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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos ekologinio 
ženklo sistemos
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0401),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0279/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto nuomones (A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

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, turėtų būti 
pradėta taikyti registracijos sistema.
Registracija leidžiama įvertinus, ar 
produktas atitinka specifinei produktų 
kategorijai taikomus kriterijus.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitus ankstesniąją sistemą registracijos procedūra, neturėtų sumažėti „ex ante“ kontrolės 
veiksmingumas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų skirta lėšų, kurios 
reikalingos informavimo skatinimo 
kampanijoms rengti ir ekologinio ženklo 
taikymui skatinti.

Or. en

Pagrindimas

ES ir valstybės narės turėtų remti veiklą, skirtą ekologinio ženklo taikymui skatinti.

Pakeitimas 3

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti painiavos su natūralaus produkto ženklu ir nevienodo apdoroto ir 
neapdoroto maisto (pvz., vandens) traktavimo, geriau netaikyti specialių priemonių, kuriomis 
būtų ribojama reglamento taikymos sritis į ją įtraukiant tik apdoroto maisto, žvejybos ir 
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akvakultūros produktus.

Pakeitimas 4

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, 
kancerogeniniams, mutageniniams ar 
toksiškiems reprodukcijai (TRM), taip pat, 
jeigu jų sudėtyje esama Reglamento 
1907/2006/EB 57 straipsnyje išvardytų 
medžiagų.
Komisija gali tvirtinti su specifinėmis 
produktų kategorijomis susijusias 
priemones, kurias taikant būtų leidžiama 
numatyti išimtis iš ankstesnės pastraipos.
Šios priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, 
tvirtinamos pagal 16 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pateisinti didelius ekologinio ženklo produktų kokybės ir cheminio saugumo 
lūkesčius, būtina nustatyti bendrąjį principą, pagal kurį būtų draudžiamos pavojingos 
medžiagos, ir tada taikant komitologijos procedūrą numatyti tam tikras išimtis, kurios galiotų 
specifinėms produktų kategorijoms. 
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentingi organai, 
vadovaudamiesi serijos EN 45000 ar 
lygiaverčiais tarptautiniais standartais, 
atlieka nuoseklų ir patikimą vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Taip siekiama užtikrinti itin aukšto lygio vertinimo procedūras, kurios atitiktų ES ir 
tarptautinius standartus.

Pakeitimas 6

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 
grupe susijusioms suinteresuotosioms 
šalims, tokioms kaip kompetentingos 
institucijos, gamintojai, mažmeniniai 
prekiautojai, importuotojai, aplinkos 
apsaugos grupės ir vartotojų organizacijos.

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

Or. en

Pagrindimas

Valdyba turėtų užtikrinti proporcingą suinteresuotųjų šalių dalyvavimą. Keletas ankstesniame 
reglamente išsamiai apibūdintų kategorijų buvo išbrauktos. Svarbu užtikrinti MVĮ atstovų 
dalyvavimą.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekologinio ženklo kriterijai grindžiami
produktų aplinkosauginiu veiksmingumu, 
atsižvelgiant į naujausius strateginius 
Bendrijos tikslus aplinkos srityje.

1. Ekologinio ženklo kriterijais nustatomi 
ekologiškumo reikalavimai, kuriuos 
produktas turi atitikti, kad būtų pažymėtas 
ekologiniu ženklu. Šie kriterijai
grindžiami moksline analize, aprėpiančia 
aplinkosauginį veiksmingumą
atsižvelgiant į naujausius strateginius 
Bendrijos tikslus aplinkos srityje.

Or. en

Pagrindimas

Visų pirma, turėtų būti nurodyta kriterijų funkcija (pagal šį pakeitimą paprasčiausiai 
perkeliamas 3 dalies tekstas – žr. 9 pakeitimą).

Pakeitimas 8

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. Kriterijai nustatomi atsižvelgiant į
didžiausią Bendrijos rinkoje prieinamų
produktų poveikį aplinkai. 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.

Or. en
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Pagrindimas

Nustatant kriterijus turėtų būti atsižvelgta į didžiausią rinkoje prieinamų produktų poveikį 
aplinkai.

Pakeitimas 9

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis tekstas perkeltas į šio straipsnio 1 dalį (žr. 7 pakeitimą).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
rengiant kriterijus ir juos persvarstant 
svarbiausiu būtų laikomas siekis atlikti 
kuo mažiau bandymų su gyvūnais.

Or. en

Pagrindimas

Pagal ekologinio ženklo kriterijus turėtų būti stengiamasi spausti rinką atlikti kuo mažiau 
bandymų su gyvūnais.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasikonsultavusios su ESEŽV, valstybės 
narės, kompetentingos institucijos ir kitos 
suinteresuotosios šalys taip pat gali pradėti 
ekologinio ženklo kriterijų rengimą ar 
persvarstymą ir jam vadovauti.

Pasikonsultavusios su ESEŽV ir su 
Komisija, valstybės narės ir
kompetentingos institucijos taip pat gali 
pradėti ekologinio ženklo kriterijų rengimą 
ar persvarstymą ir jam vadovauti. ESEŽV 
atstovaujamoms suinteresuotosioms 
šalims gali būti pavesta vadovauti kriterijų 
rengimo procedūrai, jeigu jos gali pagrįsti 
kompetenciją konkretaus produkto srityje, 
taip pat sugebėjimą neutraliai vadovauti 
procesui pagal šiame reglamente 
išdėstytus siekius. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad centralizuotas organas nuolat stebėtų procedūros eigą. Siekiant užtikrinti 
procedūros savarankiškumą ir skaidrumą, taip pat visuomenės pasitikėjimą ekologiniu 
ženklu, būtinas vadinamasis filtras, kad ne bet kuri suinteresuotoji šalis galėtų pradėti 
kriterijų rengimo procedūrą ir jai toliau vadovauti.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie dokumentai teikiami Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama patikslinti tvarką.
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Pakeitimas 13

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

Nuostatos, susijusios su maistu, neturėtų būti įtrauktos dėl pirmiau išdėstytų priežasčių, nors 
ir siūlyta jas palikti šiame reglamente.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu būtina persvarstyti kriterijus tik 
iš dalies, gali būti taikoma I priedo 
Ba dalyje nurodyta sutrumpinta 
persvarstymo tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu turėti veiksmingą ir greitą priemonę, kurią taikant būtų galima atlikti nedidelius ir 
neesminius kriterijų pakeitimus.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. 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, jame išdėsto tikslus ir 
pateikia neišsamų produktų, su kuriais 
ketinama sieti prioritetinius Bendrijos 
veiksmus, sąrašą. Šis planas turėtų būti 
nuolat atnaujinamas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apžvelgti, kaip rengiami nauji kriterijai, ir informuoti apie tam tikras perspektyvas, 
naudinga parengti darbo planą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytos priemonės 
patvirtinamos ir paskelbiamos vėliausiai 
per [180] dienų po to, kai Komisijai 
pateikiami 7 straipsnyje nurodyti 
dokumentai.

Or. en

Pagrindimas

Po to, kai atlikti visi techniniai vertinimai, Komisija turi kuo skubiau patvirtinti kriterijus.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė 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, bet 
kurie ūkio subjektai teikia paraišką vienai
iš 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų 
institucijų laikydamiesi šių taisyklių:

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinamas tekstas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Registracijos paraiškoje nurodomas
prekybos įmonės pavadinimas bei adresas 
ir atitinkama produktų grupė, taip pat 
pateikiamas išsamus produkto aprašas.

2. Registracijos paraiškoje nurodomas ūkio 
subjekto pavadinimas bei adresas ir 
atitinkama produktų grupė, taip pat 
pateikiamas išsamus produkto aprašas.

Or. en

Pagrindimas

Paraiškas registracijai gali teikti ne tik prekybos įmonės. Tinkamesnė sąvoka „ūkio 
subjektas“.
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Pakeitimas 19

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. Bet kuriuo atveju 
mokestis, kurį moka MVĮ, turėtų būti 
sumažintas mažiausiai 25 proc. Jei 
taikomas mokestis, ekologinis ženklas gali 
būti naudojamas tik laiku sumokėjus 
mokestį.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti vadovaujamasi principu, kad MVĮ kur kas sunkiau prisitaiko prie ekologinio 
ženklo sistemos. Todėl šio įmonės turėtų būti skatinamos lengvatine tvarka.

Pakeitimas 20

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. Susijusi kompetentinga institucija per du 
mėnesius nuo registracijos paraiškos 
gavimo dienos nustato, ar produktas 
atitinka konkrečiai produktų grupei 
taikomus ekologinio ženklo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad prieš registraciją kompetentinga institucija tinkamai įvertina, ar į 
ekologinį ženklą pretenduojantis produktas atitinka reikalavimus.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pateikti visi dokumentai, 
kompetentinga institucija kiekvienam
produktui priskiria registracijos numerį.

Jei produktai atitinka ekologinio ženklo 
kriterijus, kompetentinga institucija 
produktui priskiria registracijos numerį.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams turėtų būti sudaryta galimybė greitai ir nesunkiai patikrinti, ar produktui tikrai 
suteiktas ekologinis ženklas.

Pakeitimas 23

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, 

Išbraukta.
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tame pačiame matomame paviršiuje taip 
pat nurodoma, kad ženklas susijęs tik su 
produkto perdirbimo, gabenimo ar 
pakavimo aplinkosauginiu 
veiksmingumu.
Pirmoji pastraipa taikoma ir pagal 
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 24 
straipsnį pažymėtam perdirbtam maistui.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatų dėl maisto produktų klausimas nagrinėtas pirmiau.

Pakeitimas 24

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, viešiesiems pirkėjams, 
prekybos įmonėms, mažmeniniams 
prekiautojams ir visuomenei, įskaitant 
mokyklas, skirtas viešinimo bei 
informavimo kampanijas ir taip padėdamos 
plėtoti šią sistemą bei skatindamos ją 
taikyti, pvz., kurdamos techninės 
informacijos linijas ūkio subjektams, ypač 
MVĮ.

Or. en

Pagrindimas

Skatinamoji veikla aprėpia ne tik informavimo kampanijų finansavimą. Vietoj to turėtų būti 
numatyta teikti praktinę informaciją ūkio subjektams, pageidaujantiems pateikti paraišką dėl 
ekologinio ženklo registracijos.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpusavio vertinimas Informacijos ir pažangiosios patirties 
mainai

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turėtų būti raginamos dirbti išvien.

Pakeitimas 26

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, ypač 9 ir 
10 straipsnių taikymą, kompetentingos 
institucijos turėtų keistis informacija ir 
patirtimi bei stengtis koordinuoti 
kompetentingų nacionalinių institucijų 
darbą ir paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turėtų būti raginamos dirbti išvien.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [nurodyti konkrečią datą –
po penkerių metų nuo paskelbimo dienos] 

Ne vėliau kaip [nurodyti konkrečią datą –
po penkerių metų nuo paskelbimo dienos] 
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Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija 
teikia Bendrijos ekologinio ženklo 
sistemos įgyvendinimo ataskaitą.
Ataskaitoje nurodomi ir sistemos 
elementai, kuriuos gali reikėti persvarstyti.

Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija 
teikia Bendrijos ekologinio ženklo 
sistemos įgyvendinimo ataskaitą, ypač kai 
ji susijusi su 12 straipsnio įgyvendinimu.
Ataskaitoje nurodomi ir pasiekimai, susiję 
su darbo plane išdėstytais tikslais, taip pat
sistemos elementai, kuriuos gali reikėti 
persvarstyti.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atidžiai stebėti, kaip vystomas ekologinis ženklas, kaip naudojamos lėšos, taip pat, ar 
pavyksta pasiekti tikslus, o jeigu ne, tai kodėl.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali padidinti 9 straipsnio 
3 dalyje numatytą didžiausią mokestį ir iš 
dalies pakeisti priedus.

Komisija gali pakeisti 9 straipsnio 3 dalyje 
numatytą didžiausią mokestį ir iš dalies 
pakeisti priedus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatyta galimybė sumažinti mokestį.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo Ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(Ba.) SUTRUMPINTA NEESMINIO 
KRITERIJŲ PERSVARSTYMO 
TVARKA
Komisija parengia ataskaitą, į kurią būtų 



PE418.115v01-00 20/25 PR\760051LT.doc

LT

įtraukta:
- pagrindimas, kodėl nebūtinas 

išsamus kriterijų persvarstymas ir 
kodėl pakanka tik atnaujinti 
kriterijus bei griežto jų taikymo 
principus;

- techninė skiltis, kurioje pateikti 
atnaujinti ankstesni rinkos 
duomenys, pagal kuriuos buvo 
nustatyti kriterijai;

- pasiūlymo dėl kriterijų projektas; 
- bendro aplinkosauginio 

veiksmingumo kiekybinis rodiklis, 
kuris, kaip tikimasi, bus pasiektas 
taikant visus kriterijus kartu, 
palyginti su vidutiniu rinkos 
produktų rodikliu;

- persvarstytas vartotojo vadovas, 
skirtas galimiems ekologinio 
ženklo naudotojams ir 
kompetentingoms institucijoms;

- persvarstytas vartotojo vadovas, 
skirtas viešojo pirkimo sutartis 
skiriančioms valdžios 
institucijoms.

Ataskaita ir pasiūlymo dėl kriterijų 
projektas paskelbiami ir surengiamos 
viešos konsultacijos ekologiniam ženklui 
skirtoje Komisijos tinklavietėje, kurioje 
2 mėnesių laikotarpiu galima teikti 
pastabas.
Atsakoma į visas viešųjų konsultacijų 
laikotarpiu pateiktas pastabas, taip pat 
nurodoma, ar jos priimtos, ar atmestos, ir 
išdėstomos priėmimo arba atmetimo 
priežastys. 
Komisija, atsižvelgdama į visus viešųjų 
konsultacijų laikotarpiu atliktus 
pakeitimus, ir jeigu nė viena valstybė narė 
nesikreipė su prašymu surengti atvirą 
darbo grupės susitikimą, gali patvirtinti 
kriterijus, kaip nustatyta 8 straipsnyje. 
Bet kuriai valstybei narei paprašius, 
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rengiamas atviras darbo grupės 
susitikimas siūlomiems kriterijams 
aptarti, kuriame dalyvauja visos 
suinteresuotosios šalys, pvz., 
kompetentingosios institucijos, įmonės 
(įskaitant MVĮ), profesinės sąjungos, 
mažmenininkai, importuotojai, aplinkos ir 
vartotojų apsaugos organizacijos. 
Komisija taip pat dalyvauja šiame 
susitikime. 
Komisija, atsižvelgdama į visus viešųjų 
konsultacijų laikotarpiu arba darbo 
grupės susitikime atliktus pakeitimus, gali 
patvirtinti kriterijus, kaip nustatyta 
8 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš svarbiausių ekologinio ženklo sėkmės garantų būtų tai, kad kriterijus būtų galima 
skubiai atnaujinti, kai keičiamas vos vienas neesminis kriterijaus elementas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Ekologinis ženklas – tai savanoriškai taikoma ženklinimo sistema, skirta Europos lygmeniu 
skatinti itin veiksmingų produktų, kurių ekologinis poveikis per jų gyvavimo ciklą itin mažas, 
platinimą.

Šiuo tikslu nustatyti konkretūs kiekvienos specifinės produktų kategorijos, kurių yra daugybė, 
ekologinės kokybės standartai (vadinsime juos kriterijais). Šiuo metu ekologinis ženklas 
suteiktas 26 produktų kategorijoms, 622 licencijoms ir daugiau negu 3000 prekių ir paslaugų. 
Tai plovikliai, popierius, apranga (įskaitant avalynę ir tekstilės gaminius), turizmo ir 
stovyklavimo reikmenys ir t. t.

Ši ženklinimo sistema ir ją simbolizuojanti gėlė yra kintantys elementai. Jų dėka ir nuolat 
atnaujinant produktų, kuriems suteikti šie simboliai, ekologinius kriterijus, įmonės skatinamos 
nuolat gerinti rinkos produktų ekologinę kokybę apskritai. 

Europos Sąjunga, remdamasi Europos gamybos ir tausaus vartojimo veiksmų planu, visomis 
išgalėmis skatina taikyti savanorišką integruotą sistemą: įmonės skatinamos gerinti savo 
gaminių kokybę ir užtikrinti aukštesnius energijos veiksmingumo bei naudingumo aplinkai 
standartus. Šiuo tikslu persvarstytas ekologinio ženklo reglamentas, Bendrijos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymo reglamentas (COM(2008)0402) ir ekologinio 
projektavimo direktyva (COM(2008)0399). Šiuo tikslu vadovautasi ir komunikato dėl viešojo 
pirkimo sutarčių siekiant gerinti aplinkos padėtį (COM(2008)408) nuostatomis. 

Tačiau rinkos siunčiami signalai gali prieštarauti ekologinio ženklinimo sistemos siekiams. 
Minėtasis sertifikatas taikomas beveik 10 metų. Sprendžiant iš patirties, kuri įgyta per šiuos 
metus, būtina imtis ryžtingesnių veiksmų siekiant spręsti su kai kuriais itin svarbiais sistemos 
aspektais susijusius klausimus.

Viena vertus, vis daugiau labai skirtingiems sektoriams atstovaujančių įmonių siekia gauti 
ekologinio ženklo sertifikatą. Ūkio subjektai suvokia, kad nešališkas sertifikato suteikimo 
procesas užtikrina pridėtinę vertę, kadangi minėtąjį sertifikatą vertina vartotojai, kuries šiuo 
metu tikisi įmonių socialinės atsakomybės sprendžiant aplinkos apsaugos klausimus. 

Dar vienas pranašumas – galimybė sukurti Europos ekologinį ženklą, kaip daugybės įmonių 
pripažintą ir pageidaujamą simbolį.

Daugelis nežino, kad, kitaip negu kitų Europos ženklų, ekologinio ženklo svarba nėra 
suvokiama, taigi nepripažintos ir ekologinės savybės, į kurias juo siekiama atkreipti dėmesį. 
Išties, norint suvokti, kad Europos ženklas menkiau paplitęs ir ne taip gerai žinomas, pakanka 
jį palyginti su panašią funkciją atliekančiais nacionaliniais ženklais.

Sektoriaus ūkio subjektai ir NVO kritiškai atsiliepia apie tai, kad labai užtrunka kriterijų 
patvirtinimas (tai gali trukti daugiau negu 4 metus) ir kad nepakankamai suderinti panašioms 
produktų kategorijų taikomi kriterijai.
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Be to, nepakankamai koordinuojami veiksmai su panašiomis nacionalinėmis rinkomis, 
kuriose tam tikrais atvejais naudojami skirtingi parametrai vertinami palankiau negu 
ekologinis ženklas. 

Komisija, siekdama spręsti šias problemas, pateikė pasiūlymą dėl naujo reglamento. 
Pranešėjas palankiai vertina didžiąją jo dalį. 

Į pasiūlymą įtraukta daugybė pakeitimų, susijusių su kriterijų ir naujos sistemos, pagal kurią 
būtų suteiktas ženklas, patvirtinimu. 

Senoji sistema, pagal kurią kompetentingoji institucija ir ūkio subjektas privalo sudaryti 
sutartį, keičiama registracijos sistema. 

Numatytos naujos nuostatos, skirtos koordinavimui pagal nacionalines sertifikavimo sistemas 
pagerinti. 

Siekiant, kad būtų labiau vadovaujamasi daugialygmeniu požiūriu, daugeliui veikėjų, pvz., 
Komisijai, valstybėms narėms ir sektoriaus ūkio subjektams, sudarytos sąlygos skatinti 
sistemos taikymą ir atlikti vadovaujamą vaidmenį rengiant bei nustatant kriterijus.

Komisijos pasiūlyme pateikiama keletas naujų produktų kategorijų, įskaitant apdoroto maisto 
ir žvejybos bei akvakultūros produktus.

Pranešėjo pasiūlymas

Pranešėjas pateikė keletą pasiūlymo pakeitimų remdamasis trimis gairėmis: 

- vartotojų pasitikėjimo ekologine kokybe, kurią užtikrina ekologinis ženklas ir kuriai 
taikomi aukšti standartai, išsaugojimas, 

- aktyvesnis ekologinio ženklo platinimas informuojant vartotojus ir didinant tinkamų 
produktų kategorijų skaičių, 

- kriterijų patvirtinimo tvarka, kurią taikant būtų atsižvelgta į laiko tendencijas ir į tai, ar 
konkretus produktas išties yra rinkos naujovė; siekis išsaugoti nepriekaištingas 
ekologines savybes ir įtraukti visus sektoriaus ūkio subjektus ir suinteresuotąsias šalis. 

Pranešėjas išbraukė nuostatas, susijusias su apdoroto maisto, žvejybos ir akvakultūros 
produktais, kadangi nepatartina taikyti skirtingą tvarką šių kategorijų produktams, tačiau 
pritaria, kad apdoroto ir nepadoroto maisto produktams turėtų būti taikomos skirtingos 
taisyklės. Taip pat svarbu imtis priemonių, kad ekologinis ženklas nebūtų painiojamas su 
natūralaus produkto ženklu. 

Atrodo, kad būtų geriausia, jei bet kurį sprendimą dėl to, ar tam tikros rūšies maisto produktui 
galėtų būti priskirtas ekologinis ženklas, priimtų specialistai. Tik būtinųjų techninių žinių įgiję 
asmenys gali spręsti dėl to, ar maisto produktas išties išsaugo ekologines savybes per visą jo 
gyvavimo ciklą. 
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Kalbant apie naująją tvarką, itin svarbu aiškiai pabrėžti, kad prieš užregistruojant naują 
produktą pagal ekologinio ženklo kriterijus, turi būti patikrinta, ar produktas išties atitinka 
šiuos kriterijus, ir šis patikrinimas turi būti daugiau negu formalus. Todėl pranešėjas pateikė 
specialų pakeitimą, kuriame įrašoma pastaba apie ex ante kontrolę. Ši kontrolė turi būti atlikta 
prieš suteikiant ekologinį ženklą. 

Pranešėjas, atsižvelgdamas į savanorišką ženklinimo pobūdį ir į didelius lūkesčius, kuriuos 
vartotojai sieja su ekologinį ženklą simbolizuojančia gėle pažymėtais produktais, įterpė 
nuostatą, pagal kurią ekologinis ženklas negali būti suteiktas produktams, turintiems vartotojų 
sveikatai ar aplinkai pavojingų medžiagų. 

Norint išlaikyti ekologinio ženklo sertifikavimo sistemos patikimumą, labai svarbu užtikrinti, 
kad paženklintiems produktams ir toliau būtų taikomas bendrasis vartotojų sveikatos ir 
aplinkos apsaugos principas. 

Nežiūrint į tai, pranešėjas, suvokdamas, kad dėl draudimo būtų apribota galimybė taikyti 
ekologinį ženklą didesniam skaičiui produktų kategorijų, siūlo Komisijai pagal komitologijos 
procedūrą numatyti pateisinamas išimtis iš pirmiau nurodyto principo, kurios galėtų būti 
taikomos specifinėms produktų kategorijoms.

Be to, kadangi ES teisinis pagrindas (REACH, GRIS ir kt.) vis labiau orientuotas į siekį atlikti 
mažiau bandymų su gyvūnais, pranešėjas įsitikinęs, kad pirmiau minėtas principas taip pat 
turėtų būti įtrauktas į savanorišką ekologinio ženklo sistemą, kurios esmė – aukščiausius 
ekologinius standartus atitinkančių produktų gamyba ir sertifikavimas.

Dauguma sektoriaus ūkio subjektų kritiškai vertina tai, kad specifinėms produktų 
kategorijoms taikomi kriterijai tvirtinami labai ilgai ir kad sparčiai kintant rinkos 
tendencijoms kriterijai pasensta vos juos patvirtinus.

Todėl pranešėjas siūlo dvi išeitis: 

– siekiant, kad kriterijų tvirtinimas neužsitęstų, turėtų būti užtikrintas maksimalus 180 dienų 
laikotarpis nuo įvertinimo pabaigos iki kriterijų patvirtinimo Komisijos vardu; 

– kriterijų keičiant ne iš esmės, turėtų būti taikoma paprastesnė ir trumpesnė persvarstymo 
tvarka (žr. naują priedą).

Skatinamoji veikla (ankstesnis reglamento 12 straipsnis) turėtų aprėpti geresnį vartotojų 
informavimą ir informavimo kampanijų rengimą, taip pat ES lėšų panaudojimą tariantis su 
konsultacinėmis bendrovėmis praktiniais produktų kategorijų registravimo klausimais.

Taip pat labai svarbu ypatingą dėmesį skirti MVĮ, išsamiau jas informuoti apie ekologinį 
ženklą ir skatinti jas dalyvauti priimant sprendimus dėl kriterijų bei atsižvelgti į jų specifines 
reikmes. 

Pranešėjas konstatuoja, kad ekologinis ženklas yra labai naudinga priemonė Europos produktų 
ekologiškoms savybėms gerinti ir moksliniams tyrimams bei technikos naujovėms skatinti.
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Uždavinys – užtikrinti tikslius parametrus atsižvelgiant į prekės ar paslaugos ekologines 
savybes per jų gyvavimo ciklą. Siekiant užtikrinti puikias produkto ekologines savybes per 
visą jo gyvavimo ciklą ir išsaugoti vartotojo pasitikėjimą ekologiniu ženklu, būtina vadovautis 
patikimais ir tvirtais kriterijais. 
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