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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

A. tā kā ekodizains sniedz ekonomiskus ieguvumus rūpniecības nozarei un patērētājiem un 

dod nozīmīgu ieguldījumu Savienības klimata, enerģētikas un aprites ekonomikas 

rīcībpolitikā; 

B. tā kā Komisija lēš, ka Ekodizaina direktīva kopā ar Energomarķējuma regulu palīdz 

panākt apmēram pusi no enerģijas ietaupījumiem, kas kā mērķis jāsasniedz līdz 

2020. gadam, un ka tai ir pat lielāks potenciāls ilgākā termiņā, un ka abiem tiesību aktiem 

būtu jāsamazina atkarība no fosilā kurināmā importa — par 23 % atkarība no dabasgāzes 

un par 37 % atkarība no oglēm, un tiem būtu jāpalīdz sasniegt mūsu mērķus klimata jomā, 

CO2 emisiju gadā samazinot par 320 miljoniem tonnu; 

C. tā kā aplēstais enerģijas ietaupījums, kas panākts ar ekodizaina un energomarķējuma 

sistēmu, varētu nozīmēt arī EUR 490 gadā samazinājumu katras mājsaimniecības 

energopatēriņa rēķinos, vienlaikus katru gadu radot papildu ienākumus EUR 55 miljardu 

apmērā rūpniecībai un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektoriem un, 

iespējams, 800 000 jaunas tiešās darbvietas šajos sektoros; 

D. tā kā ekodizaina pasākumiem būtu jāaptver viss ražojumu aprites cikls, lai uzlabotu 

resursu efektivitāti Savienībā, ņemot vērā to, ka vairāk nekā 80 % no ražojuma ietekmes 

uz vidi tiek noteikts projektēšanas posmā, un tādēļ projektēšanai ir liela nozīme tādu 

aprites ekonomikas aspektu veicināšanā kā ražojuma izturīgums, atjaunināmība, 

remontējamība, atkārtota izmantošana un pārstrāde; 

E. tā kā papildus tam, ka ražojumi ir jāpadara ilgtspējīgāki un resursu ziņā efektīvāki, ir 

jāstiprina arī dalīšanās ekonomikas un pakalpojumu ekonomikas principi, savukārt 

dalībvalstīm, iesniedzot programmas, kas mudina resursu ziņā visefektīvāko ražojumu un 

pakalpojumu ieviešanu, īpaša uzmanība būtu jāpievērš mājsaimniecībām ar zemiem 

ienākumiem, tostarp tām, kam draud enerģētiskā nabadzība; 

F. tā kā Savienība ir Stokholmas Konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 

(NOP) puse un tāpēc tai ir pienākums rīkoties, lai pakāpeniski no tirgus izņemtu šīs 

bīstamās vielas, tostarp ierobežotu to izmantošanu ražojuma projektēšanas posmā; 

G. tā kā Parlaments un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, kā arī patērētāju 

aizsardzībā ieinteresētās personas, zinātnieku aprindas un daudzas un dažādas pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas ir vairākkārt aicinājušas paplašināt Ekodizaina direktīvas 

darbības jomu, 

1. iesaka Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) darbības jomā iekļaut vairāk patēriņa preču; 

uzsver, ka prioritāte būtu jāpiešķir IKT ražojumiem, ko pārdod lielos daudzumos un ko 

patērētāji bieži maina; uzsver, ka Komisijai vajadzētu rūpīgi apsvērt un novērtēt, kā 

uzlabot un pārbaudīt šādu ražojumu grupu ilgtspēju, it īpaši mobilo tālruņu /viedtālruņu 

ilgtspēju, jo to rezerves daļām, baterijām un piederumiem vajadzētu būt vienkārši 
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nomaināmiem un universāliem; 

2. atzīst, ka IKT ražojumu tehnoloģija attīstās strauji, kā dēļ uz šiem ražojumiem 

attiecināmie tiesību akti to faktiskās spēkā stāšanās brīdī jau var būt kļuvuši neaktuāli; 

tādēļ mudina Komisiju attiecībā uz IKT ražojumiem paātrināt ekodizaina reglamentēšanas 

procesus un meklēt alternatīvus risinājumus, kas varētu papildināt ekodizaina pasākumus, 

lai pārraudzītu resursu efektivitāti ražojumu izmantošanas laikā, piemēram, izmantojot 

lielo datu metodes;  

3. uzskata, ka Ekodizaina direktīva ir bijusi svarīgs līdzeklis ražojumu energoefektivitātes 

veicināšanā, un uzskata, ka turpmāka koordinēšana ar ierosmēm, kas saistītas ar aprites 

ekonomiku, varētu energoefektivitāti uzlabot vēl vairāk; tāpēc aicina izstrādāt vērienīgu 

plānu attiecībā uz ekodizainu un aprites ekonomiku, kurš sniegtu gan ieguvumus videi, 

gan vienreizēju iespēju radīt jaunas darbvietas; 

4. uzsver nepieciešamību pakāpeniski ieviest izmērāmas un izpildāmas, kā arī Savienības 

līmenī pilnībā saskaņotas ražojumu prasības, lai saglabātu iekšējā tirgus darbību, atbalstītu 

inovāciju, pētniecību un Eiropas ražotāju konkurētspēju un nodrošinātu godīgu 

konkurenci, neradot nevajadzīgu administratīvo slogu; 

5. aicina paplašināt ekodizaina kritērijus, lai iekļautu resursu efektivitāti, aprites ekonomiku 

un ar veselību saistītos ražojumu aspektus; uzskata, ka ir nepieciešams apvienot resursu 

efektivitāti un materiālu apriti ar pastāvīgiem enerģijas ietaupījumiem, jaunu prasību 

noteikšanā ņemot vērā vēsturisko uzlabojumu rādītāju; uzsver, ka enerģija, jo īpaši 

atjaunojamā enerģija, būtu jāuzskata par būtisku resursu un ka ražojumi būtu jāoptimizē 

gan attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu, gan materiālu izmantošanu no dzīves cikla 

perspektīvas; uzskata, ka izturīgums, atjaunināmība, remontējamība un pārstrādājamība 

var arī veicināt jaunu darbvietu radīšanu;  

6. uzsver nepieciešamību ieviest ētikas kritērijus, kas jo īpaši būtu saistīti ar izmantoto 

materiālu izcelsmi un ieguvi, kā arī ar darba ņēmēju un vietējo iedzīvotāju sociālajiem 

apstākļiem; 

7. pauž nožēlu par to, ka pašreizējo ar konkrētiem ražojumiem saistīto pasākumu un jaunu 

ražojumu grupu pārskatīšanā aprites ekonomikas aspekti ir iekļauti tikai nedaudz plašāk; 

norāda, ka, neraugoties uz daudzsološo īpašo uzmanību, kas Ekodizaina darba plānā 

2016.–2019. gadam un Komisijas aprites ekonomikas paketē veltīta aprites ekonomikas 

aspektiem, un neraugoties uz šī temata nozīmīgumu, šajā jomā paveiktais ir licis vilties; 

tāpēc mudina Komisija rīkoties ātrāk, lai nodrošinātu, ka Ekodizaina direktīva dod 

nozīmīgu ieguldījumu aprites ekonomikā; 

8. uzsver, ka ir nepieciešams: 

(a) veicināt atjaunināmību, padarot pieejamus programmatūras atjauninājumus 

elektroniskajām ierīcēm,  

(b) atvieglot remontējamību, visā ražojuma aprites cikla laikā padarot pieejamas 

rezerves daļas par saprātīgu cenu salīdzinājumā ar ražojuma kopējām izmaksām,  

(c) uzlabot pārstrādājamību, izmantojot vienkāršus vai savietojamus plastmasas 
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polimērus; 

9. uzsver, ka papildus pārstrādājamības nodrošināšanai būtu arī jāveicina pārstrādāto 

materiālu faktiskā izmantošana; uzskata, ka, no vienas puses, ražojumu pārstrādājamība 

un iespēja tos viegli izjaukt ir jāparedz jau projektēšanas posmā, lai ekspluatācijas laika 

beigās ražojumus varētu pārvērst par augstas kvalitātes otrreizējām izejvielām, un, no 

otras puses, ir jāveicina un jāatbalsta šo otrreizējo izejvielu faktiska atkārtota izmantošana 

jaunu ražojumu veidā, piemēram, nosakot obligātu minimālo pārstrādāto materiālu 

daudzumu jaunos ražojumos; 

10. uzsver — lai nodrošinātu pārstrādātu materiālu / otrreizēju izejvielu izmantošanu, ir 

ārkārtīgi svarīga augstas kvalitātes otrreizēju izejvielu pieejamība un tāpēc būtu jāizveido 

labi organizēts otrreizējo izejvielu tirgus; 

11. uzsver, ka ir svarīgi uzlikt atbildību ražotājiem un pagarināt garantijas periodus un 

paplašināt nosacījumus, likt ražotājiem/pārdevējiem uzņemties atbildību par pilnu 

ražojuma aprites ciklu, veicināt remontējamību, atjaunināmību, modularitāti un 

pārstrādājamību, kā arī nodrošināt, ka izejvielu un atkritumu pārvaldības jautājums paliek 

Eiropas Savienības kompetencē; 

12. uzsver, ka pie paplašinātajiem ekodizaina kritērijiem ir īpaši jāapsver, cik lielā mērā tiek 

izmantoti būtiski svarīgi materiāli un vielas, piemēram, retzemju elementi (REE), vai 

vielas, kas ir toksiskas vai rada bažas, piemēram, noturīgi organiskie piesārņotāji (POP) 

un endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāji, lai šo materiālu un vielu izmantošanu 

ierobežotu vai vismaz nodrošinātu iespēju aprites cikla beigās veikt to 

ekstrakciju/atdalīšanu; 

13. uzsver vajadzību optimizēt un nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesu; uzsver, ka 

ekodizaina pasākumi būtu jāpieņem individuāli noteiktos un izziņotos termiņos, un tie 

būtu nekavējoties jāīsteno; aicina Komisiju paredzēt īstenošanai nepieciešamos resursus;  

14. uzstāj, ka ir jāoptimizē tirgū laisto ražojumu uzraudzība, labāk sadarbojoties Komisijai un 

dalībvalstīm, kā arī dalībvalstīm savā starpā; iesaka Komisijas vadībā nodrošināt Eiropas 

mēroga koordināciju starp valstu tirgus uzraudzības iestādēm; 

15. uzsver, ka testu protokoliem vajadzētu būt vairāk pietuvinātiem reālajiem apstākļiem, 

proti, ražojumi būtu jātestē apstākļos un vidē, kas pēc iespējas vairāk līdzinās vidusmēra 

patērētāja apstākļiem un videi; prasa gan piegādātāju, gan tirgus uzraudzības iestāžu 

izmantotās testēšanas metodes noteikt un īstenot tādā veidā, ka tiktu konstatēta un 

novērsta jebkāda tīša vai netīša testa rezultātu manipulācija vai uzlabošana, un prasa, lai 

pieļaujamās novirzes starp testā iegūtajiem un deklarētajiem rezultātiem nepārsniegtu 

mērījumu aparatūras statistiskās kļūdas robežu; 

16. uzsver Komisijas aprēķinus, ka 10–25 % no tirgū pieejamajiem ražojumiem neatbilst 

ekodizaina un energomarķējuma prasībām un šī iemesla dēļ tiek zaudēti apmēram 10 % 

no plānotajiem ietaupījumiem; mudina atbilstību uzraudzīt labāk; uzsver, ka ātrā skrīninga 

metodēm ir liels potenciāls to ražojumu un ražojumu veidu noteikšanā, kas visdrīzāk 

neatbildīs Ekodizaina direktīvai;  

17. aicina nodrošināt labāku saskaņotību un sinerģiju ar citiem šai jomai specifiskiem tiesību 
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aktiem un Eiropas rīkiem, tostarp ar atbildīga publiskā iepirkuma kritērijiem, ar 

ekomarķējumu un ar ražojumu reģistrācijas datubāzes, kura izveidota ar Regulu (ES) 

Nr. 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru, kopīgu izmantošanu;  

18. prasa piešķirt atbilstošu finansējumu, lai Savienība un dalībvalstis varētu nodrošināt 

pienācīgu rīcībpolitikas izstrādes uzraudzību, veikt tirgus uzraudzību, radīt jaunas 

uzņēmējdarbības iespējas, apspriesties valsts līmenī pirms dalībvalstu balsojuma par 

īstenošanas pasākumiem un izstrādāt proaktīvas komunikācijas stratēģijas; aicina 

Komisiju kā neatņemamu daļu no ekodizaina pasākumu pieņemšanas proaktīvi sniegt 

informāciju ES pilsoņiem par priekšrocībām, ko sniedz šādi pasākumi; 

19. aicina ES iestādes un dalībvalstis rādīt pareizo piemēru, ieviešot un pilnā mērā izmantojot 

aprites ekonomiku un zaļā publiskā iepirkuma (GPP) stratēģijas, lai, veicot jebkādas 

investīcijas, prioritāte tiktu dota par ilgtspējīgiem atzītiem ražojumiem, piemēram, 

ekodizaina ražojumiem, un augstākiem resursu efektivitātes standartiem un tiktu veicināta 

zaļā publiskā iepirkuma plaša izmantošana, tostarp privātajā sektorā. 
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