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LYHYET PERUSTELUT

Sisältö ja tarkoitus
Ehdotuksella, sellaisena kuin se on tässä tarkistettuna, pyritään ohjaamaan kuluttajia 
käyttämään ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja myöntämällä laatumerkintä 
huipputuotteille ja -palveluille, jotka perustuvat ympäristökriteereihin. Tuottajien olisi 
käytettävä ympäristömerkkiä (EU:n kukkaa) markkinointivälineenä ja tuettava kyseisiä 
tuotteita ja palveluja. Ehdotuksella korvataan tarkistetusta yhteisön 
ympäristömerkkijärjestelmästä annettu asetus (EY) N:o 1980/2000. Tämä merkki tunnetaan 
huonosti ja se on otettu heikosti käyttöön teollisuudessa. Tämä johtuu järjestelmään liittyvien 
menettelyjen ja hallinnon byrokraattisuudesta.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan asiaa koskevat näkemykset
Tarkistamalla EU:n ympäristömerkkijärjestelmää voidaan saada aikaan myönteinen vaikutus 
energiatehokkuuteen ja teollisuuden kilpailukykyyn EU:ssa. 

EU:n ympäristömerkkijärjestelmän tarkistamisella parannetaan perusteiden määrittämisen 
järjestelmää, jolla määritellään, näyttääkö EU tietä ajantasaisten ja kunnianhimoisten mutta 
kuitenkin tavoitettavissa olevien energiatehokkuutta koskevien normien saavuttamisessa.

Toiseksi järjestelmän tarkistaminen voi tarjota yrityksille uusia mahdollisuuksia. Ne voivat 
käyttää EU:n kukkaa tehokkaana markkinointivälineenä koko sisämarkkinoilla ja vaikuttaa 
siten ekologiseen kestävyyteen ja hyötyä samalla kuluttajista, joista yhä useammat vaativat 
ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita.

Valitettavasti nykyisen asetuksen tulokset eivät ole olleet tyydyttäviä. Sen vuoksi valmistelija 
pyrkii varmistamaan, että yrityksille luodaan lisäkannustimia vapaaehtoisiin järjestelmiin 
osallistumiseksi ja että teollisuuden kannalta vältetään kaikki tarpeettomat taloudelliset ja 
hallinnolliset rasitteet haittaamatta kuitenkaan järjestelmän uskottavuutta.

Ottamalla huomioon erityisesti nämä kysymykset valmistelija pyrkii parantamaan seuraavia 
asetusehdotuksen näkökohtia.

Elintarvikkeiden jättäminen asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle

Tarkistetussa asetuksessa kehotetaan sisällyttämään järjestelmään jalostetut elintarvikkeet 
siten, että ympäristömerkin myöntämisen perusteena olisi käytettävä vain jalostusta, 
kuljetusta ja pakkaamista. Tämä aiheuttaisi vakavaa epäjohdonmukaisuutta ja hämmentäisi 
kuluttajia.

Ensiksi asetuksen ehdotettu soveltaminen vain pieneen osaan elintarvikkeita (jalostetut 
elintarvikkeet sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteet) loisi mielivaltaisen eron elintarvikkeiden 
välille. Toiseksi jos perusteeksi valitaan vain elintarvikkeiden pienen joukon jalostus, kuljetus 
ja pakkaaminen, se on vastoin elinkaareen perustuvaa lähestymistapaa eikä siinä oteta 
huomioon elintarvikkeiden elinkaaren sitä vaihetta, jolla on suurin vaikutus ympäristöön, 
nimittäin tuotantoa ja kulutusta. Kolmanneksi tämä saattaa johtaa sekaannuksiin nykyisen 
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luonnonmukaisia elintarvikkeita koskevan lainsäädännön kanssa. Sen vuoksi valmistelija 
ehdottaa, että elintarvikkeita koskevien merkintävaatimusten osalta toimittaisiin erikseen 
EU:n tasolla EU:n nykyisen elintarvikelainsäädännön mukaisesti.

Elinkaareen perustuvan selkeän lähestymistavan korostaminen perusteita asetettaessa

Perusteita laadittaessa on otettava huomioon tuotteiden koko elinkaari sellaisten 
merkityksellisten ekologisten perusteiden kehittämiseksi, joiden avulla voidaan ohjata 
kuluttajia kestävämpään kulutukseen ja teollisuutta kestävämpiin tuotantomalleihin.

EU:n ympäristömerkin tunnettuuden parantaminen

Suurin ongelma on se, että EU:n kuluttajat eivät tunnista merkkiä. Sen vuoksi on äärimmäisen 
tärkeää parantaa sekä kuluttajien että tuottajien tietämystä. Toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti vastuu ympäristömerkkijärjestelmän edistämisestä kuuluu jäsenvaltioille. EU:n 
tasolla voidaan kuitenkin antaa ohjausta, jotta on mahdollista käynnistää molemminpuolinen 
oppimisprosessi ympäristömerkin edistämiseksi varsinkin, kun joissakin jäsenvaltioissa 
kansalliset ympäristömerkit ovat erittäin onnistuneita. Lisäksi julkisella sektorilla voi olla 
merkittävä rooli ympäristömerkkien edistämisessä, jos merkit otetaan huomioon julkisissa 
hankintamenettelyissä.

Koska edistämistoimiin tarvitaan asianmukainen rahoitus, osa rekisteröintimaksuista 
saatavista tuloista olisi investoitava ympäristömerkin edistämiseen. Näin järjestelmästä tulee 
tehokkaampi markkinointiväline, ja on mahdollista houkutella lisää tuottajia osallistumaan 
siihen ja siten luoda lisää rekisteröintimaksuja.

Rekisteröintimaksut

Valmistelija pitää myönteisenä ehdotusta poistaa nykyiset toimivaltaisten elinten 
ympäristömerkin käyttäjiltä perimät vuosimaksut ja pitää tätä merkittävänä askeleena 
pyrittäessä tekemään järjestelmästä vähemmän byrokraattinen ja vähentämään yritysten 
hallinnollista rasitetta. Valmistelija ehdottaa rekisteröinnin käsittelyä varten enintään 
1000 euron maksua, joka olisi suhteessa yrityksen kokoon. Lisäksi hän ehdottaa järjestelmän 
edistämistoimena, että jäsenvaltiot voisivat olla perimättä maksuja.  

Markkinoiden valvonnan parantaminen

Markkinoiden valvontaa on lujitettava erityisesti yhdenvertaisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi sisämarkkinoilla. Sen vuoksi olisi säädettävä, että tarvittavien resurssien olisi 
oltava käytettävissä kussakin jäsenvaltiossa markkinoiden valvonnan varmistamiseksi.

Avoin ja syrjimätön rekisteröinti

Syrjinnän välttämiseksi EU:n ja kolmansien maiden tuottajien välillä, ympäristömerkin 
käyttöä koskevaan rekisteröintiin olisi sovellettava samoja sääntöjä. Se tarkoittaa, että 
tuottajien, jotka haluavat käyttää ympäristömerkkiä, on rekisteröidyttävä missä tahansa niistä 
jäsenvaltioista, joissa tuote on saatettu markkinoille. Erityisillä säännöksillä on tarkoitus lisätä 
rekisteröinnin avoimuutta ja välttää mahdolliset sekaannukset kuluttajien parissa.
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Tuoteryhmien nopea lisääntyminen

Asetuksella on perustettava järjestelmä, joka mahdollistaa perusteiden laatimisen nopeasti 
uusille tuoteryhmille. Tuoteryhmien rajallinen määrä on estänyt ympäristömerkin laajemmat 
mahdollisuudet markkinointivälineenä. Tuoteryhmien lisääminen antaa siis useammille 
yrityksille mahdollisuuden osallistua järjestelmään.

Tätä tarkoitusta varten olisi laadittava työsuunnitelma ja asetettava aikarajat sen 
toteuttamiselle.

Lisäksi valmistelija ehdottaa toimia, joilla varmistetaan, että perusteet pohjautuvat tieteellisiin 
normeihin ja että prosessiin otetaan mukaan pätevät sidosryhmät.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta voitaisiin välttää liian useiden 
ympäristömerkintäjärjestelmien 
syntyminen ja edistää korkeampaa 
ympäristönsuojelun tasoa kaikilla aloilla, 
joissa ympäristövaikutukset ovat 
kuluttajien valintoihin vaikuttava tekijä, 
yhteisön ympäristömerkin 
käyttömahdollisuuksia olisi laajennettava. 
On kuitenkin tärkeää varmistaa selkeä 
ero tämän asetuksen ja 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 välillä.

(3) Jotta voitaisiin välttää liian useiden 
ympäristömerkintäjärjestelmien 
syntyminen ja edistää korkeampaa 
ympäristönsuojelun tasoa kaikilla aloilla, 
joissa ympäristövaikutukset ovat 
kuluttajien valintoihin vaikuttava tekijä, 
yhteisön ympäristömerkin 
käyttömahdollisuuksia olisi laajennettava. 
Elintarvikkeet olisi kuitenkin 
erityispiirteidensä vuoksi jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
Komission olisi toimittava yhteistyössä 
kaikkien sidosryhmien, kuten 
tiedeyhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja 
teollisuuden kanssa, jotta jalostettujen ja 
jalostamattomien elintarvikkeiden 
ympäristönsuojelullista tasoa varten 
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voidaan kehittää ympäristömerkki, joka 
kattaa tuotteen koko elinkaaren ja jossa 
otetaan huomioon elintarvikkeiden 
erityispiirteet terveyden ja ravitsemuksen 
kannalta ja olemassa olevan ja tulevan 
lainsäädännön kehitys koko Euroopan 
unionissa.

Perustelu

Jättämällä elintarvikkeet nykyisen asetuksen ulkopuolelle pyritään välttämään ristiriidat 
nykyisen EU:n elintarvikelainsäädännön kanssa sekä sekaannukset kuluttajien parissa. Tämä 
vastaa myös elinkaarta koskevaa periaatetta, joka on erittäin tärkeä parametri tässä 
asetuksessa. Komission on helpotettava sellaisen ympäristömerkin kehittämistä jalostettujen 
ja jalostamattomien elintarvikkeiden ympäristönsuojelullista tasoa varten, joka kattaa 
tuotteen koko elinkaaren, ottaen huomioon tämän tuoteryhmän erityispiirteet.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä 
on osa kestävää kulutusta ja tuotantoa 
koskevaa komission politiikkaa, jolla 
pyritään vähentämään kulutuksen ja 
tuotannon kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön, terveyteen ja 
luonnonvaroihin. Järjestelmän 
tarkoituksena on edistää ympäristömerkin 
käytön avulla sellaisten tuotteiden myyntiä, 
joiden ympäristönsuojelullinen taso on 
korkea. Tätä varten on asianmukaista 
vaatia, että perusteet, jotka tuotteiden on 
täytettävä, jotta niissä voidaan käyttää 
ympäristömerkkiä, perustuvat parhaaseen 
ympäristönsuojelulliseen tasoon, joka 
tuotteilla on saavutettu yhteisön 
markkinoilla. Perusteiden tulisi olla 
helposti ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä 
ja niissä olisi siksi käsiteltävä ainoastaan 
tuotteiden tärkeimpiä 
ympäristövaikutuksia.

(4) Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä 
on osa kestävää kulutusta ja tuotantoa 
koskevaa komission politiikkaa, jolla 
pyritään vähentämään kulutuksen ja 
tuotannon kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön, terveyteen ja 
luonnonvaroihin. Järjestelmän 
tarkoituksena on edistää ympäristömerkin 
käytön avulla sellaisten tuotteiden myyntiä, 
joiden ympäristönsuojelullinen taso on 
korkea. Tätä varten on asianmukaista 
vaatia, että perusteet, jotka tuotteiden on 
täytettävä, jotta niissä voidaan käyttää 
ympäristömerkkiä, perustuvat parhaaseen 
ympäristönsuojelulliseen tasoon, joka 
tuotteilla on saavutettu yhteisön 
markkinoilla. Perusteiden tulisi olla 
helposti ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä 
ja niiden olisi perustuttava tieteelliseen 
näyttöön ja niissä olisi otettava huomioon 
uusin teknologinen kehitys.. Perusteiden 
olisi oltava markkinalähtöisiä ja niissä 
olisi käsiteltävä ainoastaan tuotteiden 
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tärkeimpiä ympäristövaikutuksia niiden 
koko elinkaaren aikana, valmistus-, 
käyttö- ja vanhentumisvaihe mukaan 
lukien.

Perustelu

Perusteiden, joita tuotteiden on vastattava ympäristömerkin saamiseksi, on oltava luotettavia. 
Tämä on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on vahva tieteellinen perusta ja 
niissä otetaan säännöllisesti huomioon viimeisin teknologinen kehitys. Edellä mainituissa 
perusteissa on myös otettava huomioon mahdollisimman tarkasti kaikki kulutetut 
luonnonvarat ja kaikki tuotteen (tavaran tai palvelun) ympäristö- ja terveysvaikutukset sen 
koko elinkaaren aikana.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Yhteisön 
ympäristömerkkijärjestelmässä olisi 
otettava huomioon yhteisön nykyinen 
lainsäädäntö, jotta vältetään 
turvallisuusarviointia koskevat poikkeavat 
lähestymistavat.

Perustelu

Ympäristömerkkiasetuksen ei pitäisi johtaa siihen, että Euroopan yhteisö hyväksyy erilaisia 
kemikaalien turvallisuusarviointia, hallinnointia ja käyttöä koskevia lähestymistapoja, jotka 
kuuluvat nykyään REACHin sekä luokitusta ja merkintöjä koskevan direktiivin alaisuuteen. 
Nykyinen lainsäädäntö olisi pidettävä voimassa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ja ympäristömerkin 
käyttöön liittyvän hallinnollisen taakan 

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

keventämiseksi arviointi- ja 
todentamismenettelyt olisi sisällytettävä 
yhdenmukaiseen
rekisteröintijärjestelmään, jota olisi 
sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa ja 
toimivaltaisissa elimissä.

Perustelu

On tärkeää, että rekisteröintijärjestelmällä täydennetään arviointi- ja todentamismenettelyä, 
jottei järjestelmän uskottavuus kärsisi joustavuuden vuoksi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Ympäristömerkkijärjestelmän käytön 
lisäämiseksi tämän asetuksen tulevien 
tarkistusten yhteydessä on tarpeen siirtyä 
lopullisesti tehokkaimpia tuotteita 
koskevasta 10 prosentin kriteeristä siihen, 
että otetaan käyttöön porrastusjärjestelmä 
kussakin tuotekategoriassa, jotta autetaan 
kuluttajia tekemään kestäviä 
kulutusvalintoja ja luodaan valmistajille 
kannustimia, jotta he parantavat 
jatkuvasti tarjontaansa.

Perustelu

Yhteisön ympäristömerkin käytön todellisen levittämisen kannalta "parhaiden tuotteiden 
10 prosentin kriteeriä" ei pidetä tarpeeksi tehokkaana. Kaikkien tuoteryhmien kaikilla 
tuotteilla olisi oltava mahdollisuus hakea ympäristömerkkiä saada se tuotteeseen, ja 
porrastusjärjestelmän mukaisesti taso "A", "B" tai "C" osoittaisi sen ympäristöön liittyvän 
suorituskyvyn.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Koska ympäristömerkin käyttöä 
koskevia menettelyjä yksinkertaistetaan, on 
asianmukaista säätää vaatimuksista, joiden 
mukaisesti ympäristömerkkiä voidaan 
käyttää, ja näiden vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi on 
asianmukaista edellyttää, että toimivaltaiset 
elimet suorittavat todentamisia ja kieltävät 
ympäristömerkin käytön, jos käyttöä 
koskevia vaatimuksia ei ole noudatettu. On 
myös asianmukaista vaatia jäsenvaltioita 
vahvistamaan säännöt, jotka koskevat 
tämän asetuksen rikkomisesta määrättäviä 
seuraamuksia, ja varmistamaan niiden 
täytäntöönpano.

(8) Koska ympäristömerkin käyttöä 
koskevia menettelyjä yksinkertaistetaan, on 
asianmukaista säätää vaatimuksista, joiden 
mukaisesti ympäristömerkkiä voidaan 
käyttää, ja näiden vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi on 
asianmukaista edellyttää, että toimivaltaiset 
elimet suorittavat todentamisia ja kieltävät 
ympäristömerkin käytön, jos käyttöä 
koskevia vaatimuksia ei ole noudatettu. On 
myös asianmukaista vaatia jäsenvaltioita 
vahvistamaan säännöt, jotka koskevat 
tämän asetuksen rikkomisesta määrättäviä 
seuraamuksia, ja varmistamaan niiden 
täytäntöönpano. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
toimivaltaisilla elimillä on käytettävissään 
kaikki tarvittavat rahoitus- ja 
henkilöresurssit.

Perustelu

Toimivaltaisten elinten asianmukainen toiminta riippuu erityisesti jäsenvaltioiden niille 
myöntämistä käytettävissä olevista resursseista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Yhteisön ympäristömerkin tunnettuutta 
olisi parannettava tiedotustoimilla, jotta 
kuluttajat olisivat tietoisia merkin 
tarkoituksesta ja he voisivat tehdä 
harkittuja valintoja.

(9) Yhteisön ympäristömerkin tunnettuutta 
olisi parannettava yleisölle suunnatuilla 
valistus- ja tiedotustoimilla, jotta kuluttajat 
olisivat tietoisia merkin tarkoituksesta ja he 
voisivat tehdä harkittuja valintoja. Tämän 
asetuksen mukaisesti 
rekisteröintihakemuksesta perittävistä 
maksuista saadut tulot olisi käytettävä 
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ensisijaisesti markkinointitarkoituksiin.

Perustelu

On selvää, että yksi nykyisen järjestelmän pääasiallisista puutteista on se, että kuluttajilla ei 
ole siitä riittävästi tietoa, mikä johtuu heikosta markkinoinnista. Tästä syystä on tärkeää 
osoittaa huomattavia taloudellisia resursseja tähän tarkoitukseen.

Yhteisön ympäristömerkin tunnettuutta olisi parannettava yleisölle suunnatuilla valistus- ja 
tiedotustoimilla, jotta kuluttajat olisivat tietoisia merkin tarkoituksesta ja he voisivat tehdä 
harkittuja valintoja.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Yhteisön 
ympäristömerkkijärjestelmässä olisi 
otettava huomioon yhteisön nykyinen 
lainsäädäntö, jotta vältetään poikkeavat 
lähestymistavat ja yritysten lisääntyvä 
hallinnollinen kuormittaminen. Siksi olisi 
lisättävä yhteisvaikutuksia tuotteita 
koskevien politiikan välineiden kesken, 
jotta voidaan varmistaa yhtenäiset puitteet 
perusteiden esittämiselle.

Perustelu

Koska ympäristömerkki on vain osa kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevaa 
toimintaohjelmaa, on erittäin tärkeää varmistaa yhteisvaikutus ohjelman muiden toimien 
kanssa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Koska pienyritysten on usein 
vaikeampaa hyödyntää uutta sääntelyä ja 
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uusia standardeja, on tulevan 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan 
aloitteen mukaisesti perustettavien 
tiedotuskeskusten tehtäviin sisällytettävä 
myös ympäristömerkkijärjestelmästä 
tiedottaminen.

Perustelu

On tärkeää nivoa yhteen ympäristömerkkijärjestelmä ja pk-yrityksiä tukeva aloite, jotta pk-
yritysten taakkaa voidaan keventää.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Koska erilaisista 
ympäristömerkkijärjestelmistä aiheutuu 
aina ylimääräistä työtä etenkin 
pienyrityksille, komissiolle annetaan 
tehtäväksi edistää aktiivisesti eri 
merkkijärjestelmien toisiinsa 
lähentämistä.

Perustelu

On hyvin tärkeää ottaa huomioon pk-yrityksille aiheutuva hallintotaakka ja pyrkiä tämän 
jälkeen karsimaan sitä mahdollisimman paljon.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yhteisön 
ympäristömerkkijärjestelmän ja 
kansallisten ympäristömerkkijärjestelmien 
yhdenmukaisuutta olisi parannettava, jotta 
voitaisiin helpottaa ympäristömerkillä 

(10) Yhteisön 
ympäristömerkkijärjestelmän ja 
kansallisten ympäristömerkkijärjestelmien 
yhdenmukaisuutta olisi parannettava ja 
perustettava virallinen EU:n 
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varustettujen tuotteiden markkinointia 
kansallisella ja yhteisön tasolla ja välttää 
sekaannusten syntyminen kuluttajien 
keskuudessa.

internetsivusto, johon kerätään kaikki 
EU:n ympäristömerkkiä koskevat tiedot ja 
käytännöt kuluttajia varten, jotta voitaisiin 
helpottaa ympäristömerkillä varustettujen 
tuotteiden markkinointia kansallisella ja 
yhteisön tasolla ja välttää sekaannusten 
syntyminen kuluttajien keskuudessa. 
Näiden järjestelmien olemassaolon pitäisi 
hyödyttää kumpaakin järjestelmää 
parhaita käytänteitä vaihtamalla. Lisäksi 
yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän 
avulla olisi tuettava ympäristömerkillä 
varustettuja tuotteita kansallisilla 
markkinoilla ja helpotettava 
ympäristömerkillä varustettujen 
tuotteiden pääsyä muiden jäsenvaltioiden 
markkinoille.

Tarkistus 12

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.

Tätä asetusta ei sovelleta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 2 artiklassa määriteltyihin 
elintarvikkeisiin;

Perustelu

Jättämällä elintarvikkeet nykyisen asetuksen ulkopuolelle pyritään välttämään ristiriidat 
nykyisen EU:n elintarvikelainsäädännön kanssa sekä sekaannukset kuluttajien parissa. Tämä 
vastaa myös elinkaarta koskevaa periaatetta, joka on erittäin tärkeä parametri tässä 
asetuksessa. Komission on helpotettava sellaisen ympäristömerkin kehittämistä jalostettujen 
ja jalostamattomien elintarvikkeiden ympäristönsuojelullista tasoa varten, joka kattaa 
tuotteen koko elinkaaren, ottaen huomioon tämän tuoteryhmän erityispiirteet.

Tarkistus 13
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
tai useampi elin, joka vastaa tässä 
asetuksessa säädettyjen tehtävien 
suorittamisesta, jäljempänä ’toimivaltainen 
elin’ tai ’toimivaltaiset elimet’, ja 
varmistettava, että se on toimintavalmis. 
Jos nimetään useampi kuin yksi 
toimivaltainen elin, jäsenvaltion on 
määritettävä niiden keskinäinen toimivalta 
ja niihin sovellettavat 
yhteensovittamisvaatimukset.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
tai useampi elin, joka vastaa tässä 
asetuksessa säädettyjen tehtävien 
suorittamisesta, jäljempänä ’toimivaltainen 
elin’ tai ’toimivaltaiset elimet’, ja 
varmistettava, että se on toimintavalmis, ja 
järjestettävä niille tarvittava rahoitus ja 
tarvittavat henkilöstövoimavarat. Jos 
nimetään useampi kuin yksi toimivaltainen 
elin, jäsenvaltion on määritettävä niiden 
keskinäinen toimivalta ja niihin 
sovellettavat yhteensovittamisvaatimukset.

Perustelu

Toimivaltaisten elinten asianmukainen toiminta riippuu varsin paljon jäsenvaltioiden niille 
tarjoamista resursseista.

Tarkistus 14

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. Tuotteiden ympäristönsuojelullinen taso 
määritetään yhteisön markkinoilla 
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
perusteella. Tässä otetaan huomioon 
merkittävimmät, tieteellisesti todistetut
tuotteen koko elinkaaren aikaiset 
ympäristövaikutukset, joihin voivat 
sisältyä vaikutus ilmastonmuutokseen, 
vaikutus luontoon ja biologiseen 
monimuotoisuuteen, energian ja 
luonnonvarojen kulutus, jätteen 
syntyminen, päästöt kaikkiin ympäristön 
osiin, fysikaalisten vaikutusten ja käytön 
aiheuttama pilaantuminen sekä 
ympäristölle mahdollisesti riskin 
muodostavien aineiden päästöt, kuten 
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yhteisön lainsäädännössä on määritelty.
Eri tuoteryhmien nykyisiä 
ympäristömerkkiperusteita on 
tarkistettava [...]* mennessä, jotta 
varmistetaan, että ne ovat täysin tässä 
artiklassa tarkoitettujen elinkaareen 
perustuvan lähestymistavan mukaisia.

______________

* 18 kuukautta tämän asetuksen antamispäivästä.

Perustelu

Useimmissa tapauksissa tuoteryhmien nykyiset ympäristömerkkiperusteet eivät heijastele 
tässä artiklassa kuvattua elinkaareen perustuvaa lähestymistapaa. Lisäksi johdanto-osan 
4 kappaleessa edellytetään, että perusteissa olisi käsiteltävä ainoastaan tuotteiden tärkeimpiä 
ympäristövaikutuksia. Tämän vuoksi komission on pikaisesti tarkistettava kaikkien 
tuoteryhmien nykyisiä perusteita varmistaakseen, että ne ovat näiden lähestymistapojen ja 
periaatteiden mukaisia. Nykyinen lainsäädäntö, esimerkiksi REACH, kattaa riittävästi 
kemikaalien riskien hallinnan ja sen tarkoituksena on muun muassa vähentää niiden 
ympäristövaikutusta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Ympäristömerkin myöntämisperusteissa 
määritellään ympäristövaatimukset, jotka 
tuotteen on täytettävä koko elinkaarensa 
ajan, jotta siinä voidaan käyttää 
ympäristömerkkiä ottaen huomioon uusin 
tekninen kehitys sekä tarvittavien 
mukautusten tekninen ja taloudellinen 
toteutettavuus kohtuullisen ajan kuluessa.

Perustelu

Perusteiden, joita tuotteiden on vastattava ympäristömerkin saamiseksi, on oltava luotettavia. 
Tämä on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on vahva tieteellinen perusta ja 
niissä otetaan säännöllisesti huomioon viimeisin teknologinen kehitys. Edellä mainituissa 
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perusteissa on myös otettava huomioon mahdollisimman tarkasti kaikki kulutetut 
luonnonvarat ja kaikki tuotteen (tavaran tai palvelun) ympäristö- ja terveysvaikutukset sen 
koko elinkaaren aikana.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ympäristömerkin myöntämisperusteissa 
on otettava huomioon muita 
ympäristömerkkejä varten vahvistetut 
perusteet, jos sellaisia on olemassa 
kyseiselle tuoteryhmälle.

6. Ympäristömerkin myöntämisperusteissa 
on yhteisvaikutusten lisäämiseksi otettava 
huomioon muita ympäristömerkkejä varten 
vahvistetut perusteet, jos sellaisia on 
olemassa kyseiselle tuoteryhmälle.
Sellaisten tuotteiden osalta, jotka 
kuuluvat yhteisön voimassa olevan 
merkintöjä koskevan lainsäädännön 
piiriin, ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden on aina vastattava 
tiukimpia ympäristövaatimuksia.

Perustelu

Ympäristömerkki on laatumerkki. Siksi on tärkeää mainita, että näiden perusteiden on 
vastattava tiukimpia ympäristövaatimuksia, vaikka tarpeetonta hallinnollista rasitetta on 
syytä välttää ottamalla huomioon nykyisen lainsäädännön puitteissa jo asetetut perusteet.

Tarkistus 17

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, toimivaltaiset elimet ja 
muut sidosryhmät voivat EUEB:tä 
kuultuaan aloittaa ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden laadinnan tai 
tarkistamisen ja johtaa tätä työtä, osoittaen 
puolueettomuutta, objektiivisuutta sekä 
tasapainoista näkemystä alasta.

Perustelu

Ympäristömerkin myöntämisperusteiden on oltava riittävän markkinalähtöisiä, jotta niiden 
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avulla onnistutaan levittämään yhteisön markkinoilla tuotteita ja palveluita, joilla on paras 
ympäristönsuojelullinen taso. Tämä voidaan saavuttaa oikeudenmukaisella ja avoimella 
menettelyllä, johon otetaan mukaan kaikki sidosryhmät ja jossa otetaan huomioon alan 
näkemykset.

Tarkistus 18

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.

Perustelu

Jättämällä elintarvikkeet nykyisen asetuksen ulkopuolelle pyritään välttämään ristiriidat 
nykyisen EU:n elintarvikelainsäädännön kanssa sekä sekaannukset kuluttajien parissa. Tämä 
vastaa myös elinkaarta koskevaa periaatetta, joka on erittäin tärkeä parametri tässä 
asetuksessa. Komission on helpotettava sellaisen ympäristömerkin kehittämistä jalostettujen 
ja jalostamattomien elintarvikkeiden ympäristönsuojelullista tasoa varten, joka kattaa 
tuotteen koko elinkaaren, ottaen huomioon tämän tuoteryhmän erityispiirteet.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7a artikla
Työsuunnitelma

1. Komissio laatii ja julkaisee yhteisön 
ympäristömerkkiä koskevan 
työsuunnitelman vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta EUEB:tä 
kuultuaan.
2. Työsuunnitelman on sisällettävä 
ympäristömerkkijärjestelmän kehittämistä 
koskeva strategia sekä ei-tyhjentävä 
luettelo tuotteista, jotka katsotaan
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ensisijaisiksi yhteisön toiminnan 
kannalta.
3. Työsuunnitelma tarkistetaan 
säännöllisesti.

Perustelu

Työsuunnitelmalla helpotetaan komission yhteistyötä EUEB:n kanssa ja varmistetaan samalla 
strateginen päätöksen teko ja suunnittelu.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy EUEB:tä 
kuultuaan toimenpiteet, joilla vahvistetaan 
erityiset ympäristömerkin 
myöntämisperusteet kullekin 
tuoteryhmälle.

1. Komissio hyväksyy toimenpiteet, joilla 
vahvistetaan erityiset ympäristömerkin 
myöntämisperusteet kullekin 
tuoteryhmälle.

Luonnokset ympäristömerkin 
myöntämisperusteiksi laaditaan liitteessä 
I tarkoitettua menettelyä noudattaen ja 
7 a artiklassa tarkoitettu työohjelma 
huomioon ottaen. Viimeistään kolmen 
kuukauden kuluttua liitteessä I olevan 
A osan 3 kohdassa tarkoitetun 
loppuraportin toimittamisesta komissiolle 
EUEB:tä kuullaan asiakirjasta, joka 
sisältää ehdotetut perusteet. Komissio 
esittää loppuraporttiin sisältyviin 
perusteisiin mahdollisesti tehtyjen 
muutosten perustana olevat perustelut ja 
asiakirjat.
Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
EUEB:n kuulemisesta komissio toimittaa 
ympäristömerkin myöntämisperusteita 
koskevan ehdotuksen 16 artiklan 
mukaisesti perustetulle komitealle ja 
hyväksyy sen jälkeen toimenpiteet, joilla 
vahvistetaan erityiset ympäristömerkin 
myöntämisperusteet kullekin 
tuoteryhmälle. Komissio ottaa huomioon 
EUEB:n kommentit ja esittää 
loppuraporttiin sisältyviin perusteisiin 
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EUEB:n kuulemisen jälkeen 
mahdollisesti tehtyjen muutosten 
perustana olevat perustelut ja asiakirjat.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Määräaikojen asettamisella pyritään puuttumaan tilanteeseen, jossa komission yksikköjen 
välisessä kuulemisessa ei päästä sopimukseen ympäristömerkin myöntämisperusteiden 
asettamisesta tai tarkistamisesta ilman viivytyksiä. Tämä on ehdottoman tärkeää ehdotetun 
asetuksen kannalta, jotta järjestelmään voidaan ottaa lisää tuotetyyppejä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määrittelee tarvittaessa kolme keskeistä 
ympäristöominaisuutta, jotka mainitaan
ympäristömerkissä;

b) määrittelee tarvittaessa kolme keskeistä 
ympäristöominaisuutta, jotka voidaan 
mainita ympäristömerkissä;

Perustelu

On ensiarvoisen tärkeää, että mekanismissa otetaan huomioon tuotteiden jatkuva
parantaminen myös ympäristömerkkiä koskevien vaatimusten voimassaoloaikana. Tällä 
hetkellä tuoteperusteet on määritelty pitkäksi ajanjaksoksi (esim. 3 vuodeksi), ja ne ovat 
joustamattomia. On vaikea tehdä edes vähäisiä muutoksia koostumukseen esimerkiksi uusien, 
entistä kestävämpien ainesosien mukaan ottamiseksi ja mukautua tekniseen kehitykseen 
ilman, että ympäristömerkin uudelleen hakemista koskeva prosessi on käytävä läpi 
kokonaisuudessaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määrittelee myöntämisperusteiden ja c) määrittelee myöntämisperusteiden ja 
arviointivaatimusten voimassaoloajan, joka 
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arviointivaatimusten voimassaoloajan. on enintään kaksi vuotta.

Perustelu

On ensiarvoisen tärkeää, että mekanismissa otetaan huomioon tuotteiden jatkuva 
parantaminen myös ympäristömerkkiä koskevien vaatimusten voimassaoloaikana. Tällä 
hetkellä tuoteperusteet on määritelty pitkäksi ajanjaksoksi (esim. 3 vuodeksi), ja ne ovat 
joustamattomia. On vaikea tehdä edes vähäisiä muutoksia koostumukseen esimerkiksi uusien, 
entistä kestävämpien ainesosien mukaan ottamiseksi ja mukautua tekniseen kehitykseen 
ilman, että ympäristömerkin uudelleen hakemista koskeva prosessi on käytävä läpi 
kokonaisuudessaan.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

c a) määrittelee tuotteita koskevan sallitun 
vaihtelun asteen perusteiden 
voimassaoloaikana.

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa, että perusteisiin liittyy tietty määrä joustoa ja että niitä ei 
tarvitse määritellä uudelleen joka kerran, kun tuoteryhmää muutetaan vähän.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

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 
sitä haluavien valmistajien, maahantuojien, 
palveluntarjoajien, tukkukauppiaiden tai 
vähittäismyyjien on rekisteröidyttävä 
jossain 4 artiklassa tarkoitetussa 
toimivaltaisessa elimessä missä tahansa 
jäsenvaltiossa, jossa tuote on saatettu tai 
aiotaan saattaa markkinoille.

a) jos tuote on peräisin yhdestä 
jäsenvaltiosta, rekisteröinti tehdään 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
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elimelle;
b) jos tuote on samassa muodossa 
peräisin useista jäsenvaltioista, 
rekisteröinti voidaan tehdä 
toimivaltaiselle elimelle yhdessä näistä 
jäsenvaltioista;
c) jos tuote on peräisin yhteisön 
ulkopuolelta, rekisteröinti voidaan tehdä 
toimivaltaiselle elimelle missä tahansa 
jäsenvaltiossa, jossa tuote aiotaan saattaa 
tai on saatettu markkinoille.
Ympäristömerkissä käytetään jompaa 
kumpaa liitteessä II esitetyistä muodoista.

Ympäristömerkissä käytetään 
jompaakumpaa liitteessä II esitetyistä 
muodoista.

Ympäristömerkkiä saa käyttää ainoastaan 
rekisteröinnin piiriin kuuluvissa tuotteissa, 
jotka täyttävät niihin sovellettavat 
ympäristömerkin myöntämisperusteet.

Ympäristömerkkiä saa käyttää ainoastaan 
rekisteröinnin piiriin kuuluvissa tuotteissa, 
jotka täyttävät niihin sovellettavat 
ympäristömerkin myöntämisperusteet.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan rekisteröintiä ilmoittamalla että se tehdään 
toimivaltaisessa elimessä siinä jäsenvaltiossa, jossa tuote aiotaan saattaa tai jossa se on 
saatettu markkinoille – riippumatta siitä, mistä tuote on peräisin. Komission ehdotuksessa 
asetetaan EU:n ulkopuolelta peräisin olevat tuotteet edullisempaan asemaan kuin EU:n omat 
tuotteet: ensin mainitut voidaan rekisteröidä toimivaltaisessa elimessä missä tahansa 
jäsenvaltiossa, jossa tuote aiotaan saattaa tai jossa se on saatettu markkinoille, kun taas 
viimeksi mainitut on rekisteröitävä jäsenvaltiossa, josta tuote on peräisin. Tarkistuksella 
poistettaisiin tämä epäsuhta, jolloin kaikkia tuotteita kohdeltaisiin yhdenvertaisesti.

Tarkistus 25

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 
1000 euron maksun, joka on suhteessa 
yrityksen kokoon. Tämän maksun 
perusteena ovat:
a) kustannukset, joita syntyy, kun 
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toimivaltaiset elimet tarjoavat tietoa ja 
apua yrityksille ja
b) rekisteröintiprosessin hallinnoinnista 
aiheutuvat kustannukset.
Jäsenvaltiot voivat järjestelmää 
koskevana edistämistoimenpiteenä 
päättää olla perimättä maksuja. Jos maksu 
peritään, ympäristömerkkiä saa käyttää 
ainoastaan, jos maksu on suoritettu 
ajallaan.

Perustelu

Ehdotettu enintään 200 euron maksu on epäilemättä liian alhainen, eikä sillä kateta edes 
rekisteröinnin kuluja. Se on myös epäoikeudenmukainen, koska se olisi sama kaikille 
yrityksille niiden koosta riippumatta. Sillä ei myöskään anneta jäsenvaltioille tulonlähdettä, 
jota voitaisiin käyttää ympäristömerkin edistämiseen ja järjestelmän ylläpitoon yleisesti. 
Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus hyväksyä maksulle kustannustehokas taso tai 
jopa vapauttaa hakijat kokonaan tästä vaatimuksesta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Toimivaltaisen elimen on tarkistettava 
2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat sekä se, 
onko tuote komission 8 artiklan 
mukaisesti hyväksymien perusteiden 
mukainen, kahden kuukauden kuluessa 
rekisteröintihakemuksen 
vastaanottamisesta.

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

Toimivaltaisen elimen on annettava 
kullekin tuotteelle rekisteröintinumero sillä 
edellytyksellä, että kaikki asiakirjat on 
hyväksytty ja tuote on perusteiden 
mukainen ja rekisteröinti vastaa arviointi-
ja todentamisvaatimuksia. Toimivaltainen 
elin saattaa hyväksyntämenettelynsä 
päätökseen neljän kuukauden kuluttua 
hakemuksen päivämäärästä.

Perustelu

Nykyisen asetuksen tärkeimpiä etuja on sen uskottavuus, jota ei pitäisi vaarantaa jouston 
kustannuksella poistamalla todentamis- ja arviointimenettelyt ennen ympäristömerkin 
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myöntämistä. Tämä on toistaiseksi varmistettu kolmannen osapuolen suorittaman 
todentamisen avulla.

Tarkistus 27

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 ympäristömerkkiä 
käsittelevässä verkkoportaalissa.

Perustelu

Ympäristömerkin tunnettuutta voidaan lisätä avoimuudella ja näkyvyydellä ja saattamalla 
tiedot saataville käyttäjäystävällisessä verkkoportaalissa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Ympäristömerkkiä voi käyttää 
rekisteröinnin piiriin kuuluvissa tuotteissa 
ja niihin liittyvässä 
myynninedistämismateriaalissa.

7. Ympäristömerkkiä voi käyttää 
rekisteröinnin piiriin kuuluvissa tuotteissa 
ja niihin liittyvässä 
myynninedistämismateriaalissa. 
Ympäristömerkki on sijoitettava näkyvästi 
ja siinä on määriteltävä asianomainen 
tuote, vaikka se ostetaan muiden 
tuotteiden ohessa.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 24 artiklan 
mukaisesti merkittyihin jalostettuihin 
elintarvikkeisiin.

Perustelu

Jättämällä elintarvikkeet nykyisen asetuksen ulkopuolelle pyritään välttämään ristiriidat 
nykyisen EU:n elintarvikelainsäädännön kanssa sekä sekaannukset kuluttajien parissa. Tämä 
vastaa myös elinkaarta koskevaa periaatetta, joka on erittäin tärkeä parametri tässä 
asetuksessa. Komission on helpotettava sellaisen ympäristömerkin kehittämistä jalostettujen 
ja jalostamattomien elintarvikkeiden ympäristönsuojelullista tasoa varten, joka kattaa 
tuotteen koko elinkaaren, ottaen huomioon tämän tuoteryhmän erityispiirteet.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotteen rekisteröineen toimivaltaisen 
elimen on suoritettava tekemiään 
rekisteröintejä koskevia todentamisia 
säännöllisesti tai valitusten johdosta. 
Todentamiset voidaan toteuttaa 
satunnaisina pistokokeina.

2. Tuotteen rekisteröineen toimivaltaisen 
elimen on suoritettava tekemiään 
rekisteröintejä koskevia todentamisia 
säännöllisesti tai valitusten johdosta. 
Todentamiset voidaan toteuttaa 
satunnaisina pistokokeina. Komissio 
varmistaa, että toimivaltaiset elimet 
tekevät pistokokeita säännöllisesti. 
Jäsenvaltioiden on tarjottava 
toimivaltaisille elimille kaikki tarvittavat 
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keinot näiden pistokokeiden tekemiseksi.

Perustelu

Toimivaltaisten elinten asianmukainen toiminta riippuu varsin paljon jäsenvaltioiden niille 
tarjoamista resursseista.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Pienet ja keskisuuret yritykset

Suojellakseen pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä komissio:
(a) huolehtii siitä, että tulevan 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan 
aloitteen mukaisesti perustettavat
tiedotuskeskukset saavat tehtäväkseen 
myös ympäristömerkkijärjestelmästä 
tiedottamisen ja
(b) edistää aktiivisesti erilaisten 
merkkijärjestelmien toisiinsa 
lähentämistä.

Perustelu

On erittäin tärkeää ottaa huomioon pk-yritysten hallinnollinen rasitus ja pyrkiä keventämään 
sitä mahdollisimman paljon.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän ja 
kansallisten ympäristömerkkijärjestelmien 
rinnakkaiselo on turvattava parhaita 
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käytänteitä vaihtamalla. Lisäksi yhteisön 
ympäristömerkkijärjestelmän avulla
voidaan tukea ympäristömerkillä 
varustettuja tuotteita kansallisilla 
markkinoilla ja helpottaa 
ympäristömerkillä varustettujen 
tuotteiden pääsyä muiden jäsenvaltioiden 
markkinoille.

Tarkistus 33

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 
suunnattuja valistus- ja 
tiedotuskampanjoita sekä jakamalla tietoa 
ympäristömerkkiä käsittelevän 
verkkoportaalin kautta tukien näin 
järjestelmän kehittämistä. 
Ympäristömerkkijärjestelmän 
markkinointi säilyy kansallisen 
toimivallan piirissä, jotta se heijastaisi 
paremmin kunkin jäsenvaltion kuluttajien 
mieltymyksiä, mutta on luotava yhteistä 
markkinointiasiantuntemusta, jotta 
voidaan tarjota ohjausta ja koordinointia, 
edistää parhaiden käytänteiden vaihtoa ja 
kehittää konkreettisia 
toimintasuunnitelmia yhteisön tasolla.
Julkisen sektorin on osallistuttava 
enemmän ympäristömerkkijärjestelmän 
edistämiseen sekä johtajana 
määriteltäessä esimerkiksi yhteisön 
ympäristötavoitteiden saavuttamista että 
kuluttajana. Kun yhteisön toimielimet ja 
kansalliset julkiset viranomaiset siis 
ostavat julkisten hankintojen avulla 
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tuotteita, joita varten on olemassa 
ympäristömerkin myöntämisperusteet, 
näiden tuotteiden on täytettävä vähintään 
yhteisön ympäristömerkin vaatimukset.

Perustelu

Markkinointikampanjat olisi mukautettava yksittäisten markkinoiden erityistarpeiden 
mukaan, jotta ne olisivat tehokkaita. Julkiset hankinnat voivat olla erittäin tehokas väline 
edistettäessä tuotteita, joille on myönnetty ympäristömerkki, koska niiden avulla jäsenvaltiot 
voivat näyttää kuluttajille esimerkkiä ja vauhdittaa ratkaisevalla tavalla 
ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntää markkinoilla.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite I  5 kohta

Komission teksti Tarkistus

On laadittava käyttäjän käsikirja, jossa 
annetaan ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden käyttöä koskevia 
ohjeita julkisista hankintamenettelyistä 
vastaaville viranomaisille.

On laadittava kaikille yhteisön virallisille 
kielille käännetty käyttäjän käsikirja, jossa 
annetaan ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden käyttöä koskevia 
ohjeita julkisista hankintamenettelyistä 
vastaaville viranomaisille.

Huomautus: Komissio laatii mallit 
ympäristömerkin käyttäjille ja 
toimivaltaisille elimille sekä julkisista 
hankintamenettelyistä vastaaville 
viranomaisille tarkoitetuista käsikirjoista.

Huomautus: Komissio laatii kaikille 
yhteisön virallisille kielille käännetyt
mallit ympäristömerkin käyttäjille ja 
toimivaltaisille elimille sekä julkisista 
hankintamenettelyistä vastaaville 
viranomaisille tarkoitetuista käsikirjoista.

Perustelu

Käyttäjän käsikirjan käännös sekä mallipohjat helpottavat menettelyn soveltamista, jota 
yritysten on noudatettava saadakseen ympäristömerkin.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 a kohta (uusi) (liitteen II loppu)

Komission teksti Tarkistus

Ympäristömerkin tekstistä päättää kunkin 
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jäsenvaltion toimivaltainen elin, joka 
käyttää kyseisen jäsenvaltion virallista 
kieltä tai virallisia kieliä siten, että teksti 
vastaa alkuperäistä englanninkielistä 
tekstiä.

Adlib Express Watermark



PE416.298v02-00 28/28 AD\762960FI.doc

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä

Viiteasiakirjat KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Asiasta vastaava valiokunta ENVI

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
2.9.2008

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Nikolaos Vakalis
25.9.2008

Valiokuntakäsittely 13.11.2008 11.12.2008

Hyväksytty (pvä) 20.1.2009

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

47
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles 
Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole 
Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Erna Hennicot-
Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, 
Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, 
Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, 
Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild 
Rothe, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude 
Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise 
Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-
Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Adlib Express Watermark


	762960fi.doc

