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Sissejuhatus 
Euroopa Liidu ökomärgis on vabatahtlik süsteem, mis loodi 1992. aastal eesmärgiga innustada ettevõtteid 
tootma ja turustama keskkonnasõbralikumaid tooteid ja teenuseid. ELi ökomärgise saanud tooted ja teenused 
kannavad logo, mis võimaldab tarbijatel - sealhulgas ka avalik-õiguslikel ja erasektori ostjatel - neid kergesti 
ära tunda. ELi ökomärgis on antud paljudele eri toodetele ja teenustele ning pidevalt lisandub uusi 
tooterühmi. 
 
Käesolevas käsiraamatus õpetatakse, kuidas kasutada ELi ökomärgise kataloogi haldamise teabesüsteemi 
(ECAT_Admin), mis on ELi ökomärgise litsentside ja ökomärgisega toodete haldamiseks loodud veebipõhine 
rakendus. 
 
Kui Teil tekib probleeme kontoga ECAT_Admin-süsteemis, saatke palun oma küsimus ELi ökomärgise 
kasutajatoele või vastavale pädevale asutusele:  

 
ecolabel@bio.deloitte.fr  
Pädev asutus  

 
  

Oma e-kirja lisage järgmine teave: 
 Probleemi selge kirjeldus 
 Probleemiga seotud litsentside ja taotluste numbrid 
 Teie kasutajanimi ECAT_Admin-süsteemis 
 Probleemi kujutav ekraanipilt 

 
 Kuna tehnilised küsimused võidakse edasi saata Euroopa Komisjoni IT-talitusele, siis arvestage 

palun, et probleemi lahendamiseks võib kuluda 3–5 päeva. Mõne probleemi lahendamine võib 
võtta rohkem aega. 

mailto:ecolabel@bio.deloitte.fr
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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1. peatükk. Põhietapid 

1.1 Konto loomine ECAT_Admin-süsteemis 
(esmakordne sisselogimine) 
ECAT_Admin-süsteemi sisenemiseks kopeerige ja kleepige veebilehitseja aadressireale järgmine aadress: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Ärge lisage seda veebilehte järjehoidjasse, vaid kasutage sisselogimiseks iga kord eespool nimetatud 

linki. 
 Veenduge, et ekraanile ilmub teade „ECAT_Admin nõuab teie autentimist” [ECAT_Admin requires you to 

authenticate] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 1). 
 Kui teadet ei ilmu, kustutage sirvimise ajalugu, küpsised ja ajutised internetifailid ning sisenege 

ECAT_Admin-süsteemi eespool nimetatud veebiaadressi kaudu. 
 

JOONIS 1. SISSELOGIMINE 

 
 

 Samal lehel, halli taustaga ribal on küsimus „Kas valitud domeen on õige” [Is the selected domain 
correct?] (lilla joonega ümbritsetud kast joonisel 1). Vaikimisi domeeni „Euroopa Komisjon” [European 
Commission] asemel tuleb valida „Väline” [External]. Domeeni muutmiseks klõpsake samal halli taustaga 
ribal näidatud lingile „Muutke seda” [Change it]. 

 Süsteem viib teid uuele lehele, kus küsitakse „Millisest asutusest te olete” [Where are you from?]. Valige 
domeen „Väline” [External] (joonis 2). 
 

JOONIS 2. MILLISEST ASUTUSEST TE OLETE? 
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 Pärast klõpsamist lingil „Väline” [External] viib süsteem teid tagasi sisselogimislehele. 
 Olenevalt veebilehe konfiguratsioonist ilmub esimesena joonis 1 või joonis 2. 

 ECASe konto loomiseks klõpsake lingil „Create an account”  (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 
3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Täitke lehel „Create an account” (joonis 4) kõik kohustuslikud väljad.  
 
 Kasutajanime loomine esimesel väljal on vabatahtlik. Kui jätate välja tühjaks, loob süsteem 

kasutajanime automaatselt kohustuslikele väljadele märgitud ees- ja perekonnanime tähtedest.  
 

 Kui olete lõpetanud, klõpsake nupul „Create an account”. 
 

 
 Kui olete esitanud kasutajateabe lehel „Create an account”, saadetakse automaatne e-kiri teie 

märgitud e-posti aadressile. Pärast selle e-kirja kättesaamist on teil aega 1,5 tundi, et luua parool e-
kirjas oleva lingi kaudu. 

 

JOONIS 3. LINGIL „CREATE AN ACCOUNT” 

JOONIS 4. „CREATE AN ACCOUNT” 
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 Kui klõpsate e-kirjas oleval lingil, jõuate lehele „Uus parool” [New password]. Kuigi Teie kasutajanimi on 
juba lisatud, tuleb luua ja kinnitada parool.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 
 Pärast klõpsamist nupul „Esita” [Submit], klõpsake nupul „Jätka” [Proceed]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
 Hoidke oma kasutajanime ja parool turvalises kohas, kuna kadunud andmete kättesaamine võib 

olla keeruline. 
 Üks litsentsiomanikust ettevõtja/organisatsioon saab luua ühe konto.  
 Kui ECASe konto omanik loobub konto haldamise õigustest (st tema vastutusala muutub või ta 

lahkub ettevõttest), peab ta edastama oma konto andmed (kasutajanime ja e-posti aadressi) enne 
oma õigustest loobumist uuele isikule, kes hakkab kontot haldama. Kui seda ei tehta, võib 
ettevõtte/organisatsiooni kontot käsitleva teabe kättesaamine olla väga raske või võimatu. 

JOONIS 5. UUS PAROOL 

JOONIS 6. PAROOL LOODUD 
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1.2 Kontaktandmed ECAT_Admin-süsteemis  
 Kui olete loonud ECASe konto ja klõpsanud nupul „Jätka” [Proceed] (joonis 6), viib süsteem Teid lehele 

„Minu konto” [My account] (joonis 7), kus saate sisestada ettevõtte andmed, mis seotakse Teie kontoga 
ECAT_Admin-süsteemis.  

 
JOONIS 7. MINU KONTO  

 
 Täitke lahtrid õigesti, kuna sellel lehel esitatud teavet ei saa muuta enne, kui Teile on antud juurdepääs 

kontole. 
 Kogu ECAT_Admin-süsteemis on kohustuslikud väljad tähistatud punase tärniga „*”. 

 
 Kui klõpsate nupul „Saatke” [Send for validation] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 7), 

saadetakse Teie taotlus kasutajatoele kinnitamiseks. Kui klõpsate nupul „Salvestage” [Save] (lilla 
joonega ümbritsetud kast joonisel 7), võite seansi lõpetada ja hiljem uuesti sisse logida, et enne 
saatmist oma taotlust muuta. Oma kontot ei saa Te kasutada enne, kui kasutajatugi on Teie 
kontaktandmed kinnitanud. 
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1.3 Sisselogimine (olemasoleva kasutajanime/parooliga) 
ECAT_Admin-süsteemi sisenemiseks kopeerige ja kleepige veebilehitseja aadressireale järgmine aadress: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Ärge lisage seda veebilehte järjehoidjasse, vaid kasutage sisselogimiseks iga kord eespool nimetatud 

linki. 
 Veenduge, et ekraanile ilmub teade „ECAT_Admin nõuab teie autentimist” [ECAT_Admin requires you to 

authenticate] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 8). 
 Kui teadet ei ilmu, kustutage sirvimise ajalugu, küpsised ja ajutised internetifailid ning sisenege 

ECAT_Admin-süsteemi eespool nimetatud veebiaadressi kaudu. 
 

JOONIS 8. ECAT_ADMIN-SÜSTEEMI SISSELOGIMISE LEHT 

 
 

 Samal lehel, halli taustaga ribal on küsimus „Kas valitud domeen on õige” [Is the selected domain 
correct?] (lilla joonega ümbritsetud kast joonisel 8). Vaikimisi domeeni „Euroopa Komisjon” [European 
Commission] asemel tuleb valida „Väline” [External]. Domeeni muutmiseks klõpsake samal halli taustaga 
ribal näidatud lingile „Muutke seda” [Change it]. 

 Süsteem viib teid uuele lehele, kus küsitakse „Millisest asutusest te olete” [Where are you from?]. Valige 
domeen „Väline” [External] (joonis 9). 
 

JOONIS 9. DOMEENI VALIMINE 
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 Pärast klõpsamist lingil „Väline” [External] viib süsteem teid tagasi sisselogimise lehele. 
 Olenevalt veebilehe konfiguratsioonist ilmub esimesena joonis 8 või joonis 9. 

 Sisselogimislehel (joonis 10) sisestage oma kasutajanimi või kasutajakontoga seotud e-posti aadress ning 
parool ja klõpsake nupul „Logige sisse” [Login].  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                 

JOONIS 10. SISSELOGIMISNUPP 
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1.4 Kontoandmete (e-posti aadressi, kasutajanime või 
parooli) unustamine 
Unustasite e-posti aadressi või kasutajanime? 
 Kui olete unustanud, milline e-posti aadress või kasutajanimi on seotud Teie ECASe kontoga, saatke 

kasutajatoele e-kiri, mis sisaldab võimaluse korral kogu järgmist teavet: tootjariik, kasutajanimi, e-posti 
aadress või ettevõtte nimi. 

 Kasutajatugi teeb Teiega seotud konto kindlaks ja teatab Teile, milline e-posti aadress või kasutajanimi 
on kontoga seotud.  

 
Unustasite parooli?  
 Kui unustasite parooli, klõpsake nupul „Kaotasite oma parooli?” [Lost your password?], mis asub 

sisselogimisnupu kõrval (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 11). 
 

JOONIS 11. KAOTASITE OMA PAROOLI? 

 

 

 

 

 Süsteem viib Teid lehele „Uus parool” [New password], kus peate sisestama ECAT-süsteemi kontoga 
seotud kasutajanime või e-posti aadressi ning kontrollkoodi (vt joonis 12).  

 Pärast nõutud väljade täitmist vajutage nupule „Taotlege parooli” [Get password] (punase joonega 
ümbritsetud kast joonisel 12), mis saadab automaatse e-kirja uue parooliga Teie ECAT-süsteemi kontoga 
seotud e-posti aadressile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                                                                        

JOONIS 12. PAROOLI TAOTLEMINE 
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1.5 ECAT_Admin-süsteemi koduleht 
JOONIS 13. ÖKOMÄRGISE TAOTLUSTE HALDAMINE 

 
 ECAT_Admin-süsteemi kodulehel (joonis 13) saate teha järgmisi toiminguid: 

  
 ökomärgise litsentsi taotlemine 
 kehtivate litsentside vaatamine ja haldamine  
 kontoandmete muutmine 
 liidese keele muutmine 

 
 

 Järgmistes peatükkides kirjeldatakse täpsemalt, kuidas teha järgmisi põhitoiminguid ECAT_Admin-
süsteemis: 

 
 uue litsentsi taotlemine 
 esitatud taotluse vaatamine 
 taotluse muutmine 
 litsentsi laiendamise taotlemine 
 litsentsi uuendamise taotlemine 
 litsentsi tühistamine 
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2. peatükk. Uue litsentsi taotlemine 
 Kui taotlete litsentsi esimest korda, võtke enne taotluse täitmist ühendust omapädeva asutusega. 
 Klõpsake ECAT_Admin-süsteemi kodulehel oleval lingil „Taotlege ökomärgise litsentsi” [Apply for 

Ecolabel Licence]. Luuakse uus taotlus, mille olekuks seatakse automaatselt „mustand” [draft], mis 
tähendab, et taotlust on võimalik muuta enne selle esitamist pädevale asutusele. 

 
JOONIS 14. TAOTLUSE ESITAMINE ÖKOMÄRGISE LITSENTSI SAAMISEKS 

 
 

Taotluse täitmiseks tuleb läbida viis etappi, mis on kuvatud taotlusvormi ülaosas (roheline riba joonisel 15): 
1. Taotlev äriühing [Applicant Company] 
2. Taotluse andmed [Application Details] 
3. Tooted/teenused [Products/Services] 
4. Allkiri [Signature] 
5. Esitage [Submit] 

 
 
 
 
 
 
 

Oluline teave 
 Kui liigute taotluse esitamise järgmisse etappi, ei ole Teil enam võimalik muuta eelmises etapis 

sisestatud teavet. Kui logite välja kolmandas (pärast toote/teenuse andmete salvestamist), 
neljandas või viiendas etapis (enne taotluse esitamist), on Teil pärast uuesti sisselogimist võimalik 
igas etapis esitatud teavet muuta ja taotlus lõplikult vormistada. Taotluse muutmiseks klõpsake 
vahelehel „Ökomärgise taotluste vaatamine ja haldamine” [Consult and Maintain Ecolabel 
Applications] ja seejärel taotluse olekut kajastava teate kõrval olevat nuppu „Muutke” [Edit]. 

 Võite taotluse ükskõik millal enne selle esitamist tühistada, klõpsates nupul „Tühistage taotlus” 
[Cancel Application] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 15). 

 Kui taotlus on täidetud ja esitatud, saadetakse see Teie pädevale asutusele kinnitamiseks ja selle 
olekuks märgitakse „Taotlus töötlemisel” [Application in Progress]. Selles etapis taotlust enam 
muuta ei saa. 

 

JOONIS 15. TAOTLUSE TÜHISTAMINE 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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2.1 Taotluse täitmise 1. etapp. Taotlev äriühing 
Esimeses etapis tuleb Teil kinnitada „Minu konto” andmed, mille Te varem esitasite (vt punkt 1.2).  
 Kui kuvatud andmed on õiged, klõpsake nupul „Kinnitage ja jätkake ” [Confirm and Continue] (punane 

kast allpool esitatud ekraanipildil).  
 Kui andmed on ei ole õiged, saate neid muuta, klõpsates nupul „Minu konto” [My account] (lilla joonega 

ümbritsetud kast joonisel 16). Kui olete oma taotluse uuesti esitanud, kinnitab kasutajatugi teie konto 
või keeldub sellest. Kui konto on kinnitatud, võite jätkata taotluse täitmist.  

 
JOONIS 16. TAOTLEV ÄRIÜHING 
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2.2 Taotluse täitmise 2. etapp. Taotluse andmed  
Teises etapis tuleb esitada järgmised taotluse andmed: 
 

 Konto piires kasutatav keel ja ECAT-süsteemi avalikus osas kuvatav keel. 
o Konto piires kasutatav keel on Teie valitud esimene keel, mida näete ECAT_Admin-

süsteemis ainult oma konto piires.  
o Keeles, mille valite ECAT-süsteemi avalikus osas toote-/teenuserühma kirjeldamiseks, 

kuvatakse Teie toote-/teenuserühma kirjeldus ECAT-süsteemi avalikus osas. Kuna ECAT-
süsteemi ülejäänud avalik osa on inglise keeles, et seda saaks kasutada võimalikult palju 
inimesi, on soovitatav, et toote- või teenuserühma kirjeldus oleks ka inglise keeles. 
Hoidke keelevalik meeles, sest vajate seda etapis 2.3. 
 

 Konto piires ja süsteemi avalikus osas on võimalik kasutada sama keelt. 
 Valitud toote-/teenuserühm. 
 Pädev asutus, kellele taotlus saadetakse. 

 
JOONIS 17. TAOTLUSE ANDMED 

 
 
 
  
 

 Kui olete kindlaks teinud, et teave on õige, valige rippmenüüst vastav pädev asutus ja klõpsake nupul 
„Salvestage ja jätkake” [Save and Continue] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 17). 
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2.3 Taotluse täitmise 3. etapp. Tooted/teenused  
Kolmandas etapis võite üles laadida piiramatul arvul tooteid ja teenuseid, mis kuuluvad samasse toote- või 
teenuserühma.  
 

 Pange valmis kogu vajalik teave toodete ja teenuste kohta ning ärge laske arvutil lülituda 
energiasäästurežiimile, sest siis on oht, et andmed lähevad kaotsi.  

 Toodete/teenuste lisamiseks klõpsake nupul „Lisage toode”/„Lisage teenus” [Add Product/Add service] 
(punase joonega ümbritsetud kastis joonisel 18). 

 
JOONIS 18. TOOTED/TEENUSED 

 
 

 Iga lisatava toote puhul on nõutav järgmine teave: 
 

 Üldteave (kohustuslik): 
JOONIS 19. ÜLDISED TOOTEANDMED 

 
 
 

 Avalikus osas kuvatav (tooterühma) kirjeldus (kohustuslik): 
JOONIS 20. TOOTEKIRJELDUSE LISAMINE  

 
 
 Siia saate kirjutada tooterühma kirjelduse keeles, mille valisite taotluse täitmise etapis 2.2 toote- 

või teenuserühma kirjeldamiseks ECAT-süsteemi avalikus osas. 
 Võite lisada toote- või teenuserühma kirjeldused mitmes keeltes, läbides uuesti sama etapi. 

 
 Toote kättesaadavus (kohustuslik): 

 On oluline valida hoolikalt kõik riigid, kus teie toode on vastava edasimüüja kaudu kättesaadav, kuna 
ECAT-süsteemi avalikus osas on otsingu aluseks riik, kus toode on kättesaadav.  
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 Selleks valige vasakul loetelust riik ja klõpsake nupul „Lisage valitud” [Add selected]. Kui teie toode on 
füüsiliselt kättesaadav kogu maailmas või seda müüakse internetis ja seda saab osta kõikjal maailmas, 
valige kõik riigid.  
 Kõigi teenuste puhul, nt majutus-, puhkeküla- või laagri teenused, on oluline valida üksnes riik, kus 

teenust pakutakse. Mitut riiki ei tohiks märkida. 
 

JOONIS 21. TOOTE KÄTTESAADAVUS 

 
 

 Muu teave: sisestage oma ettevõtte aastakäive (vabatahtlik): 
JOONIS 22. MUU TEAVE 

 
 

 Tootepilt: (vabatahtlik, kuid tungivalt soovitatav toote/teenuse nähtavuse suurendamiseks 
ECAT-süsteemis).  Pildi maksimaalne suurus on 175 x 200 jpeg-vormingus (76 dpi). 

 
JOONIS 23. PILDI LISAMINE 

 
 

 Turundusteave (vabatahtlik): 
JOONIS 24. TURUNDUSTEAVE 

 
 

 Näidistoode on toode, mida ettevõtjad kasutavad reklaami või näituse eesmärgil. Kui see 
märkeruut on valitud, ei ole võimalik jaemüüjaid lisada. 

 
 Ettevõtte nimega seotud eraelu puutumatuse kontrollid [Company name privacy controls] 

(vabatahtlik): 
JOONIS 25. ETTEVÕTTE NIMEGA SEOTUD ERAELU PUUTUMATUSE KONTROLLID 
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 Valige märkeruut „Peida litsentsiomanik” [Hide licence holder], kui te ei soovi, et teie ettevõtte 
nimi oleks ECAT-süsteemis üldsusele nähtav, kuid samas soovite, et teave toote või teenuse kohta 
oleks avalik. 

 Kui valite märkeruudu „Peida litsentsi omanik” [Hide licence holder], peaksite märkima jaemüüja. 
 

 Teave jaemüüja kohta (vabatahtlik): 
JOONIS 26. JAEMÜÜJA LISAMINE / 1. ETAPP 

 
 

 Jaemüüja nime lisamiseks klõpsake nupule „Lisage jaemüüja” [Add new retailer] (joonised 26 ja 27).  
 Samale lehele on võimalik lisada mitu jaemüüjat (joonis 27).  

 

JOONIS 27. JAEMÜÜJA LISAMINE / 2. ETAPP 

 
 

 Kui olete lisanud jaemüüjat käsitleva teabe, klõpsake nupul „Salvestage” [Save] ning olete salvestanud 
teabe ühe toote/teenuse kohta. Selles etapis võite välja logida ja hiljem uuesti sisse logida salvestatud 
teavet kaotamata.  
 

JOONIS 28. SALVESTAGE JA JÄTKAKE VÕI LISAGE TÄIENDAVAID TOOTEID 

 
 

 Kui te ei ole välja loginud ning jätkate sama seanssi, võite toote-/teenuseandmete muutmiseks klõpsata 
nupul „Muutke/kustutage” [Edit/delete] (sinise joonega ümbritsetud kast joonisel 28). Läbige uuesti 
punktides 2.1.–2.3. kirjeldatud etapid. 
 Taotluse muutmiseks uue seansi ajal valige vaheleht „Ökomärgise taotluste vaatamine ja 

haldamine” [Consult and Maintain Ecolabel Applications] ja klõpsake taotluse olekut kajastava riba 
kõrval nuppu „Muutke” [Edit] . (vt täpsemad juhised punktis 3). 

 Kui olete sisestanud kogu vajaliku teabe toote või teenuse kohta sama seansi jooksul või hiljem, 
klõpsake nupule „Salvestage ja jätkake” [Save and Continue] (lilla joonega ümbritsetud kast 
joonisel 28). 
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2.4 Allkiri 
Neljandas etapis tuleb Teil kinnitada ettevõtte peamise kontaktisiku isikusamasust (kohustuslik).  
 
 Teise kontaktisiku lisamine on vabatahtlik. Kui peamine kontaktisik ei ole kättesaadav, võib ühendust 

võtta teise kontaktisikuga, kuid tal ei ole ECAT_Admin-süsteemile juurdepääsu õigusi. 
 Kui olete kogu teabe sisestanud, klõpsake nupule „Salvestage ja jätkake” [Save and Continue] (punase 

joonega ümbritsetud kast joonisel 29). 
 

JOONIS 29. ALLKIRI 
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2.5 Taotluse esitamine 
Viimases etapis on teil kaks võimalust: salvestada taotlus mustandina või alustada taotlemist [Begin 
Application Process].  
 
 Kui soovite taotluse salvestada mustandina, et saaksite seda hiljem muuta, logige välja taotlust 

esitamata. 
 Selleks et esitada taotlus pädevale asutusele kinnitamiseks, valige märkeruut, millega kinnitate esitatava 

teabe õigsust (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 30) ja klõpsake nupule „Alustage 
taotlusprotsessi” [Begin Application Process] (lilla joonega ümbritsetud kast joonisel 30). 

 
JOONIS 30. TAOTLUSE ESITAMINE 

 
 Kui viies etapp on läbitud ning taotlus täidetud ja esitatud, saadetakse see pädevale asutusele 

kinnitamiseks ja selle olekuks märgitakse „Taotlus töötlemisel” [Application in Progress]. Selles 
etapis taotlust enam muuta ei saa.  

 Pange tähele, et kui Teie taotlus on tagasi lükatud, peate taotluse täitmist uuesti alustama ja 
esitama selle uuesti pädevale asutusele.  

 Teie taotlus muutub ECAT-süsteemis nähtavaks alles siis, kui pädev asutus on selle kinnitanud. 
 

 Kui klõpsate nupule „Alustage taotlusprotsessi” [Begin Application Process], suunatakse teid lehele, 
millel kinnitatakse, et Teie taotlus on edukalt registreeritud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Trükkige taotlus välja ja allkirjastage see vastavalt leheküljel esitatud juhistele ja uurige oma pädevalt 
asutuselt, kas nad soovivad saada taotluse koopiat.  

 Taotluse esitamise kohta saadetakse Teile kinnitav e-kiri leheküljel „Minu konto” [My account] määratud 
postkasti. 

JOONIS 31. TAOTLUSE VÄLJATRÜKKIMINE 
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3. peatükk. Taotluste vaatamine 
 Taotluste olekut saate vaadata ECAT_Admin-süsteemi kodulehel, klõpsates nupule „Ökomärgise 

taotluste vaatamine ja haldamine” [Consult and Maintain Ecolabel Applications] (punase joonega 
ümbritsetud kast joonisel 32). 
 

JOONIS 32. TAOTLUSTE VAATAMINE 

 
 
 Sellele nupule klõpsates avaneb joonisel 33 kujutatud lehekülg, kus kuvatakse kõik Teie taotlused 

(mustandid, kinnitatud, tagasilükatud).  
 

JOONIS 33. TAOTLUSE OLEK 

 
 

 
 Kui taotluse olek on „Taotluse mustand” [Draft application] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 

33), ei ole taotlust veel pädevale asutusele kinnitamiseks saadetud ja seda on võimalik muuta. (Juhiseid 
taotluse mustandi esitamise kohta vt punktis 2.5). 

 Taotluse olek „Taotlus töötlemisel” [Application in progress] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 
33) näitab, et olete taotluse pädevale asutusele juba esitanud ja ootate selle kinnitamist või 
tagasilükkamist.  

 Taotluse olek „Taotlus vastuvõetud” [Application Licensed] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 
33) näitab, et taotlus on kinnitatud ja litsentsi saanud tooted peaksid olema nähtavad ECAT-süsteemi 
avalikus osas. 

 Taotluse olek „Taotlus tühistatud” [Application Cancelled] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 
33) näitab, et taotlus on tagasi võetud. 
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4. peatükk. Litsentsi muutmine 
Litsentsi muutmist kasutatakse juba varem esitatud ja ECAT-süsteemis vastuvõetud taotlustele märgitud 
toote-/teenuseandmete muutmiseks.  
 Kui olete ECAT_Admin-süsteemi kodulehel, klõpsake lingil „Ökomärgise taotluste vaatamine ja 

haldamine” [Consult and Maintain Ecolabel Applications] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 34). 
 

JOONIS 34. LITSENTSI MUUTMINE 

 
 

 Litsentsi muutmiseks peab taotluse olek olema „Taotlus vastuvõetud” [Application Licensed] (punase 
joonega ümbritsetud kast joonisel 35). 

 Klõpsake taotluse oleku kõrval olevale nupul „Muutke” [Modify] (lilla joonega ümbritsetud kast joonisel 
35). 

JOONIS 35. VASTUVÕETUD TAOTLUSE MUUTMINE 

 
 

 Liikuge ülemisel ribal 3. etapini „Tooted/Teenused” [Products/Services] (punase joonega ümbritsetud 
kast joonisel 36). Andmete muutmiseks klõpsake kastis „Muutke/Kustutage” [Edit/Delete] 
pliiatsikujulisel ikoonil (lilla joonega ümbritsetud kast joonisel 36). 
 

JOONIS 36. TOOTE/TEENUSE LITSENTSI MUUTMISE VAHELEHT 

 
 

 Taotluse muutmisel järgige samu etappe nagu taotluse koostamisel. Vt juhised punktis 2.3. 
 Kui olete litsentsimuudatuse pädevale asutusele esitanud, märgitakse taotluse olekuks „Taotlus 

töötlemisel” ning litsentsiga seotud tooted on ECAT-süsteemi avalikus osas üldsuse eest peidetud 
seni, kuni pädev asutus taotluse kinnitab. Vt juhised taotluse esitamise kohta punktis 2.5. 

 Pärast litsentsimuudatuse esitamist ükskõik millise toote kohta peidetakse nupp „Muutke” 
[Modify] ECAT_Admin-süsteemi portaalis ja Te ei saa enam täiendavaid muudatusi teha. (Süsteem 
ei luba ühel ja samal ajal teha ühe litsentsi kohta rohkem kui ühe muudatuse või laiendamise). Kui 
pädev asutus Teie taotluse heaks kiidab või selle tagasi lükkab, ilmub nupp „Muutke” [Modify] 
uuesti tagasi. 



                                 
                               

  

21 
Ecat_Admin – Litsentsiomaniku käsiraamat  
 

5. peatükk. Litsentsi laiendamine 
Litsentsi laiendamist kasutatakse juba olemasolevale ECAT-süsteemis saadud litsentsile uute toodete 
lisamiseks. Uurige pädevalt asutuselt enne litsentsi laiendamist , kas peaksite taotlema litsentsi laiendamist 
või esitama uue taotluse (1. etapp). 
 
 Kui olete ECAT_Admin-süsteemi kodulehel, klõpsake lingil „Ökomärgise taotluste vaatamine ja 

haldamine” [Consult and Maintain Ecolabel Applications] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 37). 
 

JOONIS 37. LITSENTSI LAIENDAMINE 

 
 

 Veenduge, et taotluse olek on „Taotlus vastuvõetud” [Application Licensed] (punase joonega 
ümbritsetud kast joonisel 38). 

 Klõpsake taotluse oleku kõrval olevale nupul „Muutke” [Modify] (lilla joonega ümbritsetud kast joonisel 
38). 

 
JOONIS 38. LITSENTSI LAIENDAMINE 

 
 

 
 Klõpsake nupule „4 Laiendused” [4 Extensions] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 39) ja seejärel 

nupule „Taotlege laiendamist” [Request Extension] (lilla joonega ümbritsetud kast joonisel 39). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Kuvatakse punktis 2.3 kirjeldatud ekraanipilt. Järgige nimetatud punktis esitatud juhiseid litsentsile uute 
toodete lisamise kohta. 

JOONIS 39. LAIENDAMINE 
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 Kui uu(t)e too(de)te kirjeldused on lisatud, klõpsake soovitud laienduste loetellu tagasipöördumiseks 
nupul „Salvestage” [Save]. 

 
 Pärast vajaliku teabe lisamist ja salvestamist klõpsake nupule „Esitage laiendamistaotlus” [Submit 

Extension] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 40). Seejärel saadetakse laiendus pädevale 
asutusele ja Teie litsentsi olekuks märgitakse „Taotlus töötlemisel” [Application in Progress]. 
 Laiendus muutub ECAT-süsteemi avalikus osas nähtavaks pärast seda, kui pädev asutus on 

taotluse kinnitanud. 
 

JOONIS 40. LAIENDAMISTAOTLUSE ESITAMINE 
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6. peatükk. Litsentsi uuendamine 
Litsentsi uuendamise taotlusi on võimalik esitada ainult siis, kui litsentsiomaniku vastava toote- või 
teenuserühma kriteeriumide kehtivus varsti lõppeb. 
 
 Vajaduse korral saadetakse litsentsiomanikule e-kirja teel hoiatus asjaomas(t)e tooterühma(de) kohta 

kehtivate litsentside peatse aegumise kohta. 
 Kui olete ECAT_Admin-süsteemi kodulehel, klõpsake lingil „Ökomärgise taotluste vaatamine ja 

haldamine” [Consult and Maintain Ecolabel Applications] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 41). 
 

JOONIS 41. LITSENTSI UUENDAMINE 

 
 

 Klõpsake uuendamiseks litsentsi kõrval oleval nupul „Uuendage” [Renew]. 

 
 

 Toodete kohta muudatuste tegemiseks liikuge 3. etapini „Tooted/Teenused”. Vt juhised litsentsi 
muutmise kohta punktis 4. 

 Pärast vajalike muudatuste tegemist liikuge litsentsiuuenduse taotlemiseks 6. etapini „6 Uuendamine” 
[6 Renewal]. 

 
 

 Valige märkeruut, millega kinnitate, et kogu esitatud teave on õige, ja vajutage siis nupule „Taotlege 
uuendamist” [Request renewal] (vt joonis 42). Seejärel saadetakse uuendamistaotlus hindamiseks 
pädevale asutusele. 
 Uuendamistaotlusega seotud litsentsid muutuvad ECAT-süsteemi avalikus osas nähtavaks alles 

pärast seda, kui pädev asutus on taotluse kinnitanud. 
 

JOONIS 42. LITSENTSI UUENDAMISE TAOTLEMINE 

 
 

 Pange tähele, et uuendatavat litsentsi on võimalik muuta, laiendada või tühistada pärast seda, kui 
litsentsi uuendamine on lõpule viidud. Kuna muuta saab ainult kogu litsentsi, võtke ühendust 
kasutajatoega, kui soovite muuta, laiendada või tühistada uuendatava litsentsiga hõlmatud 
üksikuid tooteid või teenuseid. 
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7. peatükk. Litsentsi tagasivõtmine 
Litsentsi tagasivõtmist kasutatakse juba olemasolevat ECAT-süsteemis saadud litsentsi puudutava teabe 
väljajätmiseks.  
 
 Kui olete ECAT_Admin-süsteemi kodulehel, klõpsake lingil „Ökomärgise taotluste vaatamine ja 

haldamine” [Consult and Maintain Ecolabel Applications] (punase joonega ümbritsetud kast joonisel 43). 
 

JOONIS 43. LITSENTSI TAGASIVÕTMINE 

 
 

 Tagasi võtta saab üksnes neid taotlusi, mille olek on „Taotlus vastuvõetud” [Application Licensed]. 
Litsentsi tagasivõtmiseks klõpsake nupul „Tühistage” [Withdraw] (lilla joonega ümbritsetud kast joonisel 
44). 

 
JOONIS 44. LITSENTSI TAGASIVÕTMINE 

 
 

 Litsentsi tagasivõtmise taotlusele tuleb sellel leheküljel lisada põhjenduskiri. Taotleja peab koostama 
põhjenduskirja PDF-vormingus. 

 Pärast põhjenduskirja lisamist klõpsake nupule „Kinnitage” [Confirm] (punase joonega ümbritsetud kast 
joonisel 45), 

 
JOONIS 45. PÕHJENDUSKIRJA LISAMINE 

 
 

 Pärast seda, kui pädev asutus on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, peidetakse litsentsiga seotud 
toodete kogum ECAT-süsteemi avalikus osas. 
 Uurige pädevalt asutuselt, kas nad soovivad saada tagasivõtmise põhjendust ka posti teel. 


