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Pakeitimas 30
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Siekiant išvengti daugybės ekologinio 
ženklinimo sistemų ir paskatinti visus 
sektorius, kuriuose poveikis aplinkai lemia 
vartotojų pasirinkimą, siekti geresnių 
aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių, 
turėtų būti sudaryta galimybė Bendrijos 
ekologinį ženklą naudoti plačiau. Tačiau 
būtina užtikrinti, kad šis reglamentas 
aiškiai skirtųsi nuo 2007 m. birželio 28 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91.

(3) Siekiant išvengti daugybės ekologinio 
ženklinimo sistemų ir paskatinti visus 
sektorius, kuriuose poveikis aplinkai lemia 
vartotojų pasirinkimą, siekti geresnių 
aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių, 
turėtų būti sudaryta galimybė Bendrijos 
ekologinį ženklą naudoti plačiau. Tačiau 
maisto produktų atveju ekologinis ženklas 
turėtų būti taikomas tik maistui, kuris jau 
sertifikuotas pagal 2007 m. birželio 28 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinantį 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91.

Or. en

Pagrindimas

Ekologinis ženklas turėtų būti taikomas tik kaip papildomas ženklinimas etikete maistui, kuris 
jau paženklintas natūralaus produkto ženklu, siekiant išvengti painiavos.

Pakeitimas 31
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Siekiant išvengti daugybės ekologinio 
ženklinimo sistemų ir paskatinti visus 
sektorius, kuriuose poveikis aplinkai lemia 
vartotojų pasirinkimą, siekti geresnių 
aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių, 
turėtų būti sudaryta galimybė Bendrijos 

(3) Siekiant išvengti daugybės ekologinio 
ženklinimo sistemų ir paskatinti visus 
sektorius, kuriuose poveikis aplinkai lemia 
vartotojų pasirinkimą, siekti geresnių 
aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių, 
turėtų būti sudaryta galimybė Bendrijos 
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ekologinį ženklą naudoti plačiau. Tačiau 
būtina užtikrinti, kad šis reglamentas 
aiškiai skirtųsi nuo 2007 m. birželio 28 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/9113.

ekologinį ženklą naudoti plačiau. Tačiau 
maisto produktų atveju ekologinis ženklas 
turėtų būti taikomas tik maistui, kuris jau 
sertifikuotas pagal 2007 m. birželio 28 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinantį 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/9113.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vengti painiojimo su natūralaus produkto ženklu. Ekologinis ženklas turėtų būti 
suteikiamas tik maisto produktams, kurie jau atitinka reglamentus dėl natūralių produktų.
Priešingu atveju ES naudojamas gėlės ženklas klaidintų vartotoją.

Pakeitimas 32
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema 
yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo 
ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti 
neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį 
aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia 
sistema siekiama skatinti rinktis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčius produktus, žymint juos ekologiniu 
ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad
ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos 
produktai turi atitikti, būtų grindžiami 
geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų 
produktų aplinkosauginio veiksmingumo 
rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti 
lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų 
apsiriboti tik svarbiausiu produktų 
poveikiu aplinkai.

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema 
yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo 
ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti 
neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį 
aplinkai, sveikatai, klimatui ir gamtos 
ištekliams. Šia sistema siekiama skatinti 
rinktis geriausių aplinkosauginio 
veiksmingumo savybių turinčius 
produktus, žymint juos ekologiniu ženklu. 
Todėl tikslinga reikalauti, kad ekologinio 
ženklinimo kriterijai, kuriuos produktai turi 
atitikti, būtų grindžiami geriausiais 
Bendrijos rinkoje parduodamų produktų 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais. 
Šiuos kriterijus turėtų būti lengva suprasti 
ir naudoti.

Or. en
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Pagrindimas

Neigiamo poveikio klimatui prevencija yra neatskiriama ekologinio ženklo sistemos dalis.

Pakeitimas 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema 
yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo 
ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti 
neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį 
aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia 
sistema siekiama skatinti rinktis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčius produktus, žymint juos ekologiniu 
ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos 
produktai turi atitikti, būtų grindžiami 
geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų 
produktų aplinkosauginio veiksmingumo 
rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti 
lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų
apsiriboti tik svarbiausiu produktų 
poveikiu aplinkai.

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema 
yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo 
ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti 
neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį 
aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia 
sistema siekiama skatinti rinktis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčius produktus, žymint juos ekologiniu 
ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos 
produktai turi atitikti, būtų grindžiami 
geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų 
produktų aplinkosauginio veiksmingumo 
rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti 
lengva suprasti ir naudoti, ir jie turėtų būti 
paremti moksliniais įrodymais, 
atsižvelgiant į naujausius pasiekimus 
technologijų srityje. Šie kriterijai turėtų 
būti orientuoti į rinką, ir reikėtų apsiriboti 
tik svarbiausiu produktų poveikiu aplinkai 
per visą jų būvio ciklą.

Or. en

Pagrindimas

Europos chemijos pramonės taryba (CEFIC) pabrėžia, kad ekologinio ženklo kriterijams 
reikia tinkamo mokslinio pagrindo. Be to, CEFIC pritaria ekologinio ženklo kriterijams, kurie 
atitinka tvarios plėtros, apimančios ekonominius, aplinkos ir socialinius aspektus, principus 
ir apima visą produkto būvio ciklą.
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Pakeitimas 34
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema 
yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo 
ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti 
neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį 
aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia 
sistema siekiama skatinti rinktis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčius produktus, žymint juos ekologiniu 
ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos 
produktai turi atitikti, būtų grindžiami 
geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų 
produktų aplinkosauginio veiksmingumo 
rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti 
lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų 
apsiriboti tik svarbiausiu produktų 
poveikiu aplinkai.

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema 
yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo 
ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti 
neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį 
aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia 
sistema siekiama skatinti rinktis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčius produktus, žymint juos ekologiniu 
ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos 
produktai turi atitikti, būtų grindžiami 
geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų 
produktų aplinkosauginio veiksmingumo 
rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti 
lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų 
apsiriboti tik svarbiausiu produktų 
poveikiu aplinkai per visą jų būvio ciklą, 
įskaitant ir gamybos, ir naudojimo etapus.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant ekologinio ženklinimo kriterijus reikia atsižvelgti į visą produktų gyvavimo laiką.

Pakeitimas 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema 
yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo 
ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti 
neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį 
aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia 

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema 
yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo 
ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti 
neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį 
aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia 
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sistema siekiama skatinti rinktis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčius produktus, žymint juos ekologiniu 
ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos 
produktai turi atitikti, būtų grindžiami 
geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų 
produktų aplinkosauginio veiksmingumo 
rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti 
lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų 
apsiriboti tik svarbiausiu produktų 
poveikiu aplinkai.

sistema siekiama skatinti rinktis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčius produktus, žymint juos ekologiniu 
ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos 
produktai turi atitikti, būtų grindžiami 
geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų 
produktų aplinkosauginio veiksmingumo 
rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti 
lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų 
apsiriboti tik svarbiausiu produktų 
poveikiu aplinkai per visą jų būvio ciklą.

Or. en

Pagrindimas

Pritariama ekologinio ženklo kriterijams, kurie atitinka tvarios plėtros, apimančios 
ekonominius, aplinkos ir socialinius aspektus, principus ir apima visą produkto būvio ciklą.

Pakeitimas 36
Amalia Sartori, John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Kuriant ekologinio ženklo sistemą 
turėtų būti atsižvelgiama į galiojančius 
Bendrijos teisės aktus, siekiant išvengti 
skirtingo produktų saugumo vertinimo 
interpretavimo.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu dėl ekologinio ženklo neturėtų būti skatinama Europos bendrijoje taikyti 
skirtingus požiūrius į saugumo vertinimą, cheminių medžiagų valdymą ir naudojimą ir kitus 
klausimus, kurie šiuo metu reglamentuojami REACH reglamento ir Direktyvos dėl 
klasifikavimo ir ženklinimo. Turėtų būti teikiama pirmenybė galiojantiems teisės aktams.
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Pakeitimas 37
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Kad Bendrijos ekologinio ženklo 
suteikimo sistema būtų priimtina plačiajai 
visuomenei, būtina, kad svarbus vaidmuo 
rengiant ir nustatant Bendrijos ekologinių 
ženklų kriterijus tektų nevyriausybinėms 
aplinkosaugos ir vartotojų organizacijoms 
ir jos aktyviai dalyvautų.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinama galiojančio reglamento 5 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas 38
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant supaprastinti Bendrijos 
ekologinio ženklo sistemą ir sumažinti su 
ekologinio ženklo naudojimu susijusias 
administracines išlaidas, vertinimo ir 
patikros procedūras turėtų pakeisti 
registracijos sistema.

(6) Siekiant supaprastinti Bendrijos 
ekologinio ženklo sistemą ir sumažinti su 
ekologinio ženklo naudojimu susijusias 
administracines išlaidas, vertinimo ir 
patikros procedūras turėtų pakeisti 
suderinta registracijos sistema.  
Registracija leidžiama įvertinus, ar 
produktas atitinka specifinei produktų 
kategorijai nustatytus kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti vidaus rinkos susiskaidymo, visų valstybių narių registracijos sistemos turėtų 
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būti suderintos.

Pakeitimas 39
Amalia Sartori, John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant supaprastinti Bendrijos 
ekologinio ženklo sistemą ir sumažinti su 
ekologinio ženklo naudojimu susijusias 
administracines išlaidas, vertinimo ir 
patikros procedūras turėtų pakeisti 
registracijos sistema.

(6) Siekiant supaprastinti Bendrijos 
ekologinio ženklo sistemą ir sumažinti su 
ekologinio ženklo naudojimu susijusias 
administracines išlaidas, vertinimo ir 
patikros procedūras turėtų pakeisti 
suderinta registracijos sistema.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu kompetentingos institucijos labai skirtingi supranta ir aiškina ekologinio ženklo 
sistemos taikymą, todėl vidaus rinka yra susiskaidžiusi. Taigi visų valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų suderinti naujosios registracijos sistemos įdiegimo procesą 
ir grafiką. 

Pakeitimas 40
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant supaprastinti Bendrijos 
ekologinio ženklo sistemą ir sumažinti su 
ekologinio ženklo naudojimu susijusias 
administracines išlaidas, vertinimo ir 
patikros procedūras turėtų pakeisti 
registracijos sistema.

(6) Siekiant supaprastinti Bendrijos 
ekologinio ženklo sistemą ir sumažinti su 
ekologinio ženklo naudojimu susijusias 
administracines išlaidas, registracijos 
sistema turėtų būti pradėta taikyti kartu 
su vertinimo ir patikros procedūromis.

Or. hu
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Pagrindimas

Ankstesnės sistemos veiksmingumas padidės ne ją pašalinus, o ją papildžius.

Pakeitimas 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
Recital 7

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant paskatinti plačiau naudoti 
ekologinį ženklą ir nesudaryti sunkumų 
toms įmonėms, kurių produktai atitinka 
ekologinio ženklo kriterijus, turėtų būti 
sumažintos ekologinio ženklo naudojimo 
išlaidos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

200 eurų dydžio registracijos mokestis nepadengs procedūros administracinių išlaidų. Todėl 
valstybės narės turės teikti subsidijas šiai procedūrai, o tai bus trukdys ES naudojamo gėlės 
ženklo sėkmei bei šio ženklo platinimui vidaus rinkoje.

Pakeitimas 42
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Būtina viešinti Bendrijos ekologinį 
ženklą ir geriau informuoti visuomenę apie 
jį, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų 
pakankamai informacijos rinkdamiesi 
produktus.

(9) Būtina viešinti Bendrijos ekologinį 
ženklą ir geriau informuoti visuomenę apie 
jį ES ir valstybių narių lygmenimis, kad 
vartotojai žinotų jo reikšmę ir todėl turėtų 
pakankamai informacijos rinkdamiesi 
produktus, taip pat būtina užtikrinti, kad 
gamintojai ir apdirbėjai suprastų ženklų 
privalumus.

Or. hu
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Pagrindimas

Ekologinis ženklas gali būti ypač naudingas būdas pasiekti, kad Europos produktai būtų 
ekologiškesni, ir pasiekti tinkamą sąmoningumo lygį mokslinių tyrimų ir techninių naujovių 
skatinimo srityse.

Pakeitimas 43
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Būtina viešinti Bendrijos ekologinį 
ženklą ir geriau informuoti visuomenę apie 
jį, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų 
pakankamai informacijos rinkdamiesi 
produktus.

(9) Būtina viešinti Bendrijos ekologinį 
ženklą ir geriau informuoti visuomenę apie 
jį rengiant informavimo ir švietimo 
kampanijas vietos, nacionaliniu ir 
Bendrijos lygmenimis, kad vartotojai 
žinotų jo reikšmę ir turėtų pakankamai 
informacijos rinkdamiesi produktus.  
Viešinimas būtinas ir siekiant, kad 
sistema būtų patrauklesnė gamintojams ir 
mažmeniniams prekiautojams. 

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų sąmoningumo didinimas ir ekologinio ženklo sistemos patrauklumo gamintojams 
didinimas yra būtini ekologinio ženklo sėkmei.

Pakeitimas 44
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Visų pirma, Komisija turėtų būti 
įgaliota patvirtinti ekologinio ženklinimo 
kriterijus, kuriuos produktai turi atitikti, ir 
iš dalies pakeisti šio reglamento priedus. 

(13) Visų pirma, Komisija turėtų būti 
įgaliota patvirtinti ekologinio ženklinimo 
kriterijus, kuriuos produktai turi atitikti, ir 
iš dalies pakeisti šio reglamento priedus, su 
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Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir jomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesminius šio reglamento 
punktus, inter alia, papildžius jį naujais 
neesminiais punktais, jas būtina priimti 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytos reguliavimo 
tvarkos su tikrinimu.

sąlyga, kad minėtieji kriterijai visiškai 
atitinka jų patvirtinimo pagrindą, kaip 
nustatyta šiame reglamente. Kadangi šios 
priemonės yra bendro pobūdžio ir jomis 
siekiama iš dalies pakeisti neesminius šio 
reglamento punktus, inter alia, papildžius 
jį naujais neesminiais punktais, jas būtina 
priimti laikantis Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytos reguliavimo 
tvarkos su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinant ir peržiūrint ekologinio ženklo kriterijus, reikėtų atsižvelgti į pradinius šio 
reglamento tikslus, t. y. teikti vartotojams tikslią, neklaidinančią bei moksliškai pagrįstą 
informaciją apie produktų poveikį aplinkai per visą šių produktų būvio ciklą.

Pakeitimas 45
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Atsižvelgiant į specifines maisto 
produktų ir gėrimų ypatybes, susijusias su 
sveikata ir jų maistinėmis savybėmis, šis 
reglamentas netaikomas maisto 
produktams, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 2 straipsnyje. Komisija 
turėtų dirbti kartu su visomis 
suinteresuotomis šalimis, įskaitant 
mokslininkų bendruomenę, pilietinę 
visuomenę ir įmones, siekdama nustatyti 
tinkamą mokslinį pagrindą ir palengvinti 
patikimų ir vienodų ekologinio įvertinimo 
metodų ir savanoriško pranešimo 
priemonių, taikomų perdirbtų ir 
neperdirbtų maisto produktų 
aplinkosauginiam veiksmingumui 
įvertinti, plėtojimą, apimant visą produkto 
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būvio ciklą, atsižvelgiant į maisto 
produktų specifines savybes, susijusias su 
sveikata ir mityba, ir apsvarstant esamus 
ir atsirandančius savanoriškas įmonių 
iniciatyvas ir teisinius pokyčius visoje 
Europos Sąjungoje.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas visoms prekėms 
ir paslaugoms, skirtoms platinti, vartoti ar 
naudoti Bendrijos rinkoje už atlygį arba 
nemokamai (toliau – produktams).

Šis reglamentas taikomas visoms prekėms 
ir paslaugoms, skirtoms platinti, vartoti ar 
naudoti Bendrijos rinkoje už atlygį arba 
nemokamai (toliau – produktams).

Iš maisto produktų, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje, jis 
taikomas tik perdirbtam maistui ir 
žvejybos bei akvakultūros produktams.

Šis reglamentas netaikomas maisto 
produktams ir gėrimams, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje.

Vėliausiai iki 2011 m. gruodžio 31 d. 
Komisija atlieka tyrimą, siekdama 
nustatyti, ar visiems maisto produktams 
gali būti taikoma ekologinio ženklo 
sistema, vadovaudamasi viso gyvavimo 
ciklo požiūriu ir, esant reikalui, pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
atitinkamų pasiūlymų.
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad šiuo metu maisto produktams ir gėrimams turėtų būti 
netaikomas šis reglamentas. Tačiau Komisija turėtų ištirti, ar maisto produktai galėtų būti 
įtraukti į ekologinio ženklo sistemą ateityje.

Pakeitimas 47
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš maisto produktų, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje, jis 
taikomas tik perdirbtam maistui ir 
žvejybos bei akvakultūros produktams.

Jis netaikomas maisto produktams, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 178/2002 
2 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų ir toliau netaikyti šio reglamento maisto produktams atsižvelgiant į didelius šių 
produktų pobūdžio skirtumus ir painiavą, kurią patirtų vartotojai, jei maisto produktams šis 
reglamentas būtų taikomas.

Pakeitimas 48
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš maisto produktų, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje, jis 
taikomas tik perdirbtam maistui ir 
žvejybos bei akvakultūros produktams.

Šis reglamentas netaikomas maisto 
produktams, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 2 straipsnyje.
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Or. de

Pagrindimas

Išplečiant šio reglamento taikymo sritį įtraukiant maisto produktus (perdirbtus ar 
neperdirbtus) nebūtų naudingas žingsnis, nes jau pasiteisinusi rinkoje esanti priemonė 
vartotojams yra ženklas „ekologiškas“. Atrodo, ženklinimas kitu ženklu nereikalingas.

Pakeitimas 49
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš maisto produktų, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 2 straipsnyje, jis taikomas tik 
perdirbtam maistui ir žvejybos bei 
akvakultūros produktams.

Iš maisto produktų, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 2 straipsnyje, jis taikomas tik 
produktams, kuriems taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 834/2007.

Or. en

Pagrindimas

Ekologinis ženklas turėtų būti taikomas tik kaip papildomas ženklinimas etikete maistui, kuris 
jau paženklintas natūralaus produkto ženklu, siekiant išvengti painiavos.

Pakeitimas 50
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis Direktyva 67/548/EEB arba 
Direktyva 1999/45/EB, ekologinis ženklas 
negali būti suteiktas produktams, kurių 
sudėtyje esama medžiagų ar preparatų, 
priskiriamų labai toksiškiems, 
toksiškiems, kenksmingiems aplinkai, 
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kancerogeniniams, mutageniniams ar 
toksiškiems reprodukcijai (TRM), taip pat, 
jeigu jų sudėtyje esama Reglamento 
1907/2006/EB 57 straipsnyje išvardytų 
medžiagų.
Komisija gali patvirtinti su specifinėmis 
produktų kategorijomis, kuriems nėra 
lygiavertės alternatyvos, neturinčios 
minėtųjų medžiagų ir preparatų, ir kurie 
kitais požiūriais pasižymi daug geresniais 
bendrais aplinkosauginio veiksmingumo 
rodikliais palyginti su kitomis tos pačios 
kategorijos prekėmis, susijusias 
priemones, kurias taikant būtų leidžiama 
numatyti išimtis iš ankstesnės pastraipos.
Šios priemonės, kuriomis iš dalies 
keičiami neesminiai šio reglamento 
punktai, tvirtinamos laikantis 16 
straipsnio 2 dalyje numatytos reguliavimo 
tvarkos su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pateiktas 4 pakeitimo sugriežtinimas. 

Svarbu nurodyti sąlygas, kurioms esant Komisija gali leisti nukrypti nuo išimties kriterijų kai 
kurių konkrečių pavojingų medžiagų atvejais.

Pakeitimas 51
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis atsargumo principo, ekologinis 
ženklas, kai įmanoma, negali būti 
suteiktas produktams, kurių sudėtyje 
esama medžiagų ar preparatų, 
priskiriamų labai toksiškiems, 
toksiškiems, kenksmingiems aplinkai, 
kancerogeniniams, mutageniniams ar 
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toksiškiems reprodukcijai (TRM), 
patvariems, bioakumuliaciniams ir 
toksiškiems (angl. PBT) ir labai 
patvariems, labai bioakumuliaciniams 
(angl. vPvB), ardantiems endokrininę 
sistemą ar kitų kategorijų medžiagoms ir 
preparatams, keliantiems tokį pat 
susirūpinimą, pvz., jautrikliams. Be to, 
ekologinis ženklas nesuteikiamas 
produktams, kuriuos gaminat naudoti 
procesai, kurie gali pakenkti žmonėms ir 
(arba) aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 52
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Reglamento 1907/2006/EB 57 
straipsnį medžiagų, kurios atitinka 
kriterijus, nurodytus šiame straipsnyje, ir 
buvo nustatytos laikantis šio reglamento 
59 straipsnio 1 dalies, produktuose, 
pažymėtuose ekologiniu ženklu, 
koncentracija neturėtų būti didesnė kaip 
0,1 proc. pagal masę (angl. w/w).
Komisija gali tvirtinti su specifinėmis 
produktų kategorijomis susijusias 
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priemones, kurias taikant būtų leidžiama 
numatyti išimtis iš ankstesnės pastraipos.

Or. en

Pagrindimas

Tuo metu, kai pradėtas taikyti ekologinio ženklo reglamentas, REACH dar nebuvo. Rizika, 
kuri gali būti susijusi su pavojingų medžiagų naudojimu, jau valdoma pagal REACH 
nuostatas.

Pakeitimas 53
Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas netaikomas medicinos 
produktams, kaip apibrėžta 2001 m. 
lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus.

Or. it

Pagrindimas

Dėl specifinio vaistų  pobūdžio šis reglamentas turėtų būti netaikomas vaistams. 

Pakeitimas 54
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija užtikrina, kad vykdydama 
veiklą ESEŽV siektų proporcingo 
atstovavimo visoms su kiekviena produktų 

2. Komisija užtikrina, kad vykdydama 
veiklą ESEŽV siektų proporcingo 
atstovavimo visoms su kiekviena produktų 
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grupe susijusioms suinteresuotosioms 
šalims, tokioms kaip kompetentingos 
institucijos, gamintojai, mažmeniniai 
prekiautojai, importuotojai, aplinkos 
apsaugos grupės ir vartotojų organizacijos.

grupe susijusioms suinteresuotosioms 
šalims, tokioms kaip kompetentingos 
institucijos, gamintojai, apdirbėjai, 
paslaugų teikėjai, MVĮ, importuotojai, 
aplinkos apsaugos grupės ir vartotojų 
organizacijos.

Or. hu

Pakeitimas 55
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ekologinio ženklo kriterijų priėmimo 
ar peržiūros metu produkto skverbimosi į 
rinką Bendrijoje prognozės turi kaip 
galima labiau atitikti 10 proc. ES vidaus 
rinkos .

Or. en

Pagrindimas

Aplinkosauginiai siekiai, susiję su ekologinio ženklo kriterijais, turėtų būti aiškiai įrašyti į 
pačią direktyvą, o ne tik į jos II priedą. Taip pat turėtų būti išaiškinta, kad ekologinio ženklo 
kriterijų atrankumas nustatytas kriterijų priėmimo ar peržiūros metu, o ne viso ekologinio 
ženklo kriterijų galiojimo laikotarpio metu.

Pakeitimas 56
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ekologinio ženklo kriterijų priėmimo 
ar peržiūros metu produkto skverbimosi į 
rinką Bendrijoje prognozės turi kaip 
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galima labiau atitikti 10 proc. rinkos.

Or. en

Pagrindimas

Europos aplinkos apsaugos biuro (EEB) siūlomas pakeitimas.  Aplinkosauginiai siekiai, 
susiję su ekologinio ženklo kriterijais, turėtų būti aiškiai įrašyti į pačią direktyvą, o ne tik į jos 
II priedą. Taip pat turėtų būti išaiškinta, kad ekologinio ženklo kriterijų atrankumas 
nustatytas kriterijų priėmimo ar peržiūros metu, o ne viso ekologinio ženklo kriterijų 
galiojimo laikotarpio metu.

Pakeitimas 57
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ekologinio ženklo kriterijai pagrįsti 
atsargumo principu.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ekologinis ženklas yra ekologinio nepriekaištingumo priemone, jis turėtų būti 
suteikiamas laikantis atsargumo požiūrio. Ypač kai tai susiję su cheminių medžiagų 
naudojimu, ekologinio ženklo reikalavimai privalo būti griežtesni nei REACH ar kitų 
atitinkamų teisės aktų, pvz. pavojingų medžiagų naudojimą ribojančios direktyvos (angl. 
RoHS) ir direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 9angl. WEEE) reikalavimai.

Pakeitimas 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produktų aplinkosauginis 
veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į 

2. Kriterijai nustatomi atsižvelgiant į 
Bendrijos rinkoje prieinamų produktų 
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geriausių aplinkosauginio veiksmingumo 
savybių turinčius Bendrijos rinkos 
produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per 
visą produktų būvio ciklą daromą 
svarbiausią poveikį aplinkai, visų pirma 
klimato kaitai, gamtai ir biologinei 
įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, 
atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas 
aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir 
pavojingų medžiagų naudojimą bei 
išmetimą.

poveikį aplinkai. Šiuo tikslu atsižvelgiama 
į per visą produktų būvio ciklą daromą  
poveikį aplinkai, visų pirma klimato kaitai, 
gamtai ir biologinei įvairovei, energijos ir 
išteklių vartojimą, atliekų susidarymą, 
teršalų išmetimą į visas aplinkos terpes, 
taršą dėl fizinio poveikio ir pavojingų 
medžiagų naudojimą bei išmetimą. 
Galiojantys skirtingų produktų grupių 
ekologinio ženklinimo kriterijai 
persvarstomi per 18 mėnesių nuo šio 
reglamento priėmimo datos, siekiant 
užtikrinti visišką jų atitiktį šiame 
straipsnyje apibrėžtam būvio ciklo 
požiūriui.

Or. en

Pagrindimas

Kriterijai turėtų būti pagrįsti produktų visu būvio ciklu ir visu jų poveikiu aplinkai.   Taip 
turėtų būti elgiamasi ir su galiojančiais kriterijais.

Pakeitimas 59
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produktų aplinkosauginis 
veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į 
geriausių aplinkosauginio veiksmingumo 
savybių turinčius Bendrijos rinkos 
produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per 
visą produktų būvio ciklą daromą 
svarbiausią poveikį aplinkai, visų pirma
klimato kaitai, gamtai ir biologinei 
įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, 
atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas 
aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir 
pavojingų medžiagų naudojimą bei 
išmetimą.

2. Produktų aplinkosauginis 
veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į 
geriausių aplinkosauginio veiksmingumo 
savybių turinčius Bendrijos rinkos 
produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama tik į 
per visą produktų būvio ciklą daromą 
svarbiausią poveikį aplinkai, įskaitant
poveikį klimato kaitai, gamtai ir biologinei 
įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, 
atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas 
aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir 
medžiagų, galinčių kelti su aplinka 
susijusią riziką, naudojimą bei išmetimą, 
kaip nurodyta Bendrijos teisės aktuose.
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Galiojantys skirtingų produktų grupių 
ekologinio ženklinimo kriterijai 
persvarstomi per 18 mėnesių nuo šio 
reglamento priėmimo datos, siekiant 
užtikrinti visišką jų atitiktį šiame 
straipsnyje apibrėžtam būvio ciklo 
požiūriui.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų dabartiniai produktų grupėms taikomi ekologinio ženklinimo kriterijai 
neatspindi tikrojo būvio ciklo požiūrio, kaip aprašyta šiame straipsnyje.  Be to, 4 
konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad šie kriterijai turėtų būti taikomi tik svarbiausiems 
produktų aplinkos apsaugos aspektams.  Taigi Komisija turi skubiai peržiūrėti dabartinius 
visoms produktų grupėms taikomus kriterijus, siekdama užtikrinti jų atitiktį šiam požiūriui ir 
principams. Galiojantys teisės aktai, pvz., REACH reglamentas, tinkamai reglamentuoja 
cheminių medžiagų rizikos valdymą ir, be kita ko, skirti mažinti šių medžiagų poveikiui 
aplinkai.

Pakeitimas 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produktų aplinkosauginis 
veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į 
geriausių aplinkosauginio veiksmingumo 
savybių turinčius Bendrijos rinkos 
produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per 
visą produktų būvio ciklą daromą 
svarbiausią poveikį aplinkai, visų pirma 
klimato kaitai, gamtai ir biologinei 
įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, 
atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas 
aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir 
pavojingų medžiagų naudojimą bei 
išmetimą.

2. Produktų aplinkosauginis 
veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į 
geriausių aplinkosauginio veiksmingumo 
savybių turinčius Bendrijos rinkos 
produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per 
visą produktų būvio ciklą daromą 
svarbiausią poveikį aplinkai, visų pirma 
klimato kaitai, gamtai ir biologinei 
įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, 
atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas 
aplinkos terpes ir taršą dėl fizinio poveikio.

Or. en
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Pagrindimas

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. 

Pakeitimas 61
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produktų aplinkosauginis 
veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į 
geriausių aplinkosauginio veiksmingumo 
savybių turinčius Bendrijos rinkos 
produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per 
visą produktų būvio ciklą daromą 
svarbiausią poveikį aplinkai, visų pirma 
klimato kaitai, gamtai ir biologinei 
įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, 
atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas 
aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir 
pavojingų medžiagų naudojimą bei 
išmetimą.

2. Produktų aplinkosauginis 
veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į 
geriausių aplinkosauginio veiksmingumo 
savybių turinčius Bendrijos rinkos 
produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per 
visą produktų būvio ciklą daromą 
svarbiausią poveikį aplinkai, visų pirma 
klimato kaitai, gamtai ir biologinei 
įvairovei, energijos, maisto ir išteklių 
vartojimą, atliekų susidarymą, priegaudų 
išmetimą, teršalų išmetimą į visas aplinkos 
terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir 
pavojingų ir medicininių medžiagų 
naudojimą bei išmetimą.

Or. nl

Pagrindimas

Komisija siūlo išplėsi ekologinį ženklinimą į žuvies produktus, taigi kriterijai taurėtų tai 
atitinkamai atspindėti.
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Pakeitimas 62
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ekologinio ženklo sistema yra 
priemonė, kuria skatinama pakeisti 
pavojingas medžiagas taikant paskatas 
produktams, kurie:
– yra 1 arba 2 kategorijos 
kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų 
reprodukcijai medžiagų klasifikavimo 
kriterijus atitinkančios cheminės 
medžiagos pagal Direktyvą 67/548/EEB 
alternatyva;
– yra labai patvarių ir labai 
bioakumuliacinių medžiagų, taip pat 
patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų 
medžiagų, taip pat ardančių endokrininę 
sistemą medžiagų alternatyva;

Or. en

Pagrindimas

Kad ekologinis ženklas ir toliau būtų nepriekaištingas ekologines savybes žymintis ženklas, 
juo turėtų būti aiškiai skatinama naudoti netoksiškas medžiagas ir procesus ir pakeisti 
pavojingas medžiagas nepavojingomis. 

Pakeitimas 63
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ekologinio ženklo sistema skatina 
pavojingų medžiagų pakeitimą remiantis 
atsargumo principu. Kai techniškai 
įmanoma, ekologinio ženklo kriterijai yra 
priemonė, kuri skirta tam, kad būtų 
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pakeistos:
– 1 arba 2 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių ar toksiškų reprodukcijai 
medžiagų klasifikavimo kriterijus 
atitinkančios cheminės medžiagos pagal 
Direktyvą 67/548/EEB;
– labai patvarios ir labai 
bioakumuliacinės medžiagos, taip pat 
patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos 
medžiagos bei ardančios endokrininę 
sistemą medžiagos.

Or. en

Pagrindimas

Kad ekologinis ženklas ir toliau būtų nepriekaištingas ekologines savybes žymintis ženklas, 
juo turėtų būti aiškiai skatinama naudoti netoksiškas medžiagas ir procesus ir pakeisti 
pavojingas medžiagas nepavojingomis. 

Pakeitimas 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekologinio ženklo kriterijais nustatomi 
ekologiškumo reikalavimai, kuriuos 
produktas turi atitikti, kad būtų pažymėtas 
ekologiniu ženklu.

3. Ekologinio ženklo kriterijais nustatomi 
tinkamais moksliniais įrodymais pagrįsti
ekologiškumo reikalavimai, kuriuos 
produktas turi atitikti, kad būtų pažymėtas 
ekologiniu ženklu.

Or. en

Pagrindimas

Ekologinio ženklo kriterijai turi turėti tinkamą mokslinį pagrindą.
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Pakeitimas 65
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Komisija užtikrina, kad bandymų su 
gyvūnais kiekio ir genetiškai modifikuotų 
organizmų naudojimo sumažinimas būtų 
svarbiausi argumentai persvarstant 
kriterijus.

Or. hu

Pagrindimas

Ekologinio ženklo kriterijais turėtų būti skatinama sumažinti bandymų su gyvūnais ir 
genetiškai modifikuotų organizmų kiekį rinkoje.

Pakeitimas 66
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 7 – paragraph 3

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei rengiami perdirbto maisto, išskyrus 
akvakultūros produktus, kriterijai, šie 
kriterijai turi būti susiję tik su perdirbimu, 
gabenimu arba pakavimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šią dalį reikia išbraukti, nes visas maistas neįtraukiamas į šį reglamentą.
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Pakeitimas 67
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei rengiami perdirbto maisto, išskyrus 
akvakultūros produktus, kriterijai, šie 
kriterijai turi būti susiję tik su perdirbimu, 
gabenimu arba pakavimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

 Reikėtų, kad maisto produktai ir toliau liktų neįtraukti į šį reglamentą, nes šių produktų 
pobūdis labai skiriasi ir, juos įtraukus, vartotojai patirtų painiavą.

Pakeitimas 68
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei rengiami perdirbto maisto, išskyrus 
akvakultūros produktus, kriterijai, šie 
kriterijai turi būti susiję tik su perdirbimu, 
gabenimu arba pakavimu.

3. Jei rengiami į Reglamentą (EB)
Nr. 834/2007 įtrauktų produktų kriterijai, 
ekologinis ženklas gali būti suteiktas tik 
šiems produktams, sertifikuotiems pagal 
minėtąjį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina vengti painiojimo su natūralaus (ekologiško) produkto ženklu. Ekologinis ženklas 
turėtų būti suteikiamas tik maisto produktams, kurie jau atitinka ekologiškų produktų 
reglamento kriterijus. Priešingu atveju ES naudojamas gėlės ženklas klaidintų vartotojus.
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Pakeitimas 69
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei rengiami perdirbto maisto, išskyrus 
akvakultūros produktus, kriterijai, šie 
kriterijai turi būti susiję tik su perdirbimu, 
gabenimu arba pakavimu.

3. Jei rengiami į Reglamentą (EB)
Nr. 834/2007 įtrauktų produktų kriterijai, 
ekologinis ženklas gali būti suteiktas tik 
produktams, sertifikuotiems pagal 
minėtąjį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina vengti painiojimo su natūralaus(ekologiško) produkto ženklu. Ekologinis ženklas 
turėtų būti  suteikiamas tik maisto produktams, kurie jau atitinka ekologiškų produktų 
reglamento kriterijus.

Pakeitimas 70
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, pasikonsultavusi su ESEŽV 
ir atsižvelgusi į 1 straipsnyje išdėstytus 
tikslus ir principus, per vienerius metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo parengia 
ir paskelbia Bendrijos ekologinio ženklo 
trejų metų darbo planą, jame išdėsto 
tikslus ir pateikia neišsamų produktų, su 
kuriais ketinama sieti prioritetinius 
Bendrijos veiksmus, sąrašą. Šis planas 
turėtų būti nuolat atnaujinamas.

Or. en
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Pagrindimas

Nedidelis pranešėjo pateiktas 15 pakeitimo papildymas siekiant nurodyti, kad darbo planas 
turėtų būti sudaromas trejiems metams.

Pakeitimas 71
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Komisija, pasikonsultavusi su 
ESEŽV ir atsižvelgusi į 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus ir principus, per 
vienerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo parengia ir paskelbia 
Bendrijos ekologinio ženklo darbo planą, 
kuriame išdėsto tikslus ir pateikia 
neišsamų produktų, su kuriais ketinama 
sieti prioritetinius Bendrijos veiksmus, 
sąrašą. Šis planas turėtų būti nuolat 
atnaujinamas.

Or. hu

Pagrindimas

Kad galima būtų pasiekti naujuosius tikslus, reikia parengti išsamų darbo planą ir jį 
persvarstyti kasmet, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią paslaugų aplinką.

Pakeitimas 72
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekologinio ženklo kriterijų projektas 
rengiamas pagal I priede nustatytą 
procedūrą ir atsižvelgiant į darbo planą. 
Ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo 
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galutinės ataskaitos pateikimo Komisijai, 
konsultuojamasi su ESEŽV dėl siūlomų 
kriterijų. Komisija pateikia pagrindimus ir 
dokumentus, kuriuose paaiškinami 
galutinėje ataskaitoje pateiktų kriterijų 
keitimo argumentai.

1. Pasikonsultavusi su ESEŽV, Komisija 
patvirtina priemones, kuriomis kiekvienai
produktų grupei nustatomi konkretūs 
ekologinio ženklo kriterijai.

Ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo 
konsultacijų su ESEŽV Komisija pateikia 
ekologinio ženklo kriterijų pasiūlymą 
reguliavimo komitetui, įsteigtam pagal  16 
straipsnio 2 dalį, ir vėliau patvirtina 
priemones, kuriomis konkrečiai produktų 
grupei nustatomi ekologinio ženklo 
kriterijai. Komisija atsižvelgia į ESEŽV 
pastabas ir pateikia pagrindimą ir 
dokumentus, kuriuose paaiškinami 
pasikonsultavus su ESEŽV padarytų 
pasiūlymo pakeitimų argumentai.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies 
pakeisti neesminiai šio reglamento punktai 
jį papildžius, tvirtinamos laikantis 
16 straipsnio 2 dalyje numatytos 
reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies 
pakeisti neesminiai šio reglamento punktai 
jį papildžius, tvirtinamos laikantis 
16 straipsnio 2 dalyje numatytos 
reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinimo procedūra reguliavimo institucijoje turėtų būti aiškiai nustatyta ir procedūroje 
turėtų būti pateikti galutiniai terminai bei pareiga paaiškinti ir pagrįsti dokumentais 
argumentus dėl pakeitimų, padarytų pasikonsultavus su Ekologinio ženklo suteikimo valdyba.
Taip bus išvengta patvirtinimo procedūros nesklandumų.

Pakeitimas 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekologinio ženklo kriterijų projektas 
rengiamas pagal I priede nustatytą 
procedūrą ir atsižvelgiant į darbo planą. 
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Ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo 
galutinės ataskaitos pateikimo Komisijai, 
konsultuojamasi su ESEŽV dėl siūlomų 
kriterijų. Komisija pateikia pagrindimus ir 
dokumentus, kuriuose paaiškinami 
galutinėje ataskaitoje pateiktų kriterijų 
keitimo argumentai.

1. Pasikonsultavusi su ESEŽV, Komisija 
patvirtina priemones, kuriomis kiekvienai
produktų grupei nustatomi konkretūs 
ekologinio ženklo kriterijai.

Ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo 
konsultacijų su ESEŽV Komisija pateikia 
ekologinio ženklo kriterijų pasiūlymą 
reguliavimo komitetui, įsteigtam pagal  16 
straipsnio 2 dalį, ir vėliau patvirtina 
priemones, kuriomis konkrečiai produktų 
grupei nustatomi ekologinio ženklo 
kriterijai. Komisija atsižvelgia į ESEŽV 
pastabas ir pateikia pagrindimą ir 
dokumentus, kuriuose paaiškinami 
pasikonsultavus su ESEŽV padarytų 
pasiūlymo pakeitimų argumentai.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies 
pakeisti neesminiai šio reglamento punktai 
jį papildžius, tvirtinamos laikantis 
16 straipsnio 2 dalyje numatytos 
reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies 
pakeisti neesminiai šio reglamento punktai 
jį papildžius, tvirtinamos laikantis 
16 straipsnio 2 dalyje numatytos 
reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinimo procedūra reguliavimo institucijoje turėtų būti aiškiai nustatyta ir procedūroje 
turėtų būti pateikti galutiniai terminai bei pareiga paaiškinti ir pagrįsti dokumentais 
argumentus dėl pakeitimų, padarytų pasikonsultavus su Ekologinio ženklo suteikimo valdyba.
Taip bus išvengta patvirtinimo procedūros nesklandumų.

Pakeitimas 74
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekologinio ženklo kriterijų projektas 
rengiamas pagal I priede nustatytą 
procedūrą ir atsižvelgiant į  darbo planą. 
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Ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo 
galutinės ataskaitos pateikimo Komisijai, 
konsultuojamasi su ESEŽV dėl siūlomų 
kriterijų. Komisija pateikia pagrindimus ir 
dokumentus, kuriuose paaiškinami 
galutinėje ataskaitoje pateiktų kriterijų 
keitimo argumentai.

1. Pasikonsultavusi su ESEŽV, Komisija 
patvirtina priemones, kuriomis kiekvienai 
produktų grupei nustatomi konkretūs 
ekologinio ženklo kriterijai.

Ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo 
konsultacijų su ESEŽV Komisija pateikia 
ekologinio ženklo kriterijų pasiūlymą 
reguliavimo komitetui, įsteigtam pagal  16 
straipsnio 2 dalį, ir vėliau patvirtina 
priemones, kuriomis konkrečiai produktų 
grupei nustatomi ekologinio ženklo 
kriterijai. Komisija atsižvelgia į ESEŽV 
pastabas ir pateikia pagrindimą ir 
dokumentus, kuriuose paaiškinami 
pasikonsultavus su ESEŽV padarytų 
pasiūlymo pakeitimų argumentai.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies 
pakeisti neesminiai šio reglamento punktai 
jį papildžius, tvirtinamos laikantis 
16 straipsnio 2 dalyje numatytos 
reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies 
pakeisti neesminiai šio reglamento punktai 
jį papildžius, tvirtinamos laikantis 
16 straipsnio 2 dalyje numatytos 
reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Europos aplinkos apsaugos biuro pateiktas pakeitimas.

Patvirtinimo procedūra reguliavimo institucijoje turėtų būti aiškiai nustatyta ir procedūroje 
turėtų būti pateikti galutiniai terminai bei pareiga paaiškinti ir pagrįsti dokumentais 
argumentus dėl pakeitimų, padarytų pasikonsultavus su Ekologinio ženklo suteikimo valdyba.
Taip bus išvengta patvirtinimo procedūros nesklandumų.

Pakeitimas 75
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su ESEŽV, Komisija 1. Pasikonsultavusi su ESEŽV, Komisija 
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patvirtina priemones, kuriomis kiekvienai 
produktų grupei nustatomi konkretūs 
ekologinio ženklo kriterijai.

patvirtina priemones, kuriomis kiekvienai 
produktų grupei nustatomi konkretūs 
ekologinio ženklo kriterijai, atsižvelgdama 
į 6 straipsnio reikalavimus.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies 
pakeisti neesminiai šio reglamento punktai 
jį papildžius, tvirtinamos laikantis 
16 straipsnio 2 dalyje numatytos 
reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies 
pakeisti neesminiai šio reglamento punktai 
jį papildžius, tvirtinamos laikantis 
16 straipsnio 2 dalyje numatytos 
reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad kriterijai negalėtų būti nustatomi, jei juose visapusiškai 
neatsižvelgiamą į viso būvio ciklo reikalavimą, nustatytą pagal pakeistą 6 straipsnį.

Pakeitimas 76
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytomis priemonėmis 
Komisija:

1 dalyje nurodytomis priemonėmis 
Komisija:

a) nustato reikalavimus, kuriais remiantis 
vertinama, ar konkretūs produktai atitinka 
ekologinio ženklo kriterijus;

a) nustato reikalavimus, kuriais remiantis 
vertinama, ar konkretūs produktai atitinka 
ekologinio ženklo kriterijus;

b) jei reikia, nurodo tris pagrindines 
ekologines savybes, kurios bus užrašytos 
ant ekologinio ženklo;

b) jei reikia, nurodo tris pagrindines 
ekologines savybes, kurios gali būti
užrašytos ant ekologinio ženklo;

c) nustato kriterijų ir vertinimo reikalavimų 
galiojimo laikotarpį.

c) nustato kriterijų ir vertinimo reikalavimų 
galiojimo laikotarpį, kuris negali būti 
ilgesnis kaip 2 metai;
d) nurodo, kiek produktas gali kisti 
galiojimo laikotarpiu, nustatytu c punkte.

Or. en
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Pagrindimas

Labai svarbu, kad priemonėse būtų numatyta atsižvelgti į nuolatinį produktų tobulinimą taip 
pat ir ekologinio ženklo kriterijų galiojimo laikotarpiu. Šiuo metu produktų kriterijai 
nustatomi ilgiems laikotarpiams (pvz., 3 metams) ir yra nelankstūs; Sunku padaryti net mažus 
formuluočių pakeitimus, kad galima būtų įtraukti tausesnius ingredientus ir pritaikyti 
reikalavimus pagal techninę pažangą, neatliekant visos prašymo naujo prašymo leisti naudoti 
ekologinė ženklą procedūros.

Pakeitimas 77
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Nustatant ekologinio ženklo 
kriterijus pasirūpinama nepradėti taikyti 
priemonių, dėl kurių įgyvendinimo MVĮ 
būtų užkraunama neproporcinga 
administracinė ir ekonominė našta.

Or. en

Pakeitimas 78
Amalia Sartori, John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Norėdami naudoti ekologinį ženklą, 
gamintojai, importuotojai, paslaugų 
teikėjai, didmeniniai arba mažmeniniai 
prekiautojai registruojasi vienoje iš 
4 straipsnyje nurodytų kompetentingų 
institucijų laikydamiesi šių taisyklių:

(1) Norėdami naudoti ekologinį ženklą, 
gamintojai, importuotojai, paslaugų 
teikėjai, didmeniniai arba mažmeniniai 
prekiautojai registruojasi vienoje iš 
4 straipsnyje nurodytų kompetentingų 
institucijų bet kurioje valstybėje narėje, 
kurioje produktas pateiktas arba bus 
pateiktas į rinką;

(a) jei produkto kilmės šalis – viena 
valstybė narė, registruojamasi tos 
valstybės narės kompetentingoje 



AM\764584LT.doc 35/53 PE418.406v01-00

LT

institucijoje;
(b) jei tokio pat produkto kilmės šalys –
kelios valstybės narės, registruojamasi 
vienos iš tų valstybių narių 
kompetentingoje institucijoje;
(c) jei produkto kilmės šalis – ne 
Bendrijos valstybė narė, registruojamasi 
bet kurios valstybės narės, kurioje 
produktas bus ar yra pateiktas rinkai, 
kompetentingoje institucijoje.
Ekologinis ženklas yra vieno iš dviejų II 
priede pateiktų variantų.

Ekologinis ženklas yra vieno iš dviejų II 
priede pateiktų variantų.

Ekologiniu ženklu galima žymėti tik 
užregistruotus produktus, atitinkančius 
tiems produktams taikomus ekologinio 
ženklo kriterijus. 

Ekologiniu ženklu galima žymėti tik 
užregistruotus produktus, atitinkančius 
tiems produktams taikomus ekologinio 
ženklo kriterijus. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama supaprastinti registraciją, nurodant, kad registruojama valstybės 
narės, kurioje produktas pateiktas arba bus pateiktas į rinką, kompetentingoje institucijoje 
(nepaisant produkto kilmės šalies).

Pakeitimas 79
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registracija ekologiniam ženklui naudoti Sertifikavimas ir registracija ekologiniam 
ženklui naudoti 

Or. de

Pagrindimas

Jei naudojamas ekologinis ženklas, neužtenka tik paprasčiausiai registruoti produktą. Būtina, 
kad nepriklausoma institucija patikrintų, ar yra reikiamas pagrindas suteikti ekologinį ženklą 
(pvz., taikyti atitikties patikrą).
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Pakeitimas 80
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kartu su registracijos paraiška pateikiami 
visi susiję dokumentai, nurodyti susijusioje 
Komisijos priemonėje, kuria nustatomi 
atitinkamai produktų grupei taikomi 
ekologinio ženklo kriterijai.

Kartu su registracijos paraiška pateikiami 
visi susiję dokumentai, nurodyti susijusioje 
Komisijos priemonėje, kuria nustatomi 
atitinkamai produktų grupei taikomi 
ekologinio ženklo kriterijai. Ūkio veiklos 
vykdytojas pateikia įrodymus, kad atitiktį 
ekologinio ženklo kriterijams sertifikavo 
nepriklausoma institucija. 

Or. de

Pagrindimas

Jei naudojamas ekologinis ženklas, neužtenka tik paprasčiausiai registruoti produktą. Būtina, 
kad nepriklausoma institucija patikrintų, ar yra reikiamas pagrindas suteikti ekologinį ženklą 
(pvz., taikyti atitikties patikrą).

Pakeitimas 81
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Už registracijos dokumentų tvarkymą 
kompetentinga institucija, kuriai pateikta 
registracijos paraiška, gali imti ne didesnį 
kaip 200 EUR mokestį. Jei taikomas 
mokestis, ekologinis ženklas gali būti 
naudojamas tik laiku sumokėjus mokestį.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

9 straipsnio 3 dalie pradžia turėtų būti išbraukta. Metinis mokestis turėtų būti paliktas, nes jis 
yra ekologinio ženklo sistemos finansavimo pagrindas.

Pakeitimas 82
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Už registracijos dokumentų tvarkymą 
kompetentinga institucija, kuriai pateikta 
registracijos paraiška, gali imti ne didesnį 
kaip 200 EUR mokestį. Jei taikomas 
mokestis, ekologinis ženklas gali būti 
naudojamas tik laiku sumokėjus mokestį.

3. Už kiekvieną paraišką suteikti ekologinį 
ženklą yra mokamas mokestis, siejamas 
su paraiškos tvarkymo išlaidomis.

Or. en

Pagrindimas

200 eurų dydžio registracijos mokestis nepadengia procedūros administracinių išlaidų. Taigi, 
valstybės narės turės subsidijuoti procedūrą, o tai bus ES gėlės ženklo sėkmės kliūtis ir jo 
platinimo vidaus rinkoje kliūtis.

Pakeitimas 83
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Už registracijos dokumentų tvarkymą 
kompetentinga institucija, kuriai pateikta 
registracijos paraiška, gali imti ne didesnį 
kaip 200 EUR mokestį. Jei taikomas 
mokestis, ekologinis ženklas gali būti 
naudojamas tik laiku sumokėjus mokestį.

(3) Už registracijos dokumentų tvarkymą 
kompetentinga institucija, kuriai pateikta 
registracijos paraiška, gali imti ne didesnį 
kaip 200 EUR mokestį. Nustatytas 
mokestis privalo būti proporcingas 
gaminančios bendrovės dydžiui. Jei 
taikomas mokestis, ekologinis ženklas gali 
būti naudojamas tik laiku sumokėjus 
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mokestį.

Or. hu

Pagrindimas

Privalumai, susiję su ekologinio ženklo naudojimu, bus matomi  tik pagal faktą, kad dėl 
atitikties ekologinio ženklo kriterijams neužkraunama nepakeliamai didelė našta gamintojams 
ir perdirbėjams, ypač MVĮ.

Pakeitimas 84
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Susijusi kompetentinga institucija 
patikrina 2 dalyje nurodytus dokumentus 
per du mėnesius nuo registracijos 
paraiškos gavimo dienos.

4. Per du mėnesius nuo registracijos 
paraiškos gavimo dienos susijusi 
kompetentinga institucija patikrina, ar 
produktas atitinka ekologinio ženklo 
kriterijus, nustatytus atitinkamos grupės 
produktams.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas pakoregavo20 pakeitimo formuluotę, kad ji atitiktų terminus, naudojamus 1 ir 5 
pakeitimuose. Kompetentingos institucijos turėtų patikrinti produktų atitiktį atitinkamiems 
reikalavimas, prieš šiuos produktus registruodamos.

Pakeitimas 85
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Produktą užregistravusi kompetentinga 
institucija praneša Komisijai apie 

(6) Produktą užregistravusi kompetentinga 
institucija praneša Komisijai apie 
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kiekvieną užregistruotą produktą. Komisija 
sukuria bendrą registrą ir reguliariai jį 
atnaujina. Šis registras yra viešas. 

kiekvieną užregistruotą produktą. Komisija 
sukuria bendrą registrą ir reguliariai jį 
atnaujina. Šis registras yra viešas, visų 
pirma jis pateikiamas internete ir 
valstybių narių valdžios institucijose.

Or. hu

Pagrindimas

Vartotojams turi būti garantuojama pati lengviausia prieiga prie produktų, pažymėtų 
ekologiniu ženklu, sąrašo.

Pakeitimas 86
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jei ekologiniu ženklu žymimas 
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 
reikalavimų neatitinkantis perdirbtas 
maistas, išskyrus akvakultūros produktus, 
tame pačiame matomame paviršiuje taip 
pat nurodoma, kad ženklas susijęs tik su 
produkto perdirbimo, gabenimo ar 
pakavimo aplinkosauginiu 
veiksmingumu.

Išbraukta.

Pirmoji pastraipa taikoma ir pagal 
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 24 
straipsnį pažymėtam perdirbtam maistui.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų, kad maisto produktai ir toliau liktų neįtraukti į šį reglamentą, nes šių produktų 
pobūdis labai skiriasi ir, juos įtraukus, vartotojai galėtų patirti painiavą.
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Pakeitimas 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su ESEŽV, valstybės 
narės ir Komisija skatina naudoti 
Bendrijos ekologinį ženklą vykdydamos 
vartotojams, gamintojams, viešiesiems 
pirkėjams, prekybos įmonėms, 
mažmeniniams prekiautojams ir 
visuomenei skirtas viešinimo bei 
informavimo kampanijas ir taip padėdamos 
plėtoti šią sistemą.

Bendradarbiaudamos su ESEŽV, Komisija, 
valstybės narės ir dalyvaujančios 
bendrovės skiria nemažai išteklių, kad 
būtų skatinama naudoti Bendrijos 
ekologinį ženklą, vykdydamos vartotojams, 
gamintojams, viešiesiems pirkėjams, 
prekybos įmonėms, mažmeniniams 
prekiautojams ir visuomenei skirtas 
viešinimo bei informavimo kampanijas ir 
taip padėdamos plėtoti šią sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad visi veikėjai dalyvautų skatinant naudoti ES ekologinį ženklą.

Pakeitimas 88
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su ESEŽV, valstybės 
narės ir Komisija skatina naudoti Bendrijos 
ekologinį ženklą vykdydamos vartotojams, 
gamintojams, viešiesiems pirkėjams, 
prekybos įmonėms, mažmeniniams 
prekiautojams ir visuomenei skirtas 
viešinimo bei informavimo kampanijas ir 
taip padėdamos plėtoti šią sistemą.

Bendradarbiaudamos su ESEŽV, valstybės 
narės ir Komisija skatina naudoti Bendrijos 
ekologinį ženklą vykdydamos vartotojams, 
gamintojams, perdirbėjams, viešiesiems 
pirkėjams, prekybos įmonėms, 
mažmeniniams prekiautojams ir 
visuomenei skirtas viešinimo bei 
informavimo kampanijas ir taip padėdamos 
plėtoti šią sistemą.

Or. hu
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Pakeitimas 89
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato tikslus, susijusius 
su produktų, pažymėtų ekologiniu ženklu 
įsigijimu viešųjų pirkimų būdu. 

Or. en

Pagrindimas

Vien sąmoningumo ugdymo ir informavimo kampanijų neužtenka skatinti ekologinio ženklo 
naudojimą. Valstybės narės turėtų nustatyti tikslus, susijusius su šių produktų įsigijim viešųjų 
pirkimų būdu. 

Pakeitimas 90
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reklama turi būti vykdoma naudojantis 
interneto tinklaviete,  prieinama visomis 
23 oficialiosiomis kalbomis, taip pat 
naudojantis ES informavimo kampanija, 
kurią organizuoja Komisija, ir 
informacine medžiaga, platinama 
valstybėse narėse.

Or. hu
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Pakeitimas 91
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad užtikrintų darnų 9 ir 10 straipsnių 
taikymą, kompetentingos institucijos 
vertina viena kitą. Tarpusavio vertinimas 
vykdomas remiantis pagrįstais ir skaidriais 
vertinimo kriterijais bei nuostatomis.

Kad užtikrintų darnų reglamento, visų 
pirma, jo 9 ir 10 straipsnių taikymą, 
kompetentingos institucijos reguliariai 
keičiasi tarpusavyje informacija ir 
patirtim oficialiai nustatytu būdu ir 
stengiasi koordinuoti kompetentingų 
nacionalinių organizacijų darbą ir 
paslaugas. Tarpusavio vertinimas 
vykdomas remiantis pagrįstais ir skaidriais 
vertinimo kriterijais bei nuostatomis

Or. hu

Pagrindimas

Būtina, kad atsakingos institucijos reguliariai keistųsi patirtimi oficialiai nustatytu būdu ir 
bendradarbiautų, jei siekiama padidinti ekologinio ženklo naudojimo efektyvumą ir bus 
padaryti pakeitimai, kai bus vykdoma peržiūra pagal praktinę patirtį.

Pakeitimas 92
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengtinę ataskaitą sudaro šios dalys: Parengtinę ataskaitą sudaro šios dalys:

–galimybių pakeisti didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas analizė, visų pirma:
(a) 1 arba 2 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių ir toksiškų reprodukcijai 
medžiagų klasifikavimo kriterijus 
atitinkančias chemines medžiagas pagal 
Direktyvą 67/548/EEB;
(b) labai patvarias ir labai 
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bioakumuliacinės medžiagos, taip pat 
patvarias, bioakumuliacines ir toksiškas 
medžiagos bei ardančias endokrininę 
sistemą medžiagas.

– su produktų grupe susijusio galimo 
teigiamo poveikio aplinkai kiekybinis 
įvertinimas, aptariant ir kitų panašių 
Europos ar nacionaliniu ekologiniu ženklu 
pažymėtų produktų grupių teikiamą naudą;

– su produktų grupe susijusio galimo 
teigiamo poveikio aplinkai kiekybinis 
įvertinimas, aptariant ir kitų panašių 
Europos ar nacionaliniu ekologiniu ženklu 
pažymėtų produktų grupių teikiamą naudą;

–produktų grupės pasirinkimą ir apimtį 
pagrindžiantys argumentai;

– produktų grupės pasirinkimą ir apimtį 
pagrindžiantys argumentai;

–visų galimų prekybos klausimų aptarimas; –visų galimų prekybos klausimų aptarimas;

–kitų ekologinių ženklų kriterijų analizė; –kitų ekologinių ženklų kriterijų analizė;
–su produktų grupės sektoriumi susiję 
galiojantys įstatymai ir įgyvendinamos 
teisėkūros iniciatyvos;

–su produktų grupės sektoriumi susiję 
galiojantys įstatymai ir įgyvendinamos 
teisėkūros iniciatyvos;

– Bendrijos vidaus rinkos duomenys apie 
sektorių, įskaitant kiekio ir apyvartos 
duomenis;

–Bendrijos vidaus rinkos duomenys apie 
sektorių, įskaitant kiekio ir apyvartos 
duomenis;

–esamos ir būsimos ekologiniu ženklu 
pažymėtų produktų galimybės įsiskverbti į 
rinką;

–esamos ir būsimos ekologiniu ženklu 
pažymėtų produktų galimybės įsiskverbti į 
rinką;

–su produktų grupe siejamo poveikio 
aplinkai mastas ir bendroji reikšmė, 
nustatyta remiantis naujais arba jau 
atliktais būvio ciklo vertinimo tyrimais. 
Galima remtis ir kitais moksliniais 
įrodymais. Labai svarbūs ir prieštaringi 
klausimai išsamiai aptariami ir įvertinami;

–su produktų grupe siejamo poveikio 
aplinkai mastas ir bendroji reikšmė, 
nustatyta remiantis naujais arba jau 
atliktais būvio ciklo vertinimo tyrimais. 
Galima remtis ir kitais moksliniais 
įrodymais. Labai svarbūs ir prieštaringi 
klausimai išsamiai aptariami ir įvertinami;

–rengiant ataskaitą surinktų ir panaudotų 
duomenų bei informacijos nuorodos.

–rengiant ataskaitą surinktų ir panaudotų 
duomenų bei informacijos nuorodos.

Rengiant kriterijus, parengtinė ataskaita 
skelbiama ekologiniam ženklui skirtoje 
Komisijos interneto svetainėje, kurioje 
galima teikti pastabas ir gauti informacijos.

Rengiant kriterijus, parengtinė ataskaita 
skelbiama ekologiniam ženklui skirtoje 
Komisijos interneto svetainėje, kurioje 
galima teikti pastabas ir gauti informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Kad ekologinis ženklas ir toliau būtų nepriekaištingas ekologines savybes žymintis ženklas, 
juo turėtų būti aiškiai skatinama naudoti netoksiškas medžiagas ir gamybos procesus ir 
pakeisti pavojingas medžiagas nepavojingomis. 
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Pakeitimas 93
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengtinę ataskaitą sudaro šios dalys: Parengtinę ataskaitą sudaro šios dalys:

–su produktų grupe susijusio galimo 
teigiamo poveikio aplinkai kiekybinis 
įvertinimas, aptariant ir kitų panašių 
Europos ar nacionaliniu ekologiniu ženklu 
pažymėtų produktų grupių teikiamą naudą;

–su produktų grupe susijusio galimo 
teigiamo poveikio aplinkai kiekybinis 
įvertinimas, aptariant ir kitų panašių 
Europos ar nacionaliniu ekologiniu ženklu 
pažymėtų produktų grupių teikiamą naudą;

– galimybių pakeisti didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas analizė, visų pirma:
(a) 1 arba 2 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių ir toksiškų reprodukcijai 
medžiagų klasifikavimo kriterijus 
atitinkančias chemines medžiagas pagal 
Direktyvą 67/548/EEB;
(b) labai patvarias ir labai 
bioakumuliacinės medžiagos, taip pat 
patvarias, bioakumuliacines ir toksiškas 
medžiagos bei ardančias endokrininę 
sistemą medžiagas.

–produktų grupės pasirinkimą ir apimtį 
pagrindžiantys argumentai;

–produktų grupės pasirinkimą ir apimtį 
pagrindžiantys argumentai;

–visų galimų prekybos klausimų aptarimas; –visų galimų prekybos klausimų aptarimas;

–kitų ekologinių ženklų kriterijų analizė; –kitų ekologinių ženklų kriterijų analizė;
–su produktų grupės sektoriumi susiję 
galiojantys įstatymai ir įgyvendinamos 
teisėkūros iniciatyvos;

–su produktų grupės sektoriumi susiję 
galiojantys įstatymai ir įgyvendinamos 
teisėkūros iniciatyvos;

–Bendrijos vidaus rinkos duomenys apie 
sektorių, įskaitant kiekio ir apyvartos 
duomenis;

–Bendrijos vidaus rinkos duomenys apie 
sektorių, įskaitant kiekio ir apyvartos 
duomenis;

–esamos ir būsimos ekologiniu ženklu 
pažymėtų produktų galimybės įsiskverbti į 
rinką;

–esamos ir būsimos ekologiniu ženklu 
pažymėtų produktų galimybės įsiskverbti į 
rinką;

–su produktų grupe siejamo poveikio 
aplinkai mastas ir bendroji reikšmė, 

–su produktų grupe siejamo poveikio 
aplinkai mastas ir bendroji reikšmė, 
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nustatyta remiantis naujais arba jau 
atliktais būvio ciklo vertinimo tyrimais. 
Galima remtis ir kitais moksliniais 
įrodymais. Labai svarbūs ir prieštaringi 
klausimai išsamiai aptariami ir įvertinami;

nustatyta remiantis naujais arba jau 
atliktais būvio ciklo vertinimo tyrimais. 
Galima remtis ir kitais moksliniais 
įrodymais. Labai svarbūs ir prieštaringi 
klausimai išsamiai aptariami ir įvertinami;

–rengiant ataskaitą surinktų ir panaudotų 
duomenų bei informacijos nuorodos.

–rengiant ataskaitą surinktų ir panaudotų 
duomenų bei informacijos nuorodos.

Rengiant kriterijus, parengtinė ataskaita 
skelbiama ekologiniam ženklui skirtoje 
Komisijos interneto svetainėje, kurioje 
galima teikti pastabas ir gauti informacijos.

Rengiant kriterijus, parengtinė ataskaita 
skelbiama ekologiniam ženklui skirtoje 
Komisijos interneto svetainėje, kurioje 
galima teikti pastabas ir gauti informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Kad ekologinis ženklas ir toliau būtų nepriekaištingas ekologines savybes žymintis ženklas, 
juo turėtų būti aiškiai skatinama naudoti netoksiškas medžiagas ir gamybos procesus. Taigi, į 
pranešimo, susijusio su ekologinio ženklo kriterijų parengimu, projektą reikėtų įtraukti 
pakeitimo galimybių analizę.

Pakeitimas 94
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 1 punkto 9 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Galimybės gauti atitinkamos produktų 
grupės produktų, kuriuose nėra  
medžiagų arba preparatų, remiantis 
Direktyva 67/548/EEB arba Direktyva 
1999/45/EB priskiriamų labai 
toksiškiems, toksiškiems, kenksmingiems 
aplinkai, kancerogeniniams, 
mutageniniams ar toksiškiems 
reprodukcijai (TRM), taip pat Reglamento 
1907/2006/EB (REACH) 57 straipsnyje 
išvardytų medžiagų, analizė.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į specialius kriterijus, kurie numatyti siekiant leisti nukrypti nuo neįtraukimo 
kriterijų, susijusių su tam tikromis pavojingomis medžiagomis, reikia įvertinti galimybę gauti 
tos pačios grupės produktų, kuriuose nėra minėtųjų medžiagų.

Pakeitimas 95
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengiant kriterijus, parengtinė ataskaita 
skelbiama ekologiniam ženklui skirtoje 
Komisijos interneto svetainėje, kurioje 
galima teikti pastabas ir gauti informacijos.

Rengiant kriterijus, parengtinė ataskaita 
skelbiama ekologiniam ženklui skirtoje 
Komisijos interneto svetainėje, būtinai 
prieinamoje visomis 23 oficialiosiomis 
kalbomis, kurioje galima teikti pastabas ir 
gauti informacijos.

Or. hu

Pagrindimas

Kiekviena valstybės narės bendrovė privalo turėti galimybę gauti informaciją apie logotipą 
oficialioje tinklavietėje.

Pakeitimas 96
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 2 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais 
ir, jei įmanoma, atitinka 10 % geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių produktų rinkoje;

– jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais ir 
atitinka viršutinį pasiskirstymo kvartilį
(25%) geriausių aplinkosauginio 
veiksmingumo savybių turinčių produktų
rinkoje;
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Or. en

Pagrindimas

10 proc. riba geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčių produktų rinkoje 
susijusi su rizika, kad ekologinio ženklo sistema bus taikoma tik ribotam kiekiui produktų.
Tikrasis ekologinio ženklo tikslas turėtų būti pakeisti didesnę rinkos dalį. Taigi Europos 
chemijos pramonės taryba (CEFIC) siūlo nustatyti ribą, atitinkančią geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčių produktų viršutinį kvartilį (25 proc.).

Pakeitimas 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 2 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais 
ir, jei įmanoma, atitinka 10 % geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių produktų rinkoje;

–jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais 
ir, atitinka 20 % geriausių aplinkosauginio 
veiksmingumo savybių turinčių produktų 
rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

10 proc. riba geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčių produktų rinkoje 
susijusi su rizika, kad ekologinio ženklo sistema bus taikoma tik ribotam kiekiui produktų.
Tikrasis ekologinio ženklo tikslas turėtų būti pakeisti didesnę rinkos dalį. Taigi siūloma  
nustatyti ribą, atitinkančią 20 proc. geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčių 
produktų. 
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Pakeitimas 98
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 2 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais 
ir, jei įmanoma, atitinka 10 % geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių produktų rinkoje;

– jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais 
vidaus rinkoje jų patvirtinimo mentu;

– jie atitinka tam tikrą procentą, 
patenkantį į intervalą nuo 10 iki 20 proc., 
geriausių aplinkosauginio veiksmingumo 
savybių turinčių produktų rinkoje. Tikslus 
procentas nustatomas kiekvienu atveju 
atskirai atsižvelgiant į produkto rūšį, 
siekiant  remti ir skatinti rinkoje geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčius produktus ir užtikrinti, kad 
vartotojams būtų teikiamas pakankamas 
ekologiniu ženklu pažymėtų produktų 
pasirinkimas.

Or. en

Pagrindimas

Skatint tik 10 proc. geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčių produktų 
netinka, atsižvelgiant į produktų grupes.  Taigi, tikrasis siekis turėtų patekti į 10–20 proc. 
intervalą, nustatant kriterijus kiekvienos grupės produktams.  Kriterijai turėtų būti pagrįsti 
visu produktų poveikiu aplinkai.
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Pakeitimas 99
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 2 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais 
ir, jei įmanoma, atitinka 10 % geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių produktų rinkoje;

– jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
kiekvienoje produktų grupėje turinčių 
rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais 
vidaus rinkoje jų patvirtinimo momentu;
Tikslus procentas nustatomas kiekvienu 
atveju atskirai atsižvelgiant į produkto 
rūšį, siekiant  remti ir skatinti rinkoje
geriausių aplinkosauginio veiksmingumo 
savybių turinčius produktus ir užtikrinti, 
kad vartotojams būtų teikiamas 
pakankamas ekologiniu ženklu pažymėtų 
produktų pasirinkimas, ir šiems 
produktams tenka lemiamoji rinkos dalis.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 100
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 2 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais 
ir, jei įmanoma, atitinka 10 % geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių produktų rinkoje;

– jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais 
ir, jei įmanoma, atitinka 10 % geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių produktų vidaus rinkoje jų 
patvirtinimo metu;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išaiškinta, kad ekologinio ženklo kriterijų atrankumas nustatomas šių kriterijų 
patvirtinimo arba peržiūros metu, o ne per visią ekologinio ženklo kriterijų galiojimo 
laikotarpį. Ekologinis ženklas yra rinka pagrįsta priemonė, taigi jo tikslas yra pateikti 
ekologiniu ženklu paženklintus produktus į Europos rinką, o ne leisti bendrovėmis kiekvienoje 
valstybėje narėje kreiptis dėl ženklo.

Pakeitimas 101
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 2 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais 
ir, jei įmanoma, atitinka 10 % geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių produktų rinkoje;

– jie nustatomi remiantis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais 
ir, jei įmanoma, atitinka 10 % geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčių produktų rinkoje jų patvirtinimo 
metu;

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su to paties autoriaus pateiktu 6 straipsnio pakeitimu. Turėtų būti 
išaiškinta, kad ekologinio ženklo kriterijų atrankumas nustatomas šių kriterijų patvirtinimo 
arba peržiūros metu, o ne per visą ekologinio ženklo kriterijų galiojimo laikotarpį.

Pakeitimas 102
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 2 punkto 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–jie nustatomi atsižvelgiant į svarbiausią 
produkto poveikį aplinkai; kiek tai 
pagrįstai įmanoma, suformuluojami 
remiantis pagrindiniais techniniais 
produkto aplinkosauginio veiksmingumo 
rodikliais ir yra tinkami taikyti atliekant 
vertinimą pagal šio reglamento taisykles; 

– jie nustatomi atsižvelgiant į produkto 
poveikį aplinkai; kiek tai pagrįstai 
įmanoma, suformuluojami remiantis 
pagrindiniais techniniais produkto 
aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais ir 
yra tinkami taikyti atliekant vertinimą 
pagal šio reglamento taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Skatint tik 10 proc. geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčių produktų 
netinka, atsižvelgiant į produktų grupes.  Taigi, tikrasis siekis turėtų patekti į 10–20 proc. 
intervalą, nustatant kriterijus kiekvienos grupės produktams.  Kriterijai turėtų būti pagrįsti 
visu produktų poveikiu aplinkai.

Pakeitimas 103
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B. SHORTENED PROCEDURE 
WHERE CRITERIA HAVE BEEN 
DEVELOPED BY OTHER ECOLABEL 
SCHEMES

Išbraukta.
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Komisijai teikiama viena ataskaita. 
Viename iš šios ataskaitos skyrių 
pateikiama įrodymų, kad I priedo A dalyje 
nustatyti techniniai ir konsultacijų 
reikalavimai įvykdyti, taip pat pateikiamas 
kriterijų pasiūlymo projektas, galimiems 
ekologinio ženklo naudotojams bei 
kompetentingoms institucijoms skirtos 
instrukcijos ir viešojo pirkimo sutartis 
sudarančioms valdžios institucijoms 
skirtos instrukcijos.
Jei Komisija įsitikina, kad ataskaita ir 
kriterijai atitinka I priedo A dalyje 
nustatytus reikalavimus, ataskaita ir 
kriterijų pasiūlymo projektas viešai 
skelbiami ekologiniam ženklui skirtoje 
Komisijos interneto svetainėje, kurioje du 
mėnesius galima teikti pastabas.
Atsakoma į visas per viešąsias 
konsultacijas pateiktas pastabas, taip pat 
nurodoma, ar jos priimtos, ar atmestos, ir 
išdėstomos priėmimo arba atmetimo 
priežastys. Jei nė viena valstybė narė 
neprašo surengti atviro darbo grupės 
susitikimo, Komisija, atsižvelgdama į 
visus viešųjų konsultacijų laikotarpiu 
atliktus pakeitimus, gali patvirtinti 
kriterijus.
Bet kuriai valstybei narei paprašius, 
siūlomiems kriterijams aptarti rengiamas 
atviras darbo grupės susitikimas, kuriame 
dalyvauja visos suinteresuotosios šalys, 
tokios kaip kompetentingosios institucijos, 
įmonės (įskaitant MVĮ), profesinės 
sąjungos, mažmeniniai prekiautojai, 
importuotojai, aplinkos ir vartotojų 
apsaugos organizacijos. Komisija taip pat 
dalyvauja tame susitikime. 
Atsižvelgdama į visus viešųjų konsultacijų 
laikotarpiu arba darbo grupės susitikime 
atliktus pakeitimus, Komisija gali 
patvirtinti kriterijus. 

Or. en
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Pagrindimas

Kaip ir ES gėlės sistema, kai kriterijai nustatyti pagal Europos sutarimą, suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimas ekologinio ženklo nacionaliniuose konsultacijų ir kriterijų nustatymo 
forumuose (pvz, mėlynasis angelas arba šiaurės gulbė) apsiriboja tik valstybių narių 
suinteresuotomis šalimis. Sutrumpinta procedūra, kai kriterijai parengiami nacionaliniu 
lygmeniu, sudaro barjerą laisvam prekių judėjimui ir tam tikri kriterijai gali būti suvokiami 
kaip protekcionizmas.

Pakeitimas 104
Maria Berger

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinis mokestis
Valstybės narės gali reikalauti, kad 
kiekvienas pareiškėjas, kuriam suteiktas 
ekologinis ženklas, mokėtų metinį mokestį 
už ženklo naudojimą  kompetentingai 
įstaigai, kuri tą ženklą suteikė.
Laikotarpis, kuriam taikomas tas 
mokestis, prasidės nuo ekologinio ženklo 
suteikimo pareiškėjui dienos.
Metinis mokestis gali būti 
apskaičiuojamas siekiant užtikrinti, kad 
būtų visiškai padengtos ekologinio ženklo 
programos vykdymo išlaidos, atsižvelgiant 
ir į paraiškos mokestį, ir į tikrinimo 
mokesčius.

Or. en
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