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LÜHISELGITUS

Sisu ja eesmärk
Alltoodud muudetud ettepaneku eesmärk on suunata tarbijaid keskkonnasõbralike toodete ja 
teenuste juurde selle abil, et kõrge keskkonnatõhususega teenustele ja toodetele antakse 
keskkonnakriteeriumide alusel ökomärgis ehk keskkonnatõhususe märgis. Selliste toodete ja 
teenuste soodustamiseks peaksid tootjad turustamisel kasutama ökomärgise logo (nn ELi 
lillelogo). Käesoleva ettepanekuga asendatakse määrus (EÜ) nr 1980/2000 ühenduse 
muudetud ökomärgise andmise süsteemi kohta, millega seotud puudusteks on avalikkuse 
vähene informeeritus ökomärgisest ja ökomärgise vähene rakendamine tootjate poolt, mida on 
põhjustanud ülemääraselt bürokraatlik menetlus ja haldus.

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni puudutavad aspektid
ELi ökomärgise kava käsitleva määruse läbivaatamisel võib olla positiivne mõju 
energiasäästlikkusele ning tööstusharu konkurentsivõimele ELis.

Esiteks võimaldab ELi ökomärgise läbivaatamine parandada kriteeriumide kehtestamise 
süsteemi, mis määrab, kas EL on teenäitaja ajakohastatud ja ambitsioonikate, kuid samas 
realistlike energiatõhususe standardite alal.

Teiseks võib kava läbivaatamine pakkuda ettevõtetele lisavõimalusi. Nad saavad kasutada 
ELi lillelogo kogu siseturul tõhusa turustamisvahendina, aidates samal ajal kaasa 
keskkonnasäästlikkusele ja tuues kasu tarbijatele, kes nõuavad järjest enam 
keskkonnasõbralikumaid tooteid ja teenuseid.

Kahjuks ei ole kehtiv määrus rahuldavaid tulemusi andnud. Arvamuse koostaja püüab seega 
tagada, et ettevõtetele luuakse lisastiimulid vabatahtlikus kavas osalemiseks ning välditakse 
kogu mittevajalikku finants- ja halduskoormust tööstusharule, kuid seda ilma usaldusväärsust 
kahjustamata.

Eelkõige neid küsimusi arvesse võttes soovib arvamuse koostaja parandada kavandatava 
määruse järgmisi elemente.

Toidu väljajätmine määruse reguleerimisalast

Läbivaadatavas määruses nõutakse töödeldud toidu lisamist, kusjuures ökomärgise andmise 
kriteeriumide alusel tuleks vaadelda ainult töödeldud toidu töötlemist, transporti ja 
pakendamist. See põhjustaks tõsiseid ebakõlasid ja eksitaks tarbijaid.

Esiteks tekitaks määruses kavandatud kohaldamine piiratud osa toiduainete suhtes (töödeldud 
toit, kalandus- ja vesiviljelussaadused) meelevaldse eristamise nende vahel. Teiseks rikuks 
üksnes osa toiduainete töötlemise, transpordi ja pakendamise käsitlemine olelusringil 
põhinevat lähenemisviisi ning jätaks tähelepanuta toiduainete olelusringi etapid, millel on 
suurim mõju keskkonnale – nimelt tootmise ja tarbimise. Kolmandaks võib see põhjustada 
segiajamist olemasolevate mahepõllundustoitu käsitlevate õigusaktidega. Seetõttu teeb 
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arvamuse koostaja ettepaneku töötada ELi tasandil kooskõlas olemasolevate toiduaineid 
käsitlevate ELi õigusaktidega toiduainete märgistamisnõuete alal eraldi.

Selge olelusringil põhineva lähenemisviisi rõhutamine kriteeriumide seadmisel

Kriteeriumide väljatöötamisel tuleb võtta arvesse toodete kogu olelusringi, et töötada välja 
asjakohased ökokriteeriumid, mis võimaldavad suunata tarbijat säästvamale tarbimisele ja 
tööstusharu säästvamatele tootmistavadele.

ELi ökomärgise lugupidamise suurendamine

Kõige rabavam probleem on see, et ELi tarbijad ei pea märgisest lugu. Seega on äärmiselt 
oluline suurendada nii tarbijate kui tootjate teadlikkust. Subsidiaarsuse põhimõtet arvesse 
võttes lasub ökomärgise kava edendamine liikmesriikide õlul. Siiski võib ELi tasandil anda 
teatavaid suuniseid ökomärgise edendamise alal vastastikuse õppimise eesmärgil, arvestades 
eelkõige seda, et riiklikud ökomärgised on mõnes liikmesriigis väga edukad. Lisaks võib 
avalik sektor ökomärgise edendamisel nendega riigihangete menetluste puhul arvestades 
olulist rolli mängida.

Kuna edendustegevus vajab piisavat rahastamist, tuleks osa registreerimistasust saadavast 
tulust investeerida ökomärgise edendamisse. See muudab kava turustamisvahendina 
tõhusamaks ja meelitab rohkem tootjaid sellest kasu saama, suurendades sellega 
registreerimistasusid.

Registreerimistasud

Arvamuse koostaja tervitab ettepanekut kaotada olulise sammuna kava ettevõtete jaoks vähem 
bürokraatlikuks muutmisel ja halduskoormuse vähendamisel praegused aastatasud, mida 
volitatud asutused ökomärgise kasutajate suhtes kohaldavad. Registreerimise menetlemiseks 
teeb ta ettepaneku kuni 1000 euroni ulatuva tasu kehtestamise kohta, mis oleks 
proportsionaalne ettevõtte suurusega, ning teeb samas kava edendamise meetmena 
ettepaneku, et liikmesriigid ei tohi kehtestada mis tahes tasu.

Turujärelevalve tugevdamine

Turujärelevalvet tuleb tugevdada eelkõige selleks, et tagada ühisturu raames võrdsed 
võimalused. Seetõttu tuleks koostada sätted, mille kohaselt eraldatakse igas liikmesriigis 
vajalikud vahendid turujärelevalve tagamiseks.

Läbipaistev ja mittediskrimineeriv registreerimine

ELi ja kolmandate riikide tootjate vahelise diskrimineerimise vältimiseks tuleks ökomärgise 
kasutamise registreerimise puhul kohaldada samu eeskirju. See tähendab seda, et ökomärgist 
kasutada soovivad tootjad registreerivad selle ükskõik millises liikmesriigis, kus toode on 
turule viidud. Konkreetsete sätete abil tuleks parandada registreerimise läbipaistvust ja vältida 
kõikvõimalikku tarbijate eksitamist.

Tooterühmade kiire laiendamine

Määrusega tuleb luua süsteem, mis võimaldab kiiresti luua kriteeriumid suurema arvu 
tooterühmade jaoks. Tooterühmade piiratud arv kujutab selget takistust ökomärgise kui 
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turustamisvahendi laiemale mõjule. Tooterühmade arvu suurendamine võimaldab seega 
suuremal hulgal ettevõtetel kavas osaleda.

Sellel eesmärgil tuleks koostada töökava ning seada tähtajad töökava rakendamiseks.

Lisaks teeb arvamuse koostaja ettepaneku mõne meetme kohta, et tagada kriteeriumide 
rajanemine teaduslikel alustel ning kaasatud sidusrühmade asjatundlikkus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Keskkonnamärgiste kavade paljususe 
vältimiseks ja keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse parandamiseks kõikides 
sektorites, kus keskkonnamõju on tarbijate 
valikut mõjutav tegur, tuleks ühenduse 
ökomärgise kasutamise võimalust 
laiendada. Toiduainete eripära arvesse 
võttes tuleks need siiski käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta.
Komisjon peaks töödeldud ja töötlemata 
toiduainete keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse jaoks ökomärgise 
väljatöötamise hõlbustamiseks tegema 
koostööd kõigi sidusrühmadega, kaasa 
arvatud teadusringkonnad, 
kodanikuühiskond ning tööstusharu, 
hõlmates toote kogu olelusringi, võttes 
arvesse toiduainete eripära tervise ja 
toitumise seisukohast ning arvestades 
kogu Euroopa Liidus olemasolevate ning 
tekkivate õigusloomearengutega.

Selgitus

Toiduainete käesolevast määrusest väljajätmise eesmärk on vältida vastuolu ELi kehtivate 
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toiduaineid käsitlevate õigusaktidega ning samuti tarbijate eksitamist. See on samuti 
kooskõlas olelusringi põhimõttega, mis on käesolevas määruses keskse tähtsusega näitaja.
Komisjon hõlbustab töödeldud ja töötlemata toiduainete keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
jaoks ökomärgise väljatöötamist, mis hõlmab toote kogu olelusringi ja mille puhul võetakse 
arvesse selle tooterühma eripära.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Ühenduse ökomärgise kava on osa 
ühenduse säästva tarbimise ja tootmise 
poliitikast, mille eesmärk on vähendada 
tarbimise ja tootmise negatiivset mõju 
keskkonnale, tervisele ja loodusvaradele.
Kava eesmärk on propageerida ökomärgise 
kasutamise kaudu tooteid, millega seotud 
keskkonnategevuse tulemuslikkus on väga 
kõrgel tasemel. Selleks on asjakohane 
nõuda, et kriteeriumid, millele tooted 
peavad ökomärgise saamiseks vastama, 
põhineksid ühenduse turul olevate 
kõrgeima keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega toodete näitajatel.
Kõnealused kriteeriumid peaksid olema 
kergesti mõistetavad ja kasutatavad ning 
peaksid seepärast piirduma toodete kõige 
olulisema keskkonnamõjuga.

(4) Ühenduse ökomärgise kava on osa 
ühenduse säästva tarbimise ja tootmise 
poliitikast, mille eesmärk on vähendada 
tarbimise ja tootmise negatiivset mõju 
keskkonnale, tervisele ja loodusvaradele.
Kava eesmärk on propageerida ökomärgise 
kasutamise kaudu tooteid, millega seotud 
keskkonnategevuse tulemuslikkus on väga 
kõrgel tasemel. Selleks on asjakohane 
nõuda, et kriteeriumid, millele tooted 
peavad ökomärgise saamiseks vastama, 
põhineksid ühenduse turul olevate 
kõrgeima keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega toodete näitajatel.
Kõnealused kriteeriumid peaksid olema 
kergesti mõistetavad ja kasutatavad ning 
peaksid rajanema teaduslikel alustel, 
võttes arvesse uusimaid tehnoloogia 
arenguid. Need kriteeriumid peaksid 
olema turule orienteeritud ja piirduma 
toodete kõige olulisema keskkonnamõjuga 
kogu nende olelusringi vältel, k.a 
tootmise, tarbimise ja aegumise etapid.

Selgitus

Kriteeriumid, millele tooted peavad ökomärgise saamiseks vastama, peavad olema 
usaldusväärsed. See saab nii olla vaid siis, kui need põhinevad usaldusväärsel teaduslikul 
alusel ja kui nende puhul võetakse regulaarselt arvesse ajakohastatud tehnoloogia arenguid.
Kriteeriumide puhul tuleb võimalikult suures ulatuses arvestada kõigi tarbitavate varadega 
ning kõigi keskkonnale ja tervisele avaldatavate mõjudega, mis on seotud toote (kauba või 
teenuse) kogu olelusringiga.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Ühenduse ökomärgise kavas tuleb 
arvestada kehtivate ühenduse 
õigusaktidega, et vältida erinevaid 
lähenemisviise ohutuse hindamisel.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Ühenduse ökomärgise kava 
lihtsustamiseks ning ökomärgise 
kasutamisega seotud halduskoormuse 
vähendamiseks tuleks hindamis- ja 
kontrollimismenetlused lisada ühtlustatud 
registreerimissüsteemi, mida tuleks 
kohaldada kõikide liikmesriikide ja 
pädevate asutuste suhtes.

Selgitus

Et vältida kava usaldusväärsus paindlikkuse nimel ohvriks toomist, peab 
registreerimissüsteem täiendama hindamis- ja kontrollimismenetlusi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Ühenduse ökomärgise kava 
kasutamise laiendamiseks käesoleva 
määruse tulevastel läbivaatamistel tekib 
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vajadus selgeks üleminekuks 10% 
parimate näitajatega toodete 
kriteeriumidelt astmelise süsteemi 
juurutamisele igas tootekategoorias, et 
aidata tarbijatel teha säästvaid valikuid 
ning stimuleerida tootjaid pakutavat 
pidevalt täiustama.

Selgitus

Ühenduse ökomärgistuse kava tõeliselt laia leviku jaoks ei peeta 10 % parimate näitajatega 
toodete süsteemi piisavalt tulemuslikuks. Kõigi tooterühmade kõigi toodete puhul peaks olema 
võimalik taotleda märgist ja lisada see tootele ning astmelise hindamissüsteemi kohaselt 
näitaks A-, B- või C-järk toote keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ökomärgise kasutamise menetluste 
lihtsustamiseks tuleb sätestada ökomärgise 
kasutamise tingimused ning nende 
tingimuste järgimise tagamiseks ette näha, 
et pädevad asutused tegeleksid 
kontrollimisega ja keelaksid ökomärgise 
kasutamise, kui kasutamise tingimusi ei ole 
järgitud. Samuti on asjakohane ette näha, et 
liikmesriigid kehtestaksid eeskirjad 
käesoleva määruse rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste jaoks ja tagaksid 
nende rakendamise.

(8) Ökomärgise kasutamise menetluste 
lihtsustamiseks tuleb sätestada ökomärgise 
kasutamise tingimused ning nende 
tingimuste järgimise tagamiseks ette näha, 
et pädevad asutused tegeleksid 
kontrollimisega ja keelaksid ökomärgise 
kasutamise, kui kasutamise tingimusi ei ole 
järgitud. Samuti on asjakohane ette näha, et 
liikmesriigid kehtestaksid eeskirjad 
käesoleva määruse rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste jaoks ja tagaksid 
nende rakendamise. Selleks peaksid 
liikmesriigid tagama, et pädevatel 
asutustel on kõik vajalikud rahalised 
vahendid ja personal.

Selgitus

Pädevate asutuste nõuetekohane toimimine sõltub suurel määral liikmesriikide poolt neile 
eraldatud vahenditest.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Avalikkuse teadlikkust ökomärgisest on 
vaja tõsta edendusmeetmete abil, et tarbijad 
teaksid, mida märgis tähendab, ja saaksid 
langetada teadlikke valikuid.

(9) Avalikkuse teadlikkust ökomärgisest on 
vaja tõsta ja avalikkust teavitada
tutvustamismeetmete abil, et tarbijad 
teaksid, mida märgis tähendab, ja saaksid 
langetada teadlikke valikuid. Käesoleva 
määruse kohaselt registreerimistaotluse 
eest nõutud mis tahes tasust saadud tulu 
tuleks kasutada eelkõige turustamise 
eesmärgil.

Selgitus

Selge on, et praeguse kava suuremaid puudusi on kehvast turustamisest tulenev tarbijate 
teadmatus. Seega on oluline pühendada arvestatav kogus rahalisi vahendeid sellele 
eesmärgile. Avalikkuse teadlikkust ökomärgisest on vaja tõsta ja avalikkust teavitada 
tutvustamismeetmete abil, et tarbijad teaksid, mida märgis tähendab, ja saaksid langetada 
teadlikke valikuid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Ühenduse ökomärgise kavas tuleks 
lähenemisviiside lahknemise ja ettevõtete 
halduskoormuse suurendamise 
vältimiseks arvesse võtta kehtivaid 
ühenduse õigusakte. Seega tuleks 
suurendada eri toodetega seotud 
vahendite koostoimet, et tagada 
kriteeriumide esitamiseks ühtlustatud 
raamistik.

Selgitus

Kuna ökomärgis moodustab vaid osa säästva tootmise ja tarbimise tegevuskavast, on 
äärmiselt tähtis tagada koostoime kava muude meetmetega.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Kuna väikeettevõtetel on sageli 
raskem uute eeskirjade ja nõuetega 
kohaneda, peaks tulevase väikeettevõtete 
seaduse põhjal loodavatele infobüroodele 
tegema ülesandeks jagada teavet ka 
ökomärgise kava kohta.

Selgitus

VKEde tegevuse hõlbustamiseks on tähtis siduda ökomärgise kava väikeettevõtete seadusega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 c) Kuna erinevad ökomärgise kavad 
toovad alati ja eriti väikeettevõtete jaoks 
kaasa lisatööd, tuleks teha komisjonile 
ülesandeks edendada aktiivselt eri 
märgistamiskavade ühtlustamist või 
eelistatavalt nende ühendamist üheks 
kavaks.

Selgitus

Väga tähtis on arvestada VKEde halduskoormusega ja vastavalt püüda seda võimalikult 
vähendada.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Riiklike ja ühenduse tasandi 
keskkonnamärgiseid kandvate toodete 
turustamise soodustamiseks ja tarbijates 
segaduse tekitamise vältimiseks on vaja 

(10) Riiklike ja ühenduse tasandi 
keskkonnamärgiseid kandvate toodete 
turustamise soodustamiseks ja tarbijates 
segaduse tekitamise vältimiseks on vaja 



AD\762960ET.doc 11/25 PE416.298v02-00

ET

parandada ka ühenduse ökomärgise kava ja 
riiklike ökomärgiste kavade sidusust 
ühenduses.

parandada ka ühenduse ökomärgise kava ja 
riiklike ökomärgiste kavade sidusust 
ühenduses ning luua ELi ametlik 
veebisait, kuhu koondatakse tarbijate 
teavitamiseks kogu ELi ökomärgist 
puudutav teave ja vastavad tavad. Nende 
kavade kooseksisteerimine peaks 
mõlemale märgisele heade tavade 
vahetamise abil kasuks tulema. Lisaks 
peaks ühenduse ökomärgise kava 
edendama ökomärgisega tooteid riikide 
turgudel ning hõlbustama ökomärgisega 
toodete sisenemist teiste liikmesriikide 
turgudele.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevat määrust ei kohaldada 
toiduainete suhtes, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artiklis 2.

Selgitus

Toiduainete käesolevast määrusest väljajätmise eesmärk on vältida vastuolu ELi kehtivate 
toiduaineid käsitlevate õigusaktidega ning samuti tarbijate eksitamist. See on samuti 
kooskõlas olelusringi põhimõttega, mis on käesolevas määruses keskse tähtsusega näitaja.
Komisjon hõlbustab töödeldud ja töötlemata toiduainete keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
jaoks ökomärgise väljatöötamist, mis hõlmab toote kogu olelusringi ja mille puhul võetakse 
arvesse selle tooterühma eripära.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab määruses 
sätestatud ülesannete täitmise eest 
vastutava(d) asutuse(d) (edaspidi „pädev 
asutus” või „pädevad asutused”) ja tagab 

1. Iga liikmesriik määrab määruses 
sätestatud ülesannete täitmise eest 
vastutava(d) asutuse(d) (edaspidi „pädev 
asutus” või „pädevad asutused”) ja tagab 
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nende toimimise. Kui on määratud rohkem 
kui üks pädev asutus, määrab liikmesriik 
kindlaks nende volitused ning nende suhtes 
kehtivad kooskõlastamisnõuded.

nende toimimise, varustades nad kõigi 
vajalike rahaliste ja inimressurssidega.
Kui on määratud rohkem kui üks pädev 
asutus, määrab liikmesriik kindlaks nende 
volitused ning nende suhtes kehtivad 
kooskõlastamisnõuded.

Selgitus

Pädevate asutuste nõuetekohane toimimine sõltub suurel määral liikmesriikide poolt neile 
eraldatud vahenditest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toodete keskkonnategevuse 
tulemuslikkus määratakse ühenduse turul 
olevate toodete parimate 
keskkonnategevuse näitajate alusel. Selleks 
vaadeldakse toodete kogu olelusringi 
jooksul aset leidvat kõige olulisemat,
teaduslikult tõendatud mõju, mis võib 
hõlmata mõju kliimamuutustele, loodusele 
ja bioloogilisele mitmekesisusele, energia 
ja ressursside tarbimist, jäätmeteket, 
heitmeid igasugusesse keskkonda, 
füüsilisest mõjust tingitud saastet ning 
ühenduse õigusaktides määratletud, 
keskkonnale potentsiaalselt ohtlike ainete 
kasutamist ja keskkonda paiskamist. ...* 
vaadatakse läbi eri tooterühmadele 
kehtivad ökomärgise kriteeriumid, et 
tagada nende täielik kooskõla käesolevas 
artiklis sätestatud olelusringi 
metoodikaga.

2. Toodete keskkonnategevuse 
tulemuslikkus määratakse ühenduse turul 
olevate toodete parimate 
keskkonnategevuse näitajate alusel. Selleks 
vaadeldakse toodete olelusringi jooksul 
aset leidvat kõige olulisemat mõju, mis on
eelkõige mõju kliimamuutustele, loodusele 
ja bioloogilisele mitmekesisusele, energia 
ja ressursside tarbimine, jäätmete 
tootmine, heitmed igasugusesse 
keskkonda, füüsilisest mõjust tingitud 
saaste ning ohtlike ainete kasutamine ja 
keskkonda paiskamine.

* 18 kuud pärast käesoleva määruse vastuvõtmist.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ökomärgise kriteeriumidega määratakse 
kindlaks keskkonnanõuded, millele toode 
kogu oma olelusringi jooksul ökomärgise 
saamiseks peab vastama, kusjuures 
arvesse võetakse uusimaid tehnoloogia 
arenguid ning kohanduste tehnilist ja 
majanduslikku teostatavust, mis on 
vajalikud nõuete täitmiseks mõistliku aja 
jooksul.

Selgitus

Kriteeriumid, millele tooted peavad ökomärgise saamiseks vastama, peavad olema 
usaldusväärsed. See saab toimuda vaid siis, kui nad põhinevad usaldusväärsel teaduslikul 
alusel ja kui nende puhul võetakse regulaarselt arvesse ajakohastatud tehnoloogia arenguid.
Nende kriteeriumide puhul tuleb võimalikult suures ulatuses arvestada kõigi tarbitud 
varadega ning kõigi keskkonnale ja tervisele avaldatud mõjudega, mis on seotud toote (kauba 
või teenuse) kogu olelusringiga.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ökomärgise kriteeriumides võetakse 
arvesse samale tooterühmale kohaldatavate 
teiste olemasolevate keskkonnamärgiste 
kriteeriume.

6. Ökomärgise kriteeriumides võetakse 
koostoime suurendamiseks arvesse samale 
tooterühmale kohaldatavate teiste 
olemasolevate keskkonnamärgiste 
kriteeriume. Nende toodete puhul, mida 
hõlmavad olemasolevad ühenduse 
märgistamist käsitlevad õigusaktid, 
peavad ökomärgise kriteeriumid vastama 
alati kõige kõrgematele 
keskkonnanõuetele.
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Selgitus

Ökomärgis tähendab keskkonnatõhusaks tunnistamist. Kuigi on soovitatav vältida asjatut 
halduskoormust, võttes arvesse olemasolevate õigusaktide raames juba kehtestatud 
kriteeriume, on seetõttu ühtlasi tähtis, et need kriteeriumid vastavad kõrgeimatele 
keskkonnanõuetele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, pädevad asutused ja teised 
sidusrühmad võivad pärast EUEBiga 
konsulteerimist algatada ökomärgise 
kriteeriumide väljatöötamise ja 
läbivaatamise ning seda juhtida.

Liikmesriigid, pädevad asutused ja teised 
sidusrühmad võivad pärast EUEBiga 
konsulteerimist, näidates üles neutraalsust 
ning objektiivsust ning väljendades 
tööstusharu suhtes tasakaalustatud 
seisukohta, algatada ökomärgise 
kriteeriumide väljatöötamise ja 
läbivaatamise ning seda juhtida.

Selgitus

Ökomärgise kriteeriumid peavad olema piisaval määral turule orienteeritud, et nende abil 
õnnestuks ühenduse siseturul levitada parima keskkonnaalase tulemuslikkusega tooteid ja 
teenuseid. Seda on võimalik saavutada õiglase ja läbipaistva menetluse abil, mis hõlmab kõiki 
sidusrühmi ja mille puhul võetakse arvesse tööstusharu seisukohti.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Toiduainete käesolevast määrusest väljajätmise eesmärk on vältida vastuolu ELi kehtivate 
toiduaineid käsitlevate õigusaktidega ning samuti tarbijate eksitamist. See on samuti 
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kooskõlas olelusringi põhimõttega, mis on käesolevas määruses keskse tähtsusega näitaja.
Komisjon hõlbustab töödeldud ja töötlemata toiduainete keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
jaoks ökomärgise väljatöötamist, mis hõlmab toote kogu olelusringi ja mille puhul võetakse 
arvesse selle tooterühma eripära

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Töökava

1. Komisjon koostab ja avaldab aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest ja pärast EUEBga eelnevat 
konsulteerimist ühenduse ökomärgise 
töökava.
2. Töökava sisaldab ökomärgise kava 
väljaarendamise strateegiat ja 
mitteammendavat loetelu toodetest, mida 
peetakse ühenduse meetmete jaoks 
prioriteetseks.
3. Töökava vaadatakse regulaarselt läbi.

Selgitus

Töökava hõlbustab komisjoni koostööd EUEBga, tagades samal ajal strateegilise otsustamise 
ja kavandamise.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Esialgsed ökomärgise kriteeriumid 
töötatakse välja I lisas kehtestatud 
menetluse kohaselt ning võttes arvesse 
artiklis 7 a osutatud töökava. Hiljemalt 
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kolme kuu möödumisel I lisa A osa 
punktis 3 osutatud lõpliku raporti 
esitamisest komisjonile konsulteeritakse 
EUEBga dokumendi üle, mis sisaldab 
kavandatud kriteeriume. Komisjon esitab 
selgituse ja dokumendid lõplikus raportis 
esitatud kriteeriumides tehtud muudatuste 
aluseks olevate põhjenduste kohta.
Hiljemalt kolm kuud pärast EUEBga 
konsulteerimist esitab komisjon artikli 16 
alusel loodud komiteele ettepaneku 
ökomärgise kriteeriumide kohta ning 
võtab seejärel vastu meetmed iga 
tooterühma jaoks konkreetsete 
ökomärgise kriteeriumide kehtestamiseks.
Komisjon võtab EUEB märkusi arvesse 
ning esitab selgituse ja dokumendid 
ettepanekus pärast EUEBga 
konsulteerimist tehtud muudatuste 
aluseks olevate põhjenduste kohta.

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

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

Selgitus

Tähtaegade seadmise eesmärk on lahendada komisjoni talitluste vahelise konsulteerimise 
ebaõnnestumised ökomärgise kriteeriumide kehtestamise või läbivaatamise alaste kokkulepete 
viivitamata vastuvõtmisel. See on otsustava tähtsusega enamate tootekategooriate lisamiseks 
kavandatud määrusesse.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nimetab vajaduse korral kolm peamist 
ökomärgisele kantavat keskkonnanäitajat;

b) nimetab vajaduse korral kolm peamist 
keskkonnanäitajat, mida võib 
ökomärgisele kanda;

Selgitus

Ülioluline on ette näha mehhanism, milles võetakse arvesse toodete järjepidevat täiustamist 
ka ökomärgise nõuete kehtivusajal. Praegu on toodete kriteeriumid kehtestatud pikemaks 



AD\762960ET.doc 17/25 PE416.298v02-00

ET

ajaks (nt 3 aastaks) ja need ei ole paindlikud; ilma kogu ökomärgise taotlemise protsessi 
uuesti läbi käimata on raske toote koostist isegi vähesel määral muuta, et lisada uusi 
säästvamaid koostisaineid ning kohaneda tehnika arenguga.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määrab kriteeriumide ja 
hindamisnõuete kehtivusaja.

c) määrab kriteeriumide ja hindamisnõuete 
kehtivusaja, mis ei ületa kaht aastat.

Selgitus

Ülioluline on ette näha mehhanism, milles võetakse arvesse toodete järjepidevat täiustamist 
ka ökomärgise nõuete kehtivusajal. Praegu on toodete kriteeriumid kehtestatud pikemaks 
ajaks (nt 3 aastaks) ja need ei ole paindlikud; ilma kogu ökomärgise taotlemise protsessi 
uuesti läbi käimata on raske toote koostist isegi vähesel määral muuta, et lisada uusi 
säästvamaid koostisaineid ning kohaneda tehnika arenguga.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) täpsustab toodete suurima lubatud 
muutmise ulatuse kriteeriumide 
kehtivusaja jooksul.

Selgitus

Äärmiselt tähtis on tagada, et kriteeriumid sisaldaksid teatavat paindlikkust ning et neid ei 
oleks vaja uuesti määratleda iga kord, kui tooteid vähesel määral muudetakse.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ökomärgise kasutamiseks peavad 
tootjad, maaletoojad, teenuseosutajad, 
hulgimüüjad või jaemüüjad, kes tahavad 

1. Ökomärgise kasutamiseks peavad 
tootjad, maaletoojad, teenuseosutajad, 
hulgimüüjad või jaemüüjad, kes tahavad 
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ökomärgist kasutada, toote registreerima 
ühes artiklis 4 nimetatud pädevas asutuses 
vastavalt järgmistele eeskirjadele:

ökomärgist kasutada, toote registreerima 
ühes artiklis 4 nimetatud pädevas asutuses
ükskõik millises neist liikmesriikidest, kus 
toodet on turustatud või kavatsetakse 
turustada.

(a) kui toode pärineb ühest liikmesriigist, 
registreeritakse toode selle liikmesriigi 
pädevas asutuses;
(b) kui toode pärineb samal kujul mitmest 
liikmesriigist, registreeritakse toode ühe 
asjaomase liikmesriigi pädevas asutuses;
(c) kui toode pärineb väljastpoolt 
ühendust, registreeritakse toode pädevas 
asutuses ühes liikmesriigis, kus toodet 
kavatsetakse turustada või turustatakse.
Ökomärgisel on üks II lisas näidatud kuju. Ökomärgisel on üks II lisas näidatud kuju.

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

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

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse lihtsustada toote registreerimist, osutades, et olenemata 
toote päritolust registreerib selle pädev asutus ükskõik millises neist liikmesriikidest, kus 
toodet on turustatud või kavatsetakse turustada. Komisjoni ettepanek annab kolmandate 
riikide toodetele eelised ELi toodete ees. Esimesi võib registreerida mis tahes liikmesriigi 
pädevas asutuses, kus toodet on turustatud või kavatsetakse turustada, samas kui teised tuleb 
registreerida toote päritoluliikmesriigis. Muudatusega kaotataks selline ebanormaalne 
olukord ja koheldaks kõiki tooteid võrdselt.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Pädev asutus, kellele esitatakse 
registreerimistaotlus, võib 
registreerimistoimingute eest nõuda kuni 
1000 euro suurust tasu, mis on 
proportsionaalne ettevõtte suurusega.
Tasu põhineb:
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a) pädevate asutuste poolt ettevõtetele 
teabe esitamise ja abi osutamisega seotud 
kuludel ja
b) registreerimistoimingu haldamise 
kuludel.
Liikmesriigid võivad kava edendamise 
meetmena otsustada tasu mitte nõuda.
Tasu nõudmise korral võib ökomärgist 
kasutada tingimusel, et tasu on makstud 
õigel ajal.

Selgitus

Kavandatud kuni 200 euro suurune tasu on kahtlemata liiga madal ega kata isegi 
registreerimise maksumust. Samuti on see ebaõiglane, kuna kõiki ettevõtteid käsitletakse 
suurusest olenemata võrdselt. Lõpetuseks võtab see liikmesriikidelt sissetulekuallika, mida 
saaks kasutada ökomärgise edendamiseks ja kava toetamiseks üldiselt. Liikmesriikidele tuleks 
jätta vabadus määrata kulusäästliku tasu suurus või taotlejad sellest kohustusest koguni 
vabastada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kahe kuu jooksul pärast 
registreerimistaotluse saamist kontrollib 
asjaomane pädev asutus üle lõikes 2 
osutatud dokumendid ning toote vastavuse 
komisjoni poolt artikli 8 alusel 
vastuvõetud kriteeriumidele.

Kui esitatud dokumentatsioon on täielik, 
omistab pädev asutus igale tootele 
registreerimisnumbri.

Kui esitatud dokumentatsioon kiidetakse 
heaks, toode vastab kriteeriumidele ning
registreerimine järgib hindamis- ja 
kontrollimisnõudeid, omistab pädev asutus 
igale tootele registreerimisnumbri. Pädev 
asutus viib menetluse lõpule nelja kuu 
jooksul alates taotluse esitamise 
kuupäevast.

Selgitus

Kehtiva määruse üks peamisi eeliseid on selle usaldusväärsuse kõrge tase, mida ei tohiks 
seada paindlikkuse nimel ohtu kontrollimis- ja hindamismenetluste kaotamisega enne 
ökomärgise andmist. See on praeguseni olnud tagatud kolmanda osapoole kontrolliga.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Toote registreerinud pädev asutus teatab 
igast registreerimisest komisjonile.
Komisjon loob ühtse registri ja ajakohastab 
seda regulaarselt. Register avaldatakse 
ökomärgise veebisaidil.

Selgitus

Ökomärgis võidakse paremini omaks võtta, kui vastav teave on läbipaistev, silmatorkav ja 
kasutajasõbralikul veebisaidil kättesaadav.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ökomärgist võib kasutada registreeritud 
toodetel ja nendega seotud 
reklaammaterjalidel.

7. Ökomärgist võib kasutada registreeritud 
toodetel ja nendega seotud 
reklaammaterjalidel. Ökomärgis asub 
nähtaval kohal ning eristab asjaomast 
toodet ka siis, kui see ostetakse koos teiste 
toodetega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Selgitus

Toiduainete käesolevast määrusest väljajätmise eesmärk on vältida vastuolu ELi kehtivate 
toiduaineid käsitlevate õigusaktidega ning samuti tarbijate eksitamist. See on samuti 
kooskõlas olelusringi põhimõttega, mis on käesolevas määruses keskse tähtsusega näitaja.
Komisjon hõlbustab töödeldud ja töötlemata toiduainete keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
jaoks ökomärgise väljatöötamist, mis hõlmab toote kogu olelusringi ja mille puhul võetakse 
arvesse selle tooterühma eripära.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toote registreerinud pädev asutus 
kontrollib seda edaspidi korrapäraselt või 
kaebuse põhjal, võttes aluseks oma 
registreerimisandmed. Kontrollimine võib 
tähendada pistelist kontrolli.

2. Toote registreerinud pädev asutus 
kontrollib seda edaspidi korrapäraselt või 
kaebuse põhjal, võttes aluseks oma 
registreerimisandmed. Kontrollimine võib 
tähendada pistelist kontrolli. Komisjon 
tagab, et pädevad asutused teevad 
regulaarset pistelist kontrolli.
Liikmesriigid eraldavad pädevatele 
asutustele kõik vajalikud vahendid 
kontrollide läbiviimiseks.

Selgitus

Pädevate asutuste nõuetekohane toimimine sõltub suurel määral liikmesriikide poolt neile 
eraldatud vahenditest.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
kaitseks komisjon
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a) tagab, et tulevase väikeettevõtete 
seaduse põhjal loodavatele infobüroodele 
tehakse ülesandeks jagada teavet ka 
ökomärgise kava kohta, ning
b) edendab aktiivselt erinevate 
märgistamiskavade ühtlustamist ja 
eelistatavalt nende ühendamist üheks 
kavaks.

Selgitus

Väga tähtis on arvestada VKEde halduskoormust ja vastavalt püüda seda võimalikult 
vähendada.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse ökomärgise kava 
kooseksisteerimine riikide ökomärgise 
kavadega tagatakse heade tavade 
vahetamise abil. Lisaks võib ühenduse 
ökomärgise kava abil edendada 
ökomärgisega tooteid vastavatel riikide 
turgudel ning hõlbustada ökomärgisega 
toodete sisenemist teiste liikmesriikide 
turgudele.

Selgitus

.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon propageerivad 
koostöös EUEBiga ühenduse ökomärgise 
kasutamist teadlikkuse tõstmise ürituste ja
teabekampaaniatega, mis on suunatud 

Liikmesriigid ja komisjon propageerivad 
koostöös EUEBiga ühenduse ökomärgise 
kasutamist teadlikkuse tõstmise üritustega, 
teabekampaaniatega, mis on suunatud 
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tarbijatele, tootjatele, avalik-õiguslikele 
ostjatele, hulgimüüjatele, jaemüüjatele ja 
avalikkusele, toetades nii kava arengut.

tarbijatele, tootjatele, avalik-õiguslikele 
ostjatele, hulgimüüjatele, jaemüüjatele ja 
avalikkusele, ning teabe levitamisega 
eraldi ökomärgise veebiportaalis, toetades 
nii kava arengut. Kuigi ökomärgise kava 
turustamine jääb iga liikmesriigi tarbijate 
eelistuste paremaks kajastamiseks riikide 
pädevusse, luuakse ühine turustamise 
oskusteabe kogum, mis annab suuniseid, 
koordineerib, edendab heade tavade 
vahetamist ning töötab välja konkreetsed 
tegevuskavad ühenduse tasandil.
Avalik sektor kaasatakse suuremal 
määral ökomärgise kava edendamisse nii 
ühenduse keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamise eestvedajana kui ka 
tarbijana. Kui ühenduse institutsioonid ja 
riikide avaliku sektori asutused ostavad 
riigihanke korras tooteid, mille jaoks on 
olemas ökomärgise kriteeriumid, peavad 
need tooted vastama vähemalt ühenduse 
ökomärgise kava nõuetele.

Selgitus

Turustamiskampaaniaid tuleks suurema tõhususe saavutamiseks kohandada vastavalt iga turu 
konkreetsetele vajadustele. Riigihanked võivad olla väga tõhusaks vahendiks ökomärgisega 
toodete edendamisel, lubades liikmesriigil mitte ainult olla tarbijatele eeskujuks, vaid andes 
ka otsustava tõuke turu nõudlusele keskkonnasõbralike toodete järele.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa  punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostatakse ökomärgise kasutamise 
käsiraamat riigihankelepinguid sõlmivatele 
asutustele.

Koostatakse kõigisse ühenduse 
ametlikesse keeltesse tõlgitud ökomärgise 
kasutamise käsiraamat riigihankelepinguid 
sõlmivatele asutustele.

Märkus: komisjon annab taotlejatele, 
pädevatele asutustele ja 
riigihankelepinguid sõlmivatele asutustele 
mõeldud käsiraamatute mallid.

Märkus: komisjon annab taotlejatele, 
pädevatele asutustele ja 
riigihankelepinguid sõlmivatele asutustele 
mõeldud käsiraamatute mallid, mis on 
tõlgitud kõigisse ühenduse ametlikesse 
keeltesse.
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Selgitus

Käsiraamatu ja näidiste tõlkimine hõlbustab menetlust, mille ettevõtted ökomärgise saamiseks 
läbima peavad.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökomärgisel oleva teksti määravad 
kindlaks iga liikmesriigi pädevad 
asutused, kasutades liikmesriigi ametlikku 
keelt või ametlikke keeli nii, et tekst oleks 
samaväärne ingliskeelse originaaliga.
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