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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse 
ökomärgise kava kohta
(KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0401);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0279/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Ühenduse ökomärgise kava 
lihtsustamiseks ning ökomärgise 
kasutamisega seotud halduskoormuse 
vähendamiseks tuleks juurutada 
registreerimissüsteem. Registreerimine 
toimub pärast seda, kui on kontrollitud, et 
toode vastab konkreetsele toodete 
kategooriale kehtestatud kriteeriumidele.

Or. en
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Selgitus

Endise süsteemi asendamine registreerimiskorraga ei tohiks vähendada eelkontrollide 
tõhusust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Komisjon ja liikmesriigid peavad 
tagama, et teadlikkuse tõstmise 
kampaaniatele ja ökomärgise 
propageerimisele oleks eraldatud 
vajalikke rahalisi vahendeid.

Or. en

Selgitus

EL ja liikmesriigid peavad toetama ökomärgise propageerimist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vältimaks mahemärgiga segiminemist ning töödeldud ja töötlemata toiduainete (nt vee) vahel 
vahe tegemist on parem mitte võtta selliseid meetmeid, mis näeksid ette määruse kohaldamist 
ainult töödeldud toiduainetele ning kalandus- ja vesiviljelussaadustele.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökomärgist ei tohi anda kaupadele, mis 
sisaldavad direktiivide 67/548/EMÜ ja 
1999/45/EÜ mõistes väga mürgiseks, 
mürgiseks, keskkonnale ohtlikuks, 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivtoksiliseks klassifitseeritud 
aineid või valmistisi, ega määruse 
1907/2006/EÜ (REACH) artiklis 57 
nimetatud ainetele. 
Teatavate kaubakategooriate jaoks võib 
komisjon võtta meetmed, et kehtestada 
eelmises lõigus sätestatud korra erandid.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
osi, võetakse vastu vastavalt artikli 16 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Et ökomärgisega tooted vastaksid nende kvaliteedile ja kemikaaliohutusele seatud kõrgetele 
ootustele, on vaja uuesti kehtestada ohtlike ainete keelustamise üldine põhimõte ja seejärel 
lubada komiteemenetluse teel teha teatavate tootekategooriate jaoks mõnesid erandeid. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädevad asutused viivad 
kontrollimisprotsessi läbi järjepideval ja 
usaldusväärsel moel standardite seeria 
EN 45000 või samaväärsete 
rahvusvaheliste standardite kohaselt.

Or. en
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Selgitus

See on vajalik kontrollimenetluse kõrge kvaliteedi tagamiseks vastavalt ELi ja 
rahvusvahelistele standarditele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab, et EUEB järgib oma 
tegevuses igast konkreetsest tooterühmast 
huvitatud osaliste (nt pädevad asutused, 
tootjad, jaemüüjad, maaletoojad, 
keskkonnakaitseorganisatsioonid ja 
tarbijaorganisatsioonid) tasakaalustatud 
osaluse põhimõtet.

2. Komisjon tagab, et EUEB järgib oma 
tegevuses igast konkreetsest tooterühmast 
huvitatud osaliste (nt pädevad asutused, 
tootjad, teenuseosutajad, VKEd,
jaemüüjad, maaletoojad, 
keskkonnakaitseorganisatsioonid ja 
tarbijaorganisatsioonid) tasakaalustatud 
osaluse põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Õigusmärgise komisjon peab tagama sidusrühmade tasakaalustatud esindatuse. Välja jäeti 
mõned kategooriad, mida on eraldi nimetatud eelmises määruses. Oluline on tagada, et 
hõlmatud oleksid VKEde esindajad.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ökomärgise kriteeriumid peavad 
põhinema toodete keskkonnategevuse
tulemuslikkusel, võttes arvesse ühenduse 
viimaseid strateegilisi eesmärke keskkonna 
valdkonnas.

1. Ökomärgise kriteeriumidega 
määratakse kindlaks keskkonnanõuded, 
millele toode ökomärgise saamiseks peab 
vastama ja need kriteeriumid peavad 
põhinema teaduslikul analüüsil, millega 
hinnatakse toodete keskkonnategevuse
tulemuslikkust, võttes arvesse ühenduse 
viimaseid strateegilisi eesmärke keskkonna 
valdkonnas.

Or. en
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Selgitus

Esimese asjana tasub meenutada kriteeriumide funktsiooni (see muudatusettepanek lihtsalt 
muudab lõike 3 teksti asukohta, vt muudatusettepanekut 9).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kriteeriumides tuleb arvesse võtta turul olevate toodete kõige olulisemat keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tekst tõsteti selle artikli lõikesse 1 (vt muudatusettepanekut 7).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon peab tagama, et 
kriteeriumide väljatöötamisel ja 
läbivaatamisel pööratakse suurt 
tähelepanu loomkatsete vähendamisele.

Or. en

Selgitus

Ökomärgise kriteeriumid peaksid proovima suunata turgu loomkatsete vähendamisele.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid ja pädevad asutused võivad 
pärast EUEBiga ja komisjoniga
konsulteerimist algatada ökomärgise 
kriteeriumide väljatöötamise ja 
läbivaatamise ning seda juhtida. EUEBis 
esindatud sidusrühmadele võidakse teha 
ülesandeks kriteeriumide väljatöötamise 
juhtimine, tingimusel, et need 
sidusrühmad suudavad tõendada 
asjatundlikkust toote valdkonnas ning 
võimet juhtida protsessi neutraalselt ja 
käesoleva määruse eesmärkidega 
kooskõlas. 

Or. en

Selgitus

Oluline on, et tsentraliseeritud asutusel oleks ülevaade menetluse väljatöötamisest. Menetluse 
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sõltumatuse ja läbipaistvuse ning ökomärgise suhtes üldsuse usalduse tagamiseks tuleb 
kasutusele võtta filter, et mitte iga sidusrühm ei saaks hakata juhtima kriteeriumide 
väljatöötamist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need dokumendid esitatakse komisjonile.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on muuta menetlust selgemaks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud põhjustel ei tohiks toiduaineid määruses kavandatud kujul lisada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui tekib vajadus kriteeriume 
vähemolulisel määral muuta, võib selleks 



PE418.115v01-00 12/22 PR\760051ET.doc

ET

kohaldada I lisa punktis B a sätestatud 
lühendatud läbivaatamismenetlust.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et oleks olemas tõhus ja kiiresti kasutatav vahend kriteeriumides väikeste ja 
vähemoluliste muudatuste tegemiseks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Ühe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest ja pärast EUEBga 
konsulteerimist ning artiklis 1 nimetatud 
eesmärke ja põhimõtteid järgides koostab 
ja avaldab komisjon ühenduse 
ökomärgise töökava, mis määratleb 
eesmärgid ja mis sisaldab 
mitteammendavat tooterühmade loetelu, 
mida peetakse ühenduse meetmete jaoks 
prioriteetseks. Seda kava tuleks 
regulaarselt ajakohastada.

Or. en

Selgitus

Uute kriteeriumide väljatöötamisest ülevaate andmiseks ja nende väljatöötamisega seotud 
mõnede perspektiivide määratlemiseks oleks kasulik omada töökava.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 nimetatud meetmed võetakse 
vastu ja avaldatakse hiljemalt [180] päeva 
pärast seda, kui artiklis 7 nimetatud 
dokumendid on komisjonile esitatud.
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Or. en

Selgitus

Pärast tehnilise hindamise läbiviimist peab komisjon kriteeriumid kiiresti heaks kiitma.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ökomärgise kasutamiseks peavad kõik 
ettevõtjad esitama taotluse ühele artiklis 4 
nimetatud pädevale asutusele vastavalt 
järgmistele eeskirjadele:

Or. en

Selgitus

Teksti lihtsustamine.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Registreerimise taotluses esitatakse 
müüja nimi ja aadress, tooterühm ja toote 
täielik kirjeldus. 

2. Registreerimise taotluses esitatakse 
ettevõtja nimi ja aadress, tooterühm ja 
toote täielik kirjeldus.

Or. en

Selgitus

Mitte ainult müüja ei või taotleda registreerimist; “ettevõtja” tundub kohasem.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Pädev asutus, kellele esitatakse 
registreerimistaotlus, võib 
registreerimistoimingute eest nõuda kuni 
200 euro suurust tasu. VKEdelt tuleks igal 
juhul nõuda vähemalt 25% väiksemat 
tasu. Tasu nõudmise korral võib 
ökomärgist kasutada tingimusel, et tasu on 
makstud õigel ajal.

Or. en

Selgitus

See põhimõte tuleks kehtestada, sest väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on ökomärgist 
raskem taotleda. Seetõttu tuleks neid sooduskohtlemisega julgustada.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kahe kuu jooksul pärast 
registreerimistaotluse saamist hindab
asjaomane pädev asutus, kas toode vastab 
kõnealuse tooterühma ökomärgise 
kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et enne registreerimist peab pädev asutus hindama toote vastavust 
ökomärgise nõuetele.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui toode vastab ökomärgise 
kriteeriumidele, omistab pädev asutus 
tootele registreerimisnumbri.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Toote registreerinud pädev asutus teatab 
igast registreerimisest komisjonile. 
Komisjon loob ühtse registri ja ajakohastab 
seda regulaarselt. Register on avalik, 
eelkõige tagatakse sellele juurdepääs 
interneti kaudu.

Or. en

Selgitus

Tarbijatel peaks olema võimalik kiiresti ja kergesti kontrollida, kas toode kannab tõepoolest 
ökomärgist.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vt eespoolt toiduainetega seotud selgitust.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid ja komisjon propageerivad 
koostöös EUEBiga ühenduse ökomärgise 
kasutamist teadlikkuse tõstmise ürituste ja 
teabekampaaniatega, mis on suunatud 
tarbijatele, tootjatele, avalik-õiguslikele 
ostjatele, hulgimüüjatele, jaemüüjatele ja 
avalikkusele, sh koolidele, toetades nii 
kava arengut ja julgustades kava 
kasutuselevõttu, eriti ettevõtetele ja 
eelkõige VKEdele mõeldud kasutajatoe 
sisseseadmisega.

Or. en

Selgitus

Edendusmeetme raames ei tuleks rahastada mitte ainult teabekampaaniaid, vaid selle asemel 
tuleks ettevõtjatele, kes soovivad tootele taotleda ökomärgist, jagada praktilist abi.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastastikune hindamine Teabe ja heade tavade vahetus
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Or. en

Selgitus

Pädevaid asutusi tuleb julgustada koostööle.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et tagada artiklite 9 ja 10 ühtne 
kohaldamine, korraldavad pädevad 
asutused vastastikuse hindamise.
Vastastikune hindamine toimub mõistlike
ja läbipaistvate hindamiskriteeriumide ja -
sätete alusel.

Selleks, et tagada määruse ja eelkõige 
selle artiklite 9 ja 10 ühtne kohaldamine,
peaksid pädevad asutused vahetama teavet 
ja kogemusi ning püüdma koordineerida 
liikmesriikide pädevate asutuste tööd ja 
pakutavaid teenuseid.

Or. en

Selgitus

Pädevaid asutusi tuleb julgustada koostööle.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ühenduse ökomärgise kava 
rakendamise aruande hiljemalt [määrata 
konkreetne kuupäev – viie aasta jooksul 
pärast avaldamist]. Aruandesse märgitakse 
ka kava võimaliku läbivaatamise osad.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ühenduse ökomärgise kava 
rakendamise ja eelkõige artikli 12 
rakendamise aruande hiljemalt [määrata 
konkreetne kuupäev – viie aasta jooksul 
pärast avaldamist]. Aruandesse märgitakse 
ka töökavas määratletud eesmärkide osas 
saavutatu ja kava võimaliku läbivaatamise 
osad.

Or. en

Selgitus

Oluline on täpselt jälgida ökomärgise arengut, vahendite kasutamist ja eesmärkide täitmist 
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või mittetäitmist ning mittetäitmise põhjuseid.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta artikli 9 lõikes 3 
sätestatud tasu ülemmäära ja käesoleva 
määruse lisasid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt B a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(B a.) KRITEERIUMIDE 
LÜHENDATUD 
LÄBIVAATAMISMENETLUS
Komisjon koostab aruande, mis sisaldab 
järgmisi osi:

- selgitus, miks puudub vajadus 
kriteeriumide täieliku 
läbivaatamise järele ja miks piisab 
vaid kriteeriumide ja nende 
rangusastme ajakohastamisest, 

- tehniline osa, mis ajakohastab 
kriteeriumide kehtestamisel 
aluseks olnud turuandmeid,

- muudetud kriteeriumide 
ettepaneku kavand, 

- üldise keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse kvantitatiivsed 
näitajad, mida muudetud 
kriteeriumidega soovitakse 



PR\760051ET.doc 19/22 PE418.115v01-00

ET

saavutada, võrrelduna turul 
olevate keskmiste toodetega,

- muudetud käsiraamat ökomärgise 
võimalikele kasutajatele ja 
pädevatele asutustele,

- ja muudetud käsiraamat 
riigihankelepinguid sõlmivatele 
asutustele.

Aruanne ja kriteeriumide ettepaneku 
kavand esitatakse tagasiside saamiseks 
avalikule arutelule ja avaldatakse 
komisjoni ökomärgise veebisaidil kaheks 
kuuks.
Kõikidele avalikkusega konsulteerimise 
ajal saadud kommentaaridele vastatakse, 
kas need aktsepteeritakse või mitte ja 
miks. 
Võttes arvesse avaliku arutelu jooksul 
tehtud muudatusi, võib komisjon vastavalt 
artiklile 8 kriteeriumid vastu võtta, kui 
ükski liikmesriik ei taotle töörühma 
avatud koosolekut. 
Kui mõni liikmesriik seda soovib, 
korraldatakse muudetud kriteeriumide 
kavandi osas töörühma avatud koosolek, 
kus osalevad kõik huvitatud osalised 
(pädevad asutused, tööstus (sh VKEd), 
ametiühingud, jaemüüjad, maaletoojad 
ning keskkonna- ja 
tarbijaorganisatsioonid). Koosolekul 
osaleb ka komisjon. 
Võttes arvesse avaliku arutelu jooksul või 
töörühma koosoleku ajal tehtud 
muudatusi, võib komisjon vastavalt 
artiklile 8 kriteeriumid vastu võtta.

Or. en

Selgitus

Selgitus: Ökomärgise edukuse üks olulisimaid elemente on tõsiasi, et kriteeriume on võimalik 
kiiresti ajakohastada, kui tegemist ei ole kriteeriumi üksiku elemendi olulise muudatusega. 
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SELETUSKIRI

Ökomärgis on vabatahtlik märgis, mille eesmärk on propageerida Euroopas selliste suure 
tõhususega toodete levitamist, millel on kogu olelusringi jooksul väike keskkonnamõju.

Selleks on teatavate tootekategooriate jaoks kehtestatud teatud kindlad ökoloogilise kvaliteedi 
standardid (me nimetame neid siin „kriteeriumideks“). Praegu on olemas 26 tootekategooriat, 
622 litsentsi ja üle 3000 toote ja teenuse − detergendid, paber, riideesemed (sh kingad ja 
tekstiilid), turismitooted, matkatarbed jne −, millele on antud ökomärgis.

Märgis ja seda sümboliseeriv lill on tõhustavad elemendid, mis julgustavad ettevõtteid tänu 
märgisega varustatud toodete keskkonnakriteeriumide pidevale ajakohastamisele tegema 
jõupingutusi turul olevate toodete ökoloogilise kvaliteedi üldiseks tõstmiseks. 

Euroopa säästva tootmise ja tarbimise tegevuskava abil ja eelkõige ökomärgise määruse, 
EMASi määruse (KOM(2008)0402) ja ökodisaini direktiivi (KOM(2008)0399) 
läbivaatamisega ning samuti keskkonnasäästlikke riigihankeid käsitlevat teatist (KOM 
(2008)408) arvesse võttes tahab liit julgustada kasutama laiemalt seda vabatahtlikku, 
integreeritud süsteemi, mis julgustab ettevõtteid parendama tooteid ja saavutama vastavust 
kõrgematele energiatõhususe ja keskkonnasäästlikkuse standarditele. 

Turult tulevad ökomärgise kohta vastuolulised signaalid. Selle sertifitseerimismeetodi 
peaaegu kümne aasta pikkuse kehtivusaja jooksul saadud kogemused viitavad sellele, et 
süsteemi teatavate olulise tähtsusega aspektidega tegelemiseks on vaja otsustavamalt sekkuda.

Ühelt poolt taotlevad ökomärgist järjest enam väga erinevates valdkondades tegutsevad 
ettevõtted. Ettevõtjad on teadlikud lisaväärtusest, mida neile annab see erapooletu 
sertifitseerimismenetlus, mida tarbijad − rühm, kes on praegu seoses keskkonnakaitsega 
rohkem huvitatud ettevõtete sotsiaalse vastutuse teemast − hindavad.

Veel üks eelis seisneb ökomärgise üle kogu Euroopa levimise võimaluses, mida tunnistavad ja 
soovivad mitmed ettevõtted.

Erinevalt teistest Euroopas kasutusel olevatest märgistest on see paljudele tundmatu: selle 
tähtsust ei ole vääriliselt hinnatud ja seetõttu ei ole tunnustatud ka ökoloogilisi näitajaid, mille 
propageerimiseks see märgis ette on nähtud. Tõepoolest, piisab vaid ökomärgise võrdlemisest 
sarnaste funktsioonidega riiklike märgistega, et mõista, et Euroopa märgis on vähem levinud 
ja vähem tuntud.

Lisaks kipuvad asjassepuutuvates valdkondades tegutsevad ettevõtjad ja valitsusvälised 
organisatsioonid olema kriitilised kriteeriumide heakskiitmiseks kuluva liigse aja 
(heakskiitmiseks võib kuluda üle nelja aasta) ning sarnaste tootekategooriate jaoks 
kehtestatud kriteeriumide vahelise ühtluse puudumise suhtes.

Peale selle puudub kooskõlastus võrreldavate riiklike märgistega, mis lähtuvad mõnel juhul 
sama tüübi puhul erinevatest parameetritest ja on ökomärgisest soodsamalt saadud. 

Nende probleemide lahendamiseks tutvustas komisjon uue määruse ettepanekut. Raportöör 
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toetab seda ettepanekut suuremas osas. 

Ettepanek sisaldab mitmeid muudatusi seoses kriteeriumide heakskiitmisega ja märgise 
andmise uue süsteemiga.

Vana süsteem, mille kohaselt nõuti lepingut pädeva asutuse ja ettevõtja vahel, on asendatud 
registreerimissüsteemiga. 

Lisatud on sätted, mille eesmärk on parandada kooskõlastamist riiklike 
sertifitseerimissüsteemidega. 

Mitmetasandilise lähenemisviisi hõlbustamiseks on mitmed osalised − komisjon, liikmesriigid 
ja asjassepuutuvates valdkondades tegutsevad ettevõtjad − volitatud süsteemi propageerima ja 
mängima kriteeriumide väljatöötamisel ja täpsel määratlemisel juhtrolli.

Komisjoni ettepanekus võetakse kasutusele mitmed uued tootekategooriad, sh töödeldud 
toiduained, kalandus- ja vesiviljelustooted.

Raportööri ettepanek

Raportöör on esitanud ettepaneku kohta mitu muudatust, mis põhinevad järgmisel kolmel 
suunisel: 

– tarbijate usaldust kõrgetesse ökoloogilise kvaliteedi standarditesse, mida ökomärgis 
esindab, tuleb hoida; 

– ökomärgist tuleb paremini levitada tarbijate teadlikkuse tõstmise meetmete ja 
märgistuskõlblike tootekategooriate arvu suurendamise abil; 

– tuleb tagada, et kriteeriumide heakskiitmise menetlus peaks ajaga ja turul toimuva 
tooteuuenduse tasemega sammu, säilitades keskkonnasäästlikkuse ja kaasates kõiki 
asjassepuutuvate valdkondade ettevõtjaid ja huvitatud osalisi. 

Raportöör jättis kõrvale töödeldud toiduainete ning kalandus- ja vesiviljelustoodetele tehtud 
viited, sest ei ole soovitatav neid tootekategooriaid erinevalt käsitleda ja veel vähem 
kohaldada erinevaid reegleid töödeldud ja töötlemata toiduainetele. Oluline on vältida ka 
mahetoodetega segiminemise riski. 

Seetõttu näib, et parim lahendus on lasta ekspertidel otsustada, kas anda ökomärgis üht või 
teist tüüpi toiduainele, sest ainult vajalike tehniliste teadmistega inimesed võivad hinnata 
toiduaine kogu olelusringi keskkonnasäästlikkuse astet. 

Uue menetlusega seoses on oluline sõnaselgelt välja öelda, et uue toote registreerimisele 
ökomärgise all peab alati eelnema kriteeriumidele vastavuse kontroll, st kontroll, mis ei ole 
pelgalt dokumentaalne. Seetõttu võttis raportöör spetsiaalse muudatusettepaneku abil uuesti 
kasutusele mõiste „eelkontrollid“, mis tuleb läbi viia enne ökomärgise andmist. 
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Arvestades märgise vabatahtlikku iseloomu ja tarbijate kõrgeid ootusi ökomärgise lille 
kandvatele toodetele võttis raportöör uuesti kasutusele sätte, mille kohaselt ei saa ökomärgist 
anda toodetele, mis sisaldavad tarbijate tervisele või keskkonnale ohtlikke aineid.

Kuigi ökomärgisega seotud sertifitseerimisesüsteemi usaldusväärsust tuleb hoida, on oluline 
märgist kandvate toodete jaoks säilitada tarbijate tervise ja keskkonna kaitse üldpõhimõte. 

Sellele vaatamata teeb raportöör, olles teadlik sellest, et keeld võib piirata ökomärgise 
kasutamist suurema hulga tootekategooriate puhul, ettepaneku, et komisjon kehtestaks 
komiteemenetluse kaudu teatavate kindlate tootekategooriate jaoks põhjendatud erandid 
eespool nimetatud põhimõttest.

Samuti, arvestades, et ELi õiguslik raamistik (REACH, GRIS, jt) on järjest enam suunatud 
loomkatsete vähendamisele, usub raportöör, et eespool nimetatud põhimõte peaks samuti 
olema vabatahtliku ökomärgise kava osa, mille eesmärk on selliste toodete väljatöötamine ja 
sertifitseerimine, mis vastavad kõrgeimatele keskkonnastandarditele.

Teatavatele tootekategooriatele kehtestatud kriteeriumide heakskiitmise menetlusega seoses 
on paljud asjassepuutuvates valdkondades tegutsevad ettevõtjad kriitilised heakskiitmise 
menetluse kestuse ja varem heakskiidetud kriteeriumide kiire iganemise suhtes, mis tekib turu 
suundumuste muutuse tagajärjel.

Siinkohal on raportööril kaks ettepanekut: 

– kriteeriumide heakskiitmisel tekkiva viivituse vältimiseks kehtestada maksimaalselt 180 
päeva pikkune ajavahemik komisjonipoolse kriteeriumide hindamise lõpuleviimise ja 
heakskiitmise vahel; 

– kriteeriumide lihtsustatud ja lühendatud läbivaatamismenetluse kehtestamine vähemoluliste 
muudatuste tegemiseks kriteeriumides (vt uut lisa).

Edendustegevuse osas (endine määruse artikkel 12) on vaja parandada tarbijate teavitamist ja 
korraldada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, kasutades samal ajal ELi rahalisi vahendeid 
ettevõtete nõustamiseks tootekategooriate registreerimise praktilistes aspektides.

Oluline on ka pöörata erilist tähelepanu VKEdele, tõstes nende teadlikkust ökomärgisest ja 
aidates neil osaleda kriteeriumidega seotud otsuste langetamisel, võttes samal ajal arvesse 
nende erilisi vajadusi. 

Lõpetuseks olgu öeldud, et raportöör näeb ökomärgises äärmiselt kasulikku vahendit Euroopa 
toodete keskkonnasäästlikkuse suurendamiseks ning uurimistööde ja tehnoloogiliste 
uuenduste ergutamiseks.

Ülesanne on koostada täpsed parameetrid, mis võtavad arvesse toote või teenuse ökoloogilisi 
näitajaid kogu olelusringi jooksul. Vajame kriteeriume, mis on usaldusväärsed ja mida ei 
ohusta moonutamine, et tagada kvaliteet kogu toote olelusringi jooksul ja säilitada tarbijate 
usaldus ökomärgisesse. 


