel és tájékoztatási 
kampányokkal, ezzel támogatva a rendszer 
fejlesztését.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy valamennyi szereplő részt vegyen az európai uniós ökocímke népszerűsítésében.

Módosítás 88
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. hu

Módosítás 89
Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak célkitűzéseket kell 
meghatározniuk az ökocímkével ellátott 
termékek közbeszerzés során történő 
beszerzésére vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A figyelemfelkeltő intézkedések és a tájékoztató kampányok önmagukban nem elegendőek az 
ökocímke népszerűsítéséhez. A tagállamoknak célkitűzéseket kell megállapítaniuk az ilyen 
termékek közbeszerzés során történő beszerzésére vonatkozóan.

Módosítás 90
Antonio De Blasio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népszerűsítés a mind a 23 hivatalos 
nyelven elérhető ökocímke weboldalán, a 
Bizottság által szervezett uniós tájékoztató 
kampányon, illetve a tagállamokban 
terjesztett információs anyagokon 
keresztül kell, hogy megvalósuljon.

Or. hu
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Módosítás 91
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. és a 10. cikk egységes alkalmazása 
érdekében a felelős szervek ellenőrzik 
egymás munkáját. A vizsgálatot 
megalapozott és átlátható értékelési 
kritériumok és előírások alapján 
folytatják le.

A rendelet és különösen a 9. és a 10. cikk 
egységes alkalmazása érdekében a felelős 
szervek rendszeres jelleggel, 
intézményesített keretek között megosztják 
egymással az információkat és a 
tapasztalatokat, és törekszenek az illetékes 
nemzeti szervek munkájának és 
szolgáltatásainak koordinálására.

Or. hu

Indokolás

Szükség van a felelős hatóságok közötti rendszeres és intézményesített tapasztalatcserére és 
együttműködésre annak érdekében, hogy az ökocímke használatának hatékonyságát növeljék,
és a felülvizsgálati eljárások során a gyakorlati tapasztalatok alapján kerüljön sor a 
módosításokra.

Módosítás 92
Johannes Lebech

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előzetes jelentés a következőket 
tartalmazza:

Az előzetes jelentés a következőket 
tartalmazza:

- A rendkívüli aggodalomra okot adó 
anyagok, például a következők 
helyettesítésére vonatkozó lehetőségek 
vizsgálata:
a) olyan anyagok, amelyek teljesítik azon 
kritériumokat, amelyek alapján azokat a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban az 
1. vagy 2. kategóriába tartozó rákkeltő, 
mutagén vagy reprodukciót károsító 
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anyagként sorolják be
b) nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív anyagok, perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező anyagok, 
valamint az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok.

- az adott termékcsoport lehetséges 
környezetvédelmi hozadékainak 
számszerűsített értéke más hasonló európai 
vagy nemzeti ökocímkék 
termékcsoportjaival összefüggő előnyökre 
is kitérve;

- az adott termékcsoport lehetséges 
környezetvédelmi hozadékainak 
számszerűsített értéke más hasonló európai 
vagy nemzeti ökocímkék 
termékcsoportjaival összefüggő előnyökre 
is kitérve;

- a termékcsoport terjedelme és 
kiválasztásának indokolása;

- a termékcsoport terjedelme és 
kiválasztásának indokolása;

- a lehetséges kereskedelmi vonatkozások 
számbavétele;

- a lehetséges kereskedelmi vonatkozások 
számbavétele;

- egyéb környezetvédelmi címkerendszerek 
követelményeinek elemzése;

- egyéb környezetvédelmi címkerendszerek 
követelményeinek elemzése;

- az adott termékcsoport ágazatához 
kapcsolódó hatályos törvények és még le 
nem zárult jogalkotási folyamatok;

- az adott termékcsoport ágazatához 
kapcsolódó hatályos törvények és még le 
nem zárult jogalkotási folyamatok;

- az ágazat közösségi piacára vonatkozó 
adatok, a mennyiség és a forgalom 
megjelölésével;

- az ágazat közösségi piacára vonatkozó 
adatok, a mennyiség és a forgalom 
megjelölésével;

- az ökocímkével ellátott termékek piaci 
térnyerésének jelenlegi és várható 
alakulása;

- az ökocímkével ellátott termékek piaci 
térnyerésének jelenlegi és várható 
alakulása;

- a termékcsoporttal összefüggésben 
elvégzett vagy elvégzendő életciklus-
értékelő vizsgálatok alapján megállapított 
környezeti hatások mértéke és általános 
kihatásai. Egyéb tudományos eredmények 
is felhasználhatók. A súlyosnak vagy 
ellentmondásosnak ítélt kérdésekről 
részletes jelentés és elemzés készül.

- a termékcsoporttal összefüggésben 
elvégzett vagy elvégzendő életciklus-
értékelő vizsgálatok alapján megállapított 
környezeti hatások mértéke és általános 
kihatásai. Egyéb tudományos eredmények 
is felhasználhatók. A súlyosnak vagy 
ellentmondásosnak ítélt kérdésekről 
részletes jelentés és elemzés készül.

- a jelentés elkészítéséhez felhasznált és 
összegyűjtött adatok és információk 
forrásai.

- a jelentés elkészítéséhez felhasznált és 
összegyűjtött adatok és információk 
forrásai.

A követelmények kidolgozásának 
szakaszában az előzetes jelentés 
véleményezés és hivatkozás céljából 
megjelenik a Bizottság ökocímke tárgyú 
weboldalán.

A követelmények kidolgozásának 
szakaszában az előzetes jelentés 
véleményezés és hivatkozás céljából 
megjelenik a Bizottság ökocímke tárgyú 
weboldalán.
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Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy továbbra is a környezeti kiválóság címkéje maradhasson, az ökocímkének 
egyértelműen támogatnia kell a nem mérgező termékeket és gyártási folyamatokat, valamint 
ösztönöznie kell a veszélyes anyagok helyettesítését.

Módosítás 93
Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előzetes jelentés a következőket 
tartalmazza:

Az előzetes jelentés a következőket 
tartalmazza:

- az adott termékcsoport lehetséges 
környezetvédelmi hozadékainak 
számszerűsített értéke más hasonló európai 
vagy nemzeti ökocímkék 
termékcsoportjaival összefüggő előnyökre 
is kitérve;

- az adott termékcsoport lehetséges 
környezetvédelmi hozadékainak 
számszerűsített értéke más hasonló európai 
vagy nemzeti ökocímkék 
termékcsoportjaival összefüggő előnyökre 
is kitérve;

- A rendkívüli aggodalomra okot adó 
anyagok, például a következők 
helyettesítésére vonatkozó lehetőségek 
vizsgálata:
a) olyan anyagok, amelyek teljesítik azon 
kritériumokat, amelyek alapján azokat a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban az 
1. vagy 2. kategóriába tartozó rákkeltő, 
mutagén vagy reprodukciót károsító 
anyagként sorolják be.
b) nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív anyagok, perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező anyagok, 
valamint az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok.

- a termékcsoport terjedelme és 
kiválasztásának indokolása;

- a termékcsoport terjedelme és 
kiválasztásának indokolása;

- a lehetséges kereskedelmi vonatkozások 
számbavétele;

- a lehetséges kereskedelmi vonatkozások 
számbavétele;
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- egyéb környezetvédelmi címkerendszerek 
követelményeinek elemzése;

- egyéb környezetvédelmi címkerendszerek 
követelményeinek elemzése;

- az adott termékcsoport ágazatához 
kapcsolódó hatályos törvények és még le 
nem zárult jogalkotási folyamatok;

- az adott termékcsoport ágazatához 
kapcsolódó hatályos törvények és még le 
nem zárult jogalkotási folyamatok;

- az ágazat közösségi piacára vonatkozó 
adatok, a mennyiség és a forgalom 
megjelölésével;

- az ágazat közösségi piacára vonatkozó 
adatok, a mennyiség és a forgalom 
megjelölésével;

- az ökocímkével ellátott termékek piaci 
térnyerésének jelenlegi és várható 
alakulása;

- az ökocímkével ellátott termékek piaci 
térnyerésének jelenlegi és várható 
alakulása;

- a termékcsoporttal összefüggésben 
elvégzett vagy elvégzendő életciklus-
értékelő vizsgálatok alapján megállapított 
környezeti hatások mértéke és általános 
kihatásai. Egyéb tudományos eredmények 
is felhasználhatók. A súlyosnak vagy 
ellentmondásosnak ítélt kérdésekről 
részletes jelentés és elemzés készül.

- a termékcsoporttal összefüggésben 
elvégzett vagy elvégzendő életciklus-
értékelő vizsgálatok alapján megállapított 
környezeti hatások mértéke és általános 
kihatásai. Egyéb tudományos eredmények 
is felhasználhatók. A súlyosnak vagy 
ellentmondásosnak ítélt kérdésekről 
részletes jelentés és elemzés készül.

- a jelentés elkészítéséhez felhasznált és 
összegyűjtött adatok és információk 
forrásai.

- a jelentés elkészítéséhez felhasznált és 
összegyűjtött adatok és információk 
forrásai.

A követelmények kidolgozásának
szakaszában az előzetes jelentés 
véleményezés és hivatkozás céljából 
megjelenik a Bizottság ökocímke tárgyú 
weboldalán.

A követelmények kidolgozásának 
szakaszában az előzetes jelentés 
véleményezés és hivatkozás céljából 
megjelenik a Bizottság ökocímke tárgyú 
weboldalán.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy továbbra is a környezeti kiválóság címkéje maradhasson, az ökocímkének 
egyértelműen támogatnia kell a nem mérgező termékeket és gyártási folyamatokat. Ezért az 
ökocímke-követelmények kidolgozásához az előzetes jelentésbe bele kell foglalni a 
helyettesítési lehetőségek vizsgálatát. 
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Módosítás 94
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 9 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- egy adott termékcsoporton belül azon 
termékek elérhetőségének vizsgálata, 
amelyek nem tartalmaznak a 67/548/EGK 
irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv 
értelmében igen mérgező, mérgező, a 
környezetre veszélyes, rákkeltő, mutagén 
vagy a reprodukciót károsító besorolású 
anyagokat vagy készítményeket, sem az 
1907/2006/EK rendelet (REACH) 57. 
cikkében említett anyagokat.

Or. en

Indokolás

A bizonyos veszélyes anyagok kizárásával kapcsolatos követelményektől való eltérés 
engedélyezésére vonatkozóan előírt konkrét kritériumokkal összhangban, szükség van az 
azonos termékcsoporton belül az említett anyagokat nem tartalmazó termékek 
elérhetőségének vizsgálatára. 

Módosítás 95
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
 I melléklet – A rész – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A követelmények kidolgozásának 
szakaszában az előzetes jelentés 
véleményezés és hivatkozás céljából 
megjelenik a Bizottság ökocímke tárgyú 
weboldalán.

A követelmények kidolgozásának 
szakaszában az előzetes jelentés 
véleményezés és hivatkozás céljából 
megjelenik a Bizottság ökocímke tárgyú 
weboldalán, amely mind a 23 hivatalos 
nyelven elérhető kell, hogy legyen.

Or. hu
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Indokolás

Minden tagállam vállalkozása számára elérhetővé kell tenni az emblémára vonatkozó 
információkat a hivatalos honlapon. 

Módosítás 96
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a piacon a környezetvédelem terén 
legjobban teljesítő termékek életciklusra 
vetített környezetvédelmi teljesítményén 
alapul, mégpedig – a lehetőségek határain 
belül – 10%-uk teljesítményszintjének 
megfelelően;

- a piacon a környezetvédelem terén 
legjobban teljesítő termékek életciklusra 
vetített környezetvédelmi teljesítményén 
alapul, mégpedig a legfelső kvartilisük 
(25%-uk) teljesítményszintjének 
megfelelően;

Or. en

Indokolás

A piacon a környezetvédelem terén legjobban teljesítő termékek 10%-os határértéke egy olyan 
ökocímkerendszer kialakulásának kockázatával járna, amely a piaci rés betöltésére hivatott 
termékekre korlátozódna. Az ökocímkerendszer valódi céljának azt kell tekinteni, hogy a piac 
nagyobb hányadának átalakítására kerüljön sor. Ennélfogva a Cefic azt javasolja, hogy a 
határértéket a legjobban teljesítő termékek legfelső kvartilisében (25%-ában) állapítsák meg.

Módosítás 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a piacon a környezetvédelem terén 
legjobban teljesítő termékek életciklusra 
vetített környezetvédelmi teljesítményén 
alapul, mégpedig – a lehetőségek határain 
belül – 10%-uk teljesítményszintjének 
megfelelően;

- a piacon a környezetvédelem terén 
legjobban teljesítő termékek életciklusra 
vetített környezetvédelmi teljesítményén 
alapul, mégpedig 20%-uk
teljesítményszintjének megfelelően;
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Or. en

Indokolás

A piacon a környezetvédelem terén legjobban teljesítő termékek 10%-os határértéke egy olyan 
ökocímkerendszer kialakulásának kockázatával járna, amely a piaci rés betöltésére hivatott 
termékekre korlátozódna. Az ökocímkerendszer valódi céljának azt kell tekinteni, hogy a piac 
nagyobb hányadának átalakítására kerüljön sor. Ennélfogva a Cefic azt javasolja, hogy a 
határértéket a legjobban teljesítő termékek 20%-ában állapítsák meg.

Módosítás 98
Johannes Lebech

Rendeletre irányuló javaslat
 I melléklet – A rész – 2 pont – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a piacon a környezetvédelem terén 
legjobban teljesítő termékek életciklusra 
vetített környezetvédelmi teljesítményén 
alapul, mégpedig – a lehetőségek határain 
belül – 10%-uk teljesítményszintjének 
megfelelően;

- az elfogadás pillanatában a belső piacon 
a környezetvédelem terén legjobban 
teljesítő termékek életciklusra vetített 
környezetvédelmi teljesítményén alapul.

- a piacon elérhető, a környezetvédelem 
terén legjobban teljesítő termékek 
bizonyos, 10–20% közötti százalékos 
arányának felel meg. A pontos 
százalékarányt eseti alapon, a 
termékkategóriától függően kell 
meghatározni azzal a céllal, hogy a piacon 
a leginkább környezetbarát termékeket 
jutalmazzák és népszerűsítsék, valamint 
biztosítsák, hogy a fogyasztók kellő 
választási lehetőséggel rendelkezzenek az 
ökocímkével ellátott termékek 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az, hogy egy adott termékcsoporton belül legjobban teljesítő termékek csupán 10%-át 
jutalmazzák, nem megfelelő minden termékcsoport vonatkozásában. Ezért az egyes 
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termékcsoportokra vonatkozó követelmények meghatározása során az elérendő cél pontos 
szintjét 10–20% között kell megállapítani. A követelményeknek a termék által a környezetre 
gyakorolt valamennyi hatáson kell alapulniuk. 

Módosítás 99
Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
 I melléklet – A rész – 2 pont – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a piacon a környezetvédelem terén 
legjobban teljesítő termékek életciklusra 
vetített környezetvédelmi teljesítményén 
alapul, mégpedig – a lehetőségek határain 
belül – 10%-uk teljesítményszintjének 
megfelelően;

- az elfogadás pillanatában a termék
életciklusra vetített környezetvédelmi 
teljesítményén alapul, és a belső piacon az 
egyes termékkategóriákon belül legjobban 
teljesítő termékeknek felel meg. A 
százalékarányt eseti alapon kell 
meghatározni azzal a céllal, hogy a piacon 
a leginkább környezetbarát termékeket 
jutalmazzák, valamint biztosítják, hogy a 
fogyasztók kellő választási lehetőséggel 
rendelkezzenek az ökocímkével ellátott 
termékek tekintetében, és hogy az 
ökocímkével ellátott termékek a piac 
meghatározó részét foglalják el.

Or. en

Indokolás

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

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria. 
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Módosítás 100
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
 I melléklet – A rész – 2 pont – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a piacon a környezetvédelem terén 
legjobban teljesítő termékek életciklusra 
vetített környezetvédelmi teljesítményén 
alapul, mégpedig – a lehetőségek határain 
belül – 10%-uk teljesítményszintjének 
megfelelően;

- az elfogadás pillanatában a belső piacon 
a környezetvédelem terén legjobban 
teljesítő termékek életciklusra vetített 
környezetvédelmi teljesítményén alapul,
mégpedig – a lehetőségek határain belül –
10%-uk teljesítményszintjének 
megfelelően;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az ökocímke-követelmények szelektivitásának meghatározására 
a követelmények elfogadásának vagy felülvizsgálatának pillanatában kerül sor, nem pedig az
ökocímke-követelmények teljes érvényességi ideje alatt. Az ökocímke piaci alapú eszköz, 
következésképpen az a célja, hogy az európai piacon ökocímkével ellátott termékeket 
forgalmazzanak, nem pedig az, hogy az egyes tagállamokban a vállalatok számára lehetővé 
tegye, hogy a címkéért folyamodjanak.

Módosítás 101
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a piacon a környezetvédelem terén 
legjobban teljesítő termékek életciklusra 
vetített környezetvédelmi teljesítményén 
alapul, mégpedig – a lehetőségek határain 
belül – 10%-uk teljesítményszintjének 
megfelelően;

- az elfogadás pillanatában a piacon a 
környezetvédelem terén legjobban teljesítő 
termékek életciklusra vetített 
környezetvédelmi teljesítményén alapul, 
mégpedig – a lehetőségek határain belül –
10%-uk teljesítményszintjének 
megfelelően;

Or. en
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Indokolás

Az ugyanezen szerző által előterjesztett, a 6. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. 
Egyértelművé kell tenni, hogy az ökocímke-követelmények szelektivitásának meghatározására 
a követelmények elfogadásának vagy felülvizsgálatának pillanatában kerül sor, nem pedig az
ökocímke-követelmények teljes érvényességi ideje alatt.

Módosítás 102
Johannes Lebech

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a termékek legmeghatározóbb környezeti 
hatásaira épül, amelyeket a lehetőségekhez 
mérten a környezetvédelmi teljesítmény fő 
technikai mutatószámaiban kell kifejezni, 
és amelyek alkalmasak az e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő értékelésre; 

- a termékek környezeti hatásaira épül, 
amelyeket a lehetőségekhez mérten a 
környezetvédelmi teljesítmény fő technikai 
mutatószámaiban kell kifejezni, és amelyek 
alkalmasak az e rendelet rendelkezéseinek 
megfelelő értékelésre;

Or. en

Indokolás

Az, hogy egy adott termékcsoporton belül legjobban teljesítő termékek csupán 10%-át 
jutalmazzák, nem megfelelő minden termékcsoport vonatkozásában. Ezért az egyes 
termékcsoportokra vonatkozó követelmények meghatározása során az elérendő cél pontos 
szintjét 10–20% között kell megállapítani. A követelményeknek a termék által a környezetre 
gyakorolt valamennyi hatáson kell alapulniuk. 

Módosítás 103
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. MÁS ÖKOCÍMKERENDSZEREK 
KÖVETELMÉNYEIN ALAPULÓ, 
GYORSÍTOTT ELJÁRÁS

törölve
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A Bizottsághoz egyetlen jelentést kell 
benyújtani. A jelentés egyrészt szemlélteti, 
hogy teljesültek az I. melléklet A. részében 
foglalt technikai és konzultációs 
követelmények, másrészt 
követelménytervezetet javasol és 
előterjeszti az ökocímke lehetséges 
használóinak és a felelős szerveknek szóló 
felhasználói kézikönyvet, illetve a 
közbeszerzési megbízásokat odaítélő 
hatóságoknak szóló felhasználói 
kézikönyvet.
Amennyiben a Bizottság a jelentéssel 
kapcsolatban nem emel kifogást és a 
követelmények teljesítik az I. melléklet A. 
részében foglaltakat, a jelentés és a 
követelménytervezet javaslata nyilvános 
konzultáció céljából felkerül a Bizottság 
ökocímkerendszer tárgyú weboldalára, 
ahol két hónapon át véleményezhető.
A nyilvános konzultáció során beérkezett 
összes észrevételre válaszolni kell, 
feltüntetve a helybenhagyás, illetve az 
elutasítás tényét és indokait. Ha a 
nyilvános konzultációs időszak során nem 
indítványoznak módosítást, illetve a 
tagállamok nem támasztanak igényt 
további nyílt munkacsoporti egyeztetésre, 
a Bizottság elfogadhatja a 
követelményrendszert.
A tagállamok bármelyikének kérésére 
nyílt munkacsoporti egyeztetést kell 
tartani a követelménytervezet tárgyában
az összes érdekelt fél, köztük a felelős 
szervek, az ágazat, ezen belül a kis- és 
középvállalkozások, a szakszervezetek, a 
nagykereskedők, az importőrök, a 
környezet- és fogyasztóvédelmi szervezetek 
képviselőinek részvételével. Az 
egyeztetéseken a Bizottság szintén részt 
vesz. 
Ha a nyilvános konzultációs időszak vagy 
a munkacsoporti egyeztetés során nem 
indítványoznak módosítást, a Bizottság 
elfogadhatja a követelményrendszert. 
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Or. en

Indokolás

Az európai ökocímkerendszertől („EU flower”) eltérően, ahol a követelményeket európai 
konszenzus alapján határozzák meg, az ökocímkével kapcsolatos konzultációs és a 
követelmények meghatározásával foglalkozó nemzeti fórumokon (pl. „Blue Angel” vagy
„Nordic Swan”) csak a hazai érdekeltek vehetnek részt. A gyorsított eljárás, amelynek során 
a követelményeket nemzeti szinten dolgozták ki, akadályozza az áruk szabad mozgását, és az 
ilyen módon létrejött egyes követelmények a protekcionizmus eszközének tekinthetők.

Módosítás 104
Maria Berger

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves díj
A tagállamok előírhatják minden olyan 
kérelmező számára, akinek ökocímkét 
ítéltek oda, hogy a címke használatáért 
éves díjat fizessen a címkét odaítélő 
illetékes szervnek.
A díj által lefedett időszaknak az 
ökocímke kérelmezőnek való odaítélése 
napján kell kezdődnie.
Az éves díjat ki lehet számítani úgy, hogy 
biztosítsa a címkézési program 
végrehajtási költségeinek teljes mértékű
fedezését, figyelembe véve a kérelem 
benyújtásának díját és a vizsgálattal 
kapcsolatos díjakat is.

Or. en
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