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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Turinys ir tikslas
Pasiūlymu su toliau pateiktais pakeitimais siekiama atkreipti vartotojų dėmesį į ekologiškus 
produktus ir paslaugas suteikiant ekologinį ženklą – geriausios kokybės ženklą –
ekologiškiausiems produktams ir paslaugoms, remiantis ekologiniais kriterijais. Gamintojai 
turėtų naudoti ekologinio ženklo logotipą („ES gėlę“) kaip rinkodaros priemonę ir turėtų 
skatinti rinktis šiuos produktus ir paslaugas. Šis pasiūlymas pakeičia Reglamentą (EB) 
Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos, nes ženklas yra 
mažai žinomas ir menkai diegiamas pramonėje dėl pernelyg biurokratiškų procedūrų ir 
valdymo.
ITRE komitetui svarbūs aspektai
Reglamento dėl ES ekologinio ženklo sistemos persvarstymas gali turėti teigiamą poveikį 
energijos vartojimo efektyvumui ir pramonės konkurencingumui ES. 

Pirma, keičiant ES ekologinio ženklo sistemą tobulinama kriterijų nustatymo sistema, o nuo 
to priklausys, ar ES pirmaus kuriant naujausius ir ambicingus, tačiau tuo pat metu 
įgyvendinamus energijos vartojimo efektyvumo standartus.

Antra, pakeitus sistemą įmonėms būtų galima suteikti naujų galimybių. Jos galėtų naudoti 
„ES gėlę“ kaip veiksmingą rinkodaros priemonę visoje vidaus rinkoje, tuo pačiu metu 
prisidėdamos prie aplinkos tvarumo ir teikdamos naudos vartotojams, kurie vis labiau 
reikalauja ekologiškų produktų ir paslaugų.

Deja, dabartinio reglamento rezultatai netenkina. Nuomonės referentas siekia užtikrinti, kad 
įmonės būtų labiau skatinamos dalyvauti savanoriškoje sistemoje ir kad joms nebūtų 
užkraunama jokia nereikalinga finansinė ir administracinė našta, tačiau nebūtų pakenkta 
patikimumui.

Visų pirma atsižvelgdamas į šiuos klausimus, nuomonės referentas siekia tobulinti toliau 
pateikiamus siūlomo reglamento aspektus.

Reglamento netaikymas maisto produktams

Pakeistame reglamente raginama reglamentą taikyti ir perdirbtam maistui, susiejant 
ekologinio ženklo suteikimo kriterijus tik su perdirbimu, transportavimu ir pakavimu. Tai 
lemtų didelį nenuoseklumą ir klaidintų vartotojus.

Pirma, tai, kad reglamentą siūloma taikyti tik tam tikriems maisto produktams (perdirbtam 
maistui, žvejybos ir akvakultūros produktams), lemtų nepagrįstą jų skirstymą. Antra, 
atsižvelgiant tik į tam tikrų maisto produktų perdirbimą, transportavimą ir pakavimą nebūtų 
laikomasi būvio ciklo požiūrio ir nebūtų skiriama dėmesio tam produkto būvio ciklo etapui, 
kurio metu daromas didžiausias poveikis aplinkai, t. y. gamybai ir vartojimui. Trečia, galėtų 
kilti painiava su galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais ekologiškus produktus. Taigi 
nuomonės referentas siūlo ES lygmeniu atskirai nustatyti maisto produktų ženklinimo 
reikalavimus, atsižvelgiant į galiojančius ES maisto teisės aktus.
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Aiškaus būvio ciklo požiūrio svarba nustatant kriterijus

Nustatant kriterijus būtina atsižvelgti į visą produktų būvio ciklą, kad būtų nustatyti aiškūs 
ekologiniai kriterijai, kuriuos taikant vartotojų dėmesys būtų atkreipiamas į tausesnio 
vartojimo modelius, o įmonių dėmesys – į tausesnės gamybos modelius.

ES ekologinio ženklo atpažinimo didinimas

Didžiausia problema – tai, kad ES vartotojai neatpažįsta ekologinio ženklo. Todėl labai 
svarbu geriau informuoti ir vartotojus, ir gamintojus. Atsižvelgiant į subsidiarumo principą, 
už ekologinio ženklo sistemos viešinimą atsakingos valstybės narės. Tačiau galima ES 
lygmeniu teikti rekomendacijas siekiant užtikrinti abipusį mokymąsi, kaip naudoti ekologinį 
ženklą, visų pirma turint mintyje tai, kad nacionaliniai ekologiniai ženklai labai sėkmingai 
naudojami kai kuriose valstybėse narėse. Be to, viešasis sektorius gali būti svarbus skatinant 
naudoti ekologinius ženklus, jei į juos atsižvelgiama vykdant viešojo pirkimo procedūras.

Kadangi skatinamajai veiklai reikalingas tinkamas finansavimas, dalis pajamų, gautų iš 
registracijos mokesčių, turėtų būti investuojama į skatinimą naudoti ekologinį ženklą. Tokiu 
būdu sistema taps efektyvesnė kaip rinkodaros priemonė ir paskatins daugiau gamintojų ją
naudoti, tuo pačiu surenkant papildomų registracijos mokesčių.

Registracijos mokesčiai

Nuomonės referentas pritaria pasiūlymui panaikinti esamus metinius mokesčius, kuriuos 
kompetentingos institucijos taiko ekologinio ženklo naudotojams, kadangi tai būtų didelis 
žingsnis pirmyn siekiant sumažinti sistemos biurokratiškumą ir įmonių administracines 
išlaidas. Nuomonės referentas siūlo ne didesnį kaip 1000 eurų registracijos mokestį, kuris 
būtų nustatomas pagal įmonės dydį, ir tuo pačiu metu siūlo, kad valstybės narės galėtų 
nerinkti mokesčių, siekdamos propaguoti sistemą.

Rinkos priežiūros stiprinimas

Reikia stiprinti rinkos priežiūrą, ypač siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas bendrojoje 
rinkoje. Dėl šios priežasties reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias rinkos priežiūrai 
užtikrinti būtini ištekliai būtų skiriami kiekvienoje valstybėje narėje.

Skaidri registracija nediskriminuojant

Siekiant nediskriminuoti nei ES, nei trečiųjų šalių gamintojų, reikėtų taikyti vienodas 
registracijos, suteikiančios teisę naudoti ekologinį ženklą, taisykles. Tai reiškia, kad 
gamintojai, norintys naudoti ekologinį ženklą, registruojasi bet kurioje valstybėje narėje, 
kurioje produktas pateikiamas rinkai. Konkrečios nuostatos turėtų padidinti skaidrumą ir 
padėti išvengti bet kokio galimo vartotojų klaidinimo.

Greitas produktų grupių skaičiaus padidinimas

Pagal šį reglamentą turi būti sukurta sistema, kurią taikant būtų galima greitai nustatyti 
kriterijus ir padidinti produktų grupių skaičių. Ribotas produktų grupių skaičius – akivaizdi 
kliūtis norint užtikrinti didesnį ekologinio ženklo kaip rinkodaros priemonės poveikį. Taigi 
padidinus produktų grupių skaičių, daugiau įmonių galės taikyti sistemą.
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Šiuo tikslu reikia parengti darbo planą ir nustatyti jo įgyvendinimo terminus.
Be to, nuomonės referentas siūlo keletą priemonių, padėsiančių užtikrinti, kad kriterijai būtų 
grindžiami moksliniais standartais, o dalyvaujančios suinteresuotosios šalys būtų 
kvalifikuotos.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Siekiant išvengti daugybės ekologinio 
ženklinimo sistemų ir paskatinti visus 
sektorius, kuriuose poveikis aplinkai lemia 
vartotojų pasirinkimą, siekti geresnių 
aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių, 
turėtų būti sudaryta galimybė Bendrijos 
ekologinį ženklą naudoti plačiau. Tačiau, 
atsižvelgiant į specifines maisto produktų 
savybes, jiems šis reglamentas neturėtų 
būti taikomas. Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis 
suinteresuotomis šalimis, įskaitant 
mokslininkų bendruomenę, pilietinę 
visuomenę ir įmones, siekdama 
palengvinti ekologinio ženklo kriterijų, 
taikomų perdirbtų ir neperdirbtų maisto 
produktų aplinkosauginiam 
veiksmingumui įvertinti, nustatymą, 
atsižvelgiant į visą produkto gyvavimo 
ciklą ir specifines maisto produktų 
savybes, susijusias su sveikata ir mityba, 
taip pat apsvarstant esamus ir būsimus 
teisinius pokyčius visoje Europos 
Sąjungoje.

Pagrindimas

Netaikant galiojančio reglamento maisto produktams siekiama nepažeisti galiojančių ES 
teisės aktų maisto produktų srityje ir neklaidinti vartotojų. Be to, tai atitinka būvio ciklo 
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principą, kuriam šiame reglamente skiriamas itin didelis dėmesys. Komisija palengvina 
ekologinio ženklo kriterijų, taikomų perdirbtų ir neperdirbtų maisto produktų 
aplinkosauginiam veiksmingumui įvertinti, nustatymą, atsižvelgiant į visą produkto gyvavimo 
ciklą ir į specifines maisto produktų savybes.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos produktai turi atitikti, turi būti patikimi. Tai 
įmanoma tik tuo atveju, jei jie nustatomi remiantis tvirtu moksliniu pagrindu ir jei reguliariai 
atsižvelgiama į naujus pasiekimus technologijų srityje. Nustatant šiuos kriterijus taip pat turi 
būti kiek įmanoma atsižvelgiama į viso produkto (prekės arba paslaugos) būvio ciklo metu 
sunaudojamus išteklius ir poveikį aplinkai bei sveikatai.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Pagal Bendrijos ekologinio ženklo 
sistemą turėtų būti atsižvelgiama į 
galiojančius Bendrijos teisės aktus, 
siekiant išvengti skirtingų požiūrių į 
saugos vertinimą.

Pagrindimas

Reglamentu dėl ekologinio ženklo neturėtų būti skatinama Europos bendrijoje taikyti 
skirtingų požiūrių į cheminių medžiagų saugos vertinimą, valdymą ir naudojimą, kurie šiuo 
metu reglamentuojami REACH reglamente ir Direktyvoje dėl klasifikavimo ir ženklinimo. 
Turėtų būti teikiama pirmenybė galiojantiems teisės aktams.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Siekiant supaprastinti Bendrijos 
ekologinio ženklo sistemą ir sumažinti su 
ekologinio ženklo naudojimu susijusias 
administracines išlaidas, vertinimo ir 
patikros procedūras reikėtų į traukti į 
darnią registracijos sistemą, kurią turėtų 
taikyti visos valstybės narės ir 
kompetentingos institucijos.

Pagrindimas

Siekiant, kad dėl sistemos lankstumo nebūtų atsisakyta jos patikimumo, svarbu, kad vertinimo 
ir patikros procedūras papildytų registracijos sistema.



PE416.298v02-00 8/26 AD\762960LT.doc

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Ateityje persvarstant šį reglamentą ir 
siekiant intensyviau naudoti Bendrijos 
ekologinio ženklo sistemą, užuot taikius 
10 proc. geriausių produktų kriterijų, 
reikės pereiti prie pakopų sistemos 
kiekvienoje produktų kategorijoje, 
siekiant padėti vartotojams pasirinkti 
tausius produktus ir skatinti gamintojus 
nuolat tobulinti savo pasiūlą.

Pagrindimas

Siekiant, kad Bendrijoje iš tiesų būtų taikoma ekologinio ženklo sistema, vadinamasis 
10 proc. geriausiųjų kriterijus laikomas nepakankamai veiksmingu. Turėtų būti sudaryta 
galimybė siekti šiuo ženklu žymėti visų produktų grupių produktus, remiantis pakopų sistema 
(raidės A, B ar C nurodytų produkto tausojamojo poveikio aplinkai lygį).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Atsižvelgiant į supaprastintas 
ekologinio ženklo naudojimo procedūras, 
tikslinga numatyti ekologinio ženklo 
naudojimo sąlygas ir, siekiant užtikrinti šių 
sąlygų atitiktį, reikalauti, kad 
kompetentingos institucijos atliktų patikrą 
ir uždraustų naudoti ekologinį ženklą, jei 
nesilaikoma jo naudojimo sąlygų. Taip pat 
tikslinga reikalauti, kad valstybės narės 
nustatytų šį reglamentą pažeidus skiriamų 
nuobaudų taisykles ir užtikrintų jų 
įgyvendinimą.

(8) Atsižvelgiant į supaprastintas 
ekologinio ženklo naudojimo procedūras, 
tikslinga numatyti ekologinio ženklo 
naudojimo sąlygas ir, siekiant užtikrinti šių 
sąlygų atitiktį, reikalauti, kad 
kompetentingos institucijos atliktų patikrą 
ir uždraustų naudoti ekologinį ženklą, jei 
nesilaikoma jo naudojimo sąlygų. Taip pat 
tikslinga reikalauti, kad valstybės narės 
nustatytų šį reglamentą pažeidus skiriamų 
nuobaudų taisykles ir užtikrintų jų 
įgyvendinimą. Šiuo tikslu valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad kompetentingoms 
institucijoms būtų skiriamos visos būtinos 
finansinės lėšos ir žmogiškieji ištekliai.
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Pagrindimas

Tinkama kompetentingų institucijų veikla labai priklauso nuo turimų išteklių, kuriuos 
institucijoms skiria valstybės narės.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Būtina informuoti visuomenę apie
Bendrijos ekologinį ženklą ir jį viešinti, 
kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų 
pakankamai informacijos rinkdamiesi 
produktus. Pajamos, gautos iš šiame 
reglamente nustatytų mokesčių už 
registracijos paraiškų teikimą, pirmiausia 
turėtų būtų naudojamos rinkodaros 
tikslais.

Pagrindimas

Akivaizdu, kad vienas iš pagrindinių dabartinės sistemos trūkumų yra nepakankamas 
vartotojų informavimas, kurio priežastis – prasta rinkodara. Taigi svarbu šiam tikslui skirti 
pakankamai finansinių išteklių. Būtina informuoti visuomenę apie Bendrijos ekologinį ženklą 
ir jį viešinti, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų pakankamai informacijos rinkdamiesi 
produktus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Pagal Bendrijos ekologinio ženklo 
sistemą turėtų būti atsižvelgiama į 
galiojančius Bendrijos teisės aktus, 
siekiant išvengti skirtingų požiūrių ir 
didesnės įmonėms tenkančios
administracinės naštos. Taigi siekiant 
užtikrinti, kad būtų suderinta kriterijų 
pateikimo sistema, reikia didinti su 
produktais susijusių skirtingų politikos 
priemonių sąveiką.
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Pagrindimas

Kadangi ekologinis ženklas – tik vienas iš Tausaus vartojimo ir gamybos veiksmų plano 
aspektų, svarbu užtikrinti, kad jis būtų susietas su kitais šiame plane numatytais veiksmais.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Kadangi mažoms įmonėms dažnai 
sunkiau prisitaikyti prie naujų taisyklių ir 
standartų, informacijos biurams, kurie 
turi būti įsteigti pagal būsimą Smulkiojo 
verslo aktą, taip pat turėtų būti pavesta 
užduotis teikti informaciją apie ekologinio 
ženklo sistemą.

Pagrindimas

Siekiant palengvinti MVĮ padėtį svarbu nustatyti ryšį tarp ekologinio ženklinimo sistemos ir 
Smulkiojo verslo akto. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) Kadangi dėl skirtingų ekologinio 
ženklinimo sistemų visada randasi 
papildomo darbo, ypač mažoms įmonėms, 
Komisijai turėtų būti pavesta aktyviai 
skatinti derinti skirtingas ekologinio 
ženklinimo sistemas.

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į MVĮ tenkančią administracinę naštą ir stengtis ją kiek įmanoma 
sumažinti.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant valstybėse narėse ir 
Bendrijoje palengvinti prekybą ekologiniu 
ženklu pažymėtais produktais ir neklaidinti 
vartotojų, Bendrijos ekologinio ženklo 
sistemą taip pat būtina geriau suderinti su 
nacionalinėmis Bendrijos valstybių narių 
ekologinio ženklo sistemomis.

(10) Siekiant valstybėse narėse ir 
Bendrijoje palengvinti prekybą ekologiniu 
ženklu pažymėtais produktais ir neklaidinti 
vartotojų, Bendrijos ekologinio ženklo 
sistemą taip pat būtina geriau suderinti su 
nacionalinėmis Bendrijos valstybių narių 
ekologinio ženklo sistemomis ir sukurti 
oficialią ES interneto svetainę, kurioje
siekiant informuoti vartotojus būtų 
sukaupta visa informacija apie ES 
ekologinį ženklinimą ir su juo susijusi
praktika. Keičiantis pažangiąja patirtimi 
minėtųjų sistemų sambūvis turėtų būti 
naudingas abiem ženklų sistemoms. Be to, 
Bendrijos ekologinio ženklo sistema 
turėtų skatinti prekybą ekologiniu ženklu 
pažymėtais produktais nacionalinėse 
rinkose ir turėtų palengvinti ekologiniu 
ženklu pažymėtų produktų patekimą į kitų 
valstybių narių rinkas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Netaikant galiojančio reglamento maisto produktams siekiama nepažeisti galiojančių ES 
teisės aktų maisto produktų srityje ir neklaidinti vartotojų. Be to, tai atitinka būvio ciklo 
principą, kuriam šiame reglamente skiriamas itin didelis dėmesys. Komisija palengvina 
ekologinio ženklo kriterijų, taikomų perdirbtų ir neperdirbtų maisto produktų 
aplinkosauginiam veiksmingumui įvertinti, nustatymą, atsižvelgiant į visą produkto gyvavimo 
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ciklą ir į specifines maisto produktų savybes.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė skiria instituciją 
ar institucijas, atsakingas už šiame 
reglamente numatytų užduočių vykdymą 
(toliau – kompetentinga institucija arba 
kompetentingos institucijos), ir užtikrina jų 
veiksmingumą. Paskyrusi kelias 
kompetentingas institucijas, valstybė narė 
nustato atitinkamus tų institucijų 
įgaliojimus ir joms keliamus veiksmų 
derinimo reikalavimus.

1. Kiekviena valstybė narė skiria instituciją 
ar institucijas, atsakingas už šiame 
reglamente numatytų užduočių vykdymą 
(toliau – kompetentinga institucija arba 
kompetentingos institucijos), ir užtikrina jų 
veiksmingumą, skirdama joms visas 
būtinas lėšas ir žmogiškuosius išteklius. 
Paskyrusi kelias kompetentingas 
institucijas, valstybė narė nustato 
atitinkamus tų institucijų įgaliojimus ir 
joms keliamus veiksmų derinimo 
reikalavimus.

Pagrindimas

Tinkama kompetentingų institucijų veikla labai priklauso nuo turimų išteklių, kuriuos 
institucijoms skiria valstybės narės.

Pakeitimas 14

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 

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 moksliškai pagrįstą poveikį 
aplinkai, įskaitant poveikį klimato kaitai, 
gamtai ir biologinei įvairovei, energijos ir 
išteklių vartojimą, atliekų susidarymą, 
teršalų išmetimą į visas aplinkos terpes, 
taršą dėl fizinio poveikio ir medžiagų, 
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galinčių kelti su aplinka susijusią riziką,
naudojimą bei išmetimą, kaip nurodyta 
Bendrijos teisės aktuose. Galiojantys 
skirtingų produktų grupių ekologinio 
ženklinimo kriterijai persvarstomi per ...*, 
siekiant užtikrinti visišką jų atitiktį šiame 
straipsnyje apibrėžtam būvio ciklo 
požiūriui.

išmetimą.

* 18 mėnesių nuo šio reglamento priėmimo 
dienos.

Pagrindimas

Daugeliu atvejų dabartiniai produktų grupėms taikomi ekologinio ženklinimo kriterijai 
neatspindi tikrojo šiame straipsnyje aprašyto būvio ciklo požiūrio. Be to, pagal 
4 konstatuojamąją dalį reikalaujama, kad šie kriterijai turėtų apsiriboti svarbiausiais 
produktų aplinkos apsaugos aspektais. Taigi Komisija turi skubiai peržiūrėti dabartinius 
visoms produktų grupėms taikomus kriterijus, siekdama užtikrinti jų atitiktį šiam požiūriui ir 
principams. Galiojančiuose teisės aktuose, pvz., REACH reglamente, tinkamai 
reglamentuojamas cheminių medžiagų rizikos valdymas ir pagal šiuos teisės aktus, be kita ko, 
siekiama mažinti minėtųjų medžiagų poveikį aplinkai.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Ekologinio ženklo kriterijais nustatomi 
ekologiškumo reikalavimai, kuriuos 
produktas turi atitikti per visą savo būvio 
ciklą, kad būtų pažymėtas ekologiniu 
ženklu, atsižvelgiant į naujausius 
pasiekimus technologijų srityje, o taip pat 
į pritaikymo siekiant, kad produktai 
atitiktų reikalavimus per priimtiną 
laikotarpį, techninį ir ekonominį 
pagrįstumą.

Pagrindimas

Ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos produktai turi atitikti, turi būti patikimi. Tai 
įmanoma tik tuo atveju, jei jie nustatomi remiantis tvirtu moksliniu pagrindu ir jei reguliariai 
atsižvelgiama į naujus pasiekimus technologijų srityje. Nustatant šiuos kriterijus taip pat turi 
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būti kiek įmanoma atsižvelgiama į viso produkto (prekės arba paslaugos) būvio ciklo metu 
sunaudojamus išteklius ir poveikį aplinkai bei sveikatai.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Rengiant ekologinio ženklo kriterijus 
atsižvelgiama į nustatytus kitų ekologinių 
ženklų kriterijus, jei jie taikomi tam tikrai 
produktų grupei.

6. Rengiant ekologinio ženklo kriterijus 
atsižvelgiama į nustatytus kitų ekologinių 
ženklų kriterijus, jei jie taikomi tam tikrai 
produktų grupei, siekiant padidinti 
sąveiką. Produktų, kuriems taikomi 
galiojantys Bendrijos ženklinimo teisės 
aktai, ekologinio ženklinimo kriterijai 
visada atitinka aukščiausius 
ekologiškumo reikalavimus.

Pagrindimas

Ekologiniu ženklu pripažįstama geriausia kokybė. Taigi, nors ir reikia vengti nereikalingos 
administracinės naštos ir atsižvelgti į galiojančiuose teisės aktuose jau nustatytus kriterijus, 
taip pat svarbu, kad šie kriterijai atitiktų aukščiausius ekologiškumo reikalavimus.

Pakeitimas 17

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, valstybės 
narės, kompetentingos institucijos ir kitos 
suinteresuotosios šalys, vadovaudamosi 
nešališkumu, objektyvumu ir 
išlaikydamos pusiausvyrą pramonės 
atžvilgiu, taip pat gali pradėti ekologinio 
ženklo kriterijų rengimą ar persvarstymą ir 
jam vadovauti.

Pagrindimas

Ekologinio ženklo kriterijai turi būti pakankamai orientuoti į rinką siekiant Bendrijos rinkoje 
sėkmingai išskirti produktus ir paslaugas, kurių aplinkosauginio veiksmingumo rodikliai 
geriausi. Tai galima pasiekti taikant sąžiningą ir skaidrią procedūrą, pagal kurią būtų 
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įtraukiamos visos suinteresuotosios šalys ir atsižvelgiama pramonės atstovų nuomonę.

Pakeitimas 18

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.

Pagrindimas

Netaikant galiojančio reglamento maisto produktams siekiama nepažeisti galiojančių ES 
teisės aktų maisto produktų srityje ir neklaidinti vartotojų. Be to, tai atitinka būvio ciklo 
principą, kuriam šiame reglamente skiriamas itin didelis dėmesys. Komisija palengvina 
ekologinio ženklo kriterijų, taikomų perdirbtų ir neperdirbtų maisto produktų 
aplinkosauginiam veiksmingumui įvertinti, nustatymą, atsižvelgiant į visą produkto gyvavimo 
ciklą ir į specifines maisto produktų savybes.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Darbo planas

1. Per vienus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija, 
pasikonsultavusi su ESEŽV, parengia ir 
paskelbia Bendrijos ekologinio ženklo 
darbo planą.
2. Į darbo planą įtraukiama ekologinio 
ženklo sistemos rengimo strategija ir 
nebaigtinis produktų, kuriems bus 
teikiama pirmenybė pagal Bendrijos 
veiksmus, sąrašas.
3. Darbo planas periodiškai iš naujo 
apsvarstomas.
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Pagrindimas

Parengus darbo planą bus palengvintas Komisijos bendradarbiavimas su ESEŽV, o tuo pačiu 
bus užtikrintas strateginis sprendimų priėmimas ir planavimas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Ekologinio ženklo kriterijų projektas 
rengiamas pagal I priede nustatytą 
procedūrą ir atsižvelgiant į 7a straipsnyje 
nurodytą darbo planą. Ne vėliau kaip 
praėjus trims mėnesiams nuo I priedo 
A dalies 3 punkte nurodytos galutinės 
ataskaitos pateikimo Komisijai, su ESEŽV 
konsultuojamasi dėl dokumento, kuriame 
pateikiami siūlomi kriterijai. Komisija 
pateikia pagrindimą ir dokumentus, 
kuriuose paaiškinami galutinėje 
ataskaitoje pateiktų kriterijų keitimo 
argumentai.
Ne vėliau kaip praėjus trims mėnesiams 
nuo konsultacijų su ESEŽV, Komisija 
pagal 16 straipsnį įsteigtam komitetui 
pateikia pasiūlymą dėl ekologinio ženklo 
kriterijų ir vėliau patvirtina priemones, 
pagal kurias nustatomi konkretūs 
kiekvienos produktų grupės ekologinio 
ženklinimo kriterijai. Komisija atsižvelgia 
į ESEŽV pastabas ir pateikia pagrindimą 
ir dokumentus, kuriuose paaiškinami 
pasikonsultavus su ESEŽV padarytų 
pasiūlymo pakeitimų argumentai.

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

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

Nustatant terminus siekiama užkertamas kelias atvejams, kai tarpusavyje 
besikonsultuojančios Komisijos tarnybos vėluoja susitarti dėl ekologinio ženklo kriterijų 
nustatymo ar persvarstymo. Tai būtina siekiant, kad į siūlomą reglamentą būtų įtraukta 
daugiau produktų kategorijų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Labai svarbu numatyti tvarką, pagal kurią būtų stebimas nuolatinis produktų tobulinimas, 
taip pat ir ekologinio ženklinimo kriterijų galiojimo laikotarpiu. Šiuo metu produktų kriterijai 
nustatomi ilgam laikotarpiui (pvz., 3 metams) ir yra nelankstūs; sunku netgi šiek tiek pakeisti 
sudėtį ir įtraukti naujas, tausesnes sudedamąsias dalis, taip pat prisitaikyti prie technikos 
pažangos, jei nenorima iš naujo pradėti viso proceso, susijusio su prašymu suteikti ekologinį 
ženklą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustato kriterijų ir vertinimo 
reikalavimų galiojimo laikotarpį.

(c) nustato ne ilgesnį kaip dveji metai
kriterijų ir vertinimo reikalavimų galiojimo
laikotarpį.

Pagrindimas

Labai svarbu numatyti tvarką, pagal kurią būtų stebimas nuolatinis produktų tobulinimas, 
taip pat ir ekologinio ženklinimo kriterijų galiojimo laikotarpiu. Šiuo metu produktų kriterijai 
nustatomi ilgam laikotarpiui (pvz., 3 metams) ir yra nelankstūs; sunku netgi šiek tiek pakeisti 
formuluotę ir įtraukti naujas, tausesnes sudedamąsias dalis, taip pat prisitaikyti prie 
technikos pažangos, jei nenorima iš naujo pradėti viso proceso dėl prašymo suteikti ekologinį
ženklą.



PE416.298v02-00 18/26 AD\762960LT.doc

LT

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) nurodo, kiek produktas gali kisti 
kriterijų galiojimo laikotarpiu.

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad kriterijai būtų lankstesni ir jų nereikėtų iš naujo apibrėžti 
kaskart, kai produktų grupėje įvyksta nedidelis pokytis.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Norėdami naudoti ekologinį ženklą, 
gamintojai, importuotojai, paslaugų 
teikėjai, didmeniniai arba mažmeniniai 
prekiautojai registruojasi vienoje iš 
4 straipsnyje nurodytų bet kurios valstybės 
narės, kurioje produktas yra ar bus 
pateiktas rinkai, kompetentingų institucijų.

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

Ekologinis ženklas yra vieno iš dviejų 
II priede pateiktų variantų.

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

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

Pagrindimas

Pagal pakeitimą siekiama supaprastinti registracijos sistemą ir nurodoma, kad 
(neatsižvelgiant į produkto kilmės šalį) registruoja bet kurios valstybės narės, kurioje 
produktas yra ar bus pateiktas rinkai, kompetentinga institucija. Pagal Komisijos pasiūlymą 
produktams, kurių kilmės šalis nepriklauso ES, taikomos geresnės sąlygos nei ES 
produktams: trečiųjų šalių produktus gali registruoti bet kurios valstybės narės, kurioje 
produktas yra ar bus pateiktas rinkai, kompetentinga institucija, o ES produktus būtina 
registruoti toje valstybėje narėje, kuri yra jų kilmės šalis. Padarius šį pakeitimą būtų pakeista 
nenormali padėtis ir visiems produktams būtų taikomos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 25

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 1000 EUR mokestį, nustatomą pagal 
įmonės dydį. Šie mokesčiai nustatomi 
remiantis:
(a) išlaidomis, kurias kompetentingos 
institucijos patiria, teikdamos informaciją 
ir pagalbą įmonėms;
(b) registracijos proceso administravimo 
išlaidomis.
Siekdamos propaguoti sistemą valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti jokių 
mokesčių. Jei taikomas mokestis, 
ekologinis ženklas gali būti naudojamas tik 
laiku sumokėjus mokestį.

Pagrindimas

Siūlomas 200 eurų mokestis neabejotinai per mažas ir nepadegs net registracijos išlaidų. Be 
to, toks mokestis neteisingas, kadangi jį taikant visoms įmonėms taikomos tos pačios sąlygos, 
neatsižvelgiant į jų dydį. Galiausiai, iš valstybių narių atimama galimybė turėti pajamų 
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šaltinį, kuris galėtų būti naudojamas ekologiniam ženklui viešinti ir, apskritai, sistemai 
paremti. Valstybės narės turėtų galėti pačios nustatyti išlaidų požiūriu pagrįstą mokesčio dydį 
ar netgi visiškai atleisti paraiškų teikėjus nuo šios prievolės.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

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 
patikrina 2 dalyje nurodytus dokumentus ir 
tai, ar produktas atitinka pagal 8 straipsnį 
Komisijos patvirtintus kriterijus, per du 
mėnesius nuo registracijos paraiškos 
gavimo dienos.

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

Jei pateikti visi dokumentai, patvirtinantys, 
kad produktas atitinka kriterijus, o 
registracija atitinka vertinimo ir patikros 
reikalavimus, kompetentinga institucija 
kiekvienam produktui priskiria 
registracijos numerį. Kompetentinga
institucija baigia tvirtinimo procedūrą per 
keturis mėnesius nuo prašymo pateikimo 
dienos.

Pagrindimas

Vienas iš didžiausių dabartinio reglamento privalumų buvo jo aukštas patikimumo lygis, kuris 
neturėtų sumažėti dėl lankstumo panaikinant vertinimo ir patikros procedūras, taikomas prieš 
suteikiant ekologinį ženklą. Iki šiol patikimumą užtikrindavo trečiųjų šalių atliekama patikra.

Pakeitimas 27

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 jį 
galima rasti ekologiniam ženklui skirtame 
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interneto portale.

Pagrindimas

Ekologinis ženklas gali būti lengviau atpažįstamas užtikrinus naudotojams patogiame 
interneto portale teikiamos informacijos skaidrumą, matomumą ir prieinamumą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Ekologiniu ženklu galima žymėti 
užregistruotus produktus ir naudoti jį su 
tais produktais susijusioje reklaminėje 
medžiagoje.

7. Ekologiniu ženklu galima žymėti 
užregistruotus produktus ir naudoti jį su 
tais produktais susijusioje reklaminėje 
medžiagoje. Ekologinis ženklas 
pateikiamas gerai matomoje vietoje ir 
pažymi susijusį produktą net ir tuomet, 
kai jis perkamas kartu su kitais 
produktais.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Pagrindimas

Netaikant galiojančio reglamento maisto produktams siekiama nepažeisti galiojančių ES 
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teisės aktų maisto produktų srityje ir neklaidinti vartotojų. Be to, tai atitinka būvio ciklo 
principą, kuriam šiame reglamente skiriamas itin didelis dėmesys. Komisija palengvina 
ekologinio ženklo kriterijų, taikomų perdirbtų ir neperdirbtų maisto produktų 
aplinkosauginiam veiksmingumui įvertinti, nustatymą, atsižvelgiant į visą produkto gyvavimo 
ciklą ir į specifines maisto produktų savybes.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produktą užregistravusi kompetentinga 
institucija atlieka patikrą reguliariai arba 
gavusi skundą, susijusį su jos 
užregistruotais produktais. Gali būti 
vykdoma atsitiktinė patikra vietoje.

2. Produktą užregistravusi kompetentinga 
institucija atlieka patikrą reguliariai arba 
gavusi skundą, susijusį su jos 
užregistruotais produktais. Gali būti 
vykdoma atsitiktinė patikra vietoje. 
Komisija užtikrina, kad kompetentingos 
institucijos reguliariai vykdytų patikrą 
vietoje. Valstybės narės skiria 
kompetentingoms institucijoms visas šiai
patikrai vykdyti reikalingas lėšas.

Pagrindimas

Tinkama kompetentingų institucijų veikla labai priklauso nuo turimų išteklių, kuriuos 
institucijoms skiria valstybės narės.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Mažos ir vidutinės įmonės

Siekdama apsaugoti mažas ir vidutines 
įmones Komisija:
(a) užtikrina, kad informacijos biurams, 
kurie turi būti įsteigti pagal būsimą 
Smulkiojo verslo aktą, taip pat būtų 
pavesta užduotis teikti informaciją apie 
ekologinio ženklo sistemą; 
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(b) aktyviai skatina skirtingų ženklinimo 
sistemų derinimą.

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į MVĮ tenkančią administracinę naštą ir stengtis ją kiek įmanoma 
sumažinti.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos ekologinio ženklo ir 
nacionalinių ekologinių ženklų sambūvį 
turėtų užtikrint keitimasis pažangiąja 
patirtimi. Be to, pagal Bendrijos 
ekologinio ženklo sistemą gali būti 
skatinama rinktis ekologiniu ženklu 
pažymėtus produktus susijusiose 
nacionalinėse rinkose ir palengvinamas 
ekologiniu ženklu pažymėtų produktų 
patekimas į kitų valstybių narių rinkas.

Pakeitimas 33

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 skirtas 
viešinimo bei informavimo kampanijas, 
taip pat skleisdamos informaciją 
ekologiniam ženklui skirtame interneto 
portale ir taip padėdamos plėtoti šią 
sistemą. Kadangi, siekiant labiau 
atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės 
vartotojų poreikius, ekologinio ženklo 
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sistemos viešinimas ir toliau patenka į 
nacionalinės kompetencijos sritį, 
atliekama bendra rinkodaros ekspertizė, 
kad būtų pateiktos gairės, užtikrintas 
koordinavimas, skatinama keistis 
pažangiąja patirtimi ir rengiami 
konkretūs veiksmų planai Bendrijos 
lygmeniu.
Viešasis sektorius aktyviau dalyvauja 
viešinant ekologinio ženklo sistemą tiek
rodydamas pavyzdį, kaip siekti Bendrijos 
aplinkos apsaugos tikslų, tiek kaip 
vartotojas. Taigi, kai Bendrijos 
institucijos ir nacionalinės valstybės 
institucijos, vykdydamos viešąjį pirkimą, 
įsigyja produktų, kurių atveju nustatyti 
ekologinio ženklinimo kriterijai, tie 
produktai būtinai atitinka Bendrijos 
ekologinio ženklo sistemos reikalavimus.

Pagrindimas

Siekiant didesnio veiksmingumo, rinkodaros kampanijos turėtų būti pritaikytos prie konkrečių 
kiekvienos rinkos poreikių. Viešasis pirkimas gali labai padėti skatinti rinktis ekologiniu 
ženklu pažymėtus produktus ne tik dėl to, kad valstybė narė gali rodyti pavyzdį vartotojams, 
bet ir dėl to, kad viešasis pirkimas labai padeda didinti ekologiškų produktų paklausą rinkoje.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengiamos instrukcijos, kuriose viešojo 
pirkimo sutartis sudarančioms institucijoms 
pateikiamos ekologinio ženklo kriterijų 
taikymo gairės.

Parengiamos į visas oficialiąsias Bendrijos 
kalbas išverstos instrukcijos, kuriose 
viešojo pirkimo sutartis sudarančioms 
institucijoms pateikiamos ekologinio 
ženklo kriterijų taikymo gairės.

Pastaba: Komisija pateiks naudotojams, 
kompetentingoms institucijoms ir viešojo 
pirkimo sutartis sudarančioms institucijoms 
skirtų instrukcijų šablonus.

Pastaba: Komisija pateiks naudotojams, 
kompetentingoms institucijoms ir viešojo 
pirkimo sutartis sudarančioms institucijoms 
skirtų instrukcijų šablonus, išverstus į visas 
oficialiąsias Bendrijos kalbas.

Pagrindimas

Instrukcijų ir instrukcijų šablonų vertimas palengvins paraiškų teikimo procedūrą, kurios turi 
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laikytis įmonės, norinčios gauti ekologinį ženklą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 a dalis (nauja) (II priedo pabaigoje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos institucijos nustato 
ekologinio ženklo užrašą valstybine (-
ėmis) kalba (-omis) taip, kad tekstas 
visiškai atitiktų užrašo originalą anglų 
kalba.



PE416.298v02-00 26/26 AD\762960LT.doc

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Bendrijos ekologinio ženklo sistema

Nuorodos COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Atsakingas komitetas ENVI

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje 
data

ITRE
2.9.2008

Nuomonės referentas
       Paskyrimo data

Nikolaos Vakalis
25.9.2008

Svarstymas komitete 13.11.2008 11.12.2008

Priėmimo data 20.1.2009

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

47
0
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

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

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

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


	762960lt.doc

