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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES

DIREKTĪVA 2004/.../EK

(� gada � ),

ar ko izveido sistēmu,

lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējo�iem ra�ojumiem,

un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibinā�anas līgumu un jo īpa�i tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priek�likumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

apspriedu�ies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru2,

                                                
1 OV C 112, 30.4.2004., 25. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2004. gada 20. aprīļa Atzinums (vēl nav publicēts "Oficiālajā Vēstnesī"),

Padomes � Kopējā nostāja (vēl nav publicēta "Oficiālajā Vēstnesī") un Eiropas Parlamenta
� Nostāja (vēl nav publicēta "Oficiālajā Vēstnesī").
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tā kā

(1) at�ķirības dalībvalstu tiesību aktos un administratīvajos pasākumos, kas attiecas uz enerģiju

patērējo�u ra�ojumu ekodizainu, var radīt tirdzniecības �ķēr�ļus un traucēt konkurenci

Kopienā, un tādējādi tās var tie�i ietekmēt iek�ējā tirgus izveidi un darbību. Valsts tiesību aktu

saskaņo�ana ir vienīgais veids, kā novērst �ādu �ķēr�ļu un negodīgas konkurences ra�anos;

(2) enerģiju patērējo�i ra�ojumi (turpmāk tekstā "EPR") veido lielu daļu no dabas resursu un

enerģijas patēriņa Kopienā. Tie arī ievērojami ietekmē vidi vairākos citos veidos. Lielākajai

daļai ra�ojumu kategoriju, kas pieejami Kopienas tirgū, vides ietekmes līmeņi būtiski at�ķiras,

lai gan �ie ra�ojumi funkcionē līdzīgi. Lai nodro�inātu ilgtspējīgu attīstību, būtu jāveicina �o

ra�ojumu kopējās vides ietekmes nepārtraukta uzlabo�ana, jo īpa�i, nosakot negatīvās vides

ietekmes galvenos avotus un izvairoties no piesārņojuma pārne�anas, ja �ī uzlabo�ana nerada

pārmērīgus izdevumus;

(3) ra�ojumu ekodizains ir ļoti svarīgs faktors Kopienas stratēģijā par integrētu produktu politiku.

�ī profilaktiska pieeja, kas izstrādāta, lai uzlabotu ra�ojumu ekoloģiskos raksturlielumus, tajā

pa�ā laikā saglabājot savas funkcionālas īpa�ības, tie�ām nodro�ina jaunas iespējas ra�otājiem,

patērētājiem un visai sabiedrībai kopumā;
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(4) tiek uzskatīts, ka energoefektivitātes uzlabo�ana, kur viena no iespējām ir efektīvāks

elektroenerģijas gala patēriņ�, ievērojami palīdz sasniegt mērķus attiecībā uz siltumnīcas

efektu izraiso�u gāzu emisiju ES. Elektroenerģijas pieprasījums ir visātrāk augo�ā enerģijas

gala patēriņa kategorija, un tiek prognozēts, ka tas pieaugs nāko�o 20 � 30 gadu laikā, ja

netiks izstrādāta neviena politiskā nostādne, kas �o tendenci varētu apturēt. Ir iespējams

ievērojami samazināt enerģijas patēriņu, kā tas ir norādīts ES Komisijas ziņotajā Eiropas

klimata pārmaiņu programmā. Klimata pārmaiņas ir viena no prioritātēm Sestajā vides rīcības

programmā1. Enerģijas ietaupījums ir rentablākais veids, kā palielināt piegādes dro�ību un

samazināt atkarību no importa. Tādējādi būtu jāparedz būtiski pasākumi attiecībā uz

pieprasījumu un jānosaka galvenie mērķi;

(5) pasākumi būtu jāveic EPR projektē�anas posmā, jo �ķiet, ka piesārņojums, kas rodas

ra�ojuma aprites cikla laikā, tiek noteikts tie�i projektē�anas posmā, un lielākā daļa izdevumu

ir saistīti ar �o posmu;

(6) būtu jāizveido saskaņota sistēma attiecībā uz Kopienas EPR ekodizaina prasību piemēro�anu,

lai nodro�inātu atbilstīgo ra�ojumu brīvu apriti un uzlabotu to kopējo ietekmi uz vidi.

Izstrādājot �ādas Kopienas prasības, ir jāievēro godīgas konkurences un starptautiskās

tirdzniecības principi;

                                                
1 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.
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(7) ekodizaina prasības būtu jānosaka, paturot prātā Sestās vides rīcības programmas (VPP)

mērķus un prioritātes, tostarp, vajadzības gadījumā, minētās programmas tematisko stratēģiju

attiecīgos piemērojamos mērķus;

(8) �īs direktīvas mērķis ir panākt augstu vides aizsardzības līmeni, samazinot EPR potenciālo

ietekmi uz vidi, un tas galu galā sniegs labumus patērētājiem un citiem tie�ajiem lietotājiem.

Lai nodro�inātu ilgtspējīgu attīstību, būtu jāņem vērā arī paredzēto pasākumu ietekme uz

veselību, sociālajiem jautājumiem un ekonomiku. Ra�ojumu energoefektivitātes uzlabo�ana

sniedz ievērojamu ieguldījumu enerģijas piegādes dro�ībā, kas  ir priek�nosacījums pareizai

ekonomikas darbībai un tādējādi arī ilgtspējīgai attīstībai;

(9) lai palielinātu uzlabotā dizaina labvēlīgu ietekmi uz vidi, varētu būt nepiecie�ams informēt

patērētājus par EPR ekoloģiskajām īpa�ībām un raksturlielumiem un informēt tos par to, kā

lietot ra�ojumus videi draudzīgā veidā;

(10) pieeja, kas sniegta Zaļajā grāmatā par integrēto politiku attiecībā uz produktiem un kas  ir

galvenais jaunais elements Sestajā vides rīcības programmā, ir izstrādāta ar mērķi samazināt

ra�ojumu ietekmi uz vidi visā to aprites ciklā. Apsverot projektē�anas posma ra�ojuma

ietekmi uz vidi tā visā aprites ciklā, ir iespējams lielā mērā veicināt vides uzlabo�anos

rentablā veidā. Būtu jānodro�ina pietiekama elastība, lai iestrādātu �o faktoru ra�ojuma

dizainā, tajā pa�ā laikā ņemot vērā tehniskus, funkcionālus un ekonomiskus apsvērumus;
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(11) lai gan visaptvero�a pieeja attiecībā uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem ir vēlama,

siltumnīcas efektu izraiso�u gāzu emisijas samazinā�anai, palielinot energoefektivitāti, būtu

jāuzskata par prioritāro vides mērķi, kamēr nav pieņemts darba plāns;

(12) varētu būt nepiecie�ams un pamatots radīt īpa�as skaitliskas ekodizaina prasības attiecībā uz

da�iem ra�ojumiem vai to vides aspektiem, lai nodro�inātu, ka to ietekme uz vidi ir minimāla.

Ņemot vērā steidzamo vajadzību sniegt ieguldījumu to saistību izpildē, kas uzņemtas saskaņā

ar Kioto protokolu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata

pārmaiņām (UNFCCC), un skarot integrēto pieeju, ko veicina �ī direktīva, prioritāte jāpie�ķir

tiem pasākumiem, kam ir augstu potenciāls samazināt siltumnīcas efektu izraiso�u gāzu

emisijas par zemām izmaksām. �ādi pasākumi arī var veicināt resursu ilgtspējīgu izmanto�anu

un veidot būtisko ieguldījumu desmit gadu programmu kopumā par ilgtspējīgu ra�o�anu un

patēriņu, par ko tika noslēgta vieno�anās Pasaules sammitā par ilgtspējīgu attīstību

Johannesburgā 2002.gada septembrī;

(13) ekodizaina prasību līmenis parasti būtu jānosaka, pamatojoties uz tehnisko, ekonomisko un

vides analīzi. Metodes elastīgums, nosakot prasību līmeni, var strauji uzlabot ekoloģiskos

raksturlielumus vieglākā ceļā. Būtu jāapsprie�as ar iesaistītajām ieinteresētajām pusēm, un

tām būtu aktīvi jāsadarbojas analīzes veik�anā. Nosakot obligātos pasākumus, ir nepiecie�ams

organizēt apspriedes ar iesaistītajām pusēm. �ādas apspriedes var uzsvērt vajadzību paredzēt

ievie�anu pa posmiem vai pārejas pasākumus. Starpposma mērķu ievie�ana paaugstina

politikas prognozējamību, ļauj pielāgot ra�ojuma izstrādes ciklus un veicina ilgtermiņa

plāno�anu par labu iesaistītajām pusēm;
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(14) prioritāte ir jādod alternatīvajiem pasākumiem, kā nozares pa�regulācija, ja �ādi pasākumi var

veicināt politikas mērķu sasnieg�anu ātrāk vai ar mazākām izmaksām, nekā ar obligātajām

prasībām. Tiesību akti varētu būt nepiecie�ami, ja tirgus spēki neattīstās  pareizajā virzienā vai

to dara nepietiekami ātri;

(15) pa�regulācija, tostarp brīvprātīgās vieno�anās, ko nozare piedāvā kā vienpusējas saistības, var

nodro�ināt strauju progresu ātras un rentablas īsteno�anas rezultātā un ļauj veikt elastīgu un

atbilstīgu pielāgo�anu tehnoloģiskajām iespējām un tirgus vajadzībām;

(16) sestā nodaļa Komisijas "Paziņojumā par vides nolīgumiem Kopienas līmenī saistībā ar rīcības

plānu vides tiesiska regulējuma vienkār�o�anai un uzlabo�anai" varētu sniegt noderīgas

vadlīnijas, izvērtējot nozares pa�regulāciju saskaņā ar �o direktīvu;

(17) �ai direktīvai arī vajadzētu veicināt ekodizaina integrē�anu mazajos un vidējos uzņēmumos

(MVU), kā arī ļoti mazos uzņēmumos. �āda integrē�ana būtu jāveicina, nodro�inot ar to

ra�ojumu noturību saistītas informācijas pla�u pieejamību un vieglo piekļuvi tai;

(18) uz EPR, kas atbilst  ekodizaina prasībām, kuras noteiktas �īs direktīvas īsteno�anas

pasākumos, būtu jābūt "CE" marķējumam un ar to saistītai informācijai, lai ļautu tos laist

iek�ējā tirgū, kā arī nodro�ināt to brīvu apriti. Īsteno�anas pasākumu izpilde precīzā veidā ir

nepiecie�ama, lai samazinātu  regulētu EPR ietekmi uz vidi un nodro�inātu godīgu

konkurenci;
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(19) sagatavojot īsteno�anas pasākumus un savu darba plānu, Komisijai būtu jāapsprie�as ar

dalībvalstu pārstāvjiem, kā arī ar ieinteresētajām pusēm, kas saistītas ar ra�ojumu grupu, kā,

piemēram, ar nozari, tostarp MVU un amatniecības nozari, arodbiedrībām, tirgotājiem,

mazumtirgotājiem, importētājiem, vides aizsardzības grupām un patērētāju organizācijām;

(20) sagatavojot īsteno�anas pasākumu, Komisijai arī būtu atbilstīgi jāņem vērā tādi eso�ie valsts

tiesību akti vides jomā, jo īpa�i saistībā ar toksiskām vielām, kurus dalībvalstis vēlas uzturēt

spēkā, nesamazinot pa�reizējo un attaisnoto aizsardzības līmeni dalībvalstīs;

(21) uzmanība ir jāpievēr� moduļiem un noteikumiem, kas paredzēti tehniskas saskaņo�anas

direktīvās un kas minēti Padomes Lēmumā 93/465/EEK (1993. gada 22. jūlijs) par atbilstības

novērtējuma procedūru da�ādu posmu moduļiem un noteikumiem par to, kā piestiprināt un

izmantot CE atbilstības zīmi1;

(22) uzraudzības iestādēm būtu jāveic informācijas apmaiņa par pasākumiem, kas paredzēti

saskaņā ar �o direktīvu, ar mērķi uzlabot tirgus uzraudzību. �ādā sadarbībā, cik iespējams,

būtu jāizmanto elektroniskie sakaru līdzekļi un attiecīgas Kopienas programmas. Būtu

jāveicina informācijas apmaiņa par vides aprites cikla raksturlielumiem un dizaina risinājumu

sasniegumiem. To zinā�anu uzkrā�ana un izplatī�ana, ko radīju�i ra�otāji saistībā ar

ekodizainu, ir viens no svarīgākajiem labumiem, ko sniedz �ī direktīva;

(23) attiecībā uz apmācību un informāciju par ekodizainu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

varētu būt lietderīgi apsvērt saistītās darbības;

                                                
1 OV L 220, 30.8.1993., 23.lpp.
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(24) iek�ējā tirgus darbības interesēs ir noteikt standartus, kas ir saskaņoti Kopienas līmenī. Tiklīdz

atsauce uz �ādu standartu ir publicēta �Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī�, atbilstībai tai

vajadzētu radīt pieņēmumu, ka attiecīgas prasības, kas ir noteiktas �īs direktīvas īsteno�anas

pasākumā, ir ievērotas, lai gan būtu jāpieļauj arī citi veidi, kā demonstrēt �ādu prasību

ievēro�anu;

(25) vienai no saskaņotu standartu galvenajām lomām būtu jābūt palīdzības snieg�anai ra�otājiem,

piemērojot īsteno�anas pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar �o direktīvu. �ādi standarti varētu

būt nozīmīgi, nosakot mērī�anas un testē�anas metodes. Vispārējo ekodizaina prasību

gadījumā saskaņoti standarti varētu ievērojami palīdzēt ra�otājiem noteikt to ra�ojumu

ekoloģisko profilu saskaņā ar piemērojamā īsteno�anas pasākuma prasībām. �ajos standartos

būtu skaidri jānorāda saistība starp to noteikumiem un attiecīgajām prasībām. Saskaņotu

standartu mērķim nevajadzētu būt fiksēt ierobe�ojumus vides aspektiem;

(26) lai izmantotu �īs direktīvas definīcijas, ir noderīgi atsaukties uz attiecīgajiem starptautiskajiem

standartiem, piemēram, ISO 14040;

(27) �ī direktīva atbilst jaunas pieejas īsteno�anas principiem, kā noteikts Padomes Rezolūcijā

(1985. gada 7. maijs) par jaunu pieeju tehniskajai saskaņo�anai un standartiem1, un atsauču

izdarī�anai uz saskaņotajiem Eiropas standartiem. Padomes 1999. gada 28. oktobra Rezolūcijā

par standartizācijas lomu Eiropā2 tika ieteikts, ka Komisijai vajadzētu izvērtēt, vai jaunās

pieejas princips būtu jāattiecina uz nozarēm, kas nav vēl iesaistītas, lai uzlabotu  un

vienkār�otu tiesību aktus, kur iespējams;

                                                
1 OV C 136, 4.06.1985., 1. lpp.
2 OV C 141, 19.5.2000., 1. lpp.
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(28) �ī direktīva papildina eso�os Kopienas instrumentus, tādus kā Padomes Direktīva 92/75/EEK

(1992. gada 22. septembris) par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa

norādī�anu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm1, Regula (EK) Nr.

1980/2000 (2000. gada 17. jūlijs) par pārskatīto Kopienas ekoetiķetes pie�ķir�anas

programmu2, Regula (EK) Nr. 2422/2001 (2001. gada 6. novembris) par biroja iekārtu

energoefektivitātes marķē�anas programmu3, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva

2002/96/EK (2003. gada 27. janvāris) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

(EEIA)4, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/95/EK (2003. gada 27. janvāris) par

da�u bīstamu vielu izmanto�anas ierobe�o�anu elektriskās un elektroniskās iekārtās5 un

Padomes Direktīva 76/769/EEK (1976. gada 27. jūlijs) attiecībā uz da�u bīstamu vielu un

preparātu tirgū lai�anas un lieto�anas ierobe�ojumiem6. Mijiedarbībai starp �o direktīvu un

pa�reizējiem Kopienas instrumentiem būtu jāsniedz ieguldījums to ietekmes palielinā�anā un

saskaņotu prasību izstrādā�anā attiecībā uz ra�otājiem;

                                                
1 OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un

Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
2 OV L 237, 21.9.2000., 1. lpp.
3 OV L 332, 15.12.2001., 1. lpp.
4 OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/108/EK

(OV L 345, 31.12.2003., 106. lpp.).
5 OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.
6 OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu

2004/98/EK (OV L 305, 1.10.2004., 63. lpp)
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(29) tā kā Padomes Direktīvā 92/42/EEK (1992. gada 21. maijs) par efektivitātes prasībām

jauniem karstā ūdens apkures katliem, kas tiek kurināti ar �ķidriem vai gāzveida kurināmiem1,

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 96/57/EK (1996. gada 3. septembris) par

energoefektivitātes prasībām attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamiem elektriskiem

ledusskapjiem, saldē�anas iekārtām un to kombinācijām2 un Eiropas Parlamenta un Padomes

Direktīvā 2000/55/EK (2000. gada 18. septembris) par luminiscentā apgaismojuma balastu

energoefektivitātes prasībām3 jau ir ietverti noteikumi attiecībā uz energoefektivitātes prasību

pārskatī�anu, tie būtu jāiestrādā �ajā sistēmā;

(30) Direktīvā 92/42/EEK ir sniegta zvaig�ņu kategoriju sistēma ar mērķi noteikt katlu enerģijas

patēriņu. Tā kā dalībvalstis un nozare piekrīt, ka zvaig�ņu kategoriju sistēma nenesa gaidītos

rezultātus, Direktīvā 92/42/EEK būtu jāizdara grozījumi, lai radītu iespēju izstrādāt efektīvāku

shēmu;

(31) prasības, kas noteiktas Padomes Direktīvā 78/170/EEK (1978. gada 13. februāris) par telpu

apsildes siltuma ģeneratoru darbību un karstā ūdens ra�o�anu jaunās vai eso�ās ra�o�anā

neizmantojamās ēkās, un par siltumizolāciju un vietējo karstā ūdens sadali jaunās ra�o�anā

neizmantojamās ēkās4, ir aizstātas ar noteikumiem Direktīvā 92/42/EEK, Padomes Direktīvā

90/396/EEK (1990. gada 29. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvinā�anu attiecībā uz

iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo5, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā

2002/91/EK (2002. gada 16. decembris) par ēku energoefektivitāti6. Tādējādi Direktīva

78/170/EEK būtu jāatceļ;

                                                
1 OV L 167, 22.6.1992., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un

Padomes Direktīvu 2004/8 (OV L 52, 21.2.2004., 50. lpp.).
2 OV L 236, 18.9.1996., 36. lpp.
3 OV L 279, 1.11.2000., 33. lpp.
4 OV L 52, 23.2.1978., 32. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 82/885/EEK (OV L

378, 31.12.1982., 19. lpp.).
5 OV L 196, 26.7.1990., 15. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/68/EEK (OV L

220, 30.8.1993., 1. lpp.).
6 OV L 1, 4.1.2003., 65. lpp.



11414/1/04 REV 1 APT/eca 11
DG C II    LV

(32) Padomes Direktīva 86/594/EEK (1986. gada 1. decembris) par sadzīves tehnikas radītā

trok�ņa līmeni1 ietver nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var pieprasīt publicēt

informāciju par troksni, ko emitē �ādas iekārtas, un nosaka trok�ņa līmeņa noteik�anas

procedūru. Saskaņo�anas nolūkos trok�ņa emisijas ir jāietver integrētajā ekoloģisko

raksturlielumu izvērtē�anā. Tā kā �ī direktīva nodro�ina �ādu integrēto pieeju, Direktīva

86/594/EEK būtu jāatceļ;

(33) �īs direktīvas īsteno�anai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu

1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai pie�ķirto ievie�anas pilnvaru

īsteno�anas kārtību2;

(34) dalībvalstīm būtu jānosaka sankcijas, kas jāpiemēro to valsts noteikumu pārkāp�anas

gadījumā, kas ir pieņemti saskaņā ar �o direktīvu. �īm sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām

un preventīvām;

(35) būtu jāatgādina, ka Iestā�u nolīguma par labāku likumdo�anu3 34 . pantā ir norādīts, ka

"Padomei mudinās dalībvalstis izstrādāt, pa�ām un Kopienas interesēs, savas tabulas, kas, cik

iespējams, ilustrēs saistību starp direktīvām un transponē�anas pasākumiem, kā arī darīt tās

zināmas atklātībai";

                                                
1 OV L 344, 6.12.1986., 24. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr.

807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).
2 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
3 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
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(36) tā kā dalībvalstis vienas pa�as nespēj pienācīgi sasniegt ierosinātās darbības mērķi, proti,

nodro�ināt iek�ējā tirgus funkcionē�anu, pieprasot, lai ra�ojumi sasniedz atbilstīgu ekoloģisko

raksturlielumu  līmeni, un tādēļ, ņemot vērā darbības mērogu un sekas, to labāk varētu

sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes

principu, kas minēts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā tas noteikts

minētajā pantā, �ī direktīva paredz tikai to, kas ir vajadzīgs �o mērķu sasnieg�anai,

IR PIEŅĒMU�I �O DIREKTĪVU.

1. pants

Priek�mets un piemēro�anas joma

1. Ar �o direktīvu izveido sistēmu, lai noteiktu Kopienas ekodizaina prasības attiecībā uz

enerģiju patērējo�iem ra�ojumiem, nolūkā nodro�ināt �o ra�ojumu brīvu apriti iek�ējā tirgū.

2. �ī direktīva paredz prasības, kurām jāatbilst enerģiju patērējo�iem ra�ojumiem, uz ko attiecas

īsteno�anas pasākumi, lai tos varētu laist tirgū un/vai nodot ekspluatācijā. Tā sniedz ieguldījumu

ilgtspējīga attīstībā, palielinot energoefektivitāti un vides aizsardzības līmeni, tajā pa�ā laikā

palielinot enerģijas piegādes dro�ību.



11414/1/04 REV 1 APT/eca 13
DG C II    LV

3. �ī direktīva neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas paredzēti pasa�ieru vai kravu pārvadā�anai.

4. �ī direktīva un īsteno�anas pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar to, neskar Kopienas tiesību

aktus par atkritumu apsaimnieko�anu un ķīmiskām vielām, tostarp Kopienas tiesību aktus par

siltumnīcas efektu izraiso�u gāzu, kas satur fluoru, emisiju.

2. pants

Definīcijas

�ajā direktīvā piemēro �ādas definīcijas:

1) "enerģiju patērējo�s ra�ojums (EPR)" ir ra�ojums, kur�, tiklīdz laists tirgū un/vai nodots

ekspluatācijā, ir atkarīgs no enerģijas pievades (elektrība, izrakteņu kurināmie un

neizsīksto�ie enerģijas avoti), lai tas strādātu paredzētajā veidā, vai ra�ojums, kas domāts, lai

radītu, pārvadātu un mērītu �ādu enerģiju, tostarp sastāvdaļas, kuras atkarīgas no enerģijas

pievades, kuras paredzēts iestrādāt EPR, uz ko attiecas �ī direktīva, un kuras laistas tirgū

un/vai nodotas ekspluatācijā kā atsevi�ķas sastāvdaļas, kas paredzētas tie�ajiem lietotājiem; tā

ietekmi uz vidi var izvērtēt atsevi�ķi;

2) "sastāvdaļas un mezgli" ir daļas, kuras paredzēts iestrādāt EPR un kuras nav laistas tirgū

un/vai nodotas ekspluatācijā kā atsevi�ķas daļas tie�ajiem lietotājiem, vai kuru ietekmi uz vidi

nevar izvērtēt atsevi�ķi;



11414/1/04 REV 1 APT/eca 14
DG C II    LV

3) "īsteno�anas pasākumi" ir pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar �o direktīvu, nosakot konkrētu

EPR ekodizaina prasības vai to vides aspektus;

4) "lai�ana tirgū" ir process, ar ko EPR pirmo reizi dara pieejamu Kopienas tirgū nolūkā to

izplatīt vai lietot Kopienas teritorijā, saņemot vai nesaņemot atlīdzību, neatkarīgi no

pārdo�anas metodes;

5) "nodo�ana ekspluatācijā" ir EPR pirmā lieto�ana tā paredzētajam mērķim, ko veic tie�ais

lietotājs Kopienā;

6) "ra�otājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ra�o EPR, uz kuriem attiecas �ī

direktīva, un kas ir atbildīga par EPR atbilstību �ai direktīvai, ņemot vērā tās lai�anu tirgū

un/vai nodo�anu ekspluatācijā, savā vārdā vai ar savu preču zīmi, vai ra�otāja pa�a lieto�anai.

Ja nav tāda ra�otāja, kāds definēts pirmajā teikumā, jebkura fiziska vai juridiska persona, kas

EPR, uz ko attiecas �ī direktīva, lai� tirgū un/vai nodod ekspluatācijā, tiek uzskatīta par

ra�otāju;

7) "pilnvarots pārstāvis" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību

Kopienā un kas ir saņēmusi rakstisku pilnvaru no ra�otāja, lai viņa vārdā pildītu visus vai daļu

no pienākumiem un formalitātēm, kas saistītas ar �o direktīvu;
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8) "materiāli" ir visi materiāli, kas tiek izmantoti EPR aprites cikla laikā;

9) "ra�ojuma dizains" ir to procesu  kopums, ar ko EPR tehniskajā specifikācijā transponē

juridiskās, tehniskās, dro�ības, funkcionālās, tirgus vai citas prasības, kam jāatbilst EPR;

10) "vides aspekts" ir EPR elements vai funkcija, kas var mijiedarboties ar vidi EPR aprites cikla

laikā;

11) "ietekme uz vidi" ir jebkādas vides izmaiņas, kas, kopumā vai daļēji, radu�ās no EPR tā

aprites cikla laikā;

12) "aprites cikls" ir secīgi un saistīti EPR posmi, sākot ar jēlmateriāla izmanto�anu un beidzot ar

galīgo apglabā�anu;

13) "atkārtota izmanto�ana" ir jebkura darbība, ar kuru EPR vai tā sastāvdaļas, sasniedzot to

pirmās izmanto�anas beigas, tiek izmantoti tādam pa�am nolūkam, kādam tie tika nodomāti,

ietverot ilgsto�u tā EPR izmanto�anu, kas tiek atgriezts savāk�anas punktā, izplatītājam,

pārstrādātājam vai ra�otājam, kā arī atkārtota EPR izmanto�ana pēc renovācijas;
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14) "pārstrādā�ana" ir pārstrāde, kura notiek atkritumu materiālu ra�o�anas procesā, sākotnējam

mērķim vai citā nolūkā, bet neietverot enerģijas reģenerē�anu.

15) "enerģijas reģenerē�ana" ir kurināmā atkritumu izmanto�ana, lai radītu enerģiju tie�as

dedzinā�anas rezultātā kopā ar citiem atkritumiem vai bez tiem, bet ar siltuma reģenerē�anu;

16) "reģenerācija" ir jebkura no piemērojamām operācijām, kas minētas II B pielikumā Padomes

Direktīvai 75/442/EEK (1975. gada 15. jūlijs) par atkritumiem1 ,

17) "atkritumi" ir jebkura viela vai priek�mets, kas ietverts kategorijās, kuras minētas Direktīvas

75/442/EEK I pielikumā, un ko īpa�nieks izmet vai vēlas izmest, vai ir prasīts izmest;

18) "bīstamie atkritumi" ir jebkuri atkritumi, uz ko attiecas 1. panta 4. punkts Padomes Direktīvā

91/689/EEK (1991. gada 12. decembris) par bīstamajiem atkritumiem2,

19) "ekoloģisks profils" ir to izejvielu un produkcijas (piemēram, materiāli, emisija un atkritumi)

apraksts, kas saistīti ar EPR visā ra�ojumu aprites ciklā, saskaņā ar īsteno�anas pasākumu, kas

piemērojams EPR. �is apraksts ir svarīgs no vides aspekta un tas tiek izteikts fiziskā

daudzumā, ko var izmērīt;

20) EPR "ekoloģiskie raksturlielumi" ir EPR vides aspektu pārvaldības rezultāti, ko panācis

ra�otājs un kas ir atspoguļoti tā tehniskajā dokumentācijā;

                                                
1 OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un

Padomes Regulu 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
2 OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/31/EK (OV L

168, 2.7.1994., 28. lpp)
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21) "ekoloģisko raksturlielumu uzlabo�ana" ir EPR ekoloģisko raksturlielumu uzlabo�anas

process, secīgās paaudzēs, lai gan ne vienmēr attiecībā uz visiem ra�ojuma vides aspektiem

vienlaicīgi;

22) "ekodizains" ir vides aspektu integrācija ra�ojuma dizainā ar mērķi uzlabot EPR ekoloģiskos

raksturlielumus visā tā aprites ciklā;

23) "ekodizaina prasība"  ir jebkura prasība saistībā ar EPR vai EPR dizainu ar mērķi uzlabot tā

ekoloģiskos raksturlielumus vai jebkura informācijas snieg�anas prasība saistībā ar EPR vides

aspektiem;

24) "vispārēja ekodizaina prasība" ir ekodizaina prasība, kas balstīta uz ekoloģisku profilu

kopumā un ar ko nenosaka robe�vērtības attiecībā uz atsevi�ķiem vides aspektiem;

25) "īpa�a ekodizaina prasība" ir skaitliska un mērāma ekodizaina prasība, kas saistīta ar EPR

konkrētu vides aspektu, piemērām, enerģijas patēriņu lieto�anas laikā, kas aprēķināts attiecībā

uz konkrētu izejas parametra vienību;

26) "saskaņotais standarts" ir tehniska specifikācija, kuras ievēro�ana nav obligāta un kuru

pieņēmusi atzīta standartizācijas iestāde saskaņā ar pilnvarojumu no Komisijas un saskaņā ar

procedūrām, kas aprakstītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/34/EK (1998. gada

22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas snieg�anas kārtību tehnisko standartu un noteikumu

jomā1, lai izveidotu Eiropas prasību.

                                                
1 OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada

Pievieno�anās aktu.
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3. pants

Lai�ana tirgū un/vai nodo�ana ekspluatācijā

1. Dalībvalstis veic visus nepiecie�amos pasākumus, lai nodro�inātu, ka EPR, uz ko attiecas

īsteno�anas pasākumi, lai� tirgū un/vai nodod ekspluatācijā tikai gadījumā, ja tie atbilst �iem

pasākumiem un ja uz tiem ir CE marķējums saskaņā ar 4. pantu.

2. Dalībvalstis izraugās iestādes, kas ir atbildīgas par tirgus uzraudzību. Tās nodro�ina, ka �ādām

iestādēm ir nepiecie�amās pilnvaras, ko tās izmanto, lai veiktu atbilstīgus pasākumus, kas tām

jāveic saskaņā ar �o direktīvu. Dalībvalstis nosaka uzdevumus, pilnvaras un organizatoriskos plānus

kompetentajām iestādēm, kuras ir tiesīgas:

(i) organizēt atbilstīgas un pietiekami pla�as EPR atbilstības pārbaudes un uzlikt pienākumu

ra�otājam vai tā pilnvarotam pārstāvim atsaukt neatbilstīgus EPR no tirgus saskaņā ar 6.

pantu,

(ii) pieprasīt visu nepiecie�amo informāciju no iesaistītajām pusēm, kā tas ir noteikts īsteno�anas

pasākumos,

(iii) ņemt ra�ojumu paraugus un veikt tos atbilstības pārbaudes.
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3. Dalībvalstis informē Komisiju par tirgus uzraudzības rezultātiem, un vajadzības gadījumā

Komisija nodod �ādu informāciju citām dalībvalstīm.

4. Dalībvalstis nodro�ina, ka patērētājiem un citām ieinteresētajām pusēm ir dota iespēja iesniegt

kompetentajām iestādēm apsvērumus par ra�ojumu atbilstību.

4. pants

Marķē�ana un atbilstības deklarācija

1. Pirms EPR, uz ko attiecas īsteno�anas pasākumi, tiek laists tirgū un/vai nodots ekspluatācijā,

tam piestiprina CE atbilstības marķējumu, kā arī izsniedz atbilstības deklarāciju, ar ko ra�otājs vai

tā pilnvarotais pārstāvis garantē un deklarē, ka EPR atbilst visiem piemērojamā īsteno�anas

pasākuma attiecīgajiem noteikumiem.

2. CE atbilstības marķējums sastāv no burtiem "CE", kā parādīts III pielikumā.

3. Atbilstības deklarācija ietver visus elementus, kas uzskaitīti VI pielikumā, un  atsauci uz

atbilstīgo īsteno�anas pasākumu.

4. Tādu marķējumu piestiprinā�ana EPR, kas varētu radīt maldināt patērētājus attiecībā uz CE

marķējuma nozīmi vai formu, ir aizliegta.
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5. Dalībvalstis var pieprasīt informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar I pielikuma 2. daļu, to

oficiālajā(s) valodā(s), kad EPR nonāk pie tie�ā lietotāja.

Dalībvalstis arī atļauj to sniegt vienā vai vairākās citās Kopienas valodās.

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis jo īpa�i ņem vērā:

(a) vai informācija var tikt sniegta ar saskaņoto simbolu vai atzīto kodu palīdzību vai citiem

līdzekļiem;

(b) lietotāja tipu, kas paredzēts EPR, un sniedzamās informācijas raksturu.

5. pants

Brīva aprite

1. Dalībvalstis, pamatojoties uz ekodizaina prasībām, kas saistītas ar I pielikuma 1. daļā

minētajiem ekodizaina parametriem, uz kuriem attiecas piemērojamais īsteno�anas pasākums,

neaizliedz, neierobe�o un neaizkavē tāda EPR lai�anu tirgū un/vai nodo�anu ekspluatācijā to

teritorijā, kas atbilst visām atbilstīgajām piemērojamā pasākuma noteikumiem un kam ir CE

marķējums saskaņā ar 4. pantu.

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz tām ekodizaina prasībām, kas saistītas ar I pielikuma 1. daļā

minētajiem ekodizaina parametriem,  attiecībā uz kuriem piemērojamais īsteno�anas pasākums

paredz, ka ekodizaina prasības nav nepiecie�amas, neaizliedz, neierobe�o un neaizkavē tāda EPR

lai�anu tirgū un/vai nodo�anu ekspluatācijā to teritorijā, kam ir CE marķējums saskaņā ar 4. pantu.
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3. Dalībvalstis netraucē izrādīt, piemēram, gadatirgos, izstādēs un demonstrācijās, EPR, kas

neatbilst piemērojamā īsteno�anas pasākuma noteikumiem, ja ir redzamas norādes, ka tos nevar laist

tirgū un/vai nodot ekspluatācijā, kamēr nav nodro�ināta atbilstība.

6. pants

Dro�ības klauzula

1. Ja dalībvalsts konstatē, ka EPR, kam ir 4. pantā minētais CE marķējumu un ko izmanto tam

paredzētajā nolūkā, neatbilst visiem attiecīgajiem piemērojamā īsteno�anas pasākuma noteikumiem,

ra�otājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim uzliek pienākumu padarīt EPR atbilstīgu piemērojamā

īsteno�anas pasākuma noteikumiem un/vai CE marķējumam un izbeigt pārkāpumu saskaņā ar

nosacījumiem, ko izvirza dalībvalsts.

Ja neatbilstība turpinās, dalībvalstis pieņem lēmumu ierobe�ot vai aizliegt attiecīgā EPR lai�anu

tirgū un/vai nodo�anu ekspluatācijā vai nodro�ina tā izņem�anu no tirgus.

2. Jebkurā lēmumā, ko pieņem dalībvalsts saskaņā ar �o direktīvu un ar ko ierobe�o vai aizliedz

EPR lai�anu tirgū un/vai nodo�anu ekspluatācijā, sniedz tā pamatojumu.

�ādu lēmumu paziņo attiecīgajai pusei, un to vienlaikus informē par tiesiskas aizsardzības

līdzekļiem, kas tai ir pieejami saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā eso�ajiem tiesību aktiem, un

par laika ierobe�ojumiem, kas attiecas uz �ādiem aizsardzības līdzekļiem.
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3. Dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par jebkuru lēmumu, kas

pieņemts saskaņā ar 1. punktu, sniedzot tā pamatojumu un, jo īpa�i, paskaidrojot, vai neatbilstība ir

radusies dēļ:

(a) piemērojamā īsteno�anas pasākuma prasību nepildī�anas;

(b) 9. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu nepareizas piemēro�anas;

(c) nepilnībām saskaņotajos standartos, kas minēti 9. panta 2. punktā.

4. Komisija apsprie�as ar iesaistītajām pusēm bez kavē�anās un var pieprasīt tehniska rakstura

padomus no neatkarīgiem ārējiem ekspertiem.

Pēc �īm apspriedēm Komisija nekavējoties informē to dalībvalsti, kas pieņēma lēmumu, kā arī

pārējās dalībvalstis par tās viedokli.

Ja Komisija uzskata, ka lēmums nav pamatots, tā nekavējoties informē par to dalībvalstis.

5. Ja lēmums, kas minēts 1. punktā, ir balstīts uz saskaņotā standarta nepilnību, Komisija

nekavējoties ierosina procedūru, kas noteikta 9. panta 2., 3. un 4. punktā. Tajā pa�a laikā Komisija

informē komiteju, kas minēta 15. panta 1. punktā.
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6. Dalībvalstis un Komisija veic visus nepiecie�amos pasākumus, lai garantētu konfidencialitāti

attiecībā uz informāciju, kas sniegta �īs procedūras laikā, ja tam ir pamatojums.

7. Lēmumus, ko dalībvalstis pieņem saskaņā ar �o pantu,  dara zināmus atklātībai pārskatāmā

veidā.

8. Komisijas atzinumu par  �iem lēmumiem publicē �Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī�.

7. pants

Atbilstības novērtē�ana

1. Pirms EPR, uz ko attiecas īsteno�anas pasākums, lai� tirgū un/vai nodod ekspluatācijā,

ra�otājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nodro�ina, ka ir veikta novērtē�ana, lai pārbaudītu EPR

atbilstību visām piemērojamā īsteno�anas pasākuma atbilstīgajām prasībām.

2. Atbilstības izvērtē�anas procedūras nosaka ar īsteno�anas pasākumiem, un tās ra�otājiem

atstāj iespēju izvēlēties starp iek�ējo dizaina kontroli, kas noteikta IV pielikumā, un vadības

sistēmu, kas noteikta V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots un samērīgs ar risku, atbilstības

izvērtē�anas procedūru veido no attiecīgajiem modeļiem, kā aprakstīts Lēmumā 93/465/EEK.
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Ja EPR, uz ko attiecas īsteno�anas pasākumi, ir izstrādājusi organizācija, kas reģistrēta saskaņā ar

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 761/2001 (2001. gada 19. marts), ar ko

organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS)1, un

dizaina funkcija ir ietverta reģistrācijas jomā, tiek uzskatīts, ka �ādas organizācijas vadības sistēma

atbilst �īs direktīvas V pielikuma prasībām.

Ja EPR, uz ko attiecas īsteno�anas pasākumi, ir izstrādājusi organizācija, kurai ir vadības sistēma,

kas ietver ra�ojuma dizaina funkciju un kas ir ieviesta saskaņā ar saskaņotajiem standartiem, kuru

atsauces numuri ir publicēti �Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī�, tiek uzskatīts, ka �āda

vadības sistēma atbilst attiecīgajiem V pielikuma prasībām.

3. Pēc tam, kad EPR, uz ko attiecas īsteno�anas pasākumi, ir laists tirgū vai nodots ekspluatācijā,

ra�otājs vai tā pilnvarotais pārstāvis saglabā attiecīgos dokumentus, kas saistīti ar veikto atbilstības

novērtē�anu un izsniegtajām atbilstības deklarācijām, pieejamus dalībvalstu inspekcijai 10 gadu

laikā pēc tam, kad ir ra�ots pēdējais no �ādiem EPR.

Attiecīgos dokumentus dara pieejamus 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņem�anas no dalībvalsts

kompetentās iestādes.

4. Dokumentus, kas saistīti ar atbilstības novērtē�anu, un atbilstības deklarāciju, kas minēta 4.

pantā, sagatavo vienā no Kopienas oficiālajām valodām.

                                                
1 OV L 114, 24.4.2001., 1. lpp.
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8. pants

Atbilstības pieņēmums

1. Dalībvalstis uzskata, ka EPR ar CE marķējumu, kas minēts 4. pantā, atbilst piemērojamā

īsteno�anas pasākuma atbilstīgajiem noteikumiem.

2. Dalībvalstis EPR uzskata par atbilstīgu visām piemērojamā īsteno�anas pasākuma

attiecīgajām prasībām, ja attiecībā uz EPR ir piemēroti saskaņotie standarti, kuri attiecas uz �ādu

pasākumu un kuru atsauces numuri ir publicēti �Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī�.   

3. EPR, kam pie�ķirta Kopienas ekoetiķete saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000, tiek uzskatīts

par atbilstīgu piemērojamā īsteno�anas pasākuma ekodizaina prasībām tiktāl, ciktāl ekoetiķete

attiecas uz �īm prasībām.

4. Lai noteiktu atbilstības pieņēmumu sakarā ar �o direktīvu, Komisija saskaņā ar 15 . panta 2.

punktā minēto procedūru var izlemt, ka citas ekoetiķetes atbilst nosacījumiem, kas ir līdzvērtīgi

tiem, kas paredzēti attiecībā uz Kopienas ekoetiķeti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000. EPR,

kam ir pie�ķirta �āda, cita veida ekoetiķete, tiks uzskatīts par atbilstīgu piemērojamā īsteno�anas

pasākuma ekodizaina prasībām tiktāl, ciktāl �ī ekoetiķete attiecas uz �īm prasībām.
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9. pants

Saskaņotie standarti

1. Dalībvalstis, cik iespējams, nodro�ina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi, lai ar iesaistītajām

pusēm apspriestos valsts līmenī par saskaņoto standartu sagatavo�anas un uzraudzības procesu.

2. Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka saskaņotie standarti, kuru piemēro�ana saskaņā ar

pieņēmumu nozīmē  atbilstību piemērojamā īsteno�anas pasākuma konkrētiem noteikumiem,

pilnībā tiem neatbilst, attiecīgā dalībvalsts vai Komisija par to informē Pastāvīgo komiteju, kas

izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu, sniedzot pamatojumu. Komiteja nekavējoties sniedz savu

atzinumu.

3. Ņemot vērā komitejas atzinumu, Komisija pieņem lēmumu par to, vai publicēt, nepublicēt,

publicēt ar ierobe�ojumiem, saglabāt vai svītrot atsauces uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem

"Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

4. Komisija informē attiecīgo Eiropas standartizācijas iestādi un, ja nepiecie�ams, izsniedz jaunu

pilnvaru ar mērķi pārskatīt konkrētos saskaņotos standartus.
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10. pants

Prasības attiecībā uz sastāvdaļām un mezgliem

Ar īsteno�anas pasākumiem var pieprasīt ra�otājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas lai�

sastāvdaļas un mezglus tirgū un/vai nodod tos ekspluatācijā, sniegt tā EPR ra�otājam, uz ko attiecas

īsteno�anas pasākumi, atbilstīgu informāciju par sastāvdaļu vai mezglu materiālu sastāvu un to

enerģijas, materiālu un/vai resursu patēriņu.

11. pants

Administratīvā sadarbība un informācijas apmaiņa

1. Dalībvalstis nodro�ina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi, lai veicinātu sadarbību starp

iestādēm, kas atbildīgas par �īs direktīvas īsteno�anu, kā arī informācijas apmaiņu  to starpā un ar

Komisiju, lai palīdzētu �īs direktīvas darbībā un jo īpa�i 6. panta īsteno�anā.  

Administratīvajā sadarbībā un informācijas apmaiņā, cik iespējams, izmanto elektroniskos saziņas

līdzekļus, un to var atbalstīt ar  attiecīgām Kopienas programmām.

Dalībvalstis informē Komisiju par iestādēm, kas atbildīgas par �īs direktīvas piemēro�anu.

2. Par precīzu raksturu un struktūru informācijas apmaiņai starp Komisiju un dalībvalstīm

nolemj saskaņā ar procedūru, kas minēta 15. panta 2. punktā.



11414/1/04 REV 1 APT/eca 28
DG C II    LV

3. Komisija veic atbilstīgus pasākumus, lai veicinātu un atbalstītu sadarbību starp dalībvalstīm,

kā minēts �ajā pantā.

12. pants

Īsteno�anas pasākumi

1. Komisija  pieņem īsteno�anas pasākumus saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru.

2. Lai uz EPR attiecinātu īsteno�anas pasākumu, tam jāatbilst �ādiem kritērijiem:

(a) EPR pārdo�anas un tirdzniecības apjoms Kopienā ir vairāk nekā 200 000 vienības gadā

saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem datiem;

(b) EPR, ņemot vērā tirgū laisto un/vai ekspluatācijā nodoto EPR skaitu, ir ievērojama  ietekme

uz vidi Kopienā, kā noteikts Kopienas stratēģiskajās prioritātēs, kas sniegtas Lēmumā Nr.

1600/2002/EK;

(c) EPR ir ievērojams uzlabo�anas potenciāls attiecībā uz ietekmi uz vidi bez pārmērīgām

izmaksām. Nosakot, vai �is kritērijs ir izpildīts, piemēro �ādi parametri:

− nav citu attiecīgu Kopienas tiesību aktu;

− tirgus spēki nespēj risināt �o jautājumu;
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− būtiskas at�ķirības ekoloģiskos raksturlielumos starp tirgū pieejamiem EPR, kam ir

līdzvērtīga funkcionalitāte.

3. Apsverot vajadzību sagatavot īsteno�anas pasākuma projektu, Komisija ņem vērā visus

viedokļus, ko izteikusi komiteja, kas minēta 15. pantā, un arī ņem vērā:

(a) Kopienas vides prioritātes, piemērām, tās, kas noteiktas Lēmumā Nr. 1600/2002/EK vai

Komisijas ziņotajā Eiropas klimata pārmaiņu programmā (EKPP)1;

(b) attiecīgo pa�regulāciju, piemērām, brīvprātīgos nolīgumus un citus pasākumus, ko veic

nozare.

4. Sagatavojot īsteno�anas pasākuma projektu, Komisija:

(a) ņem vērā EPR aprites ciklu;

(b) veic novērtē�anu, kurā tiek apsvērta ietekme uz vidi, patērētājiem un ra�otājiem, tostarp

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, saistībā ar konkurētspēju, jaunradi, tirgus piekļuvi,

izmaksām un ieguvumiem;

                                                
1 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.
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(c) ņem vērā eso�os valsts tiesību aktus vides jomā, ko dalībvalstis uzskata par svarīgiem;

(d) veic atbilstīgas apspriedes ar ieinteresētajām personām;

(e) sagatavo paskaidrojuma rakstu par īsteno�anas pasākuma projektu, kas balstīts uz

novērtējumu, kur� minēts b) apak�punktā;

(f) nosaka īsteno�anas termiņu, jebkuru pa fāzēm sadalītu vai pārejas pasākumu vai periodus, jo

īpa�i ņemot vērā iespējamo ietekmi uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vai uz īpa�ām

ra�ojumu grupām, ko galvenokārt ra�o mazie un vidējie uzņēmumi.

5. Īsteno�anas pasākumi atbilst �ādiem kritērijiem:

(a) nav konstatēta ievērojama negatīva ietekme uz ra�ojuma funkcionalitāti no lietotāja

perspektīvas;

(b) veselība, dro�ība un vide nav nelabvēlīgi ietekmēta;

(c) nav konstatēta ievērojama negatīva ietekme uz patērētājiem, jo īpa�i attiecībā uz ra�ojuma

cenu un izmaksām, kas saistītas ar aprites ciklu;
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(d) nav konstatēta ievērojama negatīva ietekme uz ra�otāju konkurētspēju, tostarp tirgos ārpus

Kopienas;

(e) principā ekodizaina prasību noteik�anai nebūs tādas sekas, ka ra�otājiem būs jāizmanto

patentēta tehnoloģija;

(f) neuzliek ra�otājiem pārmērīgu administratīvo slogu.

6. Īsteno�anas pasākumi nosaka ekodizaina prasības saskaņā ar I un/vai II pielikumu.

Īpa�as ekodizaina prasības ievie� attiecībā uz atlasītajiem vides aspektiem, kuriem ir nozīmīga

ietekme uz vidi.

Īsteno�anas pasākumos var arī paredzēt, ka nav nepiecie�amas nekādas ekodizaina prasības attiecībā

uz konkrētiem ekodizaina parametriem no tiem, kas minēti I pielikuma 1. daļā.

7. Prasības formulē tā, lai nodro�inātu, ka tirgus uzraudzības iestādes var pārbaudīt EPR

atbilstību īsteno�anas pasākuma prasībām. Īsteno�anas pasākums nosaka, vai pārbaude var tikt

veikta tie�i uz EPR vai pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju.
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8. Īsteno�anas pasākumi ietver elementus, kas uzskaitīti VII pielikumā.

9. Komisijas izmantotie atbilstīgie pētījumi un analīze, sagatavojot īsteno�anas pasākumu, ir

jāpadara publiski pieejami.

10. Vajadzības gadījumā īsteno�anas pasākumam, ar ko nosaka ekodizaina prasības, pievieno

pamatnostādnes, ko pieņem Komisija saskaņā ar 15. panta 2. punktu, attiecībā uz da�ādu vides

aspektu līdzsvaro�anu.

13. pants

Darba plāns

1. Saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti 12. pantā, un apspriedusies ar Apsprie�u forumu, kas

minēts 14. pantā, Komisija ne vēlāk kā....* izstrādā darba plānu, ko dara zināmu atklātībai.

Darba plānā nosaka nāko�ajiem trim gadiem to ra�ojumu grupu sarakstu, kas tiks uzskatītas par

prioritārām, lai pieņemtu īsteno�anas pasākumus.

                                                
* Divus gadus pēc �īs direktīvas pieņem�anas.
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Darba plānā Komisija periodiski izdara grozījumus, apspriedusies ar Apsprie�u forumu.

2. Tomēr pārejas laikposmā, kamēr tiek izstrādāts pirmais 1.punktā minētais darba plāns,

saskaņā ar 15. panta 2. punktā noteikto procedūru, un 12. pantā paredzētajiem kritērijiem un pēc

apsprie�anas ar Apsprie�u forumu Komisija var pieņemt īsteno�anas pasākumus, sākot ar tiem

ra�ojumiem, kam saskaņā ar EKPP ir augsts potenciāls attiecībā uz siltumnīcas efektu izraiso�u

gāzu emisiju rentablu samazinā�anu.

14. pants

Apsprie�u forums

Komisija nodro�ina, ka, veicot savas darbības, attiecībā uz katru īsteno�anas pasākumu tā ievēro

dalībvalstu pārstāvju un visu  ieinteresēto pu�u, kas saistīti ar konkrēto ra�ojumu/ra�ojumu grupu,

proporcionālu dalību. �ādas puses ietver, piemēram, nozari, tostarp MVU, amatniecības nozari,

arodbiedrības, tirgotājus, mazumtirgotājus, importētājus, vides aizsardzības grupas un patērētāju

organizācijas. �īs puses tiekas Apsprie�u forumā. Komisija pieņem foruma reglamentu.

15. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz �o punktu, piemēro Lēmuma  1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8.

panta noteikumus.
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Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais laikposms ir trīs mēne�i.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

16. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nosaka sankcijas, ko piemēro par to valsts tiesību normu pārkāpumiem, kas pieņemti

saskaņā ar �o direktīvu. Sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

17. pants

Grozījumi

1. Direktīvu 92/42/EEK ar �o groza �ādi:

1) direktīvas 6. pantu svītro;

2) iekļauj �ādu pantu:

"10.a pants

�ī direktīva ir īsteno�anas pasākums, Direktīvas xx/xx*  +12. panta nozīmē, attiecībā uz

energoefektivitāti izmanto�anas laikā saskaņā ar minēto direktīvu, un to var grozīt vai atcelt

saskaņā ar Direktīvas xx/xx ++ 15. panta 2. punktu.

_________________

* OV L ....";

                                                
+ Publikāciju Birojam: lūdzu, ierakstiet �īs direktīvas numuru, datumu un nosaukumu.
++ Publikāciju Birojam: lūdzu, ierakstiet �īs direktīvas numuru.
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3) direktīvas I pielikuma otro iedaļu svītro;

4) direktīvas II pielikumu svītro.

2. Direktīvu 96/57/EK ar �o groza �ādi:

Iekļauj �ādu pantu:

"9.a pants

�ī direktīva ir īsteno�anas pasākums, Direktīvas xx/xx* + 12. panta nozīmē, attiecībā uz

energoefektivitāti izmanto�anas laikā saskaņā ar minēto direktīvu, un to var grozīt vai atcelt saskaņā

ar Direktīvas xx/xx++ 15. panta 2. punktu.

_______________________

* OV L ..."

3. Direktīvu 2000/55/EK ar �o groza �ādi:

Iekļauj �ādu pantu:

"9.a pants

�ī direktīva ir īsteno�anas pasākums, Direktīvas xx/xx* +12. panta nozīmē, attiecībā uz

energoefektivitāti izmanto�anas laikā saskaņā ar minēto direktīvu, un to var grozīt vai atcelt saskaņā

ar Direktīvas xx/xx ++ 15. panta 2. punktu.

__________________

* OV L..................."

                                                
+ Publikāciju Birojam: lūdzu, ierakstiet �īs direktīvas numuru, datumu un nosaukumu.
++ Publikāciju Birojam: lūdzu, ierakstiet �īs direktīvas numuru.
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18. pants

Atcel�ana

Direktīvas 78/170/EEK un 86/594/EEK atceļ. Dalībvalstis var turpināt piemērot eso�os valsts

pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 86/594/EEK, līdz brīdim, kad saskaņā ar �o direktīvu

tiks pieņemti īsteno�anas pasākumi par attiecīgiem ra�ojumiem.

19. pants

Pārskatī�ana

Ne vēlāk kā...* Komisija izskata �īs direktīvas un tās īsteno�anas pasākumu efektivitāti, sliek�ņus

īsteno�anas pasākumiem, tirgus uzraudzības mehānismus un jebkuras attiecīgās pa�regulācijas

veicinā�anu, apspriedusies ar Apsprie�u forumu, kas minēts 14. pantā, un vajadzības gadījumā

iesniedz priek�likumus Eiropas Parlamentam un Padomei, lai grozītu �o direktīvu.

20. pants

Konfidencialitāte

Informācijas snieg�anas prasības, kas minētas 10. pantā un I pielikuma 2. daļā un kas jāpilda

ra�otājam un/vai tā pilnvarotam pārstāvim, ir samērīgas un ņem vērā komerciāli svarīgās

informācijas likumīgo konfidencialitāti.

                                                
* Piecus gadus pēc �īs direktīvas pieņem�anas.
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21. pants

Īsteno�ana

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai panāktu

atbilstību �ai direktīvai līdz ....*. Tās tūlīt par to informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem �os pasākumus, tajos ietver atsauci uz �o direktīvu vai arī �ādu atsauci

pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt �ādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem

jomā, uz kuru attiecas �ī direktīva.

22. pants

Spēkā stā�anās

�ī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicē�anas "Eiropas Savienības Oficiālajā

Vēstnesī".

                                                
* 24 mēne�us pēc �īs direktīvas spēkā stā�anās.



11414/1/04 REV 1 APT/eca 38
DG C II    LV

23. pants

Adresāti

�ī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Brisele,

Eiropas Parlamenta vārdā� Padomes vārdā�

priek�sēdētājs priek�sēdētājs

________________________
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I PIELIKUMS

Vispārēju ekodizaina prasību noteik�anas metode

(minēti 12.pantā)

Vispārējas ekodizaina prasības tiek izstrādātas ar mērķi uzlabot EPR ekoloģiskos raksturlielumus,

uzmanību pievēr�ot tās ievērojamiem vides aspektiem, nenosakot robe�vērtības. Sagatavojot

pasākuma projektu, kas jāiesniedz 15. pantā minētajai komitejai, Komisija nosaka ievērojamus

vides aspektus, kuri tiks norādīti īsteno�anas pasākumā.

Sagatavojot īsteno�anas pasākumus, ar ko nosaka vispārējas ekodizaina prasības saskaņā ar 12.

pantu, Komisija nosaka attiecībā uz EPR, kas ietverts īsteno�anas pasākumā, atbilstīgos ekodizaina

parametrus no tiem, kas uzskaitīti 1. daļā, kā arī informācijas snieg�anas prasības no tām, kas

uzskaitītas 2. daļā, un prasības ra�otājam, kas uzskaitītas 3. daļā.

1. daļa EPR ekodizaina parametri

1.1. Ciktāl tie ir saistīti ar ra�ojuma dizainu, ievērojamus  vides aspektus identificē, izskatot �ādas

ra�ojuma aprites cikla posmus:

(a) izejvielu atlase un izmanto�ana;

(b) ra�o�ana;

(c) iepako�ana, transports un izplatī�ana;
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(d) uzstādī�ana un uzturē�ana;

(e) lieto�ana;

(f) ekspluatācijas laika beigas, nozīmējot EPR stāvokli, ko tas ir sasniedzis tā pirmās

izmanto�anas beigās, līdz tā galīgai iznīcinā�anai.

1.2. Katram posmam, kur tas nepiecie�ams, ir jānovērtē �ādi vides aspekti:

(a) paredzētais materiālu, enerģijas un citu resursu, piemēram, svaiga ūdens, patēriņ�;

(b) prognozētās emisijas gaisā, ūdenī vai augsnē;

(c) paredzētais piesārņojums ar fizikāliem efektiem, piemēram, troksni, vibrāciju, radiāciju,

elektromagnētiskajiem laukiem;

(d) paredzētais atkritumu daudzums;

(e) materiālu un/vai enerģijas atkārtotas izmanto�anas, pārstrādes un reģenerē�anas

iespējas, ņemot vērā Direktīvu 2002/96/EK.

1.3. Jo īpa�i izmantos, kur iespējams, �ādus parametrus, ko nepiecie�amības gadījumā papildina ar

citiem, lai izvērtētu to vides aspektu uzlabo�anās potenciālu, kas minēti iepriek�ējā punktā:

(a) ra�ojuma svars un apjoms;
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(b) materiālu izmanto�ana, kas iegūti pārstrādes rezultātā;

(c) enerģijas, ūdens un citu resursu patēriņ� ra�ojuma aprites cikla laikā;

(d) tādu vielu izmanto�ana, kas tiek uzskatītas par kaitīgām veselībai un/vai videi saskaņā

ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un

administratīvo aktu tuvinā�anu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepako�anu un

marķē�anu (OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar

Komisijas Direktīvu 2004/73/EK (OV  L 152, 30.4.2004., 1. lpp.)  un ņemot vērā tiesību

aktus par konkrētu vielu lai�anu tirgū un lieto�anu, piemērām, Direktīvas 76/769/EEK

vai 2002/95/EK;

(e) to patērēto elementu daudzums un būtība, kas nepiecie�ami atbilstīgajai ra�ojuma

izmanto�anai un uzturē�anai;

(f) ērta piekļuve atkārtotai izmanto�anai un pārstrādei, kas izteikta ar: izmantoto materiālu

un sastāvdaļu skaitu, standarta sastāvdaļu izmanto�anu, laiku, kas nepiecie�ams

demontē�anai, nepiecie�amajiem instrumentiem, lai veiktu demontā�u, sastāvdaļu un

materiālu kodē�anas standartu izmanto�anu, lai noteiktu sastāvdaļas un materiālus, kas

noderīgi  atkārtotai izmanto�anai un pārstrādei (tostarp plastmasas daļu marķē�anu

saskaņā ar ISO standartiem), viegli pārstrādājamu materiālu izmanto�anu, ērtu piekļuvi

vērtīgiem un citiem pārstrādājamiem materiāliem un sastāvdaļām; ērtu piekļuvi

materiāliem un sastāvdaļām, kas satur kaitīgas vielas;

(g) izmantoto sastāvdaļu iestrādā�ana;

(h) tādu tehnisko risinājumu neizmanto�ana, kas traucē sastāvdaļu un iekārtu atkārtotu

izmanto�anu un pārstrādi;
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(i) ekspluatācijas laika paildzinā�ana, kas izteikta ar minimālo garantēto ekspluatācijas

laikposmu, minimālo laiku rezerves daļu pieejamībai, modularitāti, uzlabo�anas

iespējām, labo�anas iespējām;

(j) radīto atkritumu apjoms un radīto kaitīgo atkritumu apjoms;

(k) emisijas gaisā (siltumnīcas efektu izraiso�as gāzes, skābie aģenti, gaisto�i organiski

savienojumi, viela, kas noārda ozona slāni, noturīgi organiskie piesārņotāji, smagie

metāli, smalku daļiņu un suspendēto daļiņu vielas), neskarot Eiropas Parlamenta un

Padomes Direktīva 97/68/EK (1997. gada 16. decembris) par pasākumiem pret gāzveida

un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iek�dedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai

tehnikai (OV L 59, 272.1998., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/26/EK (OV L 146, 30.4.2004., 1. lpp.);

(l) emisijas ūdenī (smagie metāli, vielas, kas nelabvēlīgi ietekmē skābekļa līdzsvaru,

noturīgi organiskie piesārņotāji);

(m) emisijas augsnē (jo īpa�i bīstamu vielu noplūde un izlī�ana ra�ojumu lieto�anas posmā

un noplūdes potenciāls atkritumu apglabā�anas procesā).

2. daļa Informācijas snieg�anas prasības

Īsteno�anas pasākumos var paredzēt prasību ra�otājam sniegt informāciju, kas var ietekmēt veidu,

kā ar EPR rīkojas, to izmanto vai pārstrādā puses, kas nav ra�otājs. �ī informācija, kur vajadzīgs,

vat ietvert:

− informāciju no projektētāja saistībā ar ra�o�anas procesu;
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− informāciju patērētājiem par ra�ojuma ievērojamām vides parametriem ra�ojuma

ekoloģiskajiem raksturlielumiem; �o informāciju pievieno ra�ojumam, kad tas tiek laists tirgū,

lai ļautu patērētājam salīdzināt �os ra�ojumu aspektus;

− informāciju patērētājiem par to, kā uzstādīt, izmantot un uzturēt ra�ojumu, lai cik vien

iespējams samazinātu ietekmi uz vidi un nodro�inātu optimālo ekspluatācijas laikposma

ilgumu, kā arī par to, kā atgriezt ra�ojumu tā ekspluatācijas laika beigās, un, vajadzības

gadījumā, informāciju par rezerves daļu pieejamības laikposmu un ra�ojumu uzlabo�anas

iespējām;

− informāciju par apstrādes iekārtām saistībā ar demontā�u, pārstrādi vai apglabā�anu  aprites

cikla beigās.

Informācijai jābūt sniegtai uz ra�ojuma, ja vien iespējams.

�ī informācija ņems vērā pienākumus saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem, piemēram,

Direktīvu 2002/96/EK.

3.daļa Prasības ra�otājam

1. Pievēr�ot uzmanību vides aspektiem, kas īsteno�anas pasākumā ir noteikti kā tie, ko var

būtiski ietekmēt ra�ojuma projektē�anas laikā, EPR ra�otājiem prasīs veikt EPR modeļa

izvērtē�anu visā tā aprites ciklā, pamatojoties uz reālistiskiem pieņēmumiem par normāliem

apstākļiem un izmanto�anas nolūkiem.

Pamatojoties uz �o novērtē�anu, ra�otāji izveido EPR ekoloģisko profilu. Tas ir balstīts uz

ra�ojuma parametriem, kas ir saistīti ar vidi, un fizikālās mērvienībās ieteikto ielaidi/izlaidi

ra�ojuma aprites cikla laikā.
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2. Ra�otājs izmantos �o novērtējumu, lai izvērtētu alternatīvus dizaina risinājumus un panāktos

ra�ojuma ekoloģiskos raksturlielumus, ņemot vērā kritērijus.

�os kritērijus nosaka Komisija īsteno�anas pasākumā, pamatojoties uz informāciju, kas gūta

pasākuma sagatavo�anas laikā.

Konkrēta risinājuma izvēle panāks pienācīgu līdzsvaru starp da�ādiem vides aspektiem un

starp vides aspektiem un citiem svarīgiem apsvērumiem, tādiem kā dro�ība un veselība,

tehniskās prasības attiecībā uz funkcionalitāti, kvalitāte, raksturlielumi un ekonomiskie

aspekti, tostarp ra�o�anas izmaksas un tirgus vērtība, tajā pa�ā laikā ievērojot visus attiecīgos

tiesību aktus.

                                        



11414/1/04 REV 1 APT/eca 1
II PIELIKUMS DG C II    LV

II PIELIKUMS

Īpa�u ekodizaina prasību noteik�anas metode

(minēta 12.pantā)

Īpa�as ekodizaina prasības tiek izstrādātas ar mērķi uzlabot atsevi�ķu ra�ojuma vides aspektu. Tās

var būt prasības attiecībā uz konkrētā resursa samazinātu patēriņu, piemēram, ierobe�ojumi resursa

izmanto�anai da�ādos EPR aprites cikla posmos, kur tas ir vajadzīgs (piemēram, ūdens patēriņa

ierobe�ojumi lieto�anas posmā vai ierobe�ojumi attiecībā uz tās konkrētā materiāla daudzumu, kas

iestrādāts ra�ojumā, vai prasība par pārstrādātā materiāla minimālo daudzumu).

Sagatavojot īsteno�anas pasākumus, ar ko nosaka īpa�as ekodizaina prasības saskaņā ar 12. pantu,

Komisija nosaka, saistībā ar EPR, uz ko attiecas īsteno�anas pasākums, attiecīgos ekodizaina

parametrus no tiem, kas minēti I pielikuma 1. daļā, un �ādi nosaka minēto prasību līmeņus saskaņā

ar procedūru, kas paredzēta 15. panta 2. punktā:

1. Tehniskās, vides un ekonomiskās analīzes ietvaros tiks izvēlēti vairāki attiecīgā EPR

reprezentatīvie modeļi, kas ir tirgū, un tiks identificētas tehniskās iespējas uzlabot ra�ojuma

ekoloģiskos raksturlielumus, ņemot vērā �o iespēju ekonomisko dzīvotspēju un izvairoties no

būtiskiem snieguma zaudējumiem vai nelietderības attiecībā uz patērētājiem.

Tehniskās, vides un ekonomiskās analīzes ietvaros arī tiks noteikti, attiecībā uz  apsvērtajiem

vides aspektiem, labākā snieguma ra�ojumi un tirgū pieejamās tehnoloģijas.

Pamatojoties uz �o analīzi un ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās iespējas, kā arī

uzlabo�anas potenciālu, veic konkrētus pasākumus ar mērķi samazināt ra�ojumu radīto

ietekmi uz vidi.
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Attiecībā uz enerģijas patēriņu lieto�anas laikā nosaka enerģijas efektivitātes vai patēriņa

līmeni ar mērķi neradīt liekus izmaksas tie�ajiem lietotājiem ra�ojuma lieto�anas laikā saistībā

ar EPR reprezentatīviem modeļiem, ņemot vērā ietekmi uz citiem vides aspektiem. Aprites

cikla izmaksu analīzes metodē tiek izmantota reāla atlaides likme, pamatojoties uz

informāciju, ko sniedz Eiropas Centrālā banka, un uz EPR reālistisku ekspluatācijas laika

ilgumu; tas ir balstīts uz pirk�anas cenas variāciju kopumu (kas radusies no rūpniecības

izmaksu variācijām) un darbības izdevumiem, kas radu�ies no tehniskās uzlabo�anas iespēju

at�ķirīgajiem līmeņiem, samazinot vērtību attiecīgo EPR reprezentatīvo modeļu aprites cikla

laikā. Darbības izdevumi sedz galvenokārt enerģijas patēriņu un citu resursu papildus

izdevumus (kā ūdens vai mazgā�anas līdzeklis).

Veiks jutīguma analīzi, kas ietver visus attiecīgos faktorus (tādus kā enerģijas vai cita resursa

cena, izejvielu vai ra�o�anas izmaksas, atlai�u likmes), un, attiecīgajos gadījumos, ārējās

vides izmaksas, lai pārbaudītu, vai radu�ās ievērojamas izmaiņas un vai vispārējie secinājumi

ir atbilstīgi. Prasību attiecīgi pielāgos.

Līdzīgu metodoloģiju var piemērot citiem resursiem, piemēram, ūdenim.

2. Lai attīstītu tehnisko, vides un ekonomisko analīzi, var izmantot informāciju, kas pieejama

saistībā ar citām Kopienas darbībām.

Tas pats attiecas uz informāciju, kas pieejama no pa�reizējām programmām, kas piemērotas

citās pasaules valstīs, nosakot tāda EPR īpa�as ekodizaina prasības, ko tirgo ar ES

ekonomiskajiem partneriem.

3. Nosakot prasības spēkā stā�anās datumu, ņems vērā ra�ojuma pārprojektē�anas posms.
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III PIELIKUMS

CE marķējums

(minēts 4. panta 2. punktā)

CE marķējumam ir jābūt vismaz 5 mm garam. Ja CE marķējums ir samazināts vai palielināts, ir

jāievēro proporcijas, kas sniegtas �eit iepriek� sniegtajā zīmējumā.

CE marķējumam ir jābūt piestiprinātam pie EPR. Ja tas nav iespējams, tas jāpiestiprina pie

iepakojuma un pavaddokumentiem.
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IV PIELIKUMS

Iek�ējā dizaina kontrole

(minēta 7.pantā)

1. �ajā pielikumā ir aprakstīta procedūra, ar kuras palīdzību ra�otājs vai tā pilnvarotais pārstāvis,

kas pilda pienākumus, kas noteikti �ī pielikuma 2. iedaļā, garantē un deklarē, ka EPR atbilst

piemērojamā īsteno�anas pasākuma prasībām. Atbilstības deklarācija var attiekties uz vienu

vai vairākiem ra�ojumiem un tai jāatrodas pie ra�otāja.

2. Ra�otājs apkopo tehnisko dokumentāciju, kas ļauj novērtēt EPR atbilstību piemērojamo

īsteno�anas pasākuma prasībām.

�ī dokumentācija jo īpa�i ietver:

a) EPR vispārīgo aprakstu un tā paredzētās lieto�anas aprakstu;

b) to attiecīgo vides novērtē�anas pētījumu rezultātus, ko veicis ra�otājs, un/vai atsauces uz

vides izvērtē�anas literatūru vai precedentu gadījumiem, ko izmantojis ra�otājs,

novērtējot, fiksējot dokumentācijā un nosakot ra�ojuma dizaina risinājumus;

c) ekoloģiskais profilu, ja to prasa īsteno�anas pasākums;

d) ra�ojuma dizaina specifikācijas elementus saistībā ar ra�ojuma vides dizaina aspektiem;



11414/1/04 REV 1 APT/eca 2
IV PIELIKUMS DG C II    LV

e) to atbilstīgo standartu sarakstu, kas minēti 9. pantā un ko piemēro pilnībā vai daļēji, un

to risinājumu aprakstu, kas pieņemti, lai panāktu atbilstību piemērojamā īsteno�anas

pasākuma prasībām, ja standarti, kas minēti 9. pantā, nav piemēroti vai ja �ie standarti

neattiecas uz visām piemērojamā īsteno�anas pasākuma prasībām;

f) tās informācijas kopiju saistībā ar ra�ojuma vides dizaina aspektiem, kas ir sniegta

saskaņā ar prasībām, kas minētas I pielikuma 2. daļā;

g) veikto mērījumu rezultātus par ekodizaina prasībām, tostarp sīki izstrādātu informāciju

par �o mērījumu atbilstību, salīdzinot ar ekodizaina prasībām, kas noteiktas

piemērojamā īsteno�anas pasākumā.

3. Ra�otājam jāveic visi nepiecie�amie pasākumi, lai nodro�inātu, ka ra�ojums tiks ra�ots

saskaņā ar dizaina specifikācijām, kas minētas 2. iedaļā, un saskaņā ar piemērojamā pasākuma

prasībām.
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V PIELIKUMS

Vadības sistēma atbilstības novērtē�anai

(minēta 7.pantā)

1. �ajā pielikumā ir aprakstīta procedūra, ar kuras palīdzību ra�otājs, kas atbilst prasībām, kuras

minētas �ī pielikuma 2. iedaļā, garantē un deklarē, ka EPR atbilst piemērojamā īsteno�anas

pasākuma prasībām. Atbilstības deklarācija var attiekties uz vienu vai vairākiem ra�ojumiem,

un tai jāatrodas pie ra�otāja.

2. Vadības sistēmu var izmantot EPR atbilstības novērtē�anai ar nosacījumu, ka ra�otājs īsteno

vides elementus, kas minēti �ī pielikuma 3. iedaļā.

3. Vadības sistēmas vides elementi

�ī iedaļa nosaka vadības sistēmas elementus un procedūras, ar kuru palīdzību ra�otājs var

pierādīt, ka EPR atbilst piemērojamā īsteno�anas pasākuma prasībām.

3.1. Ra�ojuma ekoloģisko raksturlielumu politika

Ra�otājam jāspēj pierādīt atbilstību piemērojamā īsteno�anas pasākuma prasībām. Ra�otājam

arī jāspēj izveidot sistēmu, lai  noteiktu un pārskatītu ra�ojuma ekoloģisko raksturlielumu

mērķus un rādītājus, ar mērķi uzlabot ra�ojuma vispārējos ekoloģiskos raksturlielumus .
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Visi pasākumi, ko ra�otājs veicis, lai uzlabotu EPR vispārējos ekoloģiskos raksturlielumus un

izveidotu tās ekoloģisko profilu, ja to prasa īsteno�anas pasākums, visos projektē�anas un

ra�o�anas posmos jāfiksē dokumentācijā sistemātiskā veidā rakstisku procedūru un instrukciju

formā.

�ajās procedūrās un instrukcijās jo īpa�i ir jāietver atbilstīgs apraksts attiecībā uz:

− to dokumentu sarakstu, kas jāsagatavo, lai pierādītu EPR atbilstību, un, ja nepiecie�ams,

kas jādara pieejams;

− ra�ojuma ekoloģisko raksturlielumu mērķiem un rādītājiem un organizatoriskā

struktūru, pienākumiem, vadības tiesībām un resursu iedalījumu attiecībā uz to

īsteno�anu un uzturē�anu;

− pārbaudēm un testiem, kas jāveic pēc ra�o�anas, lai pārbaudītu ra�ojuma sniegumu

attiecībā pret ekoloģisko raksturlielumu rādītājiem;

− procedūrām, ar ko kontrolē nepiecie�amās dokumentācijas ve�anu un nodro�ina, ka

dokumentācija tiek atjaunināta;

− vadības sistēmas vides elementu īsteno�anas un efektivitātes pārbaudes metodi.

3.2. Plāno�ana

Ra�otājs izveido un uztur:

a) ra�ojuma ekoloģiskā profila izveido�anas procedūras;
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b) ra�ojuma ekoloģisko raksturlielumu mērķus un rādītājus, kuros ņemtas vērā tehniskas

iespējas, uzmanību pievēr�ot tehniskajām un ekonomiskajām prasībām;

c) �o mērķu sasnieg�anas programmu.

3.3. Īsteno�ana un dokumentācija

3.3.1.Dokumentācijā, kas attiecas uz vadības sistēmu, jo īpa�i būtu jāparedz �ādi elementi:

a) definē un dokumentē pienākumus un pilnvaras, lai nodro�inātu efektīvus ra�ojuma

ekoloģiskos raksturlielumus un ziņotu par tā darbību pārskatī�anai un uzlabo�anai;

b) izveido dokumentus, kuros norāda ieviestās dizaina kontroles un pārbaudes metodes, kā

arī izmantotos procesus un sistemātiskos pasākumus, projektējot ra�ojumu;

c) ra�otājs izstrādā un uztur informāciju, lai aprakstītu vadības sistēmas galvenos vides

elementus un visu prasīto dokumentu kontroles procedūras.

3.3.2.Dokumentācijā, kas saistīta ar EPR, jo īpa�i norādīs:

a) EPR un tā paredzētās izmanto�anas vispārējo aprakstu;

b) to attiecīgo vides novērtē�anas pētījumu rezultātus, ko veicis ra�otājs, un/vai atsauces uz

vides novērtē�anas literatūru vai precedentu gadījumiem, ko ra�otājs izmantojis,

izvērtējot, dokumentējot un nosakot ra�ojuma dizaina risinājumus;
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c) ekoloģisko profilu, ja to pieprasa īsteno�anas pasākums;

d) dokumentus, kuros aprakstīti veikto mērījumu rezultāti attiecībā uz ekodizaina

prasībām, tostarp sīki izstrādāta informācija par �o mērījumu atbilstību, salīdzinot ar

ekodizaina prasībām, kas noteiktas ar piemērojamo īsteno�anas pasākumu;

e) ra�otājs nosaka specifikācijas, kuros norāda, jo īpa�i, piemērotos standartus; gadījumā,

ja netiek piemēroti standarti, kas minēti 9. pantā, vai ja tie neattiecas uz visām

īsteno�anas pasākuma prasībām, līdzekļus atbilstības nodro�inā�anai;

f) tās informācijas kopiju attiecībā uz ra�ojuma vides dizaina aspektiem, kas tiek sniegta

saskaņā ar prasībām, kas minētas I pielikuma 2. daļā.

3.4. Pārbaude un korektīvie pasākumi:

a) ra�otājam jāveic visi pasākumi, kas nepiecie�ami, lai nodro�inātu, ka EPR tiek ra�ots

saskaņā ar tā dizaina specifikācijām un piemērojamā pasākuma prasībām;

b) ra�otājs izveido un uztur procedūras, lai izmeklētu un atbilstīgi rīkotos neatbilstības

gadījumā, kā arī ieviestu izmaiņas dokumentos fiksētajās procedūrās, kas izriet no

korektīvajiem pasākumiem;

c) ra�otājs, vismaz reizi trijos gados, veic pilnīgu vadības sistēmas iek�ējo auditu attiecībā

uz tās vides elementiem.
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VI PIELIKUMS

Atbilstības deklarācija

(minēta 4. panta 3. punktā)

EK atbilstības deklarācijā jābūt �ādiem elementiem:

1. Ra�otāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese;

2. Modeļa apraksts, kas pietiekams skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

3. Attiecīgajos gadījumos, atsauces uz izmantotiem saskaņotajiem standartiem;

4. Attiecīgajos gadījumos, citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

5. Attiecīgajos gadījumos,  atsauce uz citiem piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem, kas

paredz CE zīmes piestiprinā�anu;

6. Tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kas tiesīga uzņemties saistības ra�otāja vai tā

pilnvarota pārstāvja vārdā.
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VII PIELIKUMS

Īsteno�anas pasākumu saturs

(minēts 12. panta 8. punktā)

Īsteno�anas pasākumā jo īpa�i norādīs:

1. Konkrētā(u) EPR veida(u) precīzu definīciju;

2. Konkrētā(u) EPR ekodizaina prasības, īsteno�anas datumu(s), etapu vai pārejas pasākumus

vai periodus;

− vispārēju ekodizaina prasību gadījumā -  atbilstīgus posmus un aspektus no tiem, kas minēti I

pielikuma 1. daļas 1.1. un 1.2. iedaļā, kopā ar parametru piemēriem no tiem, kas minēti I

pielikuma 1.3. iedaļā, kā norādījumiem, lai novērtētu uzlabojumus attiecībā uz noteiktiem

vides aspektiem;

− īpa�as(-u) ekodizaina prasības(-u) gadījumā - tās (to) līmeni (līmeņus).

3. Ekodizaina parametrus, kas minēti I pielikuma 1. daļā, saistībā ar kuriem nav nepiecie�ama

ekodizaina prasība.

4. EPR uzstādī�anas prasības, ja tam ir tie�a saistība ar ekoloģiskajiem raksturlielumiem;

5. Izmantojamos mērī�anas standartus un/vai mērī�anas metodes; ja iespējams, izmantos

saskaņotos standartus, kuru atsauces numuri ir publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā

Vēstnesī";
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6. Atbilstības novērtē�anas detalizētu informāciju saskaņā ar Lēmumu 93/465/EEK:

− ja piemērojamais (-ie) modulis (�i) nav A modulis; faktori, kas pamato �īs īpa�as

procedūras izvēli;

− kur nepiecie�ams, tre�o pu�u apstiprinā�anas un/vai sertificē�anas kritēriji;

Ja at�ķirīgi moduļi ir noteikti citās CE prasībās vienam un tam pa�am EPR, modulim, kas

noteikts īsteno�anas pasākumā, dod priek�roku attiecībā uz attiecīgo prasību;

7. Prasības attiecībā uz informāciju, kas ra�otājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem jāsniedz

iestādēm, kas atbildīgas par tirgus uzraudzību;

8. Pārējas perioda ilgumu, kurā dalībvalstīm jāļauj tāda EPR lai�ana tirgū un/vai nodo�ana

ekspluatācijā, kas atbilst noteikumiem, kuri ir spēkā to teritorijā īsteno�anas pasākuma

pieņem�anas dienā;

9. Īsteno�anas pasākuma novērtē�anas un iespējamās pārskatī�anas datumu.
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I. IEVADS.

1. 2003. gada 26. augustā Komisija iesniedza priek�likumu1, kas balstīts uz Līguma

95. pantu.

2. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza savu atzinumu2 2004. gada 31. martā.

3. Eiropas Parlaments pieņēma savu atzinumu3 pēc pirmā lasījuma 2004. gada 20. aprīlī,

apstiprinot 78 grozījumus. Komisija mutiski informēja par savu grozīto priek�likumu

2004. gada 27. aprīlī. 2004. gada 29. novembrī Padome pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar

Līguma 251. pantu.

II. PRIEK�LIKUMA MĒRĶIS

4. �ī priek�likuma mērķis ir radīt pilnīgu un saskaņotu tiesisku regulējumu attiecībā uz

ekodizaina prasībām, lai

- nodro�inātu enerģiju patērējo�u ra�ojumu (EPP) brīvu apriti ES;

- uzlabotu �o ra�ojumu ekoloģiskos raksturlielumus, tādējādi sekmējot vides aizsardzību;

- stiprinātu enerģijas piegādes dro�ību un palielinātu ES ekonomikas konkurētspēju.

Priek�likums principā attiecas uz jebkuru ra�ojumu, kas patērē enerģiju, lai pildītu

funkciju, kuras veik�anai tas ir projektēts, izgatavots un laists tirgū vai nodots

ekspluatācijā, izņemot pasa�ieru vai kravu pārvadā�anai paredzētus transportlīdzekļus, un

attiecas uz visiem enerģijas avotiem, lai gan paredzams, ka īsteno�anas pasākumi attieksies

tikai uz tiem ra�ojumiem, kas izmanto elektrību, cieto, �ķidro un gāzveida kurināmo.

                                                
1 OV C ...
2 OV C 112, 30.4.2004. 25. lpp.
3 OV C ...
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III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE

5. Galvenās Padomes ieviestās izmaiņas ir �ādas:

- Tiek precizēts, ka ierosinātās direktīvas mērķis (1. panta 4. punkts) neskar Kopienas

tiesību aktus par atkritumu apsaimnieko�anu un ķīmiskām vielām, tostarp Kopienas

tiesību aktus par siltumnīcas efektu izraiso�u gāzu, kas satur fluoru, emisiju.

- Definīcijas (2. pants): kopējā nostājā skaidrāk nosaka priek�likuma darbības jomu

(1. definīcija) un atbildību par EPP atbilstību (6. un 7. definīcija).

- Lai�ana tirgū (3. pants): kopējā nostājā precizē, ka dalībvalstīm jāizraugās iestādes, kas

ir atbildīgas par tirgus uzraudzību, un jānosaka to uzdevumi.

- Brīva aprite (5. pants): pa�reizējais teksts precizē, ka EPP ir jāatbilst I pielikuma 1.

daļā minētajiem ekodizaina parametriem,  uz kuriem attiecas piemērojamais

īsteno�anas pasākums.

- Atbilstības novērtē�ana (7. pants un V pielikums): lai gan ra�otājiem atstāj iespēju

izvēlēties starp iek�ējo dizaina kontroli (IV pielikums) un vadības sistēmu (V

pielikums), pēdējā minētā pielikumā ir izdarīti grozījumi, lai atstātu ra�otājiem iespēju

atbilstības pierādī�anai izmantot kvalitātes vadības sistēmas, ja vien tās atbilst V

pielikumā aprakstītajām prasībām.

- Atbilstības pieņēmums (8. pants): tiks pieņemts, ka ekoetiķetes atbilst piemērojamo

īsteno�anas pasākumu prasībām, ja tās atbilstīs nosacījumiem, kas ir līdzvērtīgi

Kopienas ekoetiķetes pie�ķir�anas nosacījumiem.

- Īsteno�anas pasākumi (12. pants): lai arī ir norādīts, ka Komisija pieņem īsteno�anas

pasākumus, tiek izskaidroti un precizēti attiecīgie kritēriji un darbības, kas Komisijai

jāveic, izstrādājot īsteno�anas pasākumus, cita starpā, attiecībā uz kritērijiem, kuriem

jāatbilst konkrētiem ra�ojumiem, lai uz tiem varētu attiecināt īsteno�anas pasākumus

(12. panta 2. punkts), jo īpa�i minimālajam pārdo�anas un tirdzniecības apjoma

robe�lielumam.
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- Darba plāns (13. pants): lai nodro�inātu pārskatāmību, Komisija izstrādā darba plānu,

kurā iekļauj indikatīvu to ra�ojumu grupu sarakstu, kas tiks uzskatītas par prioritārām,

lai pieņemtu īsteno�anas pasākumus, ietverot jo īpa�i tos ra�ojumus, kam saskaņā ar

EKPP (Eiropas klimata pārmaiņu programma) ir augsts potenciāls attiecībā uz

siltumnīcas efektu izraiso�u gāzu emisiju rentablu samazinā�anu.

- Apsprie�u forums (14. pants): paredzot īsteno�anas pasākuma izstrādi attiecībā uz

konkrētu ra�ojumu, Komisijai jānodro�ina dalībvalstu pārstāvju līdzsvarota līdzdalība

un visu ar �o ra�ojumu saistīto pu�u sekmīga iesaiste. Tālab kopējā nostāja paredz

apsprie�u foruma izveidi.

- Pārskats (19. pants): kopējā nostāja paredz direktīvas efektivitātes novērtējumu un to

īsteno�anas pasākumu efektivitātes novērtējumu, kurus varētu pieņemt saskaņā ar �o

direktīvu, 5 gadu laikā pēc �īs direktīvas pieņem�anas.

- I pielikums, 3. daļa (prasības ra�otājam): to prasību aprakstā, kas attiecas uz ra�otāju,

ir mēģināts precizēt uzdevumu sadali starp iesaistītajām pusēm.

- VII pielikums (īsteno�anas pasākumu saturs): tagad noteikts, ka arī īsteno�anas

pasākumus var novērtēt un pārskatīt.

IV. PIEŅEMTIE GROZĪJUMI

6. No 78 Parlamenta grozījumiem Padome pieņēma �ādus 23 grozījumus - da�us attiecībā

uz saturu, citus - daļēji vai principā.

Apsvērumi:

5. līdz 10. grozījums: attiecībā uz vides stāvokļa uzlabojumu un energoefektivitāti

paredz papildu pamatojumu pamatdirektīvas izstrādei par ra�ojumu ekodizaina

veicinā�anu (2. līdz 7. apsvērums)

13. grozījums: uzsver patērētāju vajadzību būt informētiem (9. apsvērums)

16. grozījums: nosaka, ka būtu jādod priek�roka energoefektivitātei tādējādi, lai

nekaitētu direktīvā paredzētajai integrētajai pieejai (11. apsvērums)
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17. grozījums: apstiprina, ka saistības saskaņā ar Kioto protokolu neskar integrēto

pieeju (12. apsvērums)

20. grozījums: norāda, ka ir vajadzīga visu attiecīgo pu�u sekmīga iesaistī�ana

(13. apsvērums)

73. grozījums: attiecas uz Komisijas paziņojuma nodaļu, kurā aplūkots jautājums par

nozares pa�regulācijas izvērtē�anu saistībā ar direktīvu

23. grozījums: tajā uzsvērts, ka ekodizainam jābūt integrētam arī mazo un vidējo

uzņēmumu un ļoti mazu uzņēmumu praksē (17. apsvērums)

24. grozījums: ja EPP atbilst īsteno�anas pasākumos noteiktajām ekodizaina prasībām,

tiem pie�ķirs "CE" marķējumu un tiem būs atļauts sniegt ar �o marķējumu saistītu

informāciju (18. apsvērums)

25. grozījums: būtu jāveicina informācijas apmaiņa, izmantojot attiecīgus sakaru

līdzekļus (22. apsvērums)

26. grozījums: attiecīgā veidā var tikt apsvērta mācību un informācijas snieg�ana par

ekodizainu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (23. apsvērums)

Panti:

35. grozījums: "Nodo�anas ekspluatācijā" definīcija ir identiska EP ierosinātajai

definīcijai (2. panta 5. punkts)

47. grozījums: 3. panta 2. un 3. punktā iekļauts �aurāks pienākumu apraksts, lai

nodro�inātu tirgus uzraudzību, kā ierosinājis Eiropas Parlaments

48. grozījums: paredz, ka informāciju par atbilstību var sniegt vienā vai vairākās citās

oficiālajās valodās (4. panta 5. punkts)

59. grozījums: paredz darba plānu, kurā būtu jāiekļauj tādu ra�ojumu indikatīvs

saraksts, kuri uzskatāmi par prioritāti, pieņemot īsteno�anas pasākumus (13. pants)

63. grozījums: paredz Apsprie�u foruma izveidi (14. pants), kurā dalībvalstis un visas

attiecīgās puses ir līdzsvaroti pārstāvētas un ar kuru apsprie�as pirms jautājuma

izskatī�anas komitejā, kas izveidota ar direktīvu

65. grozījums: nosaka to, ka veic direktīvas, tostarp tās īsteno�anas pasākumu,

efektivitātes pārskatu 5 gadu laikā pēc direktīvas pieņem�anas (19. pants)
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66. grozījums: precizē metodes, kā noteikt vispārējas ekodizaina prasības, tostarp

attiecībā uz ra�otāja lomu, un paredz atsevi�ķu nodaļu par informācijas snieg�anas

pienākumu (I pielikums)

69. grozījums: precizē iek�ējās dizaina kontroles procedūru (IV pielikums).

V. NEIEKĻAUTIE GROZĪJUMI

7. Padome uzskatīja, ka 1. līdz 4., 11., 12., 14., 15., 18., 19., 21., 22., 27., 29. līdz 34., 36.

līdz 46., 49. līdz 58., 60. līdz 62., 64., 67. līdz 68., 70. līdz 72., 74. līdz 76. un 79. līdz

81. grozījums vai nu grautu direktīvas mērķi panākt saskaņo�anu (piem., 1., 2. un 61.

grozījums), vai nebūtu saderīgs ar direktīvas mērķi vai juridisku pamatu (piem., 3., 4.,

29., 31., 37., 50. līdz 52., 64., 67. un 68. grozījums), un tādēļ nolēma tos neiekļaut savā

kopējā nostājā. Komisija ir noraidījusi minētos grozījumus .

________________________
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2003/0172 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 
pieņemšanu par sistēmas izveidi, lai noteiktu ekoloģiskas projektēšanas prasības 

enerģiju patērējošiem izstrādājumiem, un par Padomes Direktīvas 92/42/EK, 96/57/EK 
un 2000/55/EK grozīšanu 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts uz Eiropas Parlamentu un Padomi 
(dokuments KOM(2003) 453 galīgā versija – C[5–0453/2003] - 
2003/0172(COD)): 

2003. gada 
1. augusts 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2004. gada 
31. marts 

Datums, kad Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā sniedzis atzinumu: 2004. gada 
20. aprīlis 

Grozītā priekšlikuma datums (mutiski paziņots Padomes darba grupai) 2004. gada 
27. aprīlis 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 2004. gada 
29. novembris. 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 
Ņemot vērā to, ka vairāk nekā 80 % visu ar izstrādājumiem saistītu ietekmju uz vidi (kā, 
piemēram, klimata izmaiņas, kas saistītas ar energopatēriņu) tiek noteiktas izstrādājuma 
projektēšanas posmā, Komisija ierosināja noteikt tiesisku sistēmu izpildes pasākumu 
pieņemšanai attiecībā uz ekoloģiskas projektēšanas prasībām enerģiju patērējošiem 
izstrādājumiem (izņemot transportlīdzekļus). Katru izpildes pasākumu pieņemtu Komisija, 
kurai palīdz regulatīvā komiteja, un to attiecinātu uz izstrādājumiem saskaņā ar tiem 
kritērijiem, kas noteikti šajā dirketīvā. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt enerģiju patērējošu 
izstrādājumu brīvu apriti iekšējā tirgū un dot ieguldījumu gan vides aizsardzības politikā, gan 
energoapgādes drošībā. 
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3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Vispārējas piezīmes par kopējo nostāju 

Komisija uzskata, ka kopējā nostāja uzlabo priekšlikumu, noskaidrojot virkni jautājumu, 
piemēram, direktīvas saskaņošanas apjomu, nosacījumus konkrētiem izstrādājumiem, uz 
kuriem attiecināmi izpildes pasākumi, un izpildes pasākumu pieņemšanas procedūru. 

Kopējā nostājā ir plaši pārstāvēti visi tie galvenie elementi, ko Parlaments izvirzīja pirmajā 
lasījumā un ko akceptēja Komisija. Uzmanība ir tikusi pievērsta konsultatīva foruma izveidei, 
lai nodrošinātu ieinteresēto personu iesaistīšanu izpildes pasākumu sagatavošanā; darba plāna 
ieviešanai; uzsvaram uz siltumnīcas efekta samazināšanu izpildes pirmajos gados; 
pārskatīšanas klauzulai attiecībā uz pamatdirektīvu un atsevišķajiem izpildes pasākumiem; 
ievesto izstrādājumu atbilstībai; ietekmei uz maziem un vidējiem uzņēmumiem; rūpniecības 
pašregulācijas kritērijiem. 

No otras puses, Komisija vēlētos, lai būtu stingrāk noformulēti tie punkti, kas attiecas uz 
dalībvalstu tirgus uzraudzību, un lai tiktu iekļauti atbilstības kritēriji pašregulācijas darbībām. 
Tomēr attiecībā uz šiem punktiem ir pieņemams arī kompromisa teksts, ņemot vērā to, ka, no 
vienas puses, pret sīkāk izstrādātiem noteikumiem par tirgus uzraudzību Padome iebilda 
vairāk subsidiaritātes apsvērumu dēļ, nevis satura dēļ, un, no otras puses, kopējā nostājā ir 
ņemts vērā Komisijas paziņojums (16. apsvērums), kur uzskaitīti atbilstības kritēriji.  

3.2. Grozījumi, ko Komisija ir akceptējusi un kas pilnīgi vai daļēji iekļauti kopējā 
nostājā 

Kopējā nostājā ir iekļauts 5., 6., 7., 8., 9. un10. grozījums (2. – 7. apsvērums); 5. grozījumu 
nedaudz pārstrādājot un 10. grozījumu būtiski pārstrādājot. Tie apsvērumos sniedz sīkāku 
pamatojumu, lai pamatdirektīva veicinātu ekoloģisku projektēšanu attiecībā uz vides 
uzlabošanu un energoefektivitāti. 

13. grozījums: apsvērums (Nr. 9) par patērētāju informēšanu tika iekļauts kopējā nostājā, 
balstoties uz Eiropas Parlamenta 13. grozījumu; Komisija to akceptē, jo tas precīzāk 
noskaidro nepieciešamību informēt patērētājus. 

16. grozījums: kopējās nostājas 11. apsvērums ir tādā veidā pārstrādāts Eiropas Parlamenta 
16. grozījums, lai Komisija to varētu akceptēt (prioritāte piešķirta energoefektivitātei, bet tā, 
lai tas nekaitētu direktīvā veicinātajai integrētajai pieejai). 

17. grozījums: kopējās nostājas 12. apsvērums ir tādā veidā pārstrādāts Eiropas Parlamenta 
17. grozījums, lai Komisija to varētu akceptēt (saistības pieņemt izpildes pasākumus, ar ko 
nosaka īpašas ekologiskas projektēšanas prasības 12 mēnešu laikā, nevar tik akceptētas). 

20. grozījums: 13. apsvērumā tiek pārņemta neliela daļa no Eiropas Parlamenta 20. grozījuma 
tādā veidā, lai Komisija to varētu akceptēt (ja pieņemtu visu Eiropas Parlamenta 
20. grozījumu, tad rezultātā tiktu vispārināta aprites cikla izmaksu (LLCC) analīze, radot risku 
pieņemt lēmumus pārāk neelastīgi un lēni, un tas ietekmētu Komisijas prerogatīvas resursu 
izmantošanā). 

23. grozījums: kopējās nostājas 17. apsvērums ir tādā veidā pārstrādāts Eiropas Parlamenta 
23. grozījums, lai Komisija to varētu akceptēt. 
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24. grozījums: kopējās nostājas 18. apsvērums ir tādā veidā pārstrādāts Eiropas Parlamenta 
24. grozījums, lai Komisija to varētu akceptēt (svītrojot prasību ziņot par tirgus uzraudzības 
darbībām ik pēc diviem gadiem). 

25. grozījums: kopējās nostājas 22. apsvērums ir tādā veidā pārstrādāts Eiropas Parlamenta 
25. grozījums, lai Komisija to varētu akceptēt (informācija par tirgus uzraudzību ir atdalīta no 
tehnisko zināšanu jomas; netiek skarta Komisijas prerogatīva attiecībā uz veidu, kādā veic 
pasākumu projektu sagatavošanas darbu, un tās resursu izmantošanu). 

26. grozījums: kopējās nostājas 23. apsvērums ir tādā veidā pārstrādāts Eiropas Parlamenta 
26. grozījums, lai Komisija to varētu akceptēt (netiek skarta Komisijas prerogatīva attiecībā 
uz veidu, kādā veic pasākumu projektu sagatavošanas darbu, un tās resursu izmantošanu). 

35. grozījums: kopējās nostājas 2. panta 5. punkts ir identisks Eiropas Parlamenta 
35. grozījumam. 

47. grozījums: kopējās nostājas 3. panta 2. un 3. punktā tiek pārņēmta lielākā daļa no Eiropas 
Parlamenta 47. grozījuma; ņemot vērā Komisijas nostāju, netiek veikta atsauce uz brīvprātīgu 
vienošanos; Komisija var arī akceptēt pārveidoto variantu par patērētāju informēšanu, jo tajā 
ir galvenie elementi. 

48. grozījums: kopējās nostājas 4. panta 5. punkta otrajā ievilkumā tiek pārņemta vienīgā 
Eiropas Parlamenta 48. grozījuma daļa, ko akceptējusi Komisija. 

59. grozījumā un kopējās nostājas 13. pantā ir izskatīti divi jautājumi, kas nav iekļauti 
sākotnējā Komisijas priekšlikumā: "darba plāns", kas Komisijai regulāri jāiesniedz, un 
prioritārie izpildes pasākumi, kas jāierosina, kamēr nav pieņemts pirmais darba plāns. 
Komisija var piekrist 13. panta formulējumam, ja tiek noteikts reāls grafiks un iedarbīga 
procedūra (darba plāns būtu jāpieņem Komisijai pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām, atsauce uz 12. pantu). Ņemot vērā prioritāros pasākumus, kuru mērķis ir samazināt 
CO2 emisiju saistībā ar Kioto protokolu, 13. panta 2. punkta formulējumu var akceptēt, jo tas 
atbilst 12. panta kritērijiem. Tas neizdara secinājumus pirms ietekmes novērtējuma rezultātu 
saņemšanas un neierobežo Komisijas iniciatīvas tiesības pienemt vai nepieņemt izpildes 
pasākumus. 

63. grozījumā un kopējās nostājas 14. pantā ir izskatīta jaunas konsultatīvas struktūras 
izveidošana (kas nav paredzēta Komisijas sākotnējā priekšlikumā). Komisija var piekrist 
14. panta formulējumam, ja tajā ir līdzsvaroti pārstāvētas un pienācīgi iesaistītas ieinteresētās 
personas. 

65. grozījums un kopējās nostājas 19. pants attiecas uz direktīvas pārskatīšanu. Komisija var 
piekrist 19. panta formulējumam, ja tas neizdara secinājumus pirms ietekmes novērtējuma 
rezultātu saņemšanas un neizceļ atsevišķas ar vidi saistītas tēmas, attiecībā uz kurām jāveic 
pārskatīšana (kā, piemēram, Eiropas Parlamenta 65. grozījums). 

66. grozījums attiecas uz I pielikumu, kuru Komisija var akceptēt tajā veidā, kā to 
pārstrādājusi Padome; tas padara skaidrākus vairākus jautājumus, kas ir noderīgi, vienlaikus 
neskarot ekoloģiskās projektēšanas kritērijus; tas arī turpina izskaidrot ražotāja lomu un, kā to 
pieprasīja Eiropas Parlaments, paredz atsevišķu nodaļu attiecībā uz prasībām par informācijas 
sniegšanu. 
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Eiropas Parlamenta 69. grozījuma pēdējā daļa (redakcionāls uzlabojums), ko ir akceptējusi 
Komisija, tiek atspoguļota kopējā nostājā (IV pielikums). 

Eiropas Parlamenta 73. grozījums (un daļa no 60. grozījuma, ko ir akceptējusi Komisija) ir 
vērsts uz atbilstības kritēriju ieviešanu, lai rūpniecība varētu uzņemties brīvprātīgas saistības 
kā akceptējamu alternatīvu reglamentējošiem izpildes pasākumiem. Lai gan 16. apsvērums 
pats par sevi nav iekļauts kopējā nostājā, tas atsaucas uz attiecīgo nodaļu Komisijas 
paziņojumā par vides nolīgumiem, kur ietilpst 73. grozījuma kritēriji. 

3.3. Grozījumi, ko akceptējusi Komisija un kas nav iekļauti kopējā nostājā 

Nav 

3.4. Jauni elementi, ko iekļāvusi Padome 

Dokumenta 1.4. pantā tiek konstatēts, ka ierosinātā direktīva neskar pārējos Kopienas vides 
tiesību aktus. 20. apsvērumā ir uzsvērts, cik svarīgi izpildes pasākumu sagatavošanā ir ņemt 
vērā jau esošos valstu tiesību aktus vides jomā. 

Dokumenta 2. pantā ir iekļautas jaunas definīcijas, kā arī grozītas citas definīcijas. Lai 
nodrošinātu, ka visos gadījumos (ieskaitot ievestos izstrādājumus) identificējama fiziska vai 
juridiska persona būtu atbildīga par izstrādājuma atbilstību, ir grozīta "ražotāja" definīcija un 
iekļauts Komisijas priekšlikuma 7. panta teksts. 

Tika precīzāk definēts ierosinātās direktīvas saskaņošanas apjoms (5. panta 1. un 2. punkts, 
12. panta 6. punkts, pēdējais teikums, un VII pielikuma 3. punkts). Sagatavojot izpildes 
pasākumus, tiek ņemti vērā pastāvošie valstu tiesību akti vides jomā, kurus dalībvalstis 
uzskata par atbilstošiem (12. panta 4. punkta c) apakšpunkts). 

Padome 7. pantā saglabā V pielikumu kā izvēles variantu atbilstības novērtēšanai (V 
pielikums tika grozīts, lai atstātu ražotājiem izvēles variantu izmantot kvalitātes vadības 
sistēmas kā instrumentu atbilstības pierādīšanai, ciktāl tie atbilst minētajā pielikumā 
izklāstītajām prasībām). 

Dokumenta 12. pantā ir pievienoti kritēriji, kas jāievēro noteiktiem izstrādājumiem, lai uz 
tiem varētu attiecināt izpildes pasākumus (12. panta 2. punkts), cita starpā minimālais 
pārdošanas un tirdzniecības apjoma slieksnis (tas ierobež apjomu, izslēdzot nenozīmīgus 
izstrādājumus, kuru kopējā ietekme uz vidi būtu nenozīmīga ES mērogā). Tālāk ir attīstīti arī 
vajadzīgie pasākumi, lai pieņemtu izpildes pasākumus (12. panta 4. punkta b) līdz 
f) apakšpunkts).  

Izpildes pasākumi var paplašināt iespēju izmantot citus ekomarķējumus atbilstības 
pierādīšanai, līdz ar pieņemto praksi lietot Kopienas marķējumu (8. panta 4. punkts). 

Dokumenta I pielikumā ir precīzāk izskaidrota ražotāja loma. 
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Katram izpildes pasākumam tiek noteikti novērtēšanas un iespējamas pārskatīšanas termiņi 
(VII pielikuma 9. punkts). 

Piezīme: 58. grozījuma daļu, kurā bija noteikts, ka Komisijai ir jāpieņem (nevis tā „var 
pieņemt”) izpildes pasākumi, ja atbilst 12. panta kritēriji, Komisija bija noraidījusi (jo tas 
pārkāptu Komisijas iniciatīvas tiesības). Tomēr Padome ir iekļāvusi šo grozījumu, lai precīzāk 
noteiktu, kādas pilnvaras Komisija var deleģēt. Komisija to var akceptēt kā daļu no vispārēja 
kompromisa, jo izpildes pasākumi ir vajadzīgi, ja vien tirgus konjunktūra pienācīgi 
nepievēršas šim jautājumam. 

4. SECINĀJUMI 

Komisija uzskata, ka 2004. gada 10. jūnijā vienbalsīgi pieņemtajā kopējā nostājā tiek precīzāk 
noskaidroti daži jautājumi un ar to ražotājiem izpildei tiek atļauts papildu elastīgums, kas ir 
ekonomiski efektīvs, un tajā pat laikā tiek saglabāti tās priekšlikuma mērķi un nostādne. Tādēļ 
Komisija to atbalsta. 


