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LYHYET PERUSTELUT

Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmää koskevan asetuksen yleisenä tavoitteena on rohkaista 
tuotteiden kestävää tuotantoa ja kulutusta sekä palveluiden kestävää tarjoamista ja käyttöä. 
Vapaaehtoinen ympäristömerkkijärjestelmä on perustettu kuluttajien ohjaamiseksi kohti 
markkinoiden parhaita suoriutujia. Valmistelija suhtautuu tästä syystä myönteisesti 
ympäristömerkkijärjestelmän uudistamista koskevaan komission ehdotukseen sekä nykyisen 
järjestelmän puutteiden käsittelemistä koskeviin ponnisteluihin. 

Ympäristömerkki on osa kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä kestävää teollisuuspolitiikkaa 
koskevaa toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelman yleistä merkitystä korostaen 
valmistelija tukee täysin ympäristömerkkiä koskevan ehdotuksen yleisiä tavoitteita. Tässä 
yhteydessä ponnistelut, joilla vahvistetaan nykyistä järjestelmää tekemällä siitä halvempi, 
vähemmän byrokraattinen ja entistä tunnetumpi, ovat tervetulleita. On myös tärkeätä edistää 
yhdenmukaistamista muiden ympäristömerkkijärjestelmien kanssa, jotta varmistetaan 
johdonmukaisuus ja estetään hajanaisuus sisämarkkinoilla.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti vuosimaksujen poistamiseen, mikä on erityisen tärkeätä 
pk-yritysten kannalta. Mallin laatiminen myöntämisperusteisiin liittyville asiakirjoille, jotta ne 
olisivat helppokäyttöisempiä, on myös tärkeätä, mutta esittelijä haluaisi korostaa, että ei riitä, 
että tarkistetaan myöntämisperusteiden "kaavaketta" tarkistamatta niiden tämänhetkistä 
sisältöä.

Joka tapauksessa ympäristömerkkijärjestelmän uudistaminen vaikuttaa olevan pääasiassa 
hallinnollista ja menettelyyn liittyvää, eikä sen yhteydessä käsitellä periaatteellisia puutteita 
tuotteiden ympäristömerkin nykyisissä myöntämisperusteissa. Useimmissa tapauksissa 
nykyiset perusteet eivät heijastele todellista elinkaareen perustuvaa lähestymistapaa. 
Valmistelijan mielestä perusteissa ei pitäisi käsitellä pelkästään lopullisia tuotteita, vaan myös 
sellaisia kysymyksiä kuten valmistusprosessi, kulutustottumukset, kuluttajan käyttäytyminen 
ja ilmastonmuutos. Tämän vuoksi nykyisten tuoteperusteiden perusteellinen uudistaminen, 
jotta heijastellaan entistä laajempaa näkemystä kestävyydestä ja todellista elinkaareen 
perustuvaa perspektiiviä, on tarpeen. On myös tärkeää, että ympäristömerkkijärjestelmä on 
johdonmukainen EU:n tämänhetkisen lainsäädännön kanssa (REACH sekä luokitusta ja 
merkintöjä koskeva asetus) eikä sillä pyritä omaksumaan poikkeavia lähestymistapoja. 
Lisäksi on erittäin tärkeätä, että myöntämisperusteiden kehittäminen perustuu tieteelliseen 
näyttöön.

Tuntuu siltä, että nykyisellä ehdotuksella annetaan EU:n ulkopuolelta peräisin oleville 
tuotteille etusija EU:n tuotteisiin verrattuna. Kun ensiksi mainittu voi rekisteröidä tuotteen 
toimivaltaisessa elimessä missä tahansa jäsenvaltiossa, jossa tuote on määrä saattaa tai on 
saatettu markkinoille, viimeksi mainitun on rekisteröitävä se jäsenvaltiossa, josta tuote on 
peräisin.

Valmistelija pahoittelee sitä, että komissio haluaa, ehdottaessaan 
ympäristömerkkijärjestelmän laajentamista rajalliseen määrään elintarviketuotteita ja juomia, 
ottaa huomioon ainoastaan muutaman rajoitetun vaiheen niiden elinkaaressa, nimittäin 
jalostuksen, kuljetuksen ja pakkaamisen. Elintarvikkeiden ja juomien kriittiset 
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ympäristövaikutukset ilmenevät maataloustuotantovaiheessa ja kulutusvaiheessa, ja on 
käsittämätöntä, miten nämä kummatkin merkittävät elinkaaren vaiheet on jätetty pois 
komission arvioinnista. On yhtä käsittämätöntä, miksi jalostetun ruoan olisi kuuluttava 
ympäristömerkkijärjestelmän soveltamisalaan, kun tuore kala jätettäisiin sen ulkopuolelle. 
Tämän vuoksi valmistelija katsoo, että kaikkien elintarvikkeiden ja juomien jättäminen 
asetuksen ulkopuolelle nykyisen käytännön mukaisesti olisi säilytettävä.

Tällä hetkellä viranomaisten välillä on merkittäviä eroja lähestymistavan ja tulkinnan suhteen, 
mikä johtaa sisämarkkinoiden hajanaisuuteen. Tämän vuoksi on tärkeätä varmistaa 
yhdenmukainen prosessi ja ajoitus käsiteltäessä ympäristömerkkiä koskevia hakemuksia 
kansallisissa toimivaltaisissa elimissä.

On myös tärkeätä luoda mekanismi, jonka mukaan otetaan huomioon tuotteiden jatkuva 
kehittäminen. Tällä hetkellä tuoteperusteet on määritelty pitkäksi ajanjaksoksi (esim. 3 
vuodeksi), ja ne ovat joustamattomia. Tämän vuoksi on vaikea tehdä hienoisia muutoksia 
koostumukseen esimerkiksi uusien, entistä kestävämpien ainesosien mukaan ottamiseksi ja 
mukautua tekniseen kehitykseen ilman, että ympäristömerkin uudelleen hakemista koskeva 
prosessi on käytävä läpi kokonaisuudessaan.

Lopuksi on tärkeätä lisätä ponnisteluita ympäristömerkin edistämiseksi kuluttajien 
keskuudessa etenkin myös siten, että perustetaan virallinen eurooppalainen Internet-sivusto, 
josta löytyy kaikki olennaiset tiedot ja käytännöt.

Valmistelija uskoo vakaasti, että koska kuluttajilla on valta muuttaa kulutustottumuksia ja 
vaatia entistä kestävämpiä vaihtoehtoja, on tärkeätä auttaa heitä siinä, että he pystyvät 
käyttämään tätä valtaa. Tämä ehdotus on tässä mielessä tärkeä väline, ja ehdotetut tarkistukset 
vahvistaisivat sitä entisestään.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 

(4) Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä 
on osa kestävää kulutusta ja tuotantoa 
koskevaa komission politiikkaa, jolla 
pyritään vähentämään kulutuksen ja 
tuotannon kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön, terveyteen ja 
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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.

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 
niiden koko elinkaaren ajalta, mukaan 
luettuina sekä valmistus- että 
käyttövaiheet.

Perustelu

Tuotteiden koko elinkaari on tarpeen ottaa huomioon ympäristömerkkiä koskevia perusteita 
asetettaessa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) 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.
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Tarkistus 3

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.

Tarkistus 4

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 tiedotustoimilla sekä 
tiedotus- ja valistuskampanjoilla, jotta 
kuluttajat olisivat tietoisia merkin 
tarkoituksesta ja he voisivat tehdä 
harkittuja valintoja.

Perustelu

Valistus- ja tiedotuskampanjat ovat tärkeä tiedotusväline, jonka avulla kuluttajat voivat 
perehtyä paremmin ympäristömerkkiin lähitulevaisuudessa.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yhteisön 
ympäristömerkkijärjestelmän ja 
kansallisten ympäristömerkkijärjestelmien 
yhdenmukaisuutta olisi parannettava, jotta 
voitaisiin helpottaa ympäristömerkillä 
varustettujen tuotteiden markkinointia 
kansallisella ja yhteisön tasolla ja välttää 
sekaannusten syntyminen kuluttajien 
keskuudessa.

(10) Yhteisön 
ympäristömerkkijärjestelmän ja 
kansallisten ympäristömerkkijärjestelmien 
yhdenmukaisuutta olisi parannettava, jotta 
voitaisiin helpottaa ympäristömerkillä 
varustettujen tuotteiden markkinointia 
kansallisella ja yhteisön tasolla ja välttää 
sekaannusten syntyminen kuluttajien 
keskuudessa ja perustaa virallinen EU:n 
Internet-sivusto, johon kerätään kaikki 
EU:n ympäristömerkkiä koskevat tiedot ja 
käytännöt kuluttajia varten ja joka on 
käytettävissä kaikilla yhteisön virallisilla 
kielillä. Lisäksi yhteisön tai kansallisella 
ympäristömerkillä varustettujen 
tuotteiden menekkiä olisi edistettävä 
kansallisilla markkinoilla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On huomattava, että vaikka 
kansallisten ympäristömerkkijärjestelmien 
avulla on pystytty parantamaan 
kuluttajien tietämystä, tämän asetuksen 
tavoitteena on perustaa pitkällä 
aikavälillä yhteisön 
ympäristömerkkijärjestelmä, joka korvaa 
kansalliset ja alueelliset 
ympäristömerkkijärjestelmät.

Perustelu

Ympäristömerkkijärjestelmä on ainoa koko sisämarkkinoita koskeva virallinen järjestelmä. 
Nykyiset kansalliset tai alueelliset ympäristömerkkijärjestelmät kattavat sisämarkkinat vain 
osittain. Uuden asetuksen tavoitteena on laajentaa ympäristömerkin käyttöä 
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ympäristömerkintäjärjestelmien leviämisen välttämiseksi.

Tarkistus 7

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 aineiden 
päästöt. [...]* mennessä eri tuoteryhmien 
nykyisiä ympäristömerkkiperusteita on 
tarkistettava, jotta varmistetaan, että ne 
ovat täysin tässä artiklassa tarkoitettujen 
elinkaareen perustuvan lähestymistavan 
mukaisia.
___________

* 18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

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.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta  b ja c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

c) määrittelee myöntämisperusteiden ja 
arviointivaatimusten voimassaoloajan.

c) määrittelee myöntämisperusteiden ja 
arviointivaatimusten voimassaoloajan, joka 
saa olla enintään kaksi vuotta;
(c a) määrittelee tuotteita koskevan 
sallitun vaihtelun asteen vaatimusten 
voimassaolon aikana.

Perustelu

On ensiarvoisen tärkeää, että mekanismi ottaa huomioon tuotteiden jatkuvan parantamisen 
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 9

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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 aiotaan saattaa 
tai on saatettu 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.

Perustelu

This amendment aims to simplify the registration by indicating that the registration shall 
(irrespective of where the product originates from) be made with a competent body in any of 
the Member States where the product is to be or has been placed on the market.

The Commission’s proposal provides products originating from outside the EU with an 
advantage compared to EU products: the former may register with a competent body in any 
of the Member States in which the product is to be or has been placed on the market, whereas 
the latter must register in the Member State from which the product originates. This 
amendment would rectify this anomaly and treat all products in an equal way.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toimivaltaisen elimen on annettava 
kullekin tuotteelle rekisteröintinumero sillä 
edellytyksellä, että kaikki asiakirjat on 
hyväksytty. Toimivaltainen elin saattaa 
menettelynsä päätökseen neljän 
kuukauden kuluttua hakemuksen 
päivämäärästä.

Tarkistus 11

Adlib Express Watermark



AD\764126FI.doc 11/14 PE415.324v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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.

Toimivaltainen elin, jolle 
rekisteröintihakemus esitetään, voi periä 
rekisteröinnin käsittelystä enintään 1 000 
euron maksun, joka on suhteutettu 
yrityksen kokoon. Maksun on 
perustuttava 
(a) kustannuksiin, jotka aiheutuvat siitä, 
että toimivaltainen elin antaa tietoja ja 
apua yrityksille;
(b) rekisteröinnin käsittelystä aiheutuviin 
hallinnollisiin kuluihin.
Jäsenvaltiot voivat päättää järjestelmän 
edistämistarkoituksessa olla perimättä 
maksua. Jos maksu peritään, 
ympäristömerkkiä saa käyttää ainoastaan, 
jos maksu on suoritettu ajallaan.

Perustelu

EU:ssa on edelleen vain 26 tuoteryhmää ja noin 500 yritystä, jotka tuottavat ympäristömerkin 
saaneita tuotteita. Nykyisen järjestelmän heikkoutena on se, että merkin tunnettuus on huono 
ja se on otettu heikosti käyttöön teollisuudessa. Yritysten, eritoten pk-yritysten 
kannustamiseksi rekisteröintimaksun tulisi olla enintään 100 euroa.

Tarkistus 12

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 13

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 tukien näin 
järjestelmän kehittämistä ja edistävät 
lisäksi laajemmalle yleisölle suunnattua 
yleisempää ympäristövalistusta, jotta 
helpotetaan ympäristötietoisuuden 
kehittymistä ja parannetaan yhteisön 
ympäristömerkin käyttöönottoa ja 
tunnettuutta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio voi korottaa 9 artiklan 3 
kohdassa säädettyä suurinta maksua ja 
muuttaa liitteitä ainoastaan silloin, kun 
korotuksella katetaan rekisteröinnistä 
aiheutuvat kustannukset.

Perustelu

On epäselvää, missä määrin ja missä olosuhteissa komissio voi korottaa suurinta maksua. 
Epäselvyyksien välttämiseksi suurinta maksua voidaan korottaa vain rekisteröinnin käsittelyn 
aiheuttamien todellisten kustannusten kattamiseksi.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite II - 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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