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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön 
ympäristömerkkijärjestelmästä
(KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0401),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 
kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0279/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ja ympäristömerkin 
käyttöön liittyvän hallinnollisen taakan 
keventämiseksi arviointi- ja 
todentamismenettelyt olisi korvattava 
rekisteröintijärjestelmällä.

(6) Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ja ympäristömerkin 
käyttöön liittyvän hallinnollisen taakan 
keventämiseksi pitäisi ottaa käyttöön 
rekisteröintijärjestelmä. Rekisteröinti 
hyväksytään sen jälkeen, kun on 
varmistettu, että tuote täyttää kyseessä 
olevaa tuotetyyppiä koskevat kriteerit.
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Or. en

Perustelu

Aikaisemman järjestelmän korvaaminen rekisteröintijärjestelmällä ei saa vähentää 
etukäteisvalvonnan tehokkuutta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komission ja jäsenvaltioiden pitäisi 
varmistaa, että tietoisuuden 
edistämiskampanjoihin ja 
ympäristömerkin edistämiseen käytetään 
riittävästi varoja.

Or. en

Perustelu

EU:n ja jäsenvaltioiden pitäisi tukea ympäristömerkin edistämistä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa 
määriteltyjen elintarvikkeiden osalta sitä 
sovelletaan ainoastaan jalostettuihin 
elintarvikkeisiin sekä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteisiin.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Jotta vältetään aiheuttamasta sekaannusta luomumerkin kanssa ja syrjintää jalostettujen ja 
jalostamattomien (esim. vesi) elintarvikkeiden välillä, on parempi olla ottamatta käyttöön 
erityistoimenpiteitä, joilla asetuksen soveltamisala rajattaisiin koskemaan ainoastaan 
jalostettuja elintarvikkeita sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteita.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ympäristömerkkiä ei saa myöntää 
tavaroille, jotka sisältävät sellaisia aineita 
tai valmisteita, jotka on luokiteltu 
direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 
1999/45/EY mukaisesti erittäin 
myrkyllisiksi, myrkyllisiksi, ympäristölle 
vaarallisiksi, syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttaviksi tai 
lisääntymiselle vaarallisiksi, eikä 
asetuksen 1907/2006/EY (REACH-asetus) 
57 artiklassa tarkoitetuille aineille.
Tiettyjä tavararyhmiä varten komissio voi 
hyväksyä toimenpiteitä poikkeusten 
myöntämiseksi edellä olevasta 
alakohdasta. 
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ympäristömerkittyjen tuotteiden laatuun ja kemialliseen turvallisuuteen kohdistuvien suurten 
odotusten täyttämiseksi on syytä pitäytyä vaarallisten aineiden kieltämistä koskevassa 
yleisessä periaatteessa ja myöntää siihen tiettyjen tuoteryhmien tapauksessa joitakin 
poikkeuksia komiteamenettelyn kautta.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaiset elimet suorittavat 
todentamisprosessin yhdenmukaisella ja 
luotettavalla tavalla noudattaen EN 45000 
-sarjan standardeja tai vastaavia 
kansainvälisiä standardeja.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeen todentamismenettelyjen korkean laadun varmistamiseksi EU:n ja 
kansainvälisten standardien mukaisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa, että EUEB 
huolehtii toiminnassaan siitä, että kunkin 
tuoteryhmän osalta kaikki kyseisen 
tuoteryhmän parissa toimivat sidosryhmät, 
kuten toimivaltaiset elimet, valmistajat, 
vähittäismyyjät, maahantuojat sekä 
ympäristö- ja kuluttajajärjestöt, osallistuvat 
asian käsittelyyn tasapuolisesti.

2. Komissio varmistaa, että EUEB 
huolehtii toiminnassaan siitä, että kunkin 
tuoteryhmän osalta kaikki kyseisen 
tuoteryhmän parissa toimivat sidosryhmät, 
kuten toimivaltaiset elimet, valmistajat ja 
palveluntarjoajat, pk-yritykset, 
vähittäismyyjät, maahantuojat sekä 
ympäristö- ja kuluttajajärjestöt, osallistuvat 
asian käsittelyyn tasapuolisesti.

Or. en

Perustelu

Lautakunnan pitäisi varmistaa sidosryhmien tasapuolinen edustus.  Jotkut kategoriat, jotka 
mainittiin selvästi aikaisemmassa asetuksessa, oli poistettu. On tärkeää varmistaa pk-
yritysten edustajien osallistuminen.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden on perustuttava 
tuotteiden ympäristönsuojelulliseen 
tasoon ja niissä on otettava huomioon 
yhteisön viimeisimmät strategiset tavoitteet 
ympäristöalalla. 

1. Ympäristömerkin myöntämisperusteissa 
määritellään ympäristövaatimukset, jotka 
tuotteen on täytettävä, jotta siinä voidaan 
käyttää ympäristömerkkiä, ja niiden on 
perustuttava tieteelliseen analyysiin, jossa 
arvioidaan tuotteiden 
ympäristönsuojelullista tasoa ja niissä on 
otettava huomioon yhteisön viimeisimmät 
strategiset tavoitteet ympäristöalalla.

Or. en

Perustelu

Myöntämisperusteiden funktio on syytä palauttaa mieliin heti ensimmäisessä kohdassa (tässä 
tarkistuksessa vaihdetaan 3 kohdan tekstin paikkaa - ks. tarkistus 9).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotteiden ympäristönsuojelullinen 
taso määritetään yhteisön markkinoilla 
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
perusteella. Tässä otetaan huomioon 
merkittävimmät tuotteen elinkaaren 
aikaiset ympäristövaikutukset, erityisesti 
vaikutus ilmastonmuutokseen, vaikutus 
luontoon ja biologiseen 
monimuotoisuuteen, energian ja 
luonnonvarojen kulutus, jätteen 
syntyminen, päästöt kaikkiin ympäristön 
osiin, fysikaalisten vaikutusten ja käytön 
aiheuttama pilaantuminen sekä vaarallisten 
aineiden päästöt.

2. Myöntämisperusteet määritetään ottaen 
huomioon yhteisön markkinoilla saatavilla 
olevien tuotteiden merkittävimmät 
ympäristövaikutukset. Tässä otetaan 
huomioon merkittävimmät tuotteen 
elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, 
erityisesti vaikutus ilmastonmuutokseen, 
vaikutus luontoon ja biologiseen 
monimuotoisuuteen, energian ja 
luonnonvarojen kulutus, jätteen 
syntyminen, päästöt kaikkiin ympäristön 
osiin, fysikaalisten vaikutusten ja käytön 
aiheuttama pilaantuminen sekä vaarallisten 
aineiden päästöt.
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Or. en

Perustelu

Myöntämisperusteissa pitäisi ottaa huomioon markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden 
merkittävimmät ympäristövaikutukset.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ympäristömerkin myöntämisperusteissa 
määritellään ympäristövaatimukset, jotka 
tuotteen on täytettävä, jotta siinä voidaan 
käyttää ympäristömerkkiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kyseinen teksti siirrettiin tämän artiklan ensimmäiseen kohtaan (ks. tarkistus 7).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komission pitäisi varmistaa, että 
eläinkokeiden vähentäminen on 
avainkysymys myöntämisperusteiden 
laadinnassa ja tarkistamisessa.

Or. en

Perustelu

Ympäristömerkin myöntämisperusteiden avulla pitäisi yrittää painostaa markkinoita 
eläinkokeiden vähentämiseen.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös jäsenvaltiot, toimivaltaiset elimet ja 
muut sidosryhmät voivat EUEB:tä 
kuultuaan aloittaa ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden laadinnan tai 
tarkistamisen ja johtaa tätä työtä. 

Myös jäsenvaltiot ja toimivaltaiset elimet 
voivat EUEB:tä ja komissiota kuultuaan 
aloittaa ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden laadinnan tai 
tarkistamisen ja johtaa tätä työtä.
EUEB:ssä edustettuina oleville 
sidosryhmille voidaan antaa tehtäväksi 
myöntämisperusteiden laadinnan 
johtaminen edellyttäen, että ne pystyvät 
osoittamaan asiantuntemuksensa 
tuotealalla sekä kykynsä johtaa prosessia 
puolueettomasti ja tämän asetuksen 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että jokin keskitetty elin ylläpitää prosessin kehityksen kokonaisvaltaista 
valvontaa. Prosessin riippumattomuuden ja läpinäkyvyyden sekä yleisön ympäristömerkkiä 
kohtaan tunteman luottamuksen varmistamiseksi on tarpeen ottaa käyttöön suodatin, jotta 
mikä tahansa sidosryhmä ei voi ryhtyä johtamaan myöntämisperusteiden laadintaa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset asiakirjat on toimitettava 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään menettelyä.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos muille jalostetuille elintarvikkeille 
kuin vesiviljelytuotteille laaditaan 
myöntämisperusteet, nämä 
myöntämisperusteet saavat koskea 
ainoastaan jalostusta, kuljetusta tai 
pakkaamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeita ei pitäisi sisällyttää tähän asetukseen edellä selitetyistä syistä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Silloin kun myöntämisperusteita 
täytyy tarkistaa muilta kuin olennaisilta 
osin, voidaan soveltaa liitteessä I B a 
vahvistettua lyhennettyä 
tarkistamismenettelyä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että käytettävissä on tehokas ja nopea väline pienten ja ei-olennaisten muutosten 
tekemiseen myöntämisperusteisiin.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio laatii ja julkaisee vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
EUEB:tä kuultuaan ja 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden ja periaatteiden 
mukaisesti yhteisön ympäristömerkkiä 
koskevan työsuunnitelman, jossa 
asetetaan tavoitteet ja johon sisältyy ei-
tyhjentävä luettelo tuoteryhmistä, jotka 
katsotaan ensisijaisiksi yhteisön 
toiminnan kannalta. Suunnitelmaa on 
ajantasaistettava säännöllisin väliajoin.

Or. en

Perustelu

Kokonaiskuvan ja perspektiivin antamiseksi uusien myöntämisperusteiden laadinnalle olisi 
hyödyllistä ottaa käyttöön työsuunnitelma.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
otetaan käyttöön ja julkaistaan 
viimeistään [180] päivän kuluttua siitä, 
kun 7 artiklassa tarkoitetut asiakirjat on 
toimitettu komissiolle.

Or. en

Perustelu

Kun kaikki tekniset arvioinnit on tehty, komission on hyväksyttävä myöntämisperusteet 
nopeasti.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Voidakseen käyttää ympäristömerkkiä 
sitä haluavien valmistajien, 
maahantuojien, palveluntarjoajien, 
tukkukauppiaiden tai vähittäismyyjien on 
rekisteröidyttävä jossain 4 artiklassa 
tarkoitetussa toimivaltaisessa elimessä
seuraavien sääntöjen mukaisesti:

1. Voidakseen käyttää ympäristömerkkiä 
toimijoiden on osoitettava hakemus
jollekin 4 artiklassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle elimelle seuraavien 
sääntöjen mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
9artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteröintihakemuksessa on 
yksilöitävä toiminnanharjoittajan nimi ja 
osoite sekä kyseessä oleva tuoteryhmä ja 
annettava täydellinen kuvaus tuotteesta. 

2. Rekisteröintihakemuksessa on 
yksilöitävä toimijan nimi ja osoite sekä 
kyseessä oleva tuoteryhmä ja annettava 
täydellinen kuvaus tuotteesta.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarkoitus, että vain toiminnanharjoittaja voi hakea rekisteröintiä. "Toimija" olisi 
sopivampi termi.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltainen elin, jolle 
rekisteröintihakemus esitetään, voi periä 
rekisteröinnin käsittelystä enintään 200 
euron maksun. Jos maksu peritään, 
ympäristömerkkiä saa käyttää ainoastaan, 
jos maksu on suoritettu ajallaan.

3. Toimivaltainen elin, jolle 
rekisteröintihakemus esitetään, voi periä 
rekisteröinnin käsittelystä enintään 200 
euron maksun. Maksua pitäisi joka 
tapauksessa alentaa vähintään 25 
prosenttia pk-yritysten tapauksessa. Jos 
maksu peritään, ympäristömerkkiä saa 
käyttää ainoastaan, jos maksu on suoritettu 
ajallaan.

Or. en

Perustelu

On tarpeen korostaa, että pk-yritysten on vaikeampaa ja kalliimpaa hakea 
ympäristömerkkijärjestelmän piiriin pääsyä. Niitä pitäisi näin ollen kannustaa suomalla 
niille erityiskohtelu.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen elimen on tarkistettava 2 
kohdassa tarkoitetut asiakirjat kahden 
kuukauden kuluessa 
rekisteröintihakemuksen 
vastaanottamisesta.

4. Toimivaltaisen elimen on arvioitava, 
täyttääkö tuote kyseessä olevaa 
tuoteryhmää koskevat ympäristömerkin 
myöntämisperusteet, kahden kuukauden 
kuluessa rekisteröintihakemuksen 
vastaanottamisesta. 

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että ennen rekisteröintiä toimivaltaisen elimen on tehtävä asianmukainen 
arviointi siitä, täyttääkö ympäristömerkkiä hakeva tuote vaatimukset.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen elimen on annettava 
kullekin tuotteelle rekisteröintinumero sillä 
edellytyksellä, että kaikki asiakirjat on 
toimitettu.

Toimivaltaisen elimen on annettava 
tuotteelle rekisteröintinumero sillä 
edellytyksellä, että tuote täyttää 
ympäristömerkin myöntämisperusteet.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotteen rekisteröineen toimivaltaisen 
elimen on ilmoitettava kustakin 
rekisteröinnistä komissiolle. Komissio 
laatii yhteisen rekisterin ja päivittää sitä 
säännöllisesti. Rekisterin on oltava 
julkisesti saatavilla.

6. Tuotteen rekisteröineen toimivaltaisen 
elimen on ilmoitettava kustakin 
rekisteröinnistä komissiolle. Komissio 
laatii yhteisen rekisterin ja päivittää sitä 
säännöllisesti. Rekisterin on oltava 
julkisesti saatavilla varsinkin Internetissä.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien pitää pystyä tarkistamaan nopeasti ja helposti, onko tuotteella todella 
ympäristömerkki.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Jos ympäristömerkki lisätään 
jalostettuun elintarvikkeeseen, joka ei ole 
vesiviljelytuote ja joka ei täytä asetuksessa 

Poistetaan.
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(EY) N:o 834/2007 säädettyjä 
vaatimuksia, ympäristömerkkiin on 
lisättävä samaan näkökenttään merkintä, 
josta käy ilmi, että merkki koskee 
ainoastaan tuotteen jalostuksen, 
kuljetuksen tai pakkaamisen 
ympäristönsuojelullista tasoa.
Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 24 artiklan 
mukaisesti merkittyihin jalostettuihin 
elintarvikkeisiin.

Or. en

Perustelu

Ks. mitä edellä on todettu elintarvikkeista.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
yhteistyössä EUEB:n kanssa yhteisön 
ympäristömerkin käyttöä järjestämällä 
kuluttajille, tuottajille, julkisille 
hankintaviranomaisille, kauppiaille, 
vähittäismyyjille ja suurelle yleisölle 
suunnattuja valistus- ja 
tiedotuskampanjoita tukien näin 
järjestelmän kehittämistä.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
yhteistyössä EUEB:n kanssa yhteisön 
ympäristömerkin käyttöä järjestämällä 
kuluttajille, tuottajille, julkisille 
hankintaviranomaisille, kauppiaille, 
vähittäismyyjille ja suurelle yleisölle 
koulut mukaan lukien suunnattuja 
valistus- ja tiedotuskampanjoita tukien näin 
järjestelmän kehittämistä sekä 
kannustamalla järjestelmään liittymistä 
erityisesti perustamalla tukipisteitä 
toimijoille ja varsinkin pk-yrityksille.

Or. en

Perustelu

Tiedotustoiminnassa ei pitäisi rahoittaa yksinomaan tiedotuskampanjoja, vaan myös 
käytännön avun antamista toimijoille, jotka haluavat rekisteröityä 
ympäristömerkkijärjestelmään.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vertaisarviointi Tietojenvaihto ja parhaat käytänteet

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisia elimiä pitäisi kannustaa työskentelemään yhdessä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 9 ja 10 artiklan 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi toimivaltaisten elinten on 
käytävä läpi vertaisarviointi. 
Vertaisarvioinnissa käytetään luotettavia 
ja avoimia arviointiperusteita ja -sääntöjä.

Tämän asetuksen ja erityisesti 9 ja 10 
artiklan yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi toimivaltaisten elinten 
pitäisi vaihtaa tietoja ja kokemuksia ja 
pyrkiä koordinoimaan toimivaltaisten 
kansallisten elinten työskentelyä ja 
palveluja.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisia elimiä pitäisi kannustaa työskentelemään yhdessä.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa [tarkka päivämäärä –
viiden vuoden kuluttua asetuksen 
julkaisemisesta] mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän 
täytäntöönpanosta. Kertomuksessa on 
yksilöitävä tekijöitä, joiden osalta 
järjestelmää on mahdollisesti tarkistettava.

Komissio antaa [tarkka päivämäärä –
viiden vuoden kuluttua asetuksen 
julkaisemisesta] mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän 
täytäntöönpanosta ja erityisesti 12 artiklan 
täytäntöönpanosta. Kertomuksessa on 
yksilöitävä työsuunnitelmassa esitettyjen 
tavoitteiden noudattamisessa 
aikaansaadut saavutukset sekä tekijöitä, 
joiden osalta järjestelmää on mahdollisesti 
tarkistettava.

Or. en

Perustelu

On tärkeää seurata tarkasti ympäristömerkin kehitystä, varojen käyttöä sekä sitä, onko 
tavoitteet saavutettu, ja jos ei, niin mistä syystä. 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi korottaa 9 artiklan 3 
kohdassa säädettyä suurinta maksua ja 
muuttaa liitteitä.

Komissio voi muuttaa 9 artiklan 3 
kohdassa säädettyä suurinta maksua ja 
muuttaa liitteitä.

Or. en

Perustelu

Myös maksun alentamisen pitäisi olla mahdollista.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite I – B a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(B a.) LYHENNETTY MENETTELY
MYÖNTÄMISPERUSTEIDEN MUIDEN 
KUN OLENNAISTEN OSIEN 
TARKISTAMISEKSI
Komissio laatii kertomuksen, johon 
sisältyvät seuraavat tiedot:

- perustelu sille, miksei 
myöntämisperusteiden 
täysimittainen tarkistaminen ole 
tarpeen, sekä sille, miksi pelkkä 
myöntämisperusteiden ja niiden 
sitovuustason ajantasaistaminen 
riittää

- tekninen osio, jossa 
ajantasaistetaan 
myöntämisperusteiden laadinnassa 
käytetyt aikaisemmat 
markkinatiedot

- ehdotus tarkistetuiksi 
myöntämisperusteiksi

- määrällinen arvio yleisestä 
ympäristönsuojelullisesta tasosta, 
joka tarkistetuilla 
myöntämisperusteilla odotetaan 
kokonaisuudessaan katsottuna 
saavutettavan markkinoilla 
olevaan keskimääräiseen 
tuotteeseen verrattuna;

- tarkistettu käsikirja 
ympäristömerkin mahdollisille 
käyttäjille ja toimivaltaisille 
elimille

- sekä tarkistettu käsikirja julkisista 
hankintamenettelyistä vastaaville 
viranomaisille.

Raportti ja myöntämisperuste-ehdotus on 
asetettava saataville ympäristömerkille 
omistetuilla komission verkkosivuilla 
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julkista kuulemista ja kommentteja varten 
kahden kuukauden ajaksi.
Kaikkiin julkisen kuulemisen aikana 
saatuihin kommentteihin on vastattava ja 
ilmoitettava, onko ne hyväksytty vai 
hylätty ja miksi. 
Jollei julkisen kuulemisen aikana tehdä 
muutoksia ja jos yksikään jäsenvaltio ei 
pyydä avoimen työryhmäkokouksen 
järjestämistä, komissio voi hyväksyä 
myöntämisperusteet 8 artiklan mukaisesti.
Jonkin jäsenvaltion sitä pyytäessä 
tarkistetusta myöntämisperuste-
ehdotuksesta on järjestettävä avoin 
työryhmäkokous, johon osallistuvat kaikki 
sidosryhmät, kuten toimivaltaiset elimet, 
teollisuus, myös pk-yritykset, 
ammattijärjestöt, vähittäismyyjät, 
maahantuojat sekä ympäristö- ja 
kuluttajajärjestöt. Myös komissio 
osallistuu tähän kokoukseen. 
Jollei julkisen kuulemisen aikana tai 
työryhmäkokouksessa tehdä muutoksia, 
komissio voi hyväksyä 
myöntämisperusteet 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yksi ympäristömerkin menestyksen perusedellytyksistä olisi se, että myöntämisperusteita 
voidaan nopeasti ajantasaistaa silloin, kun myöntämisperusteiden johonkin yksittäiseen 
kohtaan halutaan tehdä ei-olennainen muutos.
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PERUSTELUT

Ympäristömerkki on vapaavalintainen merkki, jolla pyritään edistämään Euroopan tasolla 
sellaisten tehokkuudeltaan korkeatasoisten tuotteiden yleistymistä, joilla on vähän ekologisia 
vaikutuksia koko niiden elinkaaren aikana.

Edellä mainittua tarkoitusta varten on kullekin tuoteryhmälle määritelty joukko ekologisen 
laadun standardeja (jäljempänä "myöntämisperusteet"). Tällä hetkellä on käytössä 26 
tuoteryhmää, 622 lisenssiä ja yli 3000 tuotetta ja palvelua (esimerkiksi pesuaineita, paperia, 
jalkineita, tekstiilejä, matkailu, telttailu), joille on myönnetty ympäristömerkki.

Kyseistä merkkiä ja sitä symboloivaa kukkaa voidaan pitää dynaamisina elementteinä, jotka 
niiden piiriin kuuluville tuotteille asetettavien ympäristöön liittyvien myöntämisperusteiden 
jatkuvan ajantasaistamisen ansiosta kannustavat yrityksiä ponnistelemaan herkeämättä 
markkinoilla olevien tuotteiden ekologisen laadukkuuden kokonaisvaltaisen parantamisen 
hyväksi.

Kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman ja erityisesti 
ympäristömerkkiasetuksen, EMAS-järjestelmää koskevan asetuksen (KOM(2008)0402) ja 
energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 
annetun direktiivin (KOM(2008)0399) tarkistamisen sekä parempaan ympäristöön tähtääviä 
julkisia hankintoja koskevan tiedonannon (KOM(2008)408) avulla Euroopan unioni pyrkii 
edistämään sellaisen vapaaehtoisen ja yhdennetyn järjestelmän yleistymistä, joka kannustaisi 
yrityksiä parantamaan tuotteitaan ja yltämään korkeampiin energiatehokkuus- ja 
ympäristöystävällisyysstandardeihin.

Markkinoiden ympäristömerkistä antamat signaalit ovat ristiriitaisia. Ympäristömerkin lähes 
kymmenvuotisen olemassaolon aikana saadut kokemukset antavat aihetta olettaa, että 
tarvitaan painokkaampia toimia järjestelmän joidenkin ratkaisevien osien selventämiseksi.

Yhtäältä yhä useammat yritykset varsin erilaisilla aloilla hakevat ympäristömerkkiä. Toimijat 
ovat tietoisia kuluttajien arvostaman, puolueettoman sertifiointiprosessin tuomasta lisäarvosta. 
Kuluttajat puolestaan ovat nykyään aiempaa herkempiä yritysten sosiaaliseen vastuuseen 
liittyville asioille ympäristönsuojelun yhteydessä. 

Myös mahdollisuus käyttää ympäristömerkkiä Euroopan laajuisesti on lisäetu, jonka monet 
yritykset tunnustavat ja haluavat itselleen.

Toisaalta, päinvastoin kuin on muiden eurooppalaisten merkkien laita, harvat tuntevat 
ympäristömerkin. Sen merkitystä ei ole tunnustettu, eikä näin ollen myöskään sen edistämiä 
ympäristöystävällisiä ominaisuuksia. Riittää, kun sitä verrataan vastaaviin kansallisiin 
merkkeihin, niin voidaan todeta, että eurooppalainen merkki on vähemmän yleinen ja 
vähemmän tunnettu.

Alan toimijat ja kansalaisjärjestöt suhtautuvat kriittisesti myöntämisperusteiden 
hyväksymiseen tarvittavaan liiallisen pitkään aikaan (se voi kestää yli neljä vuotta) ja 
samantapaisia tuoteryhmiä varten hyväksyttyjen myöntämisperusteiden yhdenmukaistamisen 
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puutteeseen.

Lisäksi on tarpeen ottaa huomioon koordinoinnin puute verrattavissa olevien kansallisten 
merkkien kanssa. Kansalliset merkit käyttävät toisinaan erilaisia mittapuita samantyyppisille 
tuotteille, ja ne ovat laajemmalti tunnustettuja ja arvostetumpia kuin eurooppalainen 
ympäristömerkki.
Komissio on esittänyt edellä mainittuihin ongelmiin puuttumiseksi ehdotuksen uudeksi 
asetukseksi, jota esittelijä suurimmalta osin tukee.

Ehdotukseen sisältyy useita muutoksia, jotka liittyvät myöntämisperusteiden hyväksymiseen, 
sekä uuden järjestelmän ympäristömerkin myöntämiseksi.

Vanha järjestelmä, joka edellyttää toimivaltaisen elimen ja toimijan välistä sopimusta, on 
korvattu rekisteröintijärjestelmällä.
Lisäksi siinä lisätään säännöksiä koordinoinnin parantamiseksi kansallisten 
sertifiointijärjestelmien kanssa.
Monitasoisen lähestymistavan helpottamiseksi useille toimijoille - kuten komissiolle, 
jäsenvaltioille ja alan toimijoille - on annettu valtuudet edistää järjestelmää ja toimia 
johtavassa roolissa myöntämisperusteiden kehittämisessä ja laadinnassa.

Komission ehdotuksessa otetaan käyttöön joukko uusia tuoteryhmiä mukaan lukien jalostetut 
elintarvikkeet sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteet. 

Esittelijän ehdotukset

Esittelijä jättää käsiteltäväksi joukon muutoksia kyseiseen ehdotukseen seuraavia kolmea 
perusperiaatetta noudattaen:

- kuluttajien ympäristömerkin edustamia korkeita ympäristöstandardeja kohtaan 
tunteman luottamuksen säilyttäminen;

- ympäristömerkin yleistymisen edistäminen kuluttajille suunnattavien 
tietoisuudenedistämistoimien avulla sekä laajentamalla niiden tuoteryhmien joukkoa, 
jotka voivat saada ympäristömerkin;

- sellaisen myöntämisperusteiden hyväksymismenettelyn varmistaminen, joka voi pysyä 
ajan tasalla ja markkinoille tulevien tuotteiden innovaatiotason mukana, mutta joka 
säilyttäisi kuitenkin ympäristöalan huippuosaamisen ja johon osallistuisivat kaikki 
alakohtaiset toimijat ja sidosryhmät.

Esittelijä on poistanut viittauksen jalostettuihin elintarvikkeisiin sekä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteisiin.    Hänen mielestään kyseisiin tuoteryhmiin ei pidä soveltaa eriytettyä 
kohtelua eikä varsinkaan soveltaa eri sääntöjä jalostettuihin ja jalostamattomiin 
elintarvikkeisiin. Lisäksi on syytä varoa tarkasti riskiä sekaannusten aiheuttamisesta 
luomutuotteiden kanssa.
Edellä esitettyjen syiden vuoksi on parasta jättää asiantuntijoiden tehtäväksi päätökset siitä, 
myönnetäänkö ympäristömerkki jollekin tietylle elintarvikeryhmälle tai -tyypille. Esittelijä 
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katsoo, että vain sellaiset tahot, joilla on tarvittava tekninen tietämys aiheesta, voivat arvioida 
jonkin elintarvikkeen koko elämänkaaren ympäristöystävällisyyttä.

Mitä uuteen menettelyyn tulee, on olennaisen tärkeää tehdä selväksi, että uuden tuotteen 
rekisteröintiä ympäristömerkkijärjestelmään on aina edellettävä myöntämisperusteiden 
tosiasiallisen täyttymisen varmistaminen ja että pelkkä asiakirjojen tarkistaminen ei riitä.
Tämän vuoksi esittelijä on sisällyttänyt tekstiin erityisen tarkistuksen avulla käsitteen 
etukäteisarvioinneista, jotka on suoritettava ennen ympäristömerkin myöntämistä.

Koska ympäristömerkki on luonteeltaan vapaaehtoinen, ja ottaen huomioon kuluttajien suuret 
odotukset niiden tuotteiden tapauksessa, joissa on ympäristömerkkiä kuvaava kukkasymboli, 
esittelijä on sisällyttänyt tekstiin uudelleen säännöksen, jonka mukaan ympäristömerkkiä ei 
voida myöntää tuotteille, jotka sisältävät kuluttajien terveydelle tai ympäristölle vaarallisia 
aineita.
Jos me haluamme säilyttää ympäristömerkkijärjestelmän uskottavuuden, on ensiarvoisen 
tärkeää pitäytyä ympäristömerkittyjen tuotteiden tapauksessa siinä yleisessä periaatteessa, 
joka koskee kuluttajien terveyden ja ympäristön suojelemista.
Koska esittelijä on tietoinen siitä, että kyseinen kielto voisi rajoittaa mahdollisuuksia laajentaa 
ympäristömerkki koskemaan suurempaa joukkoa tuoteryhmiä, hän ehdottaa kuitenkin, että 
komissio voisi komiteamenettelyn kautta ja tiettyjen tuoteryhmien tapauksessa myöntää tähän 
periaatteeseen perusteluja poikkeuksia.

Lisäksi, kun otamme huomioon, että Euroopan unionin lainsäädäntökehys (REACH, 
maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä jne.) suuntautuu yhä 
suuremmassa määrin eläinkokeiden vähentämiseen, esittelijä katsoo, että edellä mainittu 
periaate pitäisi myös sisällyttää vapaaehtoiseen ympäristömerkkijärjestelmään, jonka 
olemassaolon oikeutus on kaikkein korkeimpien ympäristöstandardien mukaisten tuotteiden 
kehittäminen ja sertifiointi.

Mitä tulee tiettyjä tuoteryhmiä koskevien myöntämisperusteiden hyväksymismenettelyyn, 
monet alan toimijat suhtautuvat kriittisesti sen pitkäkestoisuuteen sekä myöntämisperusteiden 
nopeaan vanhenemiseen heti, kun ne on hyväksytty, mikä riippuu markkinoiden kehityksestä. 

Esittelijä ehdottaa tältä osin kahta toimenpidettä.

Myöntämisperusteiden hyväksymisen viivästymisten vähentämiseksi olisi hyödyllistä ottaa 
käyttöön 180 päivän enimmäisaika, joka saisi kulua arvioinnin loppuunsaattamisen ja 
komission suorittaman myöntämisperusteiden hyväksymisen välillä.

Lisäksi olisi tarpeen ottaa käyttöön yksinkertaistettu ja lyhennetty tarkistamismenettely 
myöntämisperusteiden muuttamiseksi muilta kuin olennaisilta osin (ks. uusi liite 1 B a.).

Tiedotustoimien (asetuksen entinen 12 artikla) tapauksessa on tarpeen parantaa kuluttajille 
tiedottamista ja järjestää tietoisuudenedistämiskampanjoja ja myös käyttää unionin varoja 
yrityksille tiedottamiseen tuoteryhmien rekisteröimisen käytännön näkökohdista.

Esittelijän mielestä on olennaisen tärkeää kiinnittää erityistä huomiota pk-yrityksiin, lisätä 
niiden tietoisuutta ympäristömerkistä ja auttaa niitä osallistumaan myöntämisperusteista 
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tehtäviin päätöksiin ottaen samalla huomioon niiden erityistarpeet.

Lopuksi esittelijä pitää ympäristömerkkiä äärimmäisen hyödyllisenä välineenä 
eurooppalaisten tuotteiden ympäristöystävällisyyden parantamiseen ja tutkimuksen ja 
teknisten innovaatioiden stimuloimiseen. 
Haasteenamme on kyetä luomaan varmat mittapuut, joissa otetaan huomioon jonkin tuotteen 
tai palvelun ekologiset ominaisuudet kautta koko sen elinkaaren. Me tarvitsemme sellaiset 
myöntämisperusteet, jotka ovat luotettavia ja joita ei pystytä vääristelemään, jotta voimme 
varmistaa huippuosaamisen ilmentymisen tuotteiden koko elinkaaren aikana ja säilyttää 
kuluttajien luottamuksen ympäristömerkkiin.
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