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Delegatsioonidele esitatakse käesoleva märkuse lisas nõukogu (keskkond) 4. detsembri 2008. aasta 

istungil vastu võetud järeldused eelnimetatud tegevuskava kohta. 
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LISA

Säästva tarbimise ja tootmise ning säästva tööstuspoliitika tegevuskava

- Nõukogu järeldused -

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

TULETADES MEELDE

(1) 2006. aastal vastu võetud uuendatud ELi säästva arengu strateegiat, milles määratleti säästev 

tarbimine ja tootmine kui üks peamiseid säästva arengu kitsaskohti ning teatati tegevuskava 

vastuvõtmisest1;

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsust nr 1600/2002/EÜ, millega 

võetakse vastu Euroopa Ühenduse kuues keskkonnaalane tegevusprogramm ning milles 

sätestatakse Euroopa Liidu keskkonnapoliitika põhisuunised aastani 20122;

(3) Keskkonna nõukogu 23. oktoobri 2006. aasta istungi järeldusi loodusvarade säästva 

kasutamise temaatilise strateegia kohta, milles kutsuti komisjoni ja liikmesriike kehtestama 

eesmärgid ressurssidega seotud konkreetsete mõjude ja ökoloogilise tõhususe jaoks, et 

täiendada kõnealust strateegiat aastaks 20103;

  
1 Dok 10917/06.
2 EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1-15.
3 Dok 13989/06 (Presse 287), lk 22, punkt 8.
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(4) Terviklikku tootepoliitikat käsitlevat teatist, mille eesmärk on parandada EÜs müüdavate 

toodete keskkonnasäästlikkust ja energiatõhusust, võtta tootmises kasutusele 

olelusringipõhine lähenemisviis, edendada keskkonnasäästliku hinnakujunduse teket, 

paremini teavitada tarbijaid ja innustada liikmesriike välja töötama tegevuskavasid, mis 

toetavad keskkonnasäästlikke riigihankeid ja vahendeid riigihangete abistamiseks4;

(5) Konkurentsivõime nõukogu 22.–23. novembri 2007. aasta järeldusi, milles viidati komisjoni 

2007. aasta juuli teatisele „Tööstuspoliitika vahekokkuvõte – panus ELi majanduskasvu ja 

tööhõive strateegiasse”5, milles kavandati säästva tööstuspoliitika uus algatus, mille 

eesmärgiks on suunata üleminekut turvalisele ja säästvale ning vähem süsihappegaasiheiteid 

tekitavale ja ressursse säästvale majandusele;

(6) Euroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri 2007. aasta kohtumise järeldusi, milles kinnitati, et 

„säästev tootmine ja tarbimine on olulise tähtsusega nii säästva arengu strateegia kui 

Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisel”6;

(7) Euroopa Ülemkogu 13.–14. märtsi 2008. aasta kohtumise järeldusi, milles taaskinnitati 

Euroopa Liidu kohustust tegeleda kliimamuutustega ning kasutada selleks endale seatud 

eesmärke kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, suurendada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia osakaalu ja energiatõhusust, töötada sel eesmärgil välja 

jätkusuutlik ja pikaajaline säästev tööstuspoliitika ning välja arendada säästvad ja 

ülemaailmselt konkurentsivõimelised juhtivad turud, võttes samas arvesse energia ja 

kliimamuutusega seotud meetmete mõju Euroopa äriühingute konkurentsivõimele7;

  
4 Dok 10801/03.
5 Dok 11686/07.
6 Dok 16616/1/07 REV 1.
7 Dok 7652/08.
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(8) Ühtseid järeldusi „Uus tõuge Euroopa majanduse konkurentsivõime tugevdamiseks ja 

innovaatilisuse suurendamiseks”8, mis võeti vastu konkurentsivõime nõukogu istungil 

29. mail 2008;

(9) ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni panust Marrakechi protsessile ning rahvusvahelisi 

ühiseid jõupingutusi, mille eesmärgiks on välja töötada säästva tarbimise ja tootmise 

programmide kümneaastane raamistik.

ARVESTADES, ET

(1) Mittesäästlike tarbimisharjumuste ja tootmistrendide muutmine on ülioluline, et liikuda 

säästvama arengu suunas; tarbijad, tootjad, jaemüüjad ja teised majandustegevuses osalejad 

osalevad kõnealuses protsessis ning seetõttu tuleb neile anda asjakohast teavet ja 

haridusvõimalusi, neil tuleb aidata mõista tarbimise keskkonnamõju ja neile tuleb tutvustada 

ökodisaini, ökotootmise ja ökotarbimise alaseid lahendusi, mis võimaldab neil teha 

teadlikumaid valikuid;

(2) Säästvamad tarbimisharjumused ja tootmistrendid on üliolulised, et kaitsta kliimat, 

ökosüsteeme ja inimeste tervist ning säilitada loodusvarasid; et selliseid harjumusi ja trende 

kujundada, peab Euroopa Liit endale looma tõhusad ja ühtlustatud vahendid ning täiendama ja 

parandama olemasolevate vahendite elluviimist;

(3) Toodetele tuleks kanda täielikum, selgem ja vaieldamatu teave toodete ning nende 

keskkonnaalaste toimeomaduste kohta, et mõjutada tarbijanõudlust ja muuta see säästvamaks;

  
8 Dok 10174/08.
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(4) ELis tarbimise ja tootmise säästvamaks muutmise eesmärgil poliitilise raamistiku ja sünergia 

loomisel on määravaks etapiks dünaamilise ühtse lähenemisviisi kasutuselevõtmine, mis 

ühendab toodete ökodisaini ja seonduva märgistuse osas siduvad miinimumnõuded ja 

uuenduslikumad vabatahtlikud sihttasemed, vabatahtlike vahendite kehtestamine ökomärgiste 

ja keskkonnajuhtimise osas, energiamärgistuse laialdasem kasutamine ning sätted riigihangete 

keskkonnasäästlikumaks muutmiseks;

(5) Pärast seda kui on tehtud ulatuslikumat tööd sotsiaalsete kriteeriumite ning nende teostatavuse 

osas, tuleb ELi poliitikaga samuti nõuetekohaselt käsitleda tarbimise ja tootmise sotsiaalset 

dimensiooni;

(6) Riigihangetel on suur osakaal Euroopa SKPs ning et säästvate riigihangete arendamine koos 

innovaatiliste toodete, ehitustööde ja teenuste riigihangetele suurema tähelepanu pööramisega 

võib olla tõhus vahend, et stimuleerida toodete ja teenuste tulemuste parandamist keskkonna-

ja energiaalaste ning sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks ning lihtsustada säästvate toodete, 

ehitustööde ja teenuste edendamist turul, vältides samas täiendava koormuse lisamist riigi 

rahandusele, võttes arvesse toodete kogu olelusringi;

(7) Selgete, piisavate ja kättesaadavate standardite prognoositav raamistik, mis põhineb tööstuse, 

sealhulgas VKEde aktiivsel koostööl, edendaks standardite kasutuselevõtmist tööstuses, 

sealhulgas traditsioonilistes sektorites, kuid eeldaks korrapärast järelevalvet ja vajaduse korral 

ka ajakohastamist;

(8) Kuna käesoleva tegevuskava kontekstis tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta ning asjakohasuse 

korral eelistada vabatahtlikke lepinguid, tööstuse iseregulatsiooni ja turupõhiseid vahendeid, 

tuleks regulatiivseid vahendeid kasutada vaid vajaduse korral;
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(9) Keskkonnatoodete, -teenuste ja vähese süsihappegaasiheitega tehnoloogiad on osaks kiiresti 

kasvavast ülemaailmsest turust, kus on Euroopa Liidul tugev positsioon, mis omab 

märkimisväärset potentsiaali edasiseks tugevnemiseks, mis edendaks majanduskasvu ja 

tööhõivet nii suurtes äriühingutes kui ka VKEdes;

(10) Loodusvarade kättesaadavus, tõhus ja säästev kasutamine, ökoinnovatsioon, ökodisain ja 

vähese süsihappegaasiheitega protsessid peaksid olema olulised faktorid Euroopa majanduse 

konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse säilimiseks;

(11) Jätkusuutlike lahenduste leidmiseks on oluline koostöö, mida teevad avalik sektor, 

teadusinstitutsioonid, tööstus, tööturu osapooled ja teised huvirühmad ning sünergia 

tegevuskava ja asjaomaste innovatsioonitegevuste vahel, nagu näiteks teadusuuringute, 

tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm9, konkurentsivõime ja 

uuendustegevuse raamprogramm10 ning juhtivate turgude algatus11,

  
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus nr 1982/2006/EÜ, mis 

käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse 
seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) (ELT L 412, 30.12.2006, lk 1).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsus nr 1639/2006/EÜ, millega 
kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013) (ELT L 
310, 9.11.2006, lk 15–40).

11 Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele: Juhtivate turgude algatus Euroopas (dok ST 5121/08).



16914/08 es/mkk 7
LISA DG I ET

NÕUKOGU

(1) VÕTAB RAHUOLUGA TEADMISEKS komisjoni teatise säästva tarbimise ja tootmise ning 

säästva tööstuspoliitika tegevuskava12 kohta ning võimaluse, mida see loob seoses erinevate 

säästva tarbimise ja tootmisega seotud vahendite kooskõlastamiseks ning nende samaaegseks 

tugevdamiseks, mis võimaldab neil anda panuse säästvamate tarbimis- ja tootmistrendide 

väljakujundamisse ELis ning Euroopa tööstuse konkurentsivõime suurendamisse, kasutades 

täielikult kõiki võimalusi, mida pakuvad uuendatud säästva arengu ELi strateegia ja Lissaboni 

strateegia;

(2) LEIAB, et käesolev tegevuskava omab koostoimes teiste ELi vahenditega nagu 

keskkonnatehnoloogia tegevuskava13 ja direktiiv 96/61/EÜ (saastuse kompleksse vältimise ja 

kontrolli kohta)14 potentsiaali, et aidata kiirendada turvalise ja säästva, vähem 

süsihappegaasiheiteid tekitava ja ressursse säästva majanduse loomist, mis on maailmaturul 

konkurentsivõimeline;

I. Dünaamiline ja ühtne poliitiline raamistik säästvamate toodete ja säästvama tarbimise 

tekkeks

(3) MÄRGIB, et tegevuskava täiendab kehtivaid tööstus- ja keskkonnapoliitikaid ning eelkõige 

neid, mis käsitlevad energeetika ja kliimamuutuste paketti, keskendudes dünaamilisele 

poliitikale ja kehtestades uue „positiivse mõjuringi” lähenemisviisi, parandades toodete üldist 

keskkonnasäästlikkust kogu nende olelusringi vältel, edendades ja toetades nõudlust paremate 

toodete ja tootmistehnoloogiate järele ning võimaldades tarbijatel teha teadlikumaid valikuid, 

et osta taskukohaseid tooteid, mille kasutus- ja kõrvaldamiskulud on madalamad;

  
12 Dok 12026/08.
13 Dok 5864/04.
14 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26–40. 
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i) Sünergia kasutamine tootedisaini ja märgistamise parandamisel

(4) RÕHUTAB vajadust kehtestada asjakohased esialgsed eesmärgid seoses säästva tarbimise ja 

loodusvarade tõhusa kasutamisega, mille eesmärgiks peaks olema täielikult katkestada seos 

majanduskasvu ning keskkonna olukorra halvenemise vahel; KUTSUB seetõttu komisjoni 

korraldama liikmesriikidevahelist võrdlevat analüüsi, et liikuda soovituslike kuid täpsete 

ühenduse eesmärkide kehtestamise suunas, kasutades sektori-, materjali- ja protsessipõhised 

näitajaid, mis on majanduslikult ja teaduslikult põhjendatud ning millega mõõdetakse 

edusamme energia ja loodusvarade tõhusas kasutamises ning säästvas tarbimises; sellega 

seoses on vaja välja töötada mõõtmiskriteeriumid;

(5) TOETAB komisjoni kavatsust töötada välja erinevad teabe- ja teavitusvahendid, mis 

seonduvad toimeomaduste tasemetega ning mille eesmärgiks on täita erinevaid säästva 

tarbimise vajadusi; TOETAB suurema sünergia loomist ja paremat koordineerimist ühenduse 

ökomärgise andmise süsteemi15, ökodisaini direktiivi16, energiamärgistuse direktiivi17, 

keskkonnasäästlikke riigihankeid edendavate tegevuste ning keskkonnajuhtimis- ja -

auditeerimissüsteemi määruse18 reguleerimisala, andmete, ajakavade ja tööprogrammide 

vahel;

  
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1980/2000 ühenduse 

muudetud ökomärgise andmise süsteemi kohta (EÜT L 237, 20.9.2000, lk 1). Ettepanek:
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat 

tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (dok 12119/08).
17 Nõukogu 22. septembri 1992. aasta direktiiv 92/75/EMÜ kodumasinate energia ja muude 

ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (EÜT L 297, 
13.10.1992, lk 16–19).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta määrus (EÜ) nr 761/2001 
organisatsioonide vabatahtliku osaluse võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja 
auditeerimissüsteemis (EÜT L 114, 24.4.2001, lk 1–29).
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(6) KUTSUB komisjoni parandama toodetel esitatavate keskkonnaandmete haldamist ja 

läbipaistvust kogu tootmistsükli ulatuses ning hindama, millises ulatuses oleks võimalik 

täiendavalt koordineerida otsuste tegemist märgistussüsteemide kriteeriumite ja ökodisaini 

nõuete valdkondades;

(7) VÕTAB HUVIGA TEADMISEKS ökodisaini direktiivi19 reguleerimisala kavandatava 

laiendamise, et hõlmata senisest rohkem tooteid, mis seonduvad energiakasutuse ja pärast 

tegevuskava läbivaatamist ka teiste näitajatega; laiendamise eesmärgiks on võtta toote puhul 

arvesse energia ja ressursside kasutamist ja tagada nende toodete vaba liikumine siseturul, 

kehtestades eelkõige siduvad miinimumnõuded, mis on liidetud dünaamilise süsteemiga, mis 

kasutab arenenumaid vabatahtlikke võrdlusnäitajaid; RÕHUTAB, et ambitsioonikad, 

ajakohased ja prognoositavad võrdlusnäitajad ja miinimumnõuded on olulised, et 

dünaamiliselt parandada toodete keskkonnatoimet, võttes samas arvesse VKEde tehtud 

jõupingutusi kohandamiseks; POOLDAB kõnealuse dünaamilise süsteemi tugevdamist, 

muutes vajadusel sellised võrdlusnäitajad pärast kindlaksmääratud üleminekuaega 

kohustuslikeks nõueteks; RÕHUTAB, et ökodisaini direktiivi, millega energiakasutuse ja muu 

keskkonnamõju alusel käsitletakse laia tooterühma, eesmärk on anda Euroopa Liidule tugev 

ühenduse vahend, et muuta tarbimine ja tootmine säästvamaks; SOOVITAB enne 2012. aastat 

läbi vaadata tegevuskavas teatavaks tehtud uued sätted, mis käsitlevad märgistust seoses 

energiamärgistuse direktiivis20 sätestatud toodete ökodisainiga;

  
19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/28/EÜ, millega 

komisjoni rakendusvolituste osas muudetakse direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku 
kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ja samuti nõukogu 
direktiivi 92/42/EMÜ ning direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ (ELT L 81, 20.3.2008,
lk 48–50).

20 Nõukogu direktiiv 92/75/EMÜ kodumasinate energia ja muude ressursside tarbimise 
näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses.
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(8) TOETAB eesmärki parandada Euroopa ökomärgise vabatahtlikku süsteemi, lihtsustades sel 

eesmärgil süsteemi väljatöötamise korda, mis suurendab selle turulepääsu, mis võimaldab 

hõlmata suuremat arvu tooterühmi ja kriteeriume kiiremini välja töötada, keskendudes samas 

üha enam peamistele keskkonnamõjudele toodete olelusringi jooksul; RÕHUTAB vajadust 

säilitada suur usaldusväärsus ning säilitada kolmandate isikute läbiviidavad eelkontrollid;

MEENUTAB, et Euroopa ökomärgise süsteemiga nähakse ette vabatahtlikkuse alusel 

kasutatavad nõuete täitmist näitavad tähised ning RÕHUTAB, et ökomärgise kriteeriume 

tuleb arvesse võtta keskkonnasäästlike riigihangete kriteeriumite väljatöötamisel; RÕHUTAB 

vajadust suurendada tarbijate, jaemüüjate ja tootjate teadlikkust, kasutades asjakohaseid 

teavitus- ja teabealgatusi;

(9) TOETAB energiamärgistuse raamdirektiivi reguleerimisala laiendamist nii, et see hõlmaks 

lisaks kodumasinatele ka teiste toodete energiatarbimise näitamist, mis võimaldab ühtlustada 

selle direktiivi reguleerimisala ökodisaini direktiivi omaga; TERVITAB ettepanekut käsitleda 

kõnealuse raamdirektiivi läbivaatamise käigus muude asjakohaste keskkonnanäitajate 

lisamist, nagu näiteks heitkogused ja loodusvarade kasutamine toodete olelusringi jooksul;

RÕHUTAB siiski, et energiamärgistus peab jääma lihtsaks, kokkuvõtlikuks ja tõhusaks;

(10) KUTSUB Euroopa Komisjoni analüüsima toodete süsinikuheitmetega seotud keskkonnamõju 

hindamise alustamist kehtivate ELi keskkonnamärgistusvahendite raames nagu ökomärgistus 

ja energiamärgistus; KUTSUB samuti komisjoni, võttes arvesse liikmesriikide kogemusi, 

alustama võimalikult kiiresti tööd ühise vabatahtliku metoodika loomiseks, mis aitab 

tulevikus läbi viia organisatsioonide süsinikuauditit ning toodete süsinikuheitmetega seotud 

keskkonnamõju arvutamist;



16914/08 es/mkk 11
LISA DG I ET

ii) Positiivse energia- ja keskkonnamõjuga toodete kasutuselevõtmise innustamine, 

kehtestades riigihangete ja stiimulite järjepideva raamistiku

(11) VÕTAB TEADMISEKS komisjoni kavatsuse innustada positiivselt meelestatud liikmesriike 

selliseid stiimuleid kasutusele võtma toodete ostmisel, mis vastavad minimaalsetele 

keskkonnaalaste toimeomaduste tasemetele, kehtestades sel eesmärgil 

keskkonnakriteeriumitel põhinevate majandusstiimulite järjepideva raamistiku, nagu näiteks 

riskigrupi (bonus/malus) süsteemid, mis samas ei välista sarnaste stiimulite vastuvõtmist 

ühenduse tasandil; VÕTAB TEADMISEKS komisjoni kavatsuse jätkata oma tööd ning 

kaaluma, kas ühenduse tasandil oleks võimalik võtta uusi või tugevdada olemasolevaid 

fiskaalmeetmeid seoses energiatõhusate ja säästvate toodete ja teenustega;

(12) TERVITAB teatist „Keskkonnahoidlikud riigihanked”21, millega tugevdatakse ja 

täpsustatakse ühenduse tasandil keskkonnasäästlike riigihangete poliitika väljatöötamist;

(13) RÕHUTAB, et siseturul praegu toimivate stiimulite killustatust tuleks vähendada, kehtestades 

ühise ja mittesiduva keskkonnasäästlike riigihangete korra (nagu näiteks valikukriteeriumid, 

tehnilised näitajad, pakkumise vastuvõtmise kriteeriumid, lepingu täitmise tingimused), mis 

oleks juhiseks riigihangete läbiviimisel;

(14) TOETAB kõnealuses teatises ettepandud eesmärki töötada koos liikmesriikidega välja ühised 

meetmed keskkonnasäästlike riigihangete edendamiseks ning selleks ettenähtud ametlikku 

protsessi;

  
21 Dok 12041/08.
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(15) VÕTAB TEADMISEKS komisjoni kavatsuse kehtestada astmeliselt (energiamärgistuse 

direktiivi läbivaatamise tulemusel ja kooskõlas riigihangete direktiividega)22 asjakohased 

eesmärgid, nagu näiteks tegevuskavas ettepandud toimeomaduste tasemed, millele 

riigihanked ja siseriiklikud stiimulid peavad vastama;

(16) RÕHUTAB, et kõnealuseid ühiseid meetmeid peab toetama põhjalik mõjuhinnang, mis hõlmab 

kõiki kavandatud sektoreid;

(17) KORDAB, et riiklikele ostjatele tehtud suunised, sealhulgas ühine kord keskkonnasäästlike 

riigihankelepingute väljatöötamiseks, peavad võimalikult kiiresti olema kättesaadavad kõigis 

ELi ametlikes keeltes;

  
22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega 

kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetlused (ELT L 134, 30.4.2004, lk 1–113); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ riiklike ehitustöölepingute, riiklike tarnelepingute 
ja riiklike teenuslepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, 30.4.2004, 
lk 114–240).
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iii) Stiimulid teadlikkuse suurendamiseks sidusrühmade abil ja sidusrühmades

(18) TULETAB MEELDE vajadust edendada säästvamaid tarbimisharjumusi, töötades sel 

eesmärgil välja haridusvahendid ning teised asjakohased vahendid tarbijate teadlikkuse 

suurendamiseks ning tarbijate elustiilile ja käitumisele mõju avaldamiseks; KUTSUB 

komisjoni ja liikmesriike toetama kõnealustes valdkondades võetud meetmeid ning sellega 

seoses uurima konkreetsete vahendite väljatöötamise teostatavust; KUTSUB liikmesriike 

seoses keskkonnanõuetega täielikult rakendama ebaausate kaubandustavade direktiivi23;

KUTSUB komisjoni lisama ebaausate kaubandustavade direktiivi tulevastesse suunistesse 

keskkonnaalased väited;

(19) KUTSUB komisjoni viima säästva tarbimise valdkonnas läbi laiaulatuslikumat tööd, 

sealhulgas edendama lõpptarbijatega seotud uuenduslikke tavasid;

(20) TERVITAB teatavakstehtud algatusi jaemüüjatega tehtava koostöö kohta, algatusi tarbijate ja 

tootjate ühinemiseks ning eelkõige jaemüügifoorumi loomiseks; KUTSUB komisjoni 

edendama liikmesriikidevahelist parimate tavade vahetamist ning tegema kindlaks ühenduse 

algatuste ja sarnaste riiklike algatuste vahelist sünergiat; RÕHUTAB, et jaemüüjate Euroopa 

toimimisjuhend oleks kasulik vahend; selle eesmärgiks peaks olema jaemüügisektori, 

eelkõige suurte jaemüüjate ja selle tarneahela keskkonnamõjude vähendamine, 

keskkonnaalaste väidete autentsuse kontrollimine ning säästvamate toodete edendamine, 

kasutades eelkõige teavituskampaaniaid, et innustada sertifitseeritud ökomärgisega toodete 

kasutamist;

  
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb 

ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning 
millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT L 149, 11.6.2005, lk 22–39).
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(21) KUTSUB komisjoni jätkama lähenemisviisi väljatöötamist, et hinnata toodete 

keskkonnaalaseid toimeomadusi kogu nende olelusringi vältel, tarneahelaid ning 

ülemaailmsel tasandil avaldatavaid mõjusid, tuginedes tööl, mida on tehtud terviklikku 

tootepoliitikat käsitleva teatise raames ja ökodisaini direktiivi rakendamisel;

(22) KUTSUB komisjoni säästva tarbimise ja tootmise edendamiseks võetavate meetmete 

kontekstis läbi viima täiendavaid uuringuid seoses toodete säästvusnäitajatega, mida oleks 

võimalik kasutada märgistussüsteemides, võttes arvesse käimasolevat tööd;

iv) Poliitilise raamistiku hindamine ja ajakohastamine

(23) KUTSUB komisjoni, võttes arvesse eelnevalt mujal juba tehtut, teostama uuringuid 

ringmajanduse (hällist hällini) kohta, jäätmete vähendamise, korduvkasutamise ja 

ringlussevõtu kohta teenustepõhises majanduses ja võimaluste kohta nende rakendamiseks 

Euroopa Liidu eesmärgi raames luua ringlussevõtu ühiskond, tehes seda eelkõige jäätmetekke 

vältimise ja jäätmete ringlussevõtu temaatilise strateegia, loodusvarade säästva kasutamise 

temaatilise strateegia, Lissaboni strateegia ja ELi uuendatud säästva arengu temaatilise 

strateegia raames;

(24) KUTSUB komisjoni ja liikmesriike, võttes arvesse eelnevalt mujal juba tehtut, täiendavalt 

uurima tagasilöögiefekti, mille puhul tarbimise ülemaailmne suurenemine tühistab toodete 

osas saavutatud energia- ja keskkonnamõju paranemise ja ressursside säästvama kasutamise, 

ning analüüsima kasvuefekti lahendamise mooduseid;

(25) RÕHUTAB vajadust ülemaailmselt tõhustada loodusvarade säästvat kasutamist, osutades 

toetust loodusvarade säästva majandamise rahvusvahelise töörühma tööle, mille tulemusel 

saadakse teaduslikke hinnanguid ning nõustatakse valitsusi ja organisatsioone seoses 

olelusringi mõjudega;
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(26) KUTSUB komisjoni edusamme jälgima ja edastama tulemused nõukogule ja Euroopa 

Parlamendile; võttes arvesse säästvamate tarbimis- ja tootmisharjumuste tekkimise 

kiireloomulisust Euroopa Liidus, KUTSUB komisjoni hiljemalt 2012. aastaks läbi viima 

tegevuskava elluviimise hindamise, mille peamiseks eesmärgiks on täiendavalt laiendada 

ökodisaini raamdirektiivi reguleerimisala ja seonduvat märgistamist teiste tooteliikide suhtes, 

et valmistada ette täiendavaid meetmeid, mis on vajalikud kõigi toodete keskkonnaalaste 

toimeomaduste parandamiseks;

II. Säästlikum tootmine, mille eesmärgiks on keskkonnaalaste toimeomaduste 

parandamine, ning Euroopa tööstuse ja teenuste konkurentsivõime suurendamine

(27) TOETAB ökoinnovatsiooni käesoleva tegevuskava keskse elemendina; RÕHUTAB, et 

ökoinnovatsioon peaks jätkuvalt olema ELi teadusuuringute ja arengustrateegia keskmes, 

sealhulgas seoses juhtivate turgude algatusega; OOTAB enne 2008. aasta lõppu komisjoni 

ettepanekut keskkonnatehnoloogia kontrollisüsteemi määruse kohta; INNUSTAB komisjoni 

vaatama läbi õiguslikud raamistikud ja tõkked ning turuhäired, mis võivad takistada 

keskkonnatehnoloogiate kasutuselevõtmist ja edasist innovatsiooni;

(28) RÕHUTAB, et tegevuskava aitab korrapäraselt tõhustada energia- ja ressursikasutust ning 

parandada toodete keskkonnaalaseid toimeomadusi kogu nende olelusringi vältel; TULETAB 

MEELDE, et ressursside kasutamise tõhustamine omab positiivset mõju keskkonnale, 

innovatsioonile ja toodete konkurentsivõimele ning vähendab käitamiskulusid;
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(29) TULETAB MEELDE vajadust võtta kõigis sektorites arvesse VKEde rolli ja eripära, pidades 

eelkõige silmas neid VKEsid, mis tegelevad toodete tootmise ning paigaldamise, hoolduse ja 

remondiga ning tegutsevad teenustesektoris (nõustamine, turundus ja müügi edendamine), et 

suurendada VKEde jätkusuutlikkust; KUTSUB komisjoni ja liikmesriike toetama meetmeid, 

mis aitavad VKEdel muuta keskkonnaalased väljakutsed võimalusteks, tehes seda Euroopa 

väikeettevõtlusalgatuse24 ning keskkonnanõuete järgimise abiprogrammi25 kontekstis;

(30) TULETAB MEELDE, et ettevõtte sotsiaalne vastutus on oluline vabatahtlik vahend ettevõtete 

sotsiaalsete tegevuste tulemuslikkuse ja keskkonnaalaste toimeomaduste parandamiseks, ning 

KUTSUB komisjoni tugevdama ja arendama oma tegevusi antud valdkonnas, tuginedes 

teabele praeguste parimate tavade kohta;

(31) TERVITAB komisjoni kavatsust teha tööstuspoliitika algatusi keskkonnatööstuse jaoks;

KUTSUB liikmesriike kehtestama selget, usaldusväärset ja pikaajalist poliitilist raamistikku, 

millega luuakse soodsad turutingimused investeeringute julgustamiseks ja innovatsiooni 

edendamiseks keskkonnasäästlikus ja vähese süsinikdioksiidiheitega tööstuses, tuginedes 

keskkonnatehnoloogia tegevuskavale ja seonduvale riiklikule teekaardile; tarnepõhiseid 

innovatsioonimeetmeid võib tulemuslikult täiendada nõudluspõhise poliitikaga, näiteks 

majandusstiimulitega, võttes aluseks energiatõhususmärgistuse korra, maksumeetmed, 

keskkonnasäästlikumad riigihanked ning järkjärguliselt ajakohastatud ja dünaamiliste ELi ja 

rahvusvaheliste standardite kasutamise;

  
24 Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele – „Kõigepealt mõtle väikestele: Euroopa väikeettevõtlusalgatus” 
(ST 11262/08).

25 Komisjoni teatis nõukogule, parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele: „Väike, puhas ja konkurentsivõimeline: programm väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete abistamiseks keskkonnakaitsealaste õigusaktide järgimisel” 
(ST 13860/07).
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(32) TOETAB komisjoni kavatsust parandada ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -

auditeerimissüsteemi, tunnistades samas rahvusvaheliste keskkonnajuhtimissüsteemide nagu 

näiteks ISO 14001 väärtus ning TERVITAB sellega seoses ettepanekut vaadata läbi ühenduse 

keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem ning suurendada selle menetluste lihtsustamise 

abil selle atraktiivsust osalevatele organisatsioonidele, eelkõige VKEdele, viies sisse 

tulemuslikkuse näitajad, tugevdades sünergiat teiste säästva tarbimise ja tootmise 

poliitikatega, sealhulgas keskkonnasäästlike riigihangetega, ning tugevdades samas kõnealuse 

süsteemi kohaldamisala, viies sisse sektoripõhised suunised, mis on seotud tootmisprotsessi 

keskkonnaaspektide ning materjalide kasutamise ja energiatõhususega; RÕHUTAB, et 

süsteem on vabatahtlik vahend, et parandada sellega ühinevate organisatsioonide 

keskkonnaalaste toimet; RÕHUTAB vajadust vältida täiendavat halduskoormust;

III. Keskkonnaeesmärkide muutmine võimalusteks seoses välise konkurentsivõimega

(33) KORDAB, et kõnealune ülemaailmne, ühtne ja ambitsioonikas lähenemisviis tugevdab samuti 

Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, pakkudes uusi ärivõimalusi, võttes samas paremini 

arvesse Euroopa konkurentsivõime välismõõdet, ning tagab tingimused avatud ja õiglaseks 

rahvusvaheliseks konkurentsiks;
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(34) TUNNISTAB, et on olemas vajadus edendada keskkonnatoodete (sealhulgas 

keskkonnatehnoloogiate) ja keskkonnateenuste rahvusvahelist kaubandust, et edendada 

rahvusvahelisel tasandil kõnealuste kaupade ja teenuste osas standardite kasutuselevõtmist, 

mis vajadusel põhinevad Euroopa standarditel ning et innustada ELi standardimise sidusrühmi 

aktiivselt osalema rahvusvahelises standardimistegevuses; TUNNISTAB samuti vajadust 

edendada sektoripõhiseid lähenemisviise, et levitada häid tavasid ja arendada säästvamaid 

tehnoloogiaid, tehes seda kooskõlas Marrakechi protsessiga ja selle toetuseks, et välja töötada 

säästva tarbimise ja tootmise programmide kümneaastane raamistik, ning ÜRO 

spetsialiseeritud asutuste ja programmide, näiteks ÜRO keskkonnaprogrammi26, toetuseks, 

ning vajadust tagada, et Euroopa ettevõtted saaksid olla teistele eeskujuks ning saaksid sel 

eesmärgil kasu spetsiaalsest raamistikust, mille eesmärk on parandada nende 

konkurentsivõimet tehnoloogiate kasutuselvõtmisel ning säästvate toodete tarnimisel ja 

teenuste osutamisel;

  
26 Sealhulgas loodusvarade säästva majandamise rahvusvaheline töörühm, mis asutati ÜRO 

keskkonnaprogrammi raames.
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(35) KUTSUB komisjoni ja liikmesriike edendama keskendatud ja tõhusate sektoripõhiste 

lähenemisviiside lisamist rahvusvahelistesse läbirääkimistesse, mis oleks osa rahvusvahelisest 

kliimamuutuste lepingust 2012. aastale järgneva perioodi kohta ja täiendaks seda;

TUNNISTAB, et globaalses konkureerivate turgude kontekstis on teatavates sektorites, nagu 

energiamahukas tööstuses, mis on iseäranis tundlikud rahvusvahelise konkurentsi suhtes, 

probleemiks tööstusinvesteeringute liikumise oht riikidesse, kus ei ole kehtestatud 

süsinikdioksiidiga seotud piiranguid ega teki kulusid, mis on seotud kliima kaitsmisega 

(süsinikdioksiidi leke) ning et seda tuleks heitkogustega kauplemise süsteemi uues direktiivis 

kiiresti analüüsida ja käsitleda; KUTSUB komisjoni jätkama oma tööd seoses kriteeriumitega, 

millega määratakse kiiresti kindlaks sektorid, kus süsinikdioksiidi lekke oht on suur, ning 

mida tehakse eesmärgil lisada need kriteeriumid käesolevasse direktiivi, tunnistades samas, et 

ambitsioonikas rahvusvaheline leping on endiselt parim viis kõnealuse küsimuse 

käsitlemiseks; SOOVIB LÄBI VAADATA komisjoni tulevase algatuse regulatiivse dialoogi 

kohta, mis kava kohaselt esitatakse käesoleva aasta lõpus;

(36) PEAB MEELES, kui tähtis on säilitada energeetika ja kliimamuutuste paketi kui terviku 

üldine tasakaal, ning võtab oma töös arvesse läbipaistvuse, majandusliku tasuvuse ja 

kulutõhususe põhimõtteid ning kohustuste õiglast ja solidaarset jaotamist liikmesriikide vahel;

VÕTAB ARVESSE liikmesriikide erinevaid lähtepositsioone, olukorda, potentsiaali ja 

saavutusi ning peab silmas vajadust tagada jätkusuutlik majanduskasv kogu ühenduses, 

millele aitavad kaasa kõik sektorid;

(37) TULETAB MEELDE, et Euroopa peab, säilitades oma juhtrolli strateegilistes valdkondades 

nagu võitlus kliimamuutuste vastu, oma sisemise õigusloome väljatöötamisel võtma arvesse 

selle mõju Euroopa ettevõtete, eelkõige energiamahuka tööstuse rahvusvahelisele 

konkurentsivõimele.

_________________


