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Tarkistus 30
Satu Hassi

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. 
Elintarvikkeiden tapauksessa 
ympäristömerkkiä pitäisi kuitenkin
soveltaa ainoastaan sellaisiin 
elintarvikkeisiin, jotka on jo sertifioitu 
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 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sekaannusten välttämiseksi ympäristömerkkiä pitäisi käyttää ainoastaan lisämerkkinä 
sellaisilla elintarvikkeilla, joilla on jo luomumerkki.

Tarkistus 31
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta voitaisiin välttää liian useiden (3) Jotta voitaisiin välttää liian useiden 
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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 2092/9113 
kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
834/2007 välillä.

ympäristömerkintäjärjestelmien 
syntyminen ja edistää korkeampaa 
ympäristönsuojelun tasoa kaikilla aloilla, 
joissa ympäristövaikutukset ovat 
kuluttajien valintoihin vaikuttava tekijä, 
yhteisön ympäristömerkin 
käyttömahdollisuuksia olisi laajennettava. 
Elintarvikkeiden tapauksessa 
ympäristömerkkiä pitäisi kuitenkin
soveltaa ainoastaan sellaisiin 
elintarvikkeisiin, jotka on jo sertifioitu 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/9113 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tarpeen välttää sekaannuksia luomumerkkien kanssa. Ympäristömerkki pitäisi myöntää 
ainoastaan sellaisille elintarvikkeille, jotka jo täyttävät luomutuotteita koskevat kriteerit.
Muutoin EU:n kukkasymboli johtaisi kuluttajia harhaan.

Tarkistus 32
Johannes Lebech

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 

(4) Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä 
on osa kestävää kulutusta ja tuotantoa 
koskevaa komission politiikkaa, jolla 
pyritään vähentämään kulutuksen ja 
tuotannon kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja 
luonnonvaroihin. Järjestelmän 
tarkoituksena on edistää ympäristömerkin 
käytön avulla sellaisten tuotteiden myyntiä, 
joiden ympäristönsuojelullinen taso on 
korkea. Tätä varten on asianmukaista 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Ilmastolle koituvien kielteisten vaikutusten estäminen on olennainen osa 
ympäristömerkkijärjestelmää.

Tarkistus 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

(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 
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tuotteiden tärkeimpiä 
ympäristövaikutuksia.

näyttöön ja niissä olisi otettava huomioon 
uusin teknologinen kehitys. Perusteiden 
olisi oltava markkinalähtöisiä ja niissä 
olisi käsiteltävä ainoastaan tuotteiden 
tärkeimpiä ympäristövaikutuksia niiden 
koko elinkaaren aikana.

Or. en

Perustelu

CEFIC korostaa sitä, että ympäristömerkkiä koskevilla kriteereillä on oltava vankka 
tieteellinen perusta. CEFIC kannattaa lisäksi sellaisia ympäristömerkkiä koskevia kriteereitä, 
jotka sopivat yhteen kestävän kehityksen periaatteiden kanssa, jotka kattavat taloudelliset, 
ympäristönsuojelulliset ja sosiaaliset näkökohdat ja joissa otetaan huomioon tuotteiden koko 
elinkaari.

Tarkistus 34
John Bowis

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 

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

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 niissä olisi siksi käsiteltävä ainoastaan 
tuotteiden tärkeimpiä ympäristövaikutuksia 
niiden koko elinkaaren ajalta.

Or. en
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Perustelu

Ympäristömerkkiä koskevien kriteereiden on sovittava yhteen kestävän kehityksen 
periaatteiden kanssa, katettava taloudelliset, ympäristönsuojelulliset ja sosiaaliset 
näkökohdat ja huomioitava tuotteiden koko elinkaari.

Tarkistus 36
Amalia Sartori, John Bowis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

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 37
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta suuri yleisö hyväksyisi yhteisön 
ympäristömerkkijärjestelmän, on 
ensisijaisen tärkeää, että valtioista 
riippumattomilla ympäristöjärjestöillä ja 
kuluttajajärjestöillä on merkittävä asema 
yhteisön ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden laatimisessa ja 
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vahvistamisessa ja että ne voivat osallistua 
aktiivisesti näihin toimiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa palautetaan nykyisen asetuksen johdanto-osan 5 kappale.

Tarkistus 38
Johannes Lebech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ja ympäristömerkin 
käyttöön liittyvän hallinnollisen taakan 
keventämiseksi arviointi- ja 
todentamismenettelyt olisi korvattava 
yhdenmukaistetulla 
rekisteröintijärjestelmällä.  Rekisteröinti 
olisi hyväksyttävä sen jälkeen, kun on 
varmistettu, että tuote täyttää kyseessä 
olevaa tuoteryhmää koskevat kriteerit.

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinoiden pirstaloitumisen välttämiseksi rekisteröintijärjestelmät on 
yhdenmukaistettava kaikissa jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 39
Amalia Sartori, John Bowis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä toimivaltaisten elinten välillä on merkittäviä eroja lähestymistavan ja tulkinnan 
suhteen, mikä johtaa sisämarkkinoiden hajanaisuuteen. Uuden rekisteröintijärjestelmän 
prosessi ja ajoitus olisi näin ollen yhdenmukaistettava kaikissa jäsenvaltioissa ja 
toimivaltaisissa elimissä.

Tarkistus 40
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ja ympäristömerkin 
käyttöön liittyvän hallinnollisen taakan 
keventämiseksi arviointi- ja 
todentamismenettelyjen ohella olisi 
otettava käyttöön rekisteröintijärjestelmä.

Or. hu

Perustelu

Aikaisemman järjestelmän tehokkuutta ei voida lisätä poistamalla se, vaan täydentämällä 
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sitä.

Tarkistus 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ympäristömerkin käytöstä aiheutuvia 
kustannuksia olisi alennettava, jotta 
ympäristömerkin käyttöä voitaisiin lisätä 
ja jotta vältettäisiin sellaisten toimijoiden 
rankaiseminen, joiden tuotteet täyttävät 
ympäristömerkin myöntämisperusteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

200 euron rekisteröintimaksu ei riitä kattamaan menettelyn hallinnollisia kuluja. Näin ollen 
jäsenvaltiot joutuvat subventoimaan menettelyä, mikä muodostaa esteen EU:n kukkasymbolin 
menestykselle ja sen yleistymiselle kaikkialla sisämarkkinoilla.

Tarkistus 42
Antonio De Blasio

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 EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla, jotta kuluttajat 
olisivat tietoisia merkin tarkoituksesta ja he 
voisivat siten tehdä harkittuja valintoja, ja 
myös sen varmistamiseksi, että tuottajat ja 
valmistajat ymmärtävät merkkien edut.

Or. hu
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Perustelu

Ympäristömerkit voivat olla erinomaisen hyödyllinen keino tehdä eurooppalaisista tuotteista 
ympäristöystävällisempiä ja luoda riittävästi tietoisuutta tutkimuksen ja teknisten 
innovaatioiden edistämistä koskevissa asioissa.

Tarkistus 43
Johannes Lebech

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 
paikallisella, kansallisella ja yhteisön 
tasolla, jotta kuluttajat olisivat tietoisia 
merkin tarkoituksesta ja he voisivat tehdä 
harkittuja valintoja. Se on tarpeen myös 
järjestelmän tekemiseksi tuottajien ja 
vähittäismyyjien näkökulmasta 
houkuttelevammaksi.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien tietoisuuden lisääminen ja ympäristömerkkijärjestelmän tekeminen tuottajien 
näkökulmasta houkuttelevammaksi on olennaisen tärkeää ympäristömerkin menestyksen 
kannalta.

Tarkistus 44
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet hyväksyä perusteet, jotka 
tuotteiden on täytettävä, jotta niissä 
voidaan käyttää ympäristömerkkiä, sekä 

(13) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet hyväksyä perusteet, jotka 
tuotteiden on täytettävä, jotta niissä 
voidaan käyttää ympäristömerkkiä, sekä 
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valtuudet tarkistaa tämän asetuksen 
liitteitä. Koska kyseiset toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia muun muassa lisäämällä 
siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, ne 
on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 
a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

valtuudet tarkistaa tämän asetuksen liitteitä 
edellyttäen, että kyseiset perusteet 
noudattavat kaikin puolin niiden tämän 
asetuksen mukaisia hyväksymisperusteita.
Koska kyseiset toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia muun muassa lisäämällä 
siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, ne 
on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 
a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ympäristömerkin myöntämisperusteiden hyväksymis- ja tarkistamisprosessin pitäisi olla 
asetuksen alkuperäisten tavoitteiden mukainen varsinkin, mitä tulee täsmällisen, luotettavan 
ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan tiedon antamiseen kuluttajille tuotteiden 
ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren aikana.

Tarkistus 45
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Elintarviketuotteiden ja juomien 
terveyteen ja ravitsemukseen liittyvien 
erityispiirteiden vuoksi elintarvikkeet 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklan 
mukaisessa merkityksessä jätetään tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
Komission olisi toimittava yhteistyössä 
kaikkien sidosryhmien, kuten 
tiedeyhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja 
teollisuuden kanssa vankan tieteellisen 
näyttöpohjan luomiseksi, jotta 
jalostettujen ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden ympäristönsuojelullista 
tasoa varten voidaan kehittää luotettavat 
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ja yhdenmukaiset ympäristöön liittyvät 
arviointimenetelmät ja vapaaehtoiset 
tiedotusvälineet, jotka kattavat tuotteen 
koko elinkaaren ja joissa otetaan 
huomioon elintarvikkeiden erityispiirteet 
terveyden ja ravitsemuksen kannalta ja 
olemassa olevan ja tulevan 
lainsäädännön kehitys kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.

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

Tarkistus 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan tavaroihin ja 
palveluihin, joita toimitetaan yhteisön 
markkinoille jakelua, kulutusta tai käyttöä 
varten joko maksua vastaan tai maksutta, 
jäljempänä ’tuote’.

Tätä asetusta sovelletaan tavaroihin ja 
palveluihin, joita toimitetaan yhteisön 
markkinoille jakelua, kulutusta tai käyttöä 
varten joko maksua vastaan tai maksutta, 
jäljempänä ’tuote’.

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 ja juomiin.
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Komissio tekee viimeistään 31 päivään 
joulukuuta 2011 mennessä tutkimuksen 
sen selvittämiseksi, voidaanko kaikki 
elintarvikkeet sisällyttää 
ympäristömerkkiin, noudattamalla koko 
elinkaaren huomioivaa lähestymistapaa, 
ja esittää tarvittaessa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle asiaa 
koskevia ehdotuksia.

Or. en

Perustelu

On tarpeen todeta selvästi, että elintarvikkeet ja juomat on pidettävä toistaiseksi tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolella.  Komission pitäisi kuitenkin tutkia sitä, voidaanko 
elintarvikkeet sisällyttää ympäristömerkkijärjestelmään tulevaisuudessa.

Tarkistus 47
John Bowis

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.

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

Or. en

Perustelu

Elintarviketuotteiden jättämisestä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on pidettävä 
kiinni, koska kyseisten tuotteiden luonteessa on suuria eroja ja koska niiden mukaan 
ottaminen saattaisi aiheuttaa sekaannusta kuluttajien keskuudessa.
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Tarkistus 48
Richard Seeber

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.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa 
määriteltyjen elintarvikkeiden osalta tätä 
asetusta ei sovelleta.

Or. de

Perustelu

Asetuksen soveltamisalan ulottaminen koskemaan elintarvikkeita (sekä jalostettuja että 
jalostamattomia) ei olisi hyödyllinen askel, koska luomumerkin ansiosta markkinoilla on jo 
olemassa kuluttajien kannalta hyviksi havaittuja välineitä. Toisen merkin käyttöönottaminen 
olisi näin ollen turhaa.

Tarkistus 49
Satu Hassi

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.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa 
määriteltyjen elintarvikkeiden osalta sitä 
sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 
834/2007 soveltamisalaan kuuluviin 
tuotteisiin.

Or. en

Perustelu

Sekaannusten välttämiseksi ympäristömerkkiä pitäisi käyttää ainoastaan lisämerkkinä 
sellaisilla elintarvikkeilla, joilla on jo luomumerkki.
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Tarkistus 50
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ympäristömerkkiä ei saa myöntää 
tavaroille, jotka sisältävät sellaisia aineita 
tai valmisteita, jotka on luokiteltu 
direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 
1999/45/EY mukaisesti erittäin 
myrkyllisiksi, myrkyllisiksi, ympäristölle 
vaarallisiksi, syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttaviksi tai 
lisääntymiselle vaarallisiksi, eikä 
asetuksen 1907/2006/EY (REACH-asetus) 
57 artiklassa tarkoitetuille aineille.
Tiettyjen tavararyhmien tapauksessa, 
joille ei ole olemassa vastaavia 
vaihtoehtoja ilman tällaisia aineita tai 
valmisteita ja joiden kokonaisvaltainen 
ympäristönsuojelullinen taso muuten on 
huomattavasti korkeampi verrattuna 
muihin samaan ryhmään kuuluviin 
tavaroihin, komissio voi hyväksyä 
toimenpiteitä poikkeusten myöntämiseksi 
edellisestä kohdasta.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tehostettu versio esittelijän tarkistuksesta 4.

On tärkeää määritellä ne olosuhteet, joissa komissio voi myöntää poikkeuksen tiettyjen 
vaarallisten aineiden pois sulkemista koskevista kriteereistä.
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Tarkistus 51
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti ympäristömerkkiä ei saa 
myöntää tuotteille, jotka sisältävät 
sellaisia aineita tai valmisteita, jotka on 
luokiteltu erittäin myrkyllisiksi, 
myrkyllisiksi, ympäristölle vaarallisiksi, 
syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi, pysyviksi, biologisesti 
kertyviksi ja myrkyllisiksi, hyvin pysyviksi, 
biologisesti erittäin kertyviksi, 
hormonaalisiksi haitta-aineiksi tai muihin 
vastaavaa huolta aiheuttaviin ryhmiin, 
kuten yliherkkyyttä aiheuttaviin aineisiin, 
kuuluviksi. Ympäristömerkkiä ei 
myöskään saa myöntää tavaroille, joiden 
valmistuksessa on käytetty sellaisia 
prosesseja, jotka todennäköisesti 
vahingoittavat ihmisiä ja/tai ympäristöä.

Or. en

Perustelu

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 52
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 1907/2006/EY 57 artiklan 
mukaisesti sellaisia aineita, jotka täyttävät 
tässä artiklassa vahvistetut kriteerit ja 
jotka on määritelty kyseisen asetuksen 59 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa 
sisällyttää tuotteisiin, joilla on 
ympäristömerkki, yli 0,1 prosentin 
(paino/paino) suuruisina pitoisuuksina.
Tiettyjä tuoteryhmiä varten komissio voi 
hyväksyä toimenpiteitä poikkeusten 
myöntämiseksi edellisestä alakohdasta.

Or. en

Perustelu

REACH-asetusta ei ollut vielä silloin, kun ympäristömerkkejä koskeva asetus otettiin 
käyttöön. Vaarallisten aineiden käyttöön mahdollisesti liittyviin riskeihin puututaan jo 
REACH-asetuksen säännösten avulla.

Tarkistus 53
Donato Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta ei sovelleta ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/83/EY 
määriteltyihin farmaseuttisiin tuotteisiin.

Or. it
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Perustelu

Farmaseuttiset tuotteet on niiden erityisluonteen vuoksi jätettävä tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 54
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa, että EUEB 
huolehtii toiminnassaan siitä, että kunkin 
tuoteryhmän osalta kaikki kyseisen 
tuoteryhmän parissa toimivat sidosryhmät, 
kuten toimivaltaiset elimet, valmistajat, 
vähittäismyyjät, maahantuojat sekä 
ympäristö- ja kuluttajajärjestöt, osallistuvat 
asian käsittelyyn tasapuolisesti.

2. Komissio varmistaa, että EUEB 
huolehtii toiminnassaan siitä, että kunkin 
tuoteryhmän osalta kaikki kyseisen 
tuoteryhmän parissa toimivat sidosryhmät, 
kuten toimivaltaiset elimet, valmistajat, 
tuottajat, palveluntarjoajat, pk-yritykset,
maahantuojat sekä ympäristö- ja 
kuluttajajärjestöt, osallistuvat asian 
käsittelyyn tasapuolisesti.

Or. hu

Tarkistus 55
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jonkin tuotteen yhteisön 
markkinaosuusnäkymien on 
mahdollisimman pitkälti vastattava 
kymmentä prosenttia EU:n 
sisämarkkinoista sillä hetkellä, jolloin 
ympäristömerkin myöntämisperusteet 
hyväksytään tai jolloin niitä tarkistetaan.

Or. en



AM\764584FI.doc 21/56 PE418.406v01-00

FI

Perustelu

Ympäristömerkin myöntämisperusteiden ympäristönsuojelullisen kunnianhimon tasoa on 
korostettava selvästi direktiivin varsinaisessa tekstissä, eikä ainoastaan liitteessä II. On niin 
ikään tarpeen tehdä selväksi, että ympäristömerkin myöntämisperusteiden valikoivuudesta 
päätetään myöntämisperusteiden hyväksymisen tai tarkistamisen hetkellä, eikä 
ympäristömerkin myöntämisperusteiden koko voimassaolokauden ajan.

Tarkistus 56
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tuotteiden yhteisön 
markkinaosuusnäkymien on 
mahdollisimman pitkälti vastattava 
kymmentä prosenttia markkinoista sillä 
hetkellä, jolloin ympäristömerkin 
myöntämisperusteet hyväksytään tai 
jolloin niitä tarkistetaan.

Or. en

Perustelu

EEB:n ehdottama tarkistus. Ympäristömerkin myöntämisperusteiden ympäristönsuojelullisen 
kunnianhimon tasoa on korostettava selvästi direktiivin varsinaisessa tekstissä, eikä 
ainoastaan liitteessä II. On niin ikään tarpeen tehdä selväksi, että ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden valikoivuudesta päätetään myöntämisperusteiden hyväksymisen tai 
tarkistamisen hetkellä, eikä ympäristömerkin myöntämisperusteiden koko voimassaolokauden 
ajan.

Tarkistus 57
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden on perustuttava 
ennalta varautumisen periaatteeseen.



PE418.406v01-00 22/56 AM\764584FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Koska ympäristömerkki on ympäristöalan huippuosaamista ilmentävä väline, sen 
myöntämisessä pitäisi noudattaa ennalta varautumiseen perustuvaa lähestymistapaa.
Varsinkin kemikaalien käyttöä koskevissa asioissa ympäristömerkin on mentävä REACHiä ja 
muuta alan lainsäädäntöä, kuten tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö-
ja elektroniikkalaitteissa annettua direktiiviä ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettua 
direktiiviä, pidemmälle.

Tarkistus 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

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. Myöntämisperusteet määritetään ottaen 
huomioon yhteisön markkinoilla saatavilla 
olevien tuotteiden ympäristövaikutukset.
Tässä otetaan huomioon tuotteen koko 
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. Eri tuoteryhmien 
nykyisiä ympäristömerkin 
myöntämisperusteita on tarkistettava 18 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä, jotta varmistetaan, että 
ne ovat täysin tässä artiklassa 
tarkoitettujen elinkaareen perustuvan 
lähestymistavan mukaisia.

Or. en

Perustelu

Myöntämisperusteiden on perustuttava tuotteiden koko elinkaareen ja niiden 
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ympäristövaikutuksiin. Näin on oltava myös nykyisten myöntämisperusteiden laita.

Tarkistus 59
John Bowis

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 
ainoastaan merkittävimmät tuotteen koko 
elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, 
kuten muiden muassa vaikutus 
ilmastonmuutokseen, vaikutus luontoon ja 
biologiseen monimuotoisuuteen, energian 
ja luonnonvarojen kulutus, jätteen 
syntyminen, päästöt kaikkiin ympäristön 
osiin, fysikaalisten vaikutusten ja käytön 
aiheuttama pilaantuminen sekä 
mahdollisesti ympäristöriskejä 
aiheuttavien aineiden päästöt, kuten 
yhteisön lainsäädännössä on määritelty.
Eri tuoteryhmien nykyisiä 
ympäristömerkin myöntämisperusteita on 
tarkistettava 18 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä, jotta 
varmistetaan, että ne ovat täysin tässä 
artiklassa tarkoitettujen elinkaareen 
perustuvan lähestymistavan mukaisia.

Or. en

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 
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ympäristövaikutusta.

Tarkistus 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 tuotteen elinkaaren 
aikaiset ympäristövaikutukset, erityisesti 
vaikutus ilmastonmuutokseen, vaikutus 
luontoon ja biologiseen 
monimuotoisuuteen, energian ja 
luonnonvarojen kulutus, jätteen 
syntyminen, päästöt kaikkiin ympäristön 
osiin sekä fysikaalisten vaikutusten 
aiheuttama pilaantuminen.

Or. en

Perustelu

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 61
Dorette Corbey

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 tuotteen elinkaaren 
aikaiset ympäristövaikutukset, erityisesti 
vaikutus ilmastonmuutokseen, vaikutus 
luontoon ja biologiseen 
monimuotoisuuteen, energian, ravinteiden
ja luonnonvarojen kulutus, jätteen 
syntyminen, sivusaaliit, päästöt kaikkiin 
ympäristön osiin, fysikaalisten vaikutusten 
ja käytön aiheuttama pilaantuminen sekä 
vaarallisten aineiden ja lääkeaineiden 
päästöt.

Or. nl

Perustelu

Komissio ehdottaa ympäristömerkin ulottamista koskemaan kalatuotteita, joten ne on otettava 
huomioon myös myöntämisperusteissa.

Tarkistus 62
Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ympäristömerkkijärjestelmä on 
väline, jolla kannustetaan korvaamaan 
vaaralliset aineet palkitsemalla tuotteet, 
jotka tarjoavat vaihtoehdon
– aineille, jotka täyttävät syöpää tai 
perimän muutoksia aiheuttavien tai 
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lisääntymismyrkyllisten aineiden 
kategoriaan 1 tai 2 kuuluvien aineiden 
luokituskriteerit direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti;
– aineille, jotka ovat hyvin pysyviä ja 
biologisesti erittäin kertyviä, pysyviä, 
biologisesti kertyviä ja myrkyllisiä, sekä 
aineille, joilla on hormonaalisia 
haittavaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Pysyäkseen ympäristöalan huippuosaamista ilmentävänä merkkinä ympäristömerkin pitäisi 
selkeästi edistää myrkyttömiä tuotteita ja tuotantoprosesseja ja kannustaa vaarallisten 
aineiden korvaamista.

Tarkistus 63
Johannes Lebech

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ympäristömerkkijärjestelmän on 
edesautettava vaarallisten aineiden 
korvaamista ennalta varautumisen 
periaatteen pohjalta. Silloin kun se on 
teknisesti mahdollista, ympäristömerkin 
myöntämisperusteet on laadittava siten, 
että seuraavien aineiden käyttö voidaan 
korvata:
– aineet, jotka täyttävät syöpää tai 
perimän muutoksia aiheuttavien tai 
lisääntymismyrkyllisten aineiden 
kategoriaan 1 tai 2 kuuluvien aineiden 
luokituskriteerit direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti;
– aineet, jotka ovat hyvin pysyviä ja 
biologisesti erittäin kertyviä, pysyviä, 
biologisesti kertyviä ja myrkyllisiä, sekä 
aineet, joilla on hormonaalisia 
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haittavaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Pysyäkseen ympäristöalan huippuosaamista ilmentävänä merkkinä ympäristömerkin pitäisi 
selkeästi edistää myrkyttömiä tuotteita ja tuotantoprosesseja ja kannustaa vaarallisten 
aineiden korvaamista.

Tarkistus 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 vankkaan tieteelliseen 
näyttöön perustuvat 
ympäristövaatimukset, jotka tuotteen on 
täytettävä, jotta siinä voidaan käyttää 
ympäristömerkkiä.

Or. en

Perustelu

Ympäristömerkkiä koskevilla kriteereillä pitäisi olla vankka tieteellinen perusta.

Tarkistus 65
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio varmistaa, että 
eläinkokeiden määrän ja 
muuntogeenisten organismien käytön 
vähentäminen ovat avainasemassa 
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myöntämisperusteita laadittaessa ja 
tarkistettaessa.

Or. hu

Perustelu

Ympäristömerkin myöntämisperusteiden pitäisi kannustaa markkinoita vähentämään 
eläinkokeiden määrää ja muuntogeenisten organismien käyttöä.

Tarkistus 66
Richard Seeber

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.

Or. de

Perustelu

Kyseinen kohta on tarpeen poistaa, koska elintarvikkeet on tarkoitus jättää kokonaan 
ehdotuksen ulkopuolelle.

Tarkistus 67
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos muille jalostetuille elintarvikkeille 
kuin vesiviljelytuotteille laaditaan 
myöntämisperusteet, nämä 

Poistetaan.
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myöntämisperusteet saavat koskea 
ainoastaan jalostusta, kuljetusta tai 
pakkaamista.

Or. en

Perustelu

Elintarviketuotteiden jättämisestä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on pidettävä 
kiinni, koska kyseisten tuotteiden luonteessa on suuria eroja ja koska niiden mukaan 
ottaminen saattaisi aiheuttaa sekaannusta kuluttajien keskuudessa.

Tarkistus 68
Gyula Hegyi

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.

3. Jos myöntämisperusteita laaditaan 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 
soveltamisalaan kuuluville tuotteille, 
ympäristömerkki voidaan myöntää 
ainoastaan kyseisen asetuksen mukaisesti 
sertifioiduille tuotteille.

Or. en

Perustelu

On tarpeen välttää sekaannuksia luomumerkkien kanssa. Ympäristömerkki pitäisi myöntää 
ainoastaan sellaisille elintarvikkeille, jotka jo täyttävät luomutuotteita koskevat kriteerit.
Muutoin EU:n kukkasymboli johtaisi kuluttajia harhaan.
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Tarkistus 69
Satu Hassi

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.

3. Jos myöntämisperusteita laaditaan 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 
soveltamisalaan kuuluville tuotteille, 
ympäristömerkki voidaan myöntää 
ainoastaan kyseisen asetuksen mukaisesti 
sertifioiduille tuotteille.

Or. en

Perustelu

On tarpeen välttää sekaannuksia elintarvikkeiden luomumerkkien kanssa. Ympäristömerkki 
pitäisi myöntää ainoastaan sellaisille elintarvikkeille, jotka ovat kyseisen asetuksen mukaisia.

Tarkistus 70
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio laatii ja julkaisee vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
EUEB:tä kuultuaan ja 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden ja periaatteiden 
mukaisesti yhteisön ympäristömerkkiä 
koskevan kolmevuotisen työsuunnitelman, 
jossa asetetaan tavoitteet ja johon sisältyy 
ei-tyhjentävä luettelo tuoteryhmistä, jotka 
katsotaan ensisijaisiksi yhteisön 
toiminnan kannalta. Suunnitelmaa on 
ajantasaistettava säännöllisin väliajoin.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa tehdään pieni lisäys esittelijän tarkistukseen 15 sen täsmentämiseksi, että 
työsuunnitelma pitäisi tehdä kolmeksi vuodeksi.

Tarkistus 71
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio laatii ja julkaisee vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
EUEB:tä kuultuaan ja 1 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden ja periaatteiden 
mukaisesti yhteisön ympäristömerkkiä 
koskevan työsuunnitelman, jossa 
määritellään tavoitteet ja johon sisältyy ei-
tyhjentävä luettelo tuoteryhmistä, jotka 
katsotaan erityisen tärkeiksi yhteisön 
toiminnan kannalta. Suunnitelmaa on 
ajantasaistettava säännöllisesti vuosittain.

Or. hu

Perustelu

Jotta uudet tavoitteet voidaan saavuttaa, jatkuvasti muuttuvan palveluympäristön 
aiheuttamien muutosten vuoksi on laadittava yksityiskohtainen työsuunnitelma ja tarkistettava 
sitä vuosittain.

Tarkistus 72
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnokset ympäristömerkin 
myöntämisperusteiksi laaditaan liitteessä 
I tarkoitettua menettelyä noudattaen ja 
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työohjelma huomioon ottaen. Viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua 
loppuraportin toimittamisesta komissiolle 
EUEB:tä kuullaan ehdotetuista 
perusteista. Komissio esittää 
loppuraporttiin sisältyviin perusteisiin 
mahdollisesti tehtyjen muutosten 
perustana olevat perustelut ja asiakirjat.

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

Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
EUEB:n kuulemisesta komissio toimittaa
ympäristömerkin myöntämisperusteita 
koskevan ehdotuksen 16 artiklan 2 
kohdan mukaisesti perustetulle
sääntelykomitealle ja hyväksyy sen 
jälkeen toimenpiteet, joilla vahvistetaan 
ympäristömerkin myöntämisperusteet 
jollekin tietylle tuoteryhmälle. Komissio 
ottaa huomioon EUEB:n kommentit ja 
selkeällä tavalla korostaa ehdotukseen 
EUEB:n kuulemisen jälkeen 
mahdollisesti tehtyjen muutosten 
perustana olevia perusteluja ja 
dokumentoi ja selittää ne.

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.

Or. en

Perustelu

Hyväksymismenettely on vahvistettava selkeästi asetuksen varsinaisessa tekstissä, ja siihen on 
sisällyttävä määräajat sekä velvollisuus korostaa ympäristömerkintälautakunnan kuulemisen 
jälkeen tehtyjä muutoksia ja dokumentoida ja selittää ne. Siten vältetään 
hyväksymismenettelyn pullonkaulat.
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Tarkistus 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnokset ympäristömerkin 
myöntämisperusteiksi laaditaan liitteessä 
I tarkoitettua menettelyä noudattaen ja 
työohjelma huomioon ottaen. Viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua 
loppuraportin toimittamisesta komissiolle 
EUEB:tä kuullaan ehdotetuista 
perusteista. Komissio esittää 
loppuraporttiin sisältyviin perusteisiin 
mahdollisesti tehtyjen muutosten 
perustana olevat perustelut ja asiakirjat.

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

Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
EUEB:n kuulemisesta komissio toimittaa
ympäristömerkin myöntämisperusteita 
koskevan ehdotuksen 16 artiklan 2 
kohdan mukaisesti perustetulle
sääntelykomitealle ja hyväksyy sen 
jälkeen toimenpiteet, joilla vahvistetaan 
ympäristömerkin myöntämisperusteet 
jollekin tietylle tuoteryhmälle. Komissio 
ottaa huomioon EUEB:n kommentit ja 
selkeällä tavalla korostaa ehdotukseen 
EUEB:n kuulemisen jälkeen 
mahdollisesti tehtyjen muutosten 
perustana olevia perusteluja ja 
dokumentoi ja selittää ne.

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.

Or. en

Perustelu

Hyväksymismenettely on vahvistettava selkeästi asetuksen varsinaisessa tekstissä, ja siihen on 
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sisällyttävä määräajat sekä velvollisuus korostaa ympäristömerkintälautakunnan kuulemisen 
jälkeen tehtyjä muutoksia ja dokumentoida ja selittää ne. Siten vältetään 
hyväksymismenettelyn pullonkaulat.

Tarkistus 74
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnokset ympäristömerkin 
myöntämisperusteiksi laaditaan liitteessä 
I tarkoitettua menettelyä noudattaen ja 
työohjelma huomioon ottaen. Viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua 
loppuraportin toimittamisesta komissiolle 
EUEB:tä kuullaan ehdotetuista 
perusteista. Komissio esittää 
loppuraporttiin sisältyviin perusteisiin 
mahdollisesti tehtyjen muutosten 
perustana olevat perustelut ja asiakirjat.

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

Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
EUEB:n kuulemisesta komissio toimittaa
ehdotuksen 16 artiklan 2 kohdan
mukaisesti perustetulle sääntelykomitealle
ja hyväksyy sen jälkeen toimenpiteet, 
joilla vahvistetaan ympäristömerkin 
myöntämisperusteet kyseessä olevalle
tuoteryhmälle. Komissio ottaa huomioon 
EUEB:n kommentit ja selkeällä tavalla 
korostaa ehdotukseen EUEB:n 
kuulemisen seurauksena mahdollisesti 
tehtyjen muutosten perustana olevia 
perusteluja ja dokumentoi ja selittää ne.

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.

Or. en
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Perustelu

EEB:n ehdottama tarkistus.

Hyväksymismenettely on vahvistettava selkeästi asetuksen varsinaisessa tekstissä, ja siihen on 
sisällyttävä määräajat sekä velvollisuus korostaa ympäristömerkintälautakunnan kuulemisen 
jälkeen tehtyjä muutoksia ja dokumentoida ja selittää ne. Siten vältetään 
hyväksymismenettelyn pullonkaulat.

Tarkistus 75
John Bowis

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 EUEB:tä kuultuaan 
toimenpiteet, joilla vahvistetaan erityiset 
ympäristömerkin myöntämisperusteet 
kullekin tuoteryhmälle, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 6 artiklan 
soveltamiseen.

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.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, ettei myöntämisperusteita voida vahvistaa, elleivät ne ole 
kaikin puolin tarkistetussa 6 artiklassa edellytetyn elinkaarilähestymistavan mukaisia.
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Tarkistus 76
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä komissio

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä komissio

a) vahvistaa vaatimukset, joiden perusteella 
arvioidaan, täyttävätkö tietyt tuotteet 
ympäristömerkin myöntämisperusteet;

a) vahvistaa vaatimukset, joiden perusteella 
arvioidaan, täyttävätkö tietyt tuotteet 
ympäristömerkin myöntämisperusteet;

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 
on enintään kaksi vuotta;
d) määrittelee tuotteita koskevan sallitun 
vaihtelun asteen c alakohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten voimassaolon 
aikana.

Or. en

Perustelu

On ensiarvoisen tärkeää, että mekanismissa otetaan huomioon tuotteiden jatkuva 
parantaminen myös ympäristömerkkiä koskevien vaatimusten voimassaoloaikana. Tällä 
hetkellä tuoteperusteet on määritelty pitkäksi ajanjaksoksi (esim. kolmeksi vuodeksi), ja ne 
ovat joustamattomia. On vaikeaa 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.
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Tarkistus 77
Johannes Lebech

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ympäristömerkin 
myöntämisperusteita laadittaessa on 
vältettävä ottamasta käyttöön sellaisia 
toimenpiteitä, joiden täytäntöön 
paneminen saattaisi aiheuttaa pk-
yrityksille suhteettoman suuren 
hallinnollisen ja taloudellisen taakan.

Or. en

Tarkistus 78
Amalia Sartori, John Bowis

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 
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 
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toimivaltaiselle elimelle missä tahansa 
jäsenvaltiossa, jossa tuote aiotaan saattaa 
tai on saatettu markkinoille.
Ympäristömerkissä käytetään jompaa 
kumpaa liitteessä II esitetyistä muodoista.

Ympäristömerkissä käytetään jompaa 
kumpaa 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. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan rekisteröintiä vahvistamalla, että
rekisteröinti tehdään (riippumatta siitä, mistä tuote on peräisin) jossakin toimivaltaisessa 
elimessä siinä jäsenvaltiossa, jossa tuote on saatettu tai aiotaan saattaa markkinoille.

Tarkistus 79
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rekisteröityminen ympäristömerkin 
käyttöä varten

Sertifiointi ja rekisteröityminen
ympäristömerkin käyttöä varten

Or. de

Perustelu

Ympäristömerkin tapauksessa pelkkä tuotteen rekisteröiminen ei riitä. Riippumattoman 
elimen suorittama tarkastus on välttämätön, jotta ympäristömerkki voi nousta tarvitsemaansa 
asemaan (esimerkiksi sääntöjenmukaisuuden testaaminen).
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Tarkistus 80
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rekisteröintihakemukseen on sisällyttävä 
kaikki merkitykselliset asiakirjat, siten kuin 
ne on määritelty asiaa koskevassa 
komission toimenpiteessä, jolla 
vahvistetaan kyseistä tuoteryhmää 
koskevat ympäristömerkin 
myöntämisperusteet.

Rekisteröintihakemukseen on sisällyttävä 
kaikki merkitykselliset asiakirjat, siten kuin 
ne on määritelty asiaa koskevassa 
komission toimenpiteessä, jolla 
vahvistetaan kyseistä tuoteryhmää 
koskevat ympäristömerkin 
myöntämisperusteet. Taloudellisen 
toimijan on todistettava, että jokin 
riippumaton elin on vahvistanut 
ympäristömerkin myöntämisperusteiden 
noudattamisen.

Or. de

Perustelu

Ympäristömerkin tapauksessa pelkkä tuotteen rekisteröiminen ei riitä. Riippumattoman 
elimen suorittama tarkastus on välttämätön, jotta ympäristömerkki voi nousta tarvitsemaansa 
asemaan (esimerkiksi sääntöjenmukaisuuden testaaminen).

Tarkistus 81
Richard Seeber

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.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

9 artiklan 3 kohta on tarpeen poistaa kokonaan. Vuosimaksu pitää säilyttää, koska se on 
ympäristömerkkijärjestelmän rahoituksen perusta.

Tarkistus 82
Anders Wijkman

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. Ympäristömerkin myöntämistä 
koskevan hakemuksen käsittelystä on 
suoritettava hakemusmaksu.

Or. en

Perustelu

200 euron rekisteröintimaksu ei riitä kattamaan menettelyn hallinnollisia kuluja. Näin ollen 
jäsenvaltiot joutuvat subventoimaan menettelyä, mikä muodostaa esteen EU:n kukkasymbolin 
menestykselle ja sen yleistymiselle kaikkialla sisämarkkinoilla.

Tarkistus 83
Antonio De Blasio

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 200 
euron maksun. Hakemusmaksu on 
määritettävä suhteessa valmistusyhtiön 
kokoon. Jos maksu peritään, 
ympäristömerkkiä saa käyttää ainoastaan, 
jos maksu on suoritettu ajallaan.
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Or. hu

Perustelu

Ympäristömerkin käytöstä aiheutuvat hyödyt voivat olla tuntuvia vain, jos ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden noudattamisesta ei koidu kestämättömän suurta taakkaa tuottajille, 
valmistajille ja varsinkaan pk-yrityksille.

Tarkistus 84
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Toimivaltaisen elimen on selvitettävä,
täyttääkö tuote kyseessä olevaa 
tuoteryhmää koskevat ympäristömerkin 
myöntämisperusteet, kahden kuukauden 
kuluessa rekisteröintihakemuksen 
vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa muutetaan esittelijän esittämän tarkistuksen 20 sanamuotoa 
yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi tarkistuksissa 1 ja 5 käytetyn terminologian kanssa.
Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi ennen rekisteröintiä tarkistaa, täyttävätkö tuotteet 
tarvittavat vaatimukset.

Tarkistus 85
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotteen rekisteröineen toimivaltaisen 
elimen on ilmoitettava kustakin 
rekisteröinnistä komissiolle. Komissio 

6. Tuotteen rekisteröineen toimivaltaisen 
elimen on ilmoitettava kustakin 
rekisteröinnistä komissiolle. Komissio 
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laatii yhteisen rekisterin ja päivittää sitä 
säännöllisesti. Rekisterin on oltava 
julkisesti saatavilla. 

laatii yhteisen rekisterin ja päivittää sitä 
säännöllisesti. Rekisterin on oltava 
julkisesti saatavilla varsinkin Internetissä 
sekä jäsenvaltioiden viranomaisilta.

Or. hu

Perustelu

Kuluttajille on taattava mahdollisimman helppo keino tutustua ympäristömerkillä 
varustettujen tuotteiden luetteloon.

Tarkistus 86
John Bowis

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.

Or. en

Perustelu

Elintarviketuotteiden jättämisestä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on pidettävä 
kiinni, koska kyseisten tuotteiden luonteessa on suuria eroja ja koska niiden mukaan 
ottaminen saattaisi aiheuttaa sekaannusta kuluttajien keskuudessa.
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Tarkistus 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

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.

Komissio, jäsenvaltiot ja järjestelmään 
osallistuvat yhtiöt myöntävät yhteistyössä 
EUEB:n kanssa merkittävän määrän 
varoja yhteisön ympäristömerkin käytön 
edistämiseen järjestämällä kuluttajille, 
tuottajille, julkisille 
hankintaviranomaisille, kauppiaille, 
vähittäismyyjille ja suurelle yleisölle 
suunnattuja valistus- ja 
tiedotuskampanjoita tukien näin 
järjestelmän kehittämistä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kaikki toimijat osallistuvat EU:n ympäristömerkin edistämiseen.

Tarkistus 88
Antonio De Blasio

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, valmistajille
julkisille hankintaviranomaisille, 
kauppiaille, vähittäismyyjille ja suurelle 
yleisölle suunnattuja valistus- ja 
tiedotuskampanjoita tukien näin 
järjestelmän kehittämistä.
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Or. hu

Tarkistus 89
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asetettava 
ympäristömerkillä varustettujen 
tuotteiden ostamista julkisissa 
hankinnoissa koskevia tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Yksistään valistus- ja tiedotuskampanjat eivät riitä ympäristömerkin edistämiseen.
Jäsenvaltioiden pitäisi asettaa tavoitteita, jotka koskevat kyseisten tuotteiden ostamista 
julkisissa hankinnoissa.

Tarkistus 90
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edistämistoimia on toteutettava kaikilla 
23 virallisella kielellä käytettävissä olevan 
ympäristömerkin Internet-sivuston, 
komission järjestämän EU:n 
tiedotuskampanjan ja jäsenvaltioissa 
jaettavan tiedotusmateriaalin avulla.

Or. hu
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Tarkistus 91
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 9 ja 10 artiklan 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi toimivaltaisten elinten on 
käytävä läpi vertaisarviointi. 
Vertaisarvioinnissa käytetään luotettavia 
ja avoimia arviointiperusteita ja -sääntöjä.

Tämän asetuksen ja erityisesti 9 ja 10 
artiklan yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi toimivaltaisten elinten on 
jaettava keskenään tietoa ja kokemuksia 
säännöllisissä, institutionaalisissa 
puitteissa ja pyrittävä koordinoimaan 
toimivaltaisten kansallisten elinten 
työskentelyä ja palveluja.

Or. hu

Perustelu

On tarpeen järjestää toimivaltaisten viranomaisten välinen säännöllinen ja 
institutionaalisissa puitteissa tapahtuva kokemusten vaihto ja yhteistyö, jos halutaan parantaa 
ympäristömerkin käytön vaikuttavuutta ja tehdä tarkistusmenettelyissä muutoksia käytännön 
kokemusten perusteella.

Tarkistus 92
Johannes Lebech

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alustavaan raporttiin on sisällyttävä 
seuraavat tiedot:

Alustavaan raporttiin on sisällyttävä 
seuraavat tiedot:

– analyysi, jossa selvitetään, miten 
seuraavat, erityistä huolta aiheuttavat 
aineet ovat korvattavissa:
a) aineet, jotka täyttävät syöpää tai 
perimän muutoksia aiheuttavien tai 
lisääntymismyrkyllisten aineiden 
kategoriaan 1 tai 2 kuuluvien aineiden 
luokituskriteerit direktiivin 67/548/ETY 
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mukaisesti
b) aineet, jotka ovat hyvin pysyviä ja 
biologisesti erittäin kertyviä, pysyviä, 
biologisesti kertyviä ja myrkyllisiä, sekä 
aineet, joilla on hormonaalisia 
haittavaikutuksia.

– Määrällinen arvio tuoteryhmään 
liittyvistä mahdollisista 
ympäristöhyödyistä; arviossa on otettava 
huomioon myös muiden eurooppalaisten ja 
kansallisten ympäristömerkkien vastaavista 
tuoteryhmistä saatavat hyödyt;

– Määrällinen arvio tuoteryhmään 
liittyvistä mahdollisista 
ympäristöhyödyistä; arviossa on otettava 
huomioon myös muiden eurooppalaisten ja 
kansallisten ympäristömerkkien vastaavista 
tuoteryhmistä saatavat hyödyt;

– Perustelut tuoteryhmän valinnalle ja sen 
laajuudelle;

– Perustelut tuoteryhmän valinnalle ja sen 
laajuudelle;

– Mahdolliset kauppaan liittyvät 
näkökohdat;

– Mahdolliset kauppaan liittyvät 
näkökohdat;

– Analyysi muiden ympäristömerkkien 
myöntämisperusteista;

– Analyysi muiden ympäristömerkkien 
myöntämisperusteista;

– Voimassa olevat lait ja käsiteltävinä 
olevat lainsäädäntöaloitteet, joilla on 
merkitystä tuoteryhmän sektorin kannalta;

– Voimassa olevat lait ja käsiteltävinä 
olevat lainsäädäntöaloitteet, joilla on 
merkitystä tuoteryhmän sektorin kannalta;

– Yhteisön sisäiset markkinatiedot 
kyseiseltä sektorilta, mukaan luettuina 
määrät ja liikevaihto;

– Yhteisön sisäiset markkinatiedot 
kyseiseltä sektorilta, mukaan luettuina 
määrät ja liikevaihto;

– Ympäristömerkillä varustettujen 
tuotteiden nykyinen ja mahdollinen tuleva 
markkinaosuus;

– Ympäristömerkillä varustettujen 
tuotteiden nykyinen ja mahdollinen tuleva 
markkinaosuus;

– Tuoteryhmään liittyvien 
ympäristövaikutusten laajuus ja yleinen 
merkitys uusien tai olemassa olevien 
elinkaariarviointien perusteella. Myös 
muuta tieteellistä näyttöä voidaan käyttää. 
Kriittiset ja kiistanalaiset kysymykset on 
kuvattava yksityiskohtaisesti ja arvioitava;

– Tuoteryhmään liittyvien 
ympäristövaikutusten laajuus ja yleinen 
merkitys uusien tai olemassa olevien 
elinkaariarviointien perusteella. Myös 
muuta tieteellistä näyttöä voidaan käyttää. 
Kriittiset ja kiistanalaiset kysymykset on 
kuvattava yksityiskohtaisesti ja arvioitava;

– Viittaukset raportin laatimista varten 
kerättyihin ja siinä käytettyihin tietoihin.

– Viittaukset raportin laatimista varten 
kerättyihin ja siinä käytettyihin tietoihin.

Alustava raportti on asetettava saataville 
ympäristömerkille omistetuilla komission 
verkkosivuilla kommentteja varten ja 
viitemateriaaliksi myöntämisperusteiden 
laatimisen aikana.

Alustava raportti on asetettava saataville 
ympäristömerkille omistetuilla komission 
verkkosivuilla kommentteja varten ja 
viitemateriaaliksi myöntämisperusteiden 
laatimisen aikana.

Or. en
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Perustelu

Pysyäkseen ympäristöalan huippuosaamista ilmentävänä merkkinä ympäristömerkin pitäisi 
selkeästi edistää myrkyttömiä tuotteita ja tuotantoprosesseja ja kannustaa vaarallisten 
aineiden korvaamista.

Tarkistus 93
Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alustavaan raporttiin on sisällyttävä 
seuraavat tiedot:

Alustavaan raporttiin on sisällyttävä 
seuraavat tiedot:

– Määrällinen arvio tuoteryhmään 
liittyvistä mahdollisista 
ympäristöhyödyistä; arviossa on otettava 
huomioon myös muiden eurooppalaisten ja 
kansallisten ympäristömerkkien vastaavista 
tuoteryhmistä saatavat hyödyt;

– Määrällinen arvio tuoteryhmään 
liittyvistä mahdollisista 
ympäristöhyödyistä; arviossa on otettava 
huomioon myös muiden eurooppalaisten ja 
kansallisten ympäristömerkkien vastaavista 
tuoteryhmistä saatavat hyödyt;

– analyysi, jossa selvitetään, miten 
seuraavat, erityistä huolta aiheuttavat 
aineet ovat korvattavissa:
a) aineet, jotka täyttävät syöpää tai 
perimän muutoksia aiheuttavien tai 
lisääntymismyrkyllisten aineiden 
kategoriaan 1 tai 2 kuuluvien aineiden 
luokituskriteerit direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti
b) aineet, jotka ovat hyvin pysyviä ja 
biologisesti erittäin kertyviä, pysyviä, 
biologisesti kertyviä ja myrkyllisiä, sekä 
aineet, joilla on hormonaalisia 
haittavaikutuksia.

– Perustelut tuoteryhmän valinnalle ja sen 
laajuudelle;

– Perustelut tuoteryhmän valinnalle ja sen 
laajuudelle;

– Mahdolliset kauppaan liittyvät 
näkökohdat;

– Mahdolliset kauppaan liittyvät 
näkökohdat;

– Analyysi muiden ympäristömerkkien 
myöntämisperusteista;

– Analyysi muiden ympäristömerkkien 
myöntämisperusteista;

– Voimassa olevat lait ja käsiteltävinä – Voimassa olevat lait ja käsiteltävinä 
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olevat lainsäädäntöaloitteet, joilla on 
merkitystä tuoteryhmän sektorin kannalta;

olevat lainsäädäntöaloitteet, joilla on 
merkitystä tuoteryhmän sektorin kannalta;

– Yhteisön sisäiset markkinatiedot 
kyseiseltä sektorilta, mukaan luettuina 
määrät ja liikevaihto;

– Yhteisön sisäiset markkinatiedot 
kyseiseltä sektorilta, mukaan luettuina 
määrät ja liikevaihto;

– Ympäristömerkillä varustettujen 
tuotteiden nykyinen ja mahdollinen tuleva 
markkinaosuus;

– Ympäristömerkillä varustettujen 
tuotteiden nykyinen ja mahdollinen tuleva 
markkinaosuus;

– Tuoteryhmään liittyvien 
ympäristövaikutusten laajuus ja yleinen 
merkitys uusien tai olemassa olevien 
elinkaariarviointien perusteella. Myös 
muuta tieteellistä näyttöä voidaan käyttää. 
Kriittiset ja kiistanalaiset kysymykset on 
kuvattava yksityiskohtaisesti ja arvioitava;

– Tuoteryhmään liittyvien 
ympäristövaikutusten laajuus ja yleinen 
merkitys uusien tai olemassa olevien 
elinkaariarviointien perusteella. Myös 
muuta tieteellistä näyttöä voidaan käyttää. 
Kriittiset ja kiistanalaiset kysymykset on 
kuvattava yksityiskohtaisesti ja arvioitava;

– Viittaukset raportin laatimista varten 
kerättyihin ja siinä käytettyihin tietoihin.

– Viittaukset raportin laatimista varten 
kerättyihin ja siinä käytettyihin tietoihin.

Alustava raportti on asetettava saataville 
ympäristömerkille omistetuilla komission 
verkkosivuilla kommentteja varten ja 
viitemateriaaliksi myöntämisperusteiden 
laatimisen aikana.

Alustava raportti on asetettava saataville 
ympäristömerkille omistetuilla komission 
verkkosivuilla kommentteja varten ja 
viitemateriaaliksi myöntämisperusteiden 
laatimisen aikana.

Or. en

Perustelu

Pysyäkseen ympäristöalan huippuosaamista ilmentävänä merkkinä ympäristömerkin pitäisi 
selkeästi edistää myrkyttömiä tuotteita ja tuotantoprosesseja. Analyysi, jossa selvitetään 
mahdollisuudet korvata myrkylliset aineet, pitäisi näin olen sisällyttää ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden laadintaa koskevaan alustavaan raporttiin.

Tarkistus 94
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 1 alakohta – 9 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Analyysi sellaisten tuotteiden 
saatavuudesta jossakin tuoteryhmässä, 
jotka eivät sisällä sellaisia aineita tai 
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valmisteita, jotka on luokiteltu direktiivin 
67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY 
mukaisesti erittäin myrkyllisiksi, 
myrkyllisiksi, ympäristölle vaarallisiksi, 
syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi, eivätkä asetuksen 
1907/2006/EY (REACH-asetus) 57 
artiklassa tarkoitettuja aineita.

Or. en

Perustelu

Poikkeusten myöntämiseen tiettyjen vaarallisten aineiden pois sulkemista koskevista 
kriteereistä kaavailtujen erityisten kriteerien tapaan tarvitaan sellaisten samaan 
tuoteryhmään kuuluvien tuotteiden, jotka eivät sisällä kyseisiä aineita, saatavuuden 
arviointia.

Tarkistus 95
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alustava raportti on asetettava saataville 
ympäristömerkille omistetuilla komission 
verkkosivuilla kommentteja varten ja 
viitemateriaaliksi myöntämisperusteiden 
laatimisen aikana.

Alustava raportti on asetettava saataville 
ympäristömerkille omistetuilla komission 
verkkosivuilla, joiden on oltava 
käytettävissä kaikilla 23 virallisella 
kielellä, kommentteja varten ja 
viitemateriaaliksi myöntämisperusteiden 
laatimisen aikana.

Or. hu

Perustelu

Kaikkien jossakin tietyssä jäsenvaltiossa toimivien yritysten on voitava käyttää virallisilla 
Internet-sivuilla tarjolla olevia, ympäristömerkkiä koskevia tietoja.
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Tarkistus 96
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 2 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Niiden on perustuttava markkinoilla 
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana ja vastattava niin 
pitkälle kuin mahdollista parhaiten 
suoriutuvaa 10 prosenttia markkinoilla 
saatavilla olevista tuotteista.

– Niiden on perustuttava markkinoilla 
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana ja vastattava 
parhaiten suoriutuvaa huippuneljännestä 
(25 prosenttia) markkinoilla saatavilla 
olevista tuotteista.

Or. en

Perustelu

Rajan asettaminen kymmeneen prosenttiin markkinoilla ympäristönsuojelullisesti parhaiten 
suoriutuvista tuotteista saattaisi vaarantaa ympäristömerkkijärjestelmän, joka rajoittuisi 
koskemaan vain pienten lähimarkkinoiden tuotteita. Ympäristömerkkijärjestelmän todellisena 
tavoitteena pitäisi olla markkinoiden suuremman osuuden muuttaminen. CEFIC ehdottaakin 
sellaisen rajan asettamista, joka vastaa parhaiten suoriutuvien tuotteiden huippuneljännestä 
(25 prosenttia).

Tarkistus 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 2 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Niiden on perustuttava markkinoilla 
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana ja vastattava niin 
pitkälle kuin mahdollista parhaiten 
suoriutuvaa 10 prosenttia markkinoilla 
saatavilla olevista tuotteista.

– Niiden on perustuttava markkinoilla 
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana ja vastattava 
parhaiten suoriutuvaa 20 prosenttia
markkinoilla saatavilla olevista tuotteista.

Or. en
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Perustelu

Rajan asettaminen kymmeneen prosenttiin markkinoilla ympäristönsuojelullisesti parhaiten 
suoriutuvista tuotteista saattaisi vaarantaa ympäristömerkkijärjestelmän, joka rajoittuisi 
koskemaan vain pienten lähimarkkinoiden tuotteita. Ympäristömerkkijärjestelmän todellisena 
tavoitteena pitäisi olla markkinoiden suuremman osuuden muuttaminen. Näin ollen 
tarkistuksessa ehdotetaan sellaisen rajan asettamista, joka vastaa parhaiten suoriutuvaa 20 
prosenttia tuotteista.

Tarkistus 98
Johannes Lebech

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 2 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Niiden on perustuttava markkinoilla
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana ja vastattava niin 
pitkälle kuin mahdollista parhaiten 
suoriutuvaa 10 prosenttia markkinoilla 
saatavilla olevista tuotteista.

– Niiden on perustuttava sisämarkkinoilla 
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana sillä hetkellä, 
jolloin ne hyväksytään.

– Niiden on vastattava tiettyä 
prosenttiosuutta markkinoilla saatavilla 
olevista parhaiten suoriutuvista tuotteista 
10–20 prosentin vaihteluvälillä. Tarkka 
prosenttiosuus määritellään 
tapauskohtaisesti tuoteryhmästä riippuen 
tarkoituksena palkita markkinoilla olevat 
ympäristöystävällisimmät tuotteet ja 
edistää niitä sekä varmistaa, että 
kuluttajille tarjotaan riittävästi 
valinnanvaraa ympäristömerkillä 
varustetuissa tuotteissa.

Or. en

Perustelu

Se jos vain kymmenen prosenttia jonkin tuoteryhmän parhaiten suoriutuvista tuotteista 
palkitaan, ei ole sopiva periaate kaikkien tuoteryhmien tapauksessa.  Näin ollen tavoitteiden 
tarkka taso laadittaessa kutakin tuoteryhmää koskevia myöntämisperusteita pitäisi määritellä 
vaihteluvälillä 10–20 prosenttia. Myöntämisperusteiden pitäisi perustua tuotteiden kaikkiin 
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ympäristövaikutuksiin.

Tarkistus 99
Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 2 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Niiden on perustuttava markkinoilla
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana ja vastattava niin 
pitkälle kuin mahdollista parhaiten 
suoriutuvaa 10 prosenttia markkinoilla 
saatavilla olevista tuotteista.

– Niiden on perustuttava sisämarkkinoilla 
kussakin tuoteryhmässä parhaiten 
suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana sillä hetkellä, 
jolloin ne hyväksytään. Osuus 
määritellään tapauskohtaisesti 
tarkoituksena palkita markkinoilla olevat 
ympäristöystävällisimmät tuotteet, 
varmistaa, että kuluttajille tarjotaan 
riittävästi valinnanvaraa 
ympäristömerkillä varustetuissa tuotteissa 
ja että ympäristömerkillä varustetut 
tuotteet valtaavat huomattavan 
markkinaosuuden.

Or. en

Perustelu

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups. 

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 100
Gyula Hegyi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 2 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Niiden on perustuttava markkinoilla 
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana ja vastattava niin 
pitkälle kuin mahdollista parhaiten 
suoriutuvaa 10 prosenttia markkinoilla 
saatavilla olevista tuotteista.

– Niiden on perustuttava sisämarkkinoilla
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana ja vastattava niin 
pitkälle kuin mahdollista 10 prosenttia 
markkinoilla saatavilla olevista tuotteista 
sillä hetkellä, jolloin ne hyväksytään.

Or. en

Perustelu

On tarpeen tehdä selväksi, että ympäristömerkin myöntämisperusteiden valikoivuudesta 
päätetään myöntämisperusteiden hyväksymisen tai tarkistamisen hetkellä, eikä 
ympäristömerkin myöntämisperusteiden koko voimassaolokauden ajan. Ympäristömerkki on 
markkinoihin perustuva väline, jonka tavoitteena on näin ollen saattaa ympäristömerkillä 
varustettuja tuotteita Euroopan markkinoille, eikä sallia kussakin jäsenvaltiossa toimivien 
yritysten hakea merkkiä.

Tarkistus 101
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 2 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Niiden on perustuttava markkinoilla 
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana ja vastattava niin 
pitkälle kuin mahdollista parhaiten 
suoriutuvaa 10 prosenttia markkinoilla 
saatavilla olevista tuotteista.

– Niiden on perustuttava markkinoilla 
parhaiten suoriutuvien tuotteiden 
ympäristönsuojelulliseen tasoon niiden 
koko elinkaaren aikana ja vastattava niin 
pitkälle kuin mahdollista parhaiten 
suoriutuvaa 10 prosenttia markkinoilla 
saatavilla olevista tuotteista sillä hetkellä, 
jolloin ne hyväksytään.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus liittyy saman esittäjän 6 artiklaan esittämään tarkistukseen. On tarpeen tehdä 
selväksi, että ympäristömerkin myöntämisperusteiden valikoivuudesta päätetään 
myöntämisperusteiden hyväksymisen tai tarkistamisen hetkellä, eikä ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden koko voimassaolokauden ajan.

Tarkistus 102
Johannes Lebech

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 2 alakohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Niiden on perustuttava tuotteen 
merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin, ne 
on niin pitkälle kuin on kohtuudella 
mahdollista ilmaistava tuotteen 
ympäristönsuojelullista tasoa kuvaavien 
keskeisten teknisten indikaattoreiden avulla 
ja niiden on sovelluttava tämän asetuksen 
mukaiseen arviointiin. 

– Niiden on perustuttava tuotteen 
ympäristövaikutuksiin, ne on niin pitkälle 
kuin on kohtuudella mahdollista ilmaistava 
tuotteen ympäristönsuojelullista tasoa 
kuvaavien keskeisten teknisten 
indikaattoreiden avulla ja niiden on 
sovelluttava tämän asetuksen mukaiseen 
arviointiin.

Or. en

Perustelu

Se jos vain kymmenen prosenttia jonkin tuoteryhmän parhaiten suoriutuvista tuotteista 
palkitaan, ei ole sopiva periaate kaikkien tuoteryhmien tapauksessa. Näin ollen tavoitteiden 
tarkka taso laadittaessa kutakin tuoteryhmää koskevia myöntämisperusteita pitäisi määritellä 
vaihteluvälillä 10–20 prosenttia. Myöntämisperusteiden pitäisi perustua tuotteiden kaikkiin 
ympäristövaikutuksiin.

Tarkistus 103
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Liite I – B kohta

Komission teksti Tarkistus

B. LYHENNETTY MENETTELY, KUN 
MYÖNTÄMISPERUSTEET ON 

Poistetaan.
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LAADITTU TOISESSA 
YMPÄRISTÖMERKKIJÄRJESTELMÄS
SÄ
Komissiolle annetaan yksi raportti. 
Raporttiin on sisällyttävä osa, jossa 
osoitetaan, että liitteessä I olevassa A 
osassa esitetyt tekniset ja kuulemista 
koskevat vaatimukset on täytetty, sekä 
myöntämisperuste-ehdotus, käsikirja 
ympäristömerkin mahdollisille käyttäjille 
ja toimivaltaisille elimille ja käsikirja 
julkisista hankintamenettelyistä 
vastaaville viranomaisille.
Jos komissio katsoo, että raportti ja 
myöntämisperusteet täyttävät liitteessä I 
olevassa A osassa esitetyt vaatimukset, 
raportti ja myöntämisperuste-ehdotus 
asetetaan kahden kuukauden ajaksi 
saataville ympäristömerkille omistetuilla 
komission verkkosivuilla julkista 
kuulemista ja kommentteja varten.
Kaikkiin julkisen kuulemisen aikana 
saatuihin kommentteihin on vastattava ja 
ilmoitettava, onko ne hyväksytty vai 
hylätty ja miksi. Jollei julkisen 
kuulemisen aikana tehdä muutoksia ja jos 
yksikään jäsenvaltio ei pyydä avoimen 
työryhmäkokouksen järjestämistä, 
komissio voi hyväksyä 
myöntämisperusteet.
Jonkin jäsenvaltion sitä pyytäessä 
myöntämisperuste-ehdotuksesta on 
järjestettävä avoin työryhmäkokous, 
johon osallistuvat kaikki sidosryhmät, 
kuten toimivaltaiset elimet, teollisuus, 
myös pk-yritykset, ammattijärjestöt, 
vähittäismyyjät, maahantuojat sekä 
ympäristö- ja kuluttajajärjestöt. Myös 
komissio osallistuu tähän kokoukseen. 
Jollei julkisen kuulemisen aikana tai 
työryhmäkokouksessa tehdä muutoksia, 
komissio voi hyväksyä 
myöntämisperusteet. 

Or. en
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Perustelu

Päinvastoin kuin EU:n kukkasymbolijärjestelmä, jossa merkin myöntämisperusteet 
vahvistetaan eurooppalaisen konsensuksen pohjalta, sidosryhmien osallistuminen kansallisiin 
ympäristömerkkejä koskeviin neuvoa-antaviin ja myöntämisperusteita laativiin foorumeihin 
(esimerkiksi Sininen enkeli -merkki tai pohjoismainen Joutsenmerkki) rajoittuu kansallisiin 
sidosryhmiin. Lyhennetty menettely, jossa myöntämisperusteet on laadittu kansallisella 
tasolla, muodostaa esteen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle, ja joidenkin sen myötä 
laadittujen perusteiden voidaan katsoa edustavan protektionismia.

Tarkistus 104
Maria Berger

Ehdotus asetukseksi
Liite II– 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vuosimaksu
Jäsenvaltiot voivat vaatia kutakin hakijaa, 
jolle on myönnetty ympäristömerkki, 
maksamaan merkin käytöstä 
vuosimaksun merkin myöntäneelle 
toimivaltaiselle elimelle.
Maksun kattaman ajan pitäisi alkaa 
päivästä, jona ympäristömerkki 
myönnettiin hakijalle.
Vuosimaksu voidaan laskea siten, että 
varmistetaan, että merkkiohjelman 
toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset 
tulevat täysin katetuiksi, ottaen huomioon 
sekä hakemusmaksun että 
todentamismaksut.

Or. en
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