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KOMISJONI OTSUS,
10. november 2000,
ühenduse ökomärgise kasutamistingimuste tüüplepingu kohta
(teatavaks tehtud numbri K(2000) 3278 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2000/729/EÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 175 lõiget 1,

Artikkel 1

võttes
arvesse
Euroopa
Parlamendi
ja
nõukogu
17. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1980/2000 ühenduse muudetud ökomärgise andmise süsteemi kohta, (1) eriti selle artiklit 9,

Leping, mis sõlmitakse pädeva asutuse ja iga taotleja vahel
määruse (EÜ) nr 1980/2000 artikli 9 kohaselt, koostatakse
käesoleva otsuse lisas esitatud näidise järgi.

ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 1980/2000 artiklis 9 nähakse ette, et tüüpleping võetakse kasutusele artiklis 17 ettenähtud korras.

(2)

Märgise kasutamistingimused peaksid kogu ühenduses
olema ühesugused, et vältida konkurentsi kahjustamist
ning tagada tarbijate ja kasutajate huvide kaitse.

(3)

Pädevatel asutustel peaks siiski olema võimalus lisada
lepingusse täiendavaid sätteid tingimusel, et need on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1980/2000.

(4)

(5)

(6)

Lepingus peaksid olema sätted täitmise järelevalve kohta, et
pädeval asutusel oleks võimalik tagada, et märki kasutatakse ainult nende toodete puhul, mis vastavad määruse
(EÜ) nr 1980/2000 artiklis 1 ettenähtud eesmärkidele ja
põhimõtetele ning mis on lepingu tingimustega kooskõlas.
Lisaks sellele tuleks ette näha märgise kasutamisõiguse
kehtivuse peatamise või tühistamise sätted juhtudeks, kui
nimetatud määruse eesmärke ja põhimõtteid ning lepingu
tingimusi ei järgita.
Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
määruse (EÜ) nr 1980/2000 artikli 17 alusel loodud komitee arvamusega,

(1) EÜT L 237, 21.9.2000, lk 1.

Artikkel 2
Ilma et see piiraks artikli 1 kohaldamist, võib pädev asutus
lepingusse lisada täiendavaid sätteid tingimusel, et need
täiendavad sätted on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1980/2000.
Artikkel 3
Komisjoni 15. septembri 1993. aasta otsus 93/517/EMÜ
ühenduse ökomärgise kasutamistingimuste tüüplepingu kohta (2)
tunnistatakse kehtetuks.
Artikkel 4
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
Brüssel, 10. november 2000
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Margot WALLSTRÖM

(2) EÜT L 243, 29.9.1993, lk 13.
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