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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közösségi ökocímkerendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0401),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C6-0279/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közösségi ökocímkerendszer 
egyszerűsítéséhez és az ökocímke 
használatával járó adminisztratív terhek 
csökkentéséhez a jelenlegi értékelési és 
ellenőrzési eljárásokat nyilvántartási 
rendszerrel kell felváltani.

(6) A közösségi ökocímkerendszer 
egyszerűsítéséhez és az ökocímke 
használatával járó adminisztratív terhek 
csökkentéséhez nyilvántartási rendszer 
bevezetése szükséges. A nyilvántartásba 
vételt annak megállapítását követően 
hagyják jóvá, hogy a termék megfelel-e a 
konkrét termékkategóriára vonatkozó 
követelményeknek.
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Or. en

Indokolás

A korábbi rendszernek egy nyilvántartási folyamattal történő helyettesítése nem csökkentené 
az előzetes ellenőrzések hatékonyságát.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kellene a szükséges források 
elkülönítését figyelemfelkeltő 
kampányokra és az ökocímke 
népszerűsítésére.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak és a tagállamoknak folytatniuk kell az ökocímke népszerűsítését.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikke értelmében vett 
élelmiszertermékek tekintetében ez a 
rendelet csak a feldolgozott 
élelmiszerekre, valamint a halászati és az 
akvakultúra-termékekre alkalmazandó.

törölve

Or. en
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Indokolás

A „bio-” jelöléssel történő összetévesztés, valamint a feldolgozott és nem feldolgozott 
élelmiszerek (pl. víz) közötti különbségtétel érdekében célszerűbb eltekinteni olyan konkrét 
intézkedések bevezetésétől, amelyek e rendelet hatályát kizárólag feldolgozott, illetve 
halászati és akvakultúra-termékekre korlátozzák.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem ítélhető oda az ökocímke olyan 
terméknek, amely a 67/548/EGK irányelv 
vagy az 1999/45/EK irányelv értelmében 
igen mérgező, mérgező, környezetre 
veszélyes, rákkeltő, mutagén vagy a 
szaporodóképességre káros besorolású, 
sem az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 
57. cikkében hivatkozott anyagoknak.
Konkrét termékkategóriák tekintetében a 
Bizottság a fenti albekezdéstől való 
eltérésre irányuló intézkedéseket fogadhat 
el.
Az e rendelet nem lényegi elemeinek 
módosítására irányuló ilyen 
intézkedéseket a 16. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az ökocímkével ellátott termékek minőségével és kémiai biztonságával kapcsolatos fokozott 
elvárások kielégítése érdekében vissza kell állítani a veszélyes anyagok tilalmának általános 
elvét, majd konkrét termékkategóriák esetében a komitológiai eljárás révén lehetővé tenni 
bizonyos eltéréseket.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ellenőrzési folyamatot az illetékes 
szervek egységes és megbízható módon 
végzik az EN 45000 szabványsorozatnak 
vagy egyenértékű nemzetközi 
szabványoknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az ellenőrzési folyamat magas színvonalának biztosítása uniós és 
nemzetközi szabványok alapján.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság gondoskodik róla, hogy az 
EUÖB saját működési területén belül az 
egyes termékcsoportokban érdekelt felek, 
így a felelős szervek, a gyártók, a 
kiskereskedők, az importőrök, a környezet-
és fogyasztóvédelmi szervezetek a 
bizottságon belül egyenlő arányban 
képviseltessék magukat.

(2) A Bizottság gondoskodik róla, hogy az 
EUÖB saját működési területén belül az 
egyes termékcsoportokban érdekelt felek, 
így a felelős szervek, a gyártók és 
szolgáltatók, a kkv-k, a kiskereskedők, az 
importőrök, a környezet- és 
fogyasztóvédelmi szervezetek a 
bizottságon belül egyenlő arányban 
képviseltessék magukat.

Or. en

Indokolás

Az ökocímkézésért felelős bizottságnak az érintettek kiegyensúlyozott jelenlétét kell 
biztosítania.  A korábbi rendeletben kifejezetten említett néhány kategória eltávolításra került.
Fontos biztosítani a kkv-k képviselőinek jelenlétét.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ökocímke használatának 
követelményei a termékek 
környezetvédelmi teljesítményén, valamint
a Közösség legutóbbi környezetvédelmi 
stratégiáin alapulnak.

(1) Az ökocímke használatának 
követelményei megállapítják azokat a 
környezeti követelményeket, amelyeknek 
egy adott terméknek meg kell felelnie 
ahhoz, hogy az ökocímkét fel lehessen 
tüntetni rajta és a termékek 
környezetvédelmi teljesítményét értékelő 
tudományos elemzésen alapulnak, 
figyelembe véve a Közösség legutóbbi 
környezetvédelmi stratégiai célkitűzéseit.

Or. en

Indokolás

A követelmények funkcióira érdemes az első pontban emlékeztetni. (A módosítás pusztán a (3) 
bekezdés szövegének helyét változtatja meg – lásd a 9. módosítást.)

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A környezetvédelmi teljesítmény
meghatározásához a környezetvédelem 
terén a közösségi piacon legjobban 
teljesítő termékek adnak viszonyítási 
alapot. Ehhez meg kell vizsgálni a 
termékek életciklusa során a környezetet 
érintő legsúlyosabb hatásokat, különösen 
az éghajlatváltozást előidéző hatásokat, a 
természetre és a biodiverzitásra gyakorolt 
hatást, az energia- és az erőforrás-
felhasználást, a hulladéktermelést, a 
szennyezőanyag-kibocsátást minden 
környezeti elem esetében, a 
környezetszennyező fizikai hatásokat, 
valamint a veszélyes anyagok használatát, 

(2) A követelmények meghatározása a 
közösségi piacon kapható termékek 
legfontosabb környezeti hatásainak 
figyelembevételével történik. Ehhez meg 
kell vizsgálni a termékek életciklusa során 
a környezetet érintő legsúlyosabb 
hatásokat, különösen az éghajlatváltozást 
előidéző hatásokat, a természetre és a 
biodiverzitásra gyakorolt hatást, az 
energia- és az erőforrás-felhasználást, a 
hulladéktermelést, a szennyezőanyag-
kibocsátást minden környezeti elem 
esetében, a környezetszennyező fizikai 
hatásokat, valamint a veszélyes anyagok 
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illetve kibocsátását. használatát, illetve kibocsátását.

Or. en

Indokolás

A követelményeknek figyelembe kell venniük a piacon kapható termékek legfontosabb 
környezeti hatásait.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ökocímke-követelmények rögzítik 
azokat a környezetvédelmi előírásokat, 
amelyeket egy adott terméknek teljesítenie 
kell az ökocímke engedélyezett 
használatához.

törölve

Or. en

Indokolás

A szöveg e cikk (1) bekezdésébe került át (lásd a 7. módosítást).

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság biztosítja, hogy az 
állatkísérletek mérséklése kulcsfontosságú 
szempont legyen a követelmények 
kidolgozásakor és felülvizsgálatakor.

Or. en
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Indokolás

Az ökocímkékre vonatkozó követelményeknek az állatkísérletek mérséklésére kellene 
ösztönöznie a piacot.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok, a felelős szervek és egyéb 
érdekeltek szintén kezdeményezhetik az 
ökocímke-használat követelményeinek 
kidolgozását vagy felülvizsgálatát, illetve 
az ez irányú törekvések élére állhatnak, 
miután egyeztettek az EUÖB-vel.

A tagállamok és a felelős szervek szintén 
kezdeményezhetik az ökocímke-használat 
követelményeinek kidolgozását vagy 
felülvizsgálatát, illetve az ez irányú 
törekvések élére állhatnak, miután 
egyeztettek az EUÖB-vel és a 
Bizottsággal. Az EUÖB-ben képviselt 
érdekelteket megbízhatják a 
követelmények kidolgozásának 
irányításával, feltéve hogy 
tanúbizonyságot tesznek a termékterületre 
vonatkozó szakmai ismereteikről, 
valamint arról, hogy semlegesen és e 
rendelet céljainak megfelelően képesek a 
folyamat irányítására.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy egy központosított testület nyomon kövesse a folyamat alakulását. Az eljárás 
függetlenségének és átláthatóságának, illetve a közvélemény ökocímke iránti bizalmának 
biztosítása érdekében olyan szűrő beiktatása szükséges, amelynek köszönhetően nem lehet 
minden érdekelt fél jogosult vezető szerep betöltésére a követelmények kidolgozásának 
folyamatában.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dokumentumokat a Bizottsághoz kell 
benyújtani.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az eljárás egyértelművé tétele.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az akvakultúra-termékektől különböző 
feldolgozott élelmiszerek esetében a 
kidolgozott követelmények csak a 
feldolgozásra, a szállításra és a 
csomagolásra vonatkozhatnak.

törölve

Or. en

Indokolás

Az élelmiszereket a fent kifejtett okokból nem szabad a rendelet által javasolt módon felvenni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A követelmények nem lényegi 
felülvizsgálatának szükségessége esetén az 
I Ba. mellékletben meghatározott 
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rövidített felülvizsgálati eljárás 
alkalmazható.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy hatékony és gyors eszköz álljon rendelkezésre a követelményekre vonatkozó
kisebb és azok lényegi részét nem érintő változtatások végrehajtásához.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) E rendelet hatálybalépését követő egy 
éven belül az EUÖB-vel folytatott 
konzultáció után és az 1. cikkben 
meghatározott elveknek és 
célkitűzéseknek megfelelően a Bizottság 
közösségi ökocímkézési munkatervet 
készít és tesz közzé, amely meghatározza a 
célkitűzéseket és azon termékcsoportok 
nem kimerítő listáját, amelyeket közösségi 
fellépés szempontjából kiemelt 
fontosságúnak tekint. A tervet 
rendszeresen frissíteni kell.

Or. en

Indokolás

Az új követelmények áttekintése és fejlesztési lehetőségeik irányának meghatározása 
érdekében célszerű lenne munkatervet kidolgozni.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben hivatkozott 
intézkedéseket a 7. cikkben hivatkozott 
dokumentumok Bizottsághoz történő 
benyújtását követően legkésőbb [180] 
nappal kell elfogadni és közzé tenni.

Or. en

Indokolás

Az összes technikai értékelés elvégzését követően a Bizottságnak gyors ütemben jóvá kell 
hagynia a követelményeket.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ökocímke használatához a 
gyártóknak, importőröknek, 
szolgáltatóknak, nagy- és 
kiskereskedőknek a 4. cikkben említett,
felelős szervek egyikénél nyilvántartásba 
kell vetetniük magukat az alábbi 
szabályoknak megfelelően:

(1) Az ökocímke használatához bármely 
piaci szereplőnek a 4. cikkben említett, 
felelős szervek egyikéhez kell folyamodnia
az alábbi szabályoknak megfelelően:

Or. en

Indokolás

A szöveg egyszerűsítése.



PR\760051HU.doc 15/26 PE418.115v01-00

HU

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvántartásba vételi kérelem 
tartalmazza a kereskedő nevét és címét, a 
kérdéses termékcsoport megnevezését, 
valamint a termék teljes leírását.

(2) A nyilvántartásba vételi kérelem 
tartalmazza a piaci szereplő nevét és címét, 
a kérdéses termékcsoport megnevezését, 
valamint a termék teljes leírását.

Or. en

Indokolás

Nem csak a kereskedő folyamodhat a nyilvántartásba vételért; a „piaci szereplő” megfelelőbb 
megfogalmazásnak tűnik.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvántartásba vételi kérelem 
feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős 
szerv 200 EUR összeghatárig díjat 
számolhat fel. Amennyiben a kérelem 
díjköteles, az ökocímke használatának 
feltétele a díj határidőre történő kifizetése.

(3) A nyilvántartásba vételi kérelem 
feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős
szerv 200 EUR összeghatárig díjat 
számolhat fel. Kkv-k esetében a díjat 
legalább 25%-kal csökkenteni kell.
Amennyiben a kérelem díjköteles, az 
ökocímke használatának feltétele a díj 
határidőre történő kifizetése.

Or. en

Indokolás

El kell ismerni, hogy a kkv-knak nehezebb és nagyobb terhet jelent az ökocímkerendszerhez 
történő csatlakozás. Ezért kedvezményes elbánás biztosításával ösztönözni kell őket.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nyilvántartásba vételi kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül a felelős szerv ellenőrzi a (2) 
bekezdésben említett dokumentumokat.

(4) A nyilvántartásba vételi kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül a felelős szerv értékeli, hogy a 
termék megfelel-e a kérdéses 
termékcsoportra vonatkozó ökocímkézési 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a nyilvántartásba vételt megelőzően az illetékes szervnek 
megfelelő módon értékelnie kell, hogy a termék, amelyre ökocímke iránti igényt nyújtottak be, 
megfelel-e a követelményeknek.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a dokumentumokat 
hiánytalannak találja, a felelős szerv 
minden egyes termékhez nyilvántartási 
számot rendel.

Amennyiben a termék megfelel az 
ökocímke-követelményeknek, a felelős 
szerv a termékhez nyilvántartási számot 
rendel.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A terméket nyilvántartó, felelős szerv 
minden bejegyzésről tájékoztatja a 

6. A terméket nyilvántartó, felelős szerv 
minden bejegyzésről tájékoztatja a 
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Bizottságot. A Bizottság összesített 
jegyzéket készít, amelyet rendszeresen 
frissít. A jegyzék nyilvánosan 
hozzáférhető.

Bizottságot. A Bizottság összesített 
jegyzéket készít, amelyet rendszeresen 
frissít. A jegyzék nyilvánosan – különösen 
az interneten keresztül – hozzáférhető.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak könnyen és gyorsan meg kell tudniuk győződni arról, hogy adott termék 
valóban rendelkezik-e ökocímkével.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 834/2007/EK rendelet 
követelményeit nem kielégítő akvakultúra-
termékektől különböző feldolgozott 
élelmiszereken elhelyezett ökocímke 
mellett – ugyanazon a látómezőn belül –
olyan kiegészítő jelzést is el kell helyezni, 
amely arról tájékoztat, hogy a címke csak 
a termék feldolgozásának, szállításának 
vagy csomagolásának környezetvédelmi 
teljesítményére utal.

törölve

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
a 834/2007/EK rendelet 24. cikkében 
előírt jelöléssel ellátott feldolgozott 
élelmiszerekre is alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Lásd fent az élelmiszerek kérdését.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság az EUÖB 
tagjaival együttműködve népszerűsítik a 
közösségi ökocímke használatát, a 
fogyasztók, gyártók, közbeszerzők, nagy-
és kiskereskedők és a közvélemény 
számára hozott felvilágosító 
intézkedésekkel és tájékoztatási 
kampányokkal, ezzel támogatva a rendszer 
fejlesztését.

A tagállamok és a Bizottság az EUÖB 
tagjaival együttműködve népszerűsítik a 
közösségi ökocímke használatát, a 
fogyasztók, gyártók, közbeszerzők, nagy-
és kiskereskedők és a közvélemény, köztük 
az iskolák számára hozott felvilágosító 
intézkedésekkel és tájékoztatási 
kampányokkal, ezzel támogatva a rendszer 
fejlesztését, valamint a rendszer 
elterjedésének ösztönzésével, konkrétan 
ügyfélszolgálati szolgáltatások 
létrehozásával a piaci szereplők, 
elsősorban a kkv-k számára.

Or. en

Indokolás

A népszerűsítő tevékenységek keretében nemcsak tájékoztatási kampányokat kellene 
finanszírozni, hanem gyakorlati segítséget is kellene nyújtani azoknak a piaci szereplőknek, 
akik az ökocímke szerinti nyilvántartásba vételért kívánnak folyamodni.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kölcsönös szakértői értékelés Az információk és legjobb gyakorlatok 
cseréje

Or. en

Indokolás

Az illetékes szerveket ösztönözni kellene az együttműködésre.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. és a 10. cikk egységes alkalmazása 
érdekében a felelős szervek ellenőrzik 
egymás munkáját. A vizsgálatot 
megalapozott és átlátható értékelési 
kritériumok és előírások alapján 
folytatják le.

A rendelet és különösen a 9. és a 10. cikk 
egységes alkalmazása érdekében a felelős 
szervek megosztják egymással az 
információkat és a tapasztalatokat, és 
törekszenek az illetékes nemzeti szervek 
munkájának és szolgáltatásainak 
koordinálására.

Or. en

Indokolás

Az illetékes szerveket ösztönözni kellene az együttműködésre.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb [a kihirdetéstől számított öt év 
– adja meg a pontos dátumot] napjáig a 
Bizottság jelentést készít az Európai 
Parlament és a Tanács számára a közösségi 
ökocímkerendszer végrehajtásáról. A 
jelentésnek a rendszer esetleges 
felülvizsgálatára vonatkozó elemeket is 
tartalmaznia kell.

Legkésőbb [a kihirdetéstől számított öt év 
– adja meg a pontos dátumot] napjáig a 
Bizottság jelentést készít az Európai 
Parlament és a Tanács számára a közösségi 
ökocímkerendszer végrehajtásáról, különös 
tekintettel a 12. cikk végrehajtására. A 
jelentésnek a munkatervben 
meghatározott célkitűzések terén elért 
eredményeket és a rendszer esetleges 
felülvizsgálatára vonatkozó elemeket is 
tartalmaznia kell.

Or. en

Indokolás

Szorosan nyomon kell követni az ökocímke fejlődésének folyamatát, a források felhasználását 
és azt, hogy a célkitűzések teljesülnek-e vagy sem, valamint ennek okait.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság dönthet a 9. cikk (3) 
bekezdésében rögzített díjhatár emeléséről
és módosíthatja a mellékleteket.

A Bizottság dönthet a 9. cikk (3) 
bekezdésében rögzített díjhatár 
módosításáról és módosíthatja a 
mellékleteket.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a díj csökkentését is.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ba) A KÖVETELMÉNYEK NEM 
LÉNYEGI FELÜLVIZSGÁLATÁRA 
VONATKOZÓ RÖVIDÍTETT ELJÁRÁS
A Bizottság jelentést készít, amely az 
alábbiakat tartalmazza:

- indokolás, amely magyarázatot ad 
arra, hogy miért nincs szükség a 
követelmények teljes 
felülvizsgálatára, és miért 
elégséges a követelmények és 
követelményszintjük puszta 
frissítése,

- a követelmények 
meghatározásához felhasznált 
korábbi piaci adatok frissítését 
tartalmazó technikai rész,

- felülvizsgált követelménytervezetre 
irányuló javaslat,
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- az általános környezetvédelmi 
teljesítmény számszerűsített értéke, 
amely a felülvizsgált 
követelmények alkalmazásával a 
piac átlagos termékeinek 
környezetvédelmi teljesítményével 
összehasonlításban, összességében 
elérhető,

- felülvizsgált kézikönyv az 
ökocímke lehetséges használóinak 
és a felelős szerveknek és

- felülvizsgált felhasználói 
kézikönyv a közbeszerzési 
eljárások ajánlatkérő hatóságai 
részére.

A jelentés és a követelménytervezet 
javaslata nyilvános konzultációra 
bocsátás, illetve véleményezés céljából két 
hónapos időszakra a Bizottság ökocímke 
tárgyú weboldalára kerül.
A nyilvános konzultáció során beérkezett 
összes észrevételre válaszolni kell, 
feltüntetve az elfogadás, illetve az 
elutasítás tényét és indokait.
Ha a nyilvános konzultációs időszak 
során nem indítványoznak módosítást, 
illetve a tagállamok nem támasztanak 
igényt további nyílt munkacsoporti 
egyeztetésre, a Bizottság a 8. cikk alapján 
elfogadhatja a követelményrendszert.
A tagállamok bármelyikének kérésére 
nyílt munkacsoporti egyeztetést kell 
tartani a felülvizsgált követelménytervezet 
tárgyában az összes érdekelt fél, köztük a 
felelős szervek, az ágazat, ezen belül a kis-
és középvállalkozások, a szakszervezetek, 
a kiskereskedők, az importőrök, a 
környezet- és fogyasztóvédelmi szervezetek 
képviselőinek részvételével. Az 
egyeztetéseken a Bizottság szintén részt 
vesz.
Ha a nyilvános konzultációs időszak vagy 
a munkacsoporti egyeztetés során nem 
indítványoznak módosítást, a Bizottság a 
8. cikknek megfelelően elfogadhatja a 
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követelményrendszert.

Or. en

Indokolás

Az ökocímke sikerének egyik legfontosabb eleme az lenne, hogy a követelmények egy adott 
elemét érintő nem lényegi változás esetén a követelményeket rövid időn belül frissíteni 
lehessen.
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INDOKOLÁS

Az ökocímke olyan önkéntesen alkalmazható jelölés, amely a hatékony, és „teljes életciklusuk 
során” korlátozott környezeti hatású termékek európai szintű elterjedését szándékozik 
támogatni. 

Ennek érdekében „követelményeknek” nevezett ökológiai minőségi előírásokat dolgoztak ki 
minden egyes termékkategória esetében.  Jelenleg 26 termékkategória és 622 engedély van, 
illetve több mint 3000 termék és szolgáltatás (mosószerek, papír, ruhaneműk, köztük cipők és 
szövetek, idegenforgalom, kempingek) viseli az ökocímkét.

Ez a jelölés, vagyis a virágembléma ösztönzőként szolgálhat, amely az azt viselő termékek 
környezeti követelményeinek folyamatos frissítése révén állandó erőfeszítésre készteti a 
vállalkozásokat, ami révén a piacon levő termékek környezeti minőségi előírásai 
összességében is szigorodnak.

Az ökocímkerendszerről szóló rendelet, az Emas-rendelet (COM(2008)0402) és a 
környezetbarát tervezésről szóló rendelet (COM(2008)0399) módosítása, valamint az 
„Európai cselekvési terv a fenntartható termelésért és fogyasztásért” révén, továbbá szorosan 
kapcsolódva a „Környezetbarát közbeszerzések” című közleményhez (COM (2008)408), az 
Európai Unió támogatni kívánja egy önkéntes integrált rendszer fejlődését, amely arra készteti 
a vállalkozásokat, hogy magasabb energiahatékonysági és környezetvédelmi mutatók elérése 
révén tökéletesítsék termékeiket. 

Az ökocímkével kapcsolatban egymásnak ellentmondó jelzések érkeznek a piacról. A 
tanúsítvány mintegy tíz éves működésének tanulságai szerint határozott fellépésre van 
szükség a rendszer egyes problémáinak megoldása érdekében.

Egyrészt egyre több piaci szereplő használja az ökicímkerendszert a legkülönfélébb 
ágazatokban. A piaci szereplők felismerik a független és a piaci szereplők környezetvédelem 
terén tanúsított társadalmi szerepvállalására érzékeny fogyasztók által értékelt tanúsítvány 
hozzáadott értékét. 

Az ökocímke európai szintű használatának lehetősége továbbá többletértéket hordoz, amit 
számos vállalkozás elismer és igényel. 

Másrészt viszont sokan panaszkodnak arra, hogy a jelölést nem nagyon ismeri a 
nagyközönség, és hogy a többi európai jelöléstől eltérően gyakran nem vesznek tudomást 
létezéséről vagy nem ismerik jelentését, és így nem ismerik azokat a környezeti jellemzőket 
sem, amelyeket a jelölés előtérbe kíván helyezni. Valóban, a hasonló szerepű nemzeti 
jelölésekkel összehasonlítva egyértelmű, hogy az európai jelölés kevésbé elterjedt és ismert. 

A piaci szereplők és a nem kormányzati szervezetek továbbá arra panaszkodnak, hogy túl sok 
idő szükséges a követelmények jóváhagyásához (egyes esetekben több mint 4 év is lehet), és 
hogy hasonló termékkategóriák esetében különböző követelményeket határoztak meg.

Végül meg kell jegyezni, hogy korlátozott az együttműködés a nemzeti szinten működő 
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hasonló jelölési rendszerekkel, amelyek esetenként különböző paramétereket írnak elő 
ugyanazon fajta termék esetében, és ismertebbek és elismertebbek az európai jelölésnél.
E problémák kezelése érdekében a Bizottság újabb rendeletre irányuló javaslatot nyújtott be, 
amellyel nagyrészt egyetértek. 

Számos módosítás vonatkozik a kritériumok jóváhagyására, és egy új címke-odaítélési 
rendszerre. 

A korábbi rendszert, amely egy szerződés megkötését feltételezte az illetékes szervezet és a 
piaci szereplő között, egy regisztrációs rendszer váltja fel. 
Számos rendelkezést tartalmaz a nemzeti tanúsítási rendszerekkel való együttműködés 
javítása érdekében is. 
Végül a többszintű megközelítés elősegítése érdekében számos intézmény – a Bizottság, a 
tagállamok és az ágazat piaci szereplői – számára lehetővé teszik, hogy vezető szerepet 
vállaljanak a kritériumok kialakításában és kidolgozásában.

A Bizottság javaslata számos új termékkategóriát is bevezet, például a feldolgozott 
élelmiszerekét, valamint a halászati és akvakultúra-termékekét.

Az előadó javaslatai

Néhány módosítást azonban tennék a javaslatban, három fő csapás mentén:

- meg kell őrizni a fogyasztók bizalmát az ökocímke által képviselt szigorú 
környezetvédelmi minőségi előírásokban;

- növelni kell az ökocímke elterjedtségét: kampányokat kell folytatni a fogyasztók 
tájékoztatása érdekében, ugyanakkor növelni kell a címkézhető termékkategóriák 
számát;

- biztosítani kell, hogy a kritériumok jóváhagyási eljárása lépést tartson a korral és a 
piacon levő termékek innovációjának szintjével. Az eljárásnak minden esetben 
továbbra is biztosítania kell a környezetvédelem magas szintjét és az ágazat 
valamennyi piaci szereplője és az érdekelt felek bevonását.

Törölni kívánom a feldolgozott élelmiszerekre, valamint a halászati és akvakultúra-
termékekre történő hivatkozást.  Úgy vélem, hogy nem kell megkülönböztetetten kezelni a 
termékek e kategóriáját, és még kevésbé érzem indokoltnak eltérő bánásmódot biztosítani a 
feldolgozott és nem feldolgozott élelmiszerek számára. Figyelmet kell fordítani a 
biotermékekkel való összetévesztés kockázatára is. 
Ezen okok miatt a szakértőkre bíznám annak eldöntését, hogy egy termékcsoport vagy egy 
adott élelmiszerfajta megkaphatja-e az ökocímkét. Úgy vélem, hogy csak technológiai alapon 
lehet eldönteni, hogy egy élelmiszeripari termék teljes életciklusa megfelel-e a 
környezetvédelmi előírásoknak.

Az új eljárás kapcsán alapvető fontosságúnak tartom annak tisztázását, hogy egy új termék 
regisztrációját az ökocímkerendszerbe meg kell előznie egy tényleges vizsgálatnak az 
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előírások teljesülését illetően, amely nem csupán a dokumentumok ellenőrzésére terjed ki.
Ezért ismét beillesztettem egy módosítást az ökocímke használatának engedélyezését 
megelőzően elvégzendő előzetes ellenőrzésről.

Mivel a jelölés önkéntes, és a fogyasztóknak nagy elvárásaik vannak az ökocímke „virágával” 
jelzett termékek minőségével kapcsolatban, beillesztettem egy arra vonatkozó tiltást, hogy 
olyan termékek ne kaphassák meg az ökocímkét, amelyek a fogyasztók egészségére vagy a 
környezetre nézve veszélyes anyagokat tartalmaznak.
Fontosnak tartom, hogy az ökocímkerendszer hitelességének megőrzése érdekében a 
címkézett termékek esetében továbbra is érvényesüljön a fogyasztók egészsége és a környezet 
megóvásának általános alapelve.
Mindazonáltal tisztában lévén azzal, hogy ez a tiltás korlátozhatja az ökocímkerendszer 
kiterjesztését további termékkategóriákra, lehetővé teszem, hogy a Bizottság egyes 
termékkategóriák esetében, indokolt esetben komitológiai eljárással, kivételt tegyen ezen 
alapelv alól.

Továbbá, mivel az európai szabályozási keret – REACH, GHS stb. – egyre inkább az 
állatkísérletek korlátozására ösztönöz, úgy vélem, hogy ennek az alapelvnek helyet kell 
kapnia az önkéntes ökocímkerendszerben, amely a környezetvédelmi szempontból legjobb 
választást jelentő terméket tanúsítja és minősíti.

A kritériumok jóváhagyási eljárását illetően az adott termékkategóriákban, számos piaci 
szereplő arról panaszkodik, hogy rendkívül sokáig tart a kritériumok jóváhagyási eljárása, 
viszont a jóváhagyást követően gyorsan elévülnek a piac változásaival összevetve.

E témakörben két módosítást javaslok:

A kritériumok jóváhagyása terén jelentkező késedelem csökkentése érdekében hasznosnak 
tartanám egy, a vizsgálat megkezdésétől számított legfeljebb 180 napos határidő bevezetését, 
amelyen belül a Bizottságnak döntenie kell a jóváhagyásról.

Beillesztettem egy egyszerűsített és lerövidített felülvizsgálati eljárást is a kritériumok nem 
lényegbevágó módosítása esetén: lásd az új 1 Ba mellékletet.

A rendelet 12. cikke szerinti népszerűsítési tevékenység keretében jobb tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak, és tájékoztató kampányokat kell indítani, ugyanakkor az európai 
alapokat is fel kell használni a vállalkozások részére az egyes termékkategóriák 
regisztrációjának gyakorlati módjairól nyújtott tanácsadási tevékenységekre.

Végül fontosnak tartom, hogy nagy figyelmet fordítsunk a kkv-kra, amelyeknek gyakorlati 
segítséget kell nyújtani az ökocímke jelölés megismerésében, és lehetővé kell tenni számukra, 
hogy részt vehessenek a kritériumok meghatározásának folyamatában, figyelembe véve 
speciális igényeiket is.

Végül úgy vélem, hogy az ökocímke rendkívül hasznos eszköz az európai termékek 
környezetbarátabbá tétele, valamint a kutatás és a műszaki innováció ösztönzése terén.
A kihívást az jelenti, hogy megbízható paramétereket dolgozzunk ki, amelyek figyelembe 
veszik a termék vagy a szolgáltatás környezeti jellemzőit, azok egész életciklusa során. A 
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termékek egész életciklusán átívelő kiválóság gyakorlati biztosítása és a fogyasztóknak az 
ökocímkébe vetett bizalmának megőrzése érdekében megbízható és megcáfolhatatlan 
kritériumok kidolgozására van szükség.
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