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23.5.2018 A8-0165/2 

Grozījums Nr.  2 

Julia Reid 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekodizaina direktīvas īstenošana 

2017/2087(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā Ekodizaina direktīvas mērķis 

ir uzlabot energoefektivitāti un 

paaugstināt vides aizsardzības līmeni, 

nosakot saskaņotas prasības, kuras 

nodrošina iekšējā tirgus darbību un 

veicina ar enerģiju saistīto ražojumu 

kopējās ietekmes uz vidi nepārtrauktu 

samazinājumu; tā kā šiem pasākumiem ir 

arī pozitīva ietekme uz energoapgādes 

drošību, samazinot enerģijas patēriņu; 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1153946LV.docx  PE621.609v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

23.5.2018 A8-0165/3 

Grozījums Nr.  3 

Julia Reid 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekodizaina direktīvas īstenošana 

2017/2087(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā direktīvas īstenošana varētu 

sniegt lielāku ieguldījumu ES centienos 

uzlabot energoefektivitāti un palīdzēt 

sasniegt klimata politikas mērķrādītājus; 

C. tā kā Ekodizaina direktīvas 

atcelšana varētu sniegt lielāku ieguldījumu 

Eiropas centienos uzlabot 

energoefektivitāti; uzsver, ka enerģija, jo 

īpaši no fosilajiem kurināmajiem, būtu 

jāuzskata par būtisku resursu, kas var arī 

veicināt darbvietu izveidi; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Grozījums Nr.  4 

Julia Reid 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekodizaina direktīvas īstenošana 

2017/2087(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

E apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

E. tā kā līdz 2018. gadam ir pieņemti 

29 konkrēti ekodizaina regulējumi 

attiecībā uz dažādām ražojumu grupām 

un papildus tam ir pieņemtas trīs 

brīvprātīgas vienošanās, kas paredzētas 

direktīvā; 

svītrots 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Grozījums Nr.  5 

Julia Reid 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekodizaina direktīvas īstenošana 

2017/2087(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā 2009. gadā Ekodizaina 

direktīvas darbības joma tika paplašināta, 

attiecinot to uz visiem energopatēriņu 

ietekmējošiem ražojumiem (izņemot 

transportu), tomēr ekodizaina prasības 

joprojām neattiecas uz enerģiju 

nepatērējošiem ražojumiem; 

M. tā kā 2020. gadā visas skatuves 

apgaismes iekārtas, kuras izmanto 

izklaides industrija, būs novecojušas un 

līdzvērtīga spilgtuma apgaismojumu, kas 

vajadzīgs radošajai industrijai, nebūs 

iespējams iegādāties; tā kā tāpēc skatuves 

apgaismojumu vajadzētu atbrīvot no 

tiesību akta prasībām; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Grozījums Nr.  6 

Julia Reid 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekodizaina direktīvas īstenošana 

2017/2087(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

O apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

O. tā kā Ekodizaina direktīva nosaka, 

ka tās papildināmībai ar REACH regulu 

par ķīmiskajām vielām būtu jāsniedz 

ieguldījums abu ietekmes palielināšanā 

un saskaņotu prasību ražotājiem 

izstrādāšanā; tā kā prasības, kas attiecas 

uz bīstamu ķīmisku vielu izmantošanu un 

to pārstrādi līdz šim ir bijušas ierobežotas; 

O. tā kā Ekodizaina direktīvai būs 

negatīva ietekme uz teātriem un līdzīgām 

pasākumu norises vietām Eiropā, jo īpaši 

mazākām struktūrām, kas tiks nesamērīgi 

ietekmētas, un tā kā radošā industrija 

būtu jāatbrīvo no šīm tiesību akta 

prasībām; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Grozījums Nr.  7 

Julia Reid 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekodizaina direktīvas īstenošana 

2017/2087(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

R apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

R. tā kā ES rīcības plānā pārejai uz 

aprites ekonomiku ir iekļauta 

apņemšanās uzsvērt aprites ekonomikas 

aspektus turpmākajās ražojumu dizaina 

prasībās saskaņā ar Ekodizaina direktīvu, 

sistemātiski analizējot tādus jautājumus 

kā remontējamība, ilgizturība, 

modernizējamība, pārstrādājamība vai 

konkrētu materiālu vai vielu atklāšana; 

R. tā kā Komisijas Ekodizaina 

direktīva radīs katastrofālas sekas 

izklaides industrijai un Eiropas kultūrai; 

Or. en 

 

 


