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Grozījums Nr. 30
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai izvairītos no vides marķējuma 
sistēmu savairošanās un veicinātu labāku 
vides raksturlielumu sasniegšanu visās 
ražošanas jomās, kuru radītā ietekme uz 
vidi savukārt ietekmē patērētāju izvēli, 
jāpaplašina Kopienas ekomarķējuma 
izmantošanas iespējas. Tomēr jānodrošina, 
ka šīs regulas un Padomes 2007. gada 
28. jūnija Regulas (EK) Nr. 834/2007 par 
bioloģisko ražošanu un bioloģisko 
produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/91 atcelšanu prasības būtu 
skaidri atšķiramas.

(3) Lai izvairītos no vides marķējuma 
sistēmu savairošanās un veicinātu labāku 
vides raksturlielumu sasniegšanu visās 
ražošanas jomās, kuru radītā ietekme uz 
vidi savukārt ietekmē patērētāju izvēli, 
jāpaplašina Kopienas ekomarķējuma 
izmantošanas iespējas. Tomēr attiecībā uz 
pārtikas produktiem ekomarķējums būtu 
jāpiemēro tikai tādai pārtikai, kas jau ir 
sertificēta saskaņā ar Padomes 2007. gada 
28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par 
bioloģisko ražošanu un bioloģisko 
produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/91 atcelšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai neradītu sajukumu, ekomarķējums jāpiemēro tikai kā papildu marķējums pārtikai, uz 
kuras jau ir bioloģiskās lauksaimniecības marķējums.

Grozījums Nr. 31
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai izvairītos no vides marķējuma 
sistēmu savairošanās un veicinātu labāku 
vides raksturlielumu sasniegšanu visās 
ražošanas jomās, kuru radītā ietekme uz 
vidi savukārt ietekmē patērētāju izvēli, 
jāpaplašina Kopienas ekomarķējuma 

(3) Lai izvairītos no vides marķējuma 
sistēmu savairošanās un veicinātu labāku 
vides raksturlielumu sasniegšanu visās 
ražošanas jomās, kuru radītā ietekme uz 
vidi savukārt ietekmē patērētāju izvēli, 
jāpaplašina Kopienas ekomarķējuma 
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izmantošanas iespējas. Tomēr jānodrošina, 
ka šīs regulas un Padomes 2007. gada 
28. jūnija Regulas (EK) Nr. 834/2007 par 
bioloģisko ražošanu un bioloģisko 
produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/9113 atcelšanu prasības būtu 
skaidri atšķiramas.

izmantošanas iespējas. Tomēr attiecībā uz 
pārtikas produktiem ekomarķējums būtu 
jāpiemēro tikai tādai pārtikai, kas jau ir 
sertificēta saskaņā ar Padomes 2007. gada 
28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par 
bioloģisko ražošanu un bioloģisko 
produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/9113 atcelšanu.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu radīt sajukumu ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu. Ekomarķējums 
jāpiešķir tikai tiem pārtikas produktiem, kas jau atbilst bioloģiskās ražošanas noteikumiem. 
Pretējā gadījumā ES „puķe” maldinātu patērētājus.

Grozījums Nr. 32
Johannes Lebech

Regulas priekšlikums
Recital 4

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kopienas ekomarķējuma sistēma ir daļa 
no ilgtspējīga patēriņa un ražošanas jomā 
īstenotās Kopienas politikas, kuras mērķis 
ir samazināt patēriņa un ražošanas negatīvo 
ietekmi uz vidi, veselību un dabas 
resursiem. Minētā sistēma ir izstrādāta, lai, 
izmantojot ekomarķējumu, popularizētu 
produktus, kuri atbilst labiem vides 
raksturlielumiem. Tālab ir lietderīgi prasīt, 
lai ekomarķējuma piešķiršanas kritēriji 
būtu noteikti, pamatojoties uz labākajiem 
vides raksturlielumiem, kas sasniegti 
attiecībā uz šādiem produktiem Kopienas 
tirgū. Minētajiem kritērijiem jābūt 
vienkārši saprotamiem un izmantojamiem, 
un tāpēc tiem jāattiecas tikai uz 
svarīgākajiem produktu radītā vides 
ietekmējuma aspektiem.

(4) Kopienas ekomarķējuma sistēma ir daļa 
no ilgtspējīga patēriņa un ražošanas jomā 
īstenotās Kopienas politikas, kuras mērķis 
ir samazināt patēriņa un ražošanas negatīvo 
ietekmi uz vidi, veselību, klimatu un dabas 
resursiem. Minētā sistēma ir izstrādāta, lai, 
izmantojot ekomarķējumu, popularizētu 
produktus, kuri atbilst labiem vides 
raksturlielumiem. Tālab ir lietderīgi prasīt, 
lai ekomarķējuma piešķiršanas kritēriji 
būtu noteikti, pamatojoties uz labākajiem 
vides raksturlielumiem, kas sasniegti 
attiecībā uz šādiem produktiem Kopienas 
tirgū. Minētajiem kritērijiem jābūt 
vienkārši saprotamiem un izmantojamiem.

Or. en
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Pamatojums

Viens no ekomarķējuma sistēmas mērķiem ir arī novērst negatīvu ietekmi uz klimatu.

Grozījums Nr. 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kopienas ekomarķējuma sistēma ir daļa 
no ilgtspējīga patēriņa un ražošanas jomā 
īstenotās Kopienas politikas, kuras mērķis 
ir samazināt patēriņa un ražošanas negatīvo 
ietekmi uz vidi, veselību un dabas 
resursiem. Minētā sistēma ir izstrādāta, lai, 
izmantojot ekomarķējumu, popularizētu 
produktus, kuri atbilst labiem vides 
raksturlielumiem. Tālab ir lietderīgi prasīt, 
lai ekomarķējuma piešķiršanas kritēriji 
būtu noteikti, pamatojoties uz labākajiem 
vides raksturlielumiem, kas sasniegti 
attiecībā uz šādiem produktiem Kopienas 
tirgū. Minētajiem kritērijiem jābūt 
vienkārši saprotamiem un izmantojamiem, 
un tāpēc tiem jāattiecas tikai uz 
svarīgākajiem produktu radītā vides 
ietekmējuma aspektiem.

(4) Kopienas ekomarķējuma sistēma ir daļa 
no ilgtspējīga patēriņa un ražošanas jomā 
īstenotās Kopienas politikas, kuras mērķis 
ir samazināt patēriņa un ražošanas negatīvo 
ietekmi uz vidi, veselību un dabas 
resursiem. Minētā sistēma ir izstrādāta, lai, 
izmantojot ekomarķējumu, popularizētu 
produktus, kuri atbilst labiem vides 
raksturlielumiem. Tālab ir lietderīgi prasīt, 
lai ekomarķējuma piešķiršanas kritēriji 
būtu noteikti, pamatojoties uz labākajiem 
vides raksturlielumiem, kas sasniegti 
attiecībā uz šādiem produktiem Kopienas 
tirgū. Minētajiem kritērijiem jābūt 
vienkārši saprotamiem un izmantojamiem, 
kā arī pamatotiem ar zinātniskiem datiem, 
ņemot vērā visjaunākos tehnoloģiskos 
sasniegumus. Šiem kritērijiem jābūt uz 
tirgu orientētiem un jāattiecas tikai uz 
svarīgākajiem produktu radītā vides 
ietekmējuma aspektiem visā aprites ciklā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome (CEFIC) uzsver, ka ekomarķējuma kritērijiem jābalstās 
uz pamatotiem zinātniskiem datiem. Turklāt CEFIC atbalsta domu, ka ekomarķējuma 
kritērijiem jāatbilst ilgtspējīgas attīstības principiem, kas ietver ekonomikas, vides un sociālos 
aspektus, un tiem jāattiecas uz pilnu produktu aprites ciklu.
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Grozījums Nr. 34
John Bowis

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kopienas ekomarķējuma sistēma ir daļa 
no ilgtspējīga patēriņa un ražošanas jomā 
īstenotās Kopienas politikas, kuras mērķis 
ir samazināt patēriņa un ražošanas negatīvo 
ietekmi uz vidi, veselību un dabas 
resursiem. Minētā sistēma ir izstrādāta, lai, 
izmantojot ekomarķējumu, popularizētu 
produktus, kuri atbilst labiem vides 
raksturlielumiem. Tālab ir lietderīgi prasīt, 
lai ekomarķējuma piešķiršanas kritēriji 
būtu noteikti, pamatojoties uz labākajiem 
vides raksturlielumiem, kas sasniegti 
attiecībā uz šādiem produktiem Kopienas 
tirgū. Minētajiem kritērijiem jābūt 
vienkārši saprotamiem un izmantojamiem, 
un tāpēc tiem jāattiecas tikai uz 
svarīgākajiem produktu radītā vides 
ietekmējuma aspektiem.

(4) Kopienas ekomarķējuma sistēma ir daļa 
no ilgtspējīga patēriņa un ražošanas jomā 
īstenotās Kopienas politikas, kuras mērķis 
ir samazināt patēriņa un ražošanas negatīvo 
ietekmi uz vidi, veselību un dabas 
resursiem. Minētā sistēma ir izstrādāta, lai, 
izmantojot ekomarķējumu, popularizētu 
produktus, kuri atbilst labiem vides 
raksturlielumiem. Tālab ir lietderīgi prasīt, 
lai ekomarķējuma piešķiršanas kritēriji 
būtu noteikti, pamatojoties uz labākajiem 
vides raksturlielumiem, kas sasniegti 
attiecībā uz šādiem produktiem Kopienas 
tirgū. Minētajiem kritērijiem jābūt 
vienkārši saprotamiem un izmantojamiem, 
un tāpēc tiem jāattiecas tikai uz 
svarīgākajiem produktu radītā vides 
ietekmējuma aspektiem visā aprites ciklā, 
tostarp gan ražošanas, gan izmantošanas 
posmā.

Or. en

Pamatojums

Nosakot ekomarķējuma kritērijus, jāņem vērā viss produkta aprites cikls. 

Grozījums Nr. 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kopienas ekomarķējuma sistēma ir daļa 
no ilgtspējīga patēriņa un ražošanas jomā 
īstenotās Kopienas politikas, kuras mērķis 

(4) Kopienas ekomarķējuma sistēma ir daļa 
no ilgtspējīga patēriņa un ražošanas jomā 
īstenotās Kopienas politikas, kuras mērķis 
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ir samazināt patēriņa un ražošanas negatīvo 
ietekmi uz vidi, veselību un dabas 
resursiem. Minētā sistēma ir izstrādāta, lai, 
izmantojot ekomarķējumu, popularizētu 
produktus, kuri atbilst labiem vides 
raksturlielumiem. Tālab ir lietderīgi prasīt, 
lai ekomarķējuma piešķiršanas kritēriji 
būtu noteikti, pamatojoties uz labākajiem 
vides raksturlielumiem, kas sasniegti 
attiecībā uz šādiem produktiem Kopienas 
tirgū. Minētajiem kritērijiem jābūt 
vienkārši saprotamiem un izmantojamiem, 
un tāpēc tiem jāattiecas tikai uz 
svarīgākajiem produktu radītā vides 
ietekmējuma aspektiem.

ir samazināt patēriņa un ražošanas negatīvo 
ietekmi uz vidi, veselību un dabas 
resursiem. Minētā sistēma ir izstrādāta, lai, 
izmantojot ekomarķējumu, popularizētu 
produktus, kuri atbilst labiem vides 
raksturlielumiem. Tālab ir lietderīgi prasīt, 
lai ekomarķējuma piešķiršanas kritēriji 
būtu noteikti, pamatojoties uz labākajiem 
vides raksturlielumiem, kas sasniegti 
attiecībā uz šādiem produktiem Kopienas 
tirgū. Minētajiem kritērijiem jābūt 
vienkārši saprotamiem un izmantojamiem, 
un tāpēc tiem jāattiecas tikai uz 
svarīgākajiem produktu radītā vides 
ietekmējuma aspektiem visā aprites ciklā.

Or. en

Pamatojums

Ekomarķējuma kritērijiem jāatbilst ilgtspējīgas attīstības principiem, kas ietver ekonomikas, 
vides un sociālos aspektus, un tiem jāattiecas uz pilnu produktu aprites ciklu.

Grozījums Nr. 36
Amalia Sartori, John Bowis

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai izvairītos no pretrunīgām pieejām 
produktu drošības novērtējumam, 
ekomarķējuma sistēmā būtu jāņem vērā 
spēkā esošie Kopienas tiesību akti.

Or. en

Pamatojums

Ekomarķējuma regulai nevajadzētu novest pie tā, ka Eiropas Kopiena pieņem atšķirīgas 
pieejas drošības novērtējumam, pārvaldībai un ķīmisko vielu izmantošanai, kas šobrīd jau ir 
noteiktas REACH regulā un Klasificēšanas un marķēšanas direktīvā. Spēkā esošiem tiesību 
aktiem jābūt noteicošajiem.
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Grozījums Nr. 37
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai Kopienas ekomarķējuma 
piešķiršanas programmu pieņemtu 
plašāka sabiedrība, ir būtiski, lai vides 
aizsardzības NVO un patērētāju 
organizācijas ieņemtu svarīgu lomu un 
aktīvi iesaistītos Kopienas ekomarķējuma 
kritēriju izstrādāšanā un definēšanā.

Or. en

Pamatojums

Tiek atjaunots pašreiz spēkā esošās regulas 5. apsvērums. 

Grozījums Nr. 38
Johannes Lebech

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai vienkāršotu Kopienas 
ekomarķējuma sistēmu un samazinātu ar 
ekomarķējuma izmantošanu saistīto 
administratīvo slogu, novērtēšanas un 
pārbaudes procedūras jāaizstāj ar 
reģistrācijas sistēmu.

(6) Lai vienkāršotu Kopienas 
ekomarķējuma sistēmu un samazinātu ar 
ekomarķējuma izmantošanu saistīto 
administratīvo slogu, novērtēšanas un 
pārbaudes procedūras jāaizstāj ar 
saskaņotu reģistrācijas sistēmu.
Reģistrācijai būtu notiek pēc tam, kad ir 
pārbaudīts, ka produkts atbilst attiecīgās 
produktu kategorijas kritērijiem.

Or. en
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Pamatojums

Lai neradītu iekšējā tirgus sadrumstalotību, reģistrācijas sistēmas jāsaskaņo visās 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 39
Amalia Sartori, John Bowis

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai vienkāršotu Kopienas 
ekomarķējuma sistēmu un samazinātu ar 
ekomarķējuma izmantošanu saistīto 
administratīvo slogu, novērtēšanas un 
pārbaudes procedūras jāaizstāj ar 
reģistrācijas sistēmu.

(6) Lai vienkāršotu Kopienas 
ekomarķējuma sistēmu un samazinātu ar 
ekomarķējuma izmantošanu saistīto 
administratīvo slogu, novērtēšanas un 
pārbaudes procedūras jāaizstāj ar 
saskaņotu reģistrācijas sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik kompetento iestāžu pieejas un to veiktā interpretācija būtiski atšķiras, kas rada 
iekšējā tirgus sadrumstalotību. Tādēļ jaunās reģistrācijas sistēmas darbība un ieviešanas 
laiks ir jāsaskaņo visās dalībvalstīs un kompetentajās iestādēs.

Grozījums Nr. 40
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai vienkāršotu Kopienas 
ekomarķējuma sistēmu un samazinātu ar 
ekomarķējuma izmantošanu saistīto 
administratīvo slogu, novērtēšanas un 
pārbaudes procedūras jāaizstāj ar
reģistrācijas sistēmu.

(6) Lai vienkāršotu Kopienas 
ekomarķējuma sistēmu un samazinātu ar 
ekomarķējuma izmantošanu saistīto 
administratīvo slogu, jāievieš reģistrācijas
sistēma, veicot novērtēšanas un pārbaudes 
procedūras.
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Or. hu

Pamatojums

Iepriekšējās sistēmas efektivitāte palielināsies, ja to nevis aizstās, bet gan papildinās.

Grozījums Nr. 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai palielinātu ekomarķējuma 
izmantošanu un nesodītu pārējos tirgus 
dalībniekus, kuru produkcija atbilst 
ekomarķējuma kritērijiem, ir jāsamazina 
ekomarķējuma izmantošanas izmaksas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Reģistrācijas maksa 200 eiro apmērā nesegs procedūras administratīvās izmaksas. Faktiski 
dalībvalstīm būs jāsubsidē procedūra, kas būs šķērslis tam, lai ES „puķe” būtu veiksmīga un 
izplatītos iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 42
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Izmantojot veicināšanas pasākumus, ir 
jāpalielina sabiedrības informētība par 
Kopienas ekomarķējuma sistēmu, lai 
patērētāji izprastu marķējuma nozīmi un 
spētu izdarīt apzinātu izvēli.

(9) Izmantojot veicināšanas pasākumus ES 
un dalībvalstu mērogā, ir jāpalielina 
sabiedrības informētība par Kopienas 
ekomarķējuma sistēmu, lai patērētāji 
izprastu marķējuma nozīmi un tādējādi 
spētu izdarīt apzinātu izvēli, kā arī lai 
nodrošinātu, ka ražotāji un izgatavotāji 
saprot marķējumu priekšrocības.
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Or. hu

Pamatojums

Ekomarķējums var būt ļoti labs veids, kā panākt, lai Eiropas produkti būtu videi draudzīgāki, 
un kā izveidot vajadzīgo izpratnes līmeni zinātnes un tehnisko jauninājumu veicināšanā.

Grozījums Nr. 43
Johannes Lebech

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Izmantojot veicināšanas pasākumus, ir 
jāpalielina sabiedrības informētība par 
Kopienas ekomarķējuma sistēmu, lai 
patērētāji izprastu marķējuma nozīmi un 
spētu izdarīt apzinātu izvēli.

(9) Izmantojot veicināšanas pasākumus 
vietējā, valsts un Kopienas mērogā, ir 
jāpalielina sabiedrības informētība par 
Kopienas ekomarķējuma sistēmu, lai 
patērētāji izprastu marķējuma nozīmi un 
spētu izdarīt apzinātu izvēli. Tas ir arī 
nepieciešams, lai ražotāji un 
mazumtirgotāji sistēmu uzskatītu par 
pievilcīgāku.

Or. en

Pamatojums

Lai ekomarķējuma sistēma būtu veiksmīga, ir ārkārtīgi svarīgi palielināt patērētāju 
informētību un padarīt sistēmu pievilcīgāku ražotājiem. 

Grozījums Nr. 44
John Bowis

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Īpaši svarīgi ir piešķirt Komisijai 
tiesības apstiprināt produktu atbilstības 
kritērijus ekomarķējuma izmantošanai un 

(13) Īpaši svarīgi ir piešķirt Komisijai 
tiesības apstiprināt produktu atbilstības 
kritērijus ekomarķējuma izmantošanai un 
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izdarīt grozījumus šīs regulas pielikumos. 
Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas 
elementus, inter alia, to papildinot ar 
jauniem nebūtiskiem elementiem, ir 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

izdarīt grozījumus šīs regulas pielikumos, 
ja attiecībā uz šādiem kritērijiem pilnībā 
ievēro to pieņemšanas pamatu, kā 
paredzēts šajā regulā. Šie pasākumi, kuri 
ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, 
to papildinot ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot un pārskatot ekomarķējuma kritērijus, jāņem vērā regulas sākotnējie mērķi, proti, 
sniegt patērētājiem precīzu, nemaldinošu un zinātniski pamatotu informāciju par produktu 
ietekmi uz vidi visā aprites ciklā.

Grozījums Nr. 45
John Bowis

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ņemot vērā pārtikas produktu un 
dzērienu specifiskumu jautājumos par 
veselību un uzturvērtību, pārtikas 
produkti, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 
2. pantā, ir izslēgti no šīs regulas darbības 
jomas. Komisijai būtu jāsadarbojas ar 
visām iesaistītajām pusēm, tostarp 
zinātnieku aprindām, pilsonisko 
sabiedrību un ražotājiem, lai izveidotu 
pienācīgu zinātnisko datu pamatu ar 
mērķi veicināt ticamu un viendabīgu vides 
novērtējuma metožu un brīvprātīgu 
komunikācijas līdzekļu izstrādi attiecībā 
uz pārstrādātu un nepārstrādātu pārtikas 
produktu vides raksturlielumiem, kas 
aptvertu pilnu produkta aprites ciklu, 
ņemot vērā pārtikas produktu 
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specifiskumu jautājumos par veselību un 
uzturvērtību, kā arī ņemot vērā 
pašreizējās un topošās nozares pārstāvju 
iniciatīvas un juridiskās norises 
dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Pārtikas produktu izslēgšana no šīs regulas darbības jomas atspoguļo to, ka dažādu pārtikas 
produktu un dzērienu ietekme uz veselību un to uzturvērtība stipri atšķiras un ka šo produktu 
sastāvdaļas un receptes strauji mainās, kas neļauj ES ekomarķējuma sistēmā pienācīgi 
salīdzināt produktus. Mērķis ir arī izvairīties no pretrunām ar spēkā esošajiem ES tiesību 
aktiem par pārtikas produktiem. Komisija attiecībā uz pārtikas produktiem veicina tādu 
ticamam vides novērtējumam un komunikācijai paredzētu metožu izstrādi, kas pamatojas uz 
aktuālām metodoloģiskām un juridiskām norisēm ES.

Grozījums Nr. 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro visām precēm vai 
pakalpojumiem, kuri Kopienas tirgū par 
atlīdzību vai bez maksas tiek piegādāti 
izplatīšanai, patēriņam vai lietošanai 
(turpmāk "produkti").

Šo regulu piemēro visām precēm vai 
pakalpojumiem, kuri Kopienas tirgū par 
atlīdzību vai bez maksas tiek piegādāti 
izplatīšanai, patēriņam vai lietošanai 
(turpmāk "produkti").

Attiecībā uz pārtikas produktiem, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā, to 
piemēro tikai apstrādātiem pārtikas 
produktiem un zivsaimniecības un 
akvakultūras produktiem.

Šo regulu nepiemēro pārtikai un 
dzērieniem, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 
2. pantā.

Komisija vēlākais līdz 2011. gada 
31. decembrim veic pētījumu par to, vai 
visus pārtikas produktus var iekļaut 
ekomarķējuma sistēmā, izmantojot pilna 
aprites cikla pieeju, un vajadzības 
gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumus šajā sakarā.
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Or. en

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka regulu pagaidām neattiecina uz pārtiku un dzērieniem. Tomēr Komisijai 
jāizpēta, vai pārtiku vēlāk varēs iekļaut ekomarķējuma sistēmā.

Grozījums Nr. 47
John Bowis

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pārtikas produktiem, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā, to 
piemēro tikai apstrādātiem pārtikas 
produktiem un zivsaimniecības un 
akvakultūras produktiem.

To nepiemēro pārtikas produktiem, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā.

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā noteikums, ka pārtikas produkti ir izslēgti no šīs regulas darbības jomas, ņemot 
vērā to, ka šie produkti ir stipri atšķirīgi un to, kāda neskaidrība patērētājiem varētu rasties 
to iekļaušanas gadījumā.

Grozījums Nr. 48
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pārtikas produktiem, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā, to
piemēro tikai apstrādātiem pārtikas 
produktiem un zivsaimniecības un 

Attiecībā uz pārtikas produktiem, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā, šo 
regulu nepiemēro.
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akvakultūras produktiem.

Or. de

Pamatojums

Regulas darbības jomas paplašināšana, tajā iekļaujot arī pārtiku (apstrādātu un 
neapstrādātu), tiek uzskatīts par nelietderīgu, jo patērētājiem tirgū jau ir pārbaudīti 
instrumenti, proti, biomarķējums. Šķiet pārmērīgi ieviest vēl vienu marķējumu.

Grozījums Nr. 49
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pārtikas produktiem, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā, to 
piemēro tikai apstrādātiem pārtikas 
produktiem un zivsaimniecības un 
akvakultūras produktiem.

Attiecībā uz pārtikas produktiem, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā, to 
piemēro tikai produktiem, uz kuriem 
attiecas Regula (EK) Nr. 834/2007.

Or. en

Pamatojums

Lai neradītu sajukumu, ekomarķējums jāpiemēro tikai kā papildu marķējums pārtikai, uz 
kuras jau ir bioloģiskās lauksaimniecības marķējums.

Grozījums Nr. 50
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekomarķējumu nevar piešķirt nedz 
precēm, kuras satur tādus preparātus vai 
vielas, kas saskaņā ar Direktīvu 



PE418.406v01-00 16/52 AM\764584LV.doc

LV

67/548/EEK vai Direktīvu 1999/45/EK ir 
klasificētas kā ļoti toksiskas, toksiskas, 
bīstamas videi, kancerogēnas, mutagēnas 
vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas 
(CMR), nedz arī vielām, kuras minētas 
Regulas 1907/2006/EK (REACH) 
57. pantā.
Attiecībā uz atsevišķām produktu 
kategorijām, kuriem nav līdzvērtīgu 
alternatīvu bez šādām vielām vai 
preparātiem un kuriem salīdzinājumā ar 
citiem tās pašas kategorijas produktiem ir 
ievērojami labāki vispārējie vides 
raksturlielumi, Komisija var pieņemt 
pasākumus, lai piešķirtu atkāpes no 
iepriekšējās daļas.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Uzlabots referenta iesniegtais grozījums Nr. 4. Ir svarīgi minēt nosacījumus, ar kādiem 
Komisija attiecībā uz atsevišķām bīstamām vielām var piešķirt atkāpes no izslēgšanas 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 51
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši piesardzības principam 
ekomarķējumu, kad vien tas ir iespējams, 
nepiešķir produktiem, kuri satur tādus 
preparātus vai vielas, kas klasificētas kā 
ļoti toksiskas, toksiskas, bīstamas videi, 
kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas 
(CMR), noturīgas, bioakumulatīvas un 



AM\764584LV.doc 17/52 PE418.406v01-00

LV

toksiskas (PBT), ļoti noturīgas, ļoti 
bioakumulatīvas (vPvB), vielas, kurām ir 
endokrīno sistēmu noārdošas īpašības, vai 
citas tikpat lielas bažas izraisošu vielu 
kategorijas, piemēram, sensibilizējošas 
vielas. Turklāt ekomarķējumu nepiešķir 
produktiem, kas ir izgatavoti, izmantojot 
procesus, kuri, visticamāk, ir kaitīgi 
cilvēkiem un/vai videi. 

Or. en

Pamatojums

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.

Grozījums Nr. 52
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši Regulas 1907/2006/EK 
57. pantam vielas, kas atbilst šajā pantā 
minētajiem kritērijiem un ir identificētas 
saskaņā ar minētās regulas 59. panta 
1. punktu, produktos, uz kuriem ir 
ekomarķējums, nedrīkst būt 
koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no 
masas apjoma (w/w). Attiecībā uz 
atsevišķām produktu kategorijām 
Komisija var pieņemt pasākumus, lai 
piešķirtu atkāpes no iepriekšējās daļas.

Or. en
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Pamatojums

Laikā, kad ieviesa ekomarķēšanas regulu, REACH regulas nebija. Noteiktumi par tāda riska 
pārvaldību, kas var rasties saistībā ar bīstamu vielu izmantošanu, jau ir iekļauti REACH
regulā.

Grozījums Nr. 53
Donato Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu nepiemēro zālēm, kā definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā zāļu specifiskumu, tās jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

Grozījums Nr. 54
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka ESEK darbībā 
tiek ievērota visu ar katru attiecīgo 
produktu grupu saistīto ieinteresēto 
personu samērīga līdzdalība, tostarp 
kompetento iestāžu, ražotāju, 
mazumtirgotāju, importētāju, vides 
aizsardzības grupu un patērētāju 
organizāciju līdzdalība.

2. Komisija nodrošina, lai ESEK darbībā 
tiktu ievērota visu ar katru attiecīgo 
produktu grupu saistīto ieinteresēto 
personu samērīga līdzdalība, tostarp 
kompetento iestāžu, ražotāju, izgatavotāju,
pakalpojumu sniedzēju, MVU,
importētāju, vides aizsardzības grupu un 
patērētāju organizāciju līdzdalība.

Or. hu
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Grozījums Nr. 55
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iespējas attiecībā uz produkta 
izplatīšanos tirgū Kopienā atbilst 10 % no 
ES iekšējā tirgus ekomarķējuma kritēriju 
pieņemšanas vai pārskatīšanas brīdī.

Or. en

Pamatojums

Ekomarķējuma kritēriju vides mērķu apmērs ir skaidri jāiestrādā regulas pamattekstā, nevis 
tikai II pielikumā. Arī jāprecizē, ka ekomarķējuma kritēriju selektivitāti nosaka to 
pieņemšanas vai pārskatīšanas brīdī, nevis visā ekomarķējuma kritēriju spēkā esamības laikā.

Grozījums Nr. 56
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iespējas attiecībā uz produktu 
izplatīšanos tirgū Kopienā atbilst 10 % no 
tirgus ekomarķējuma kritēriju 
pieņemšanas vai pārskatīšanas brīdī.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Vides biroja (EVN) ieteiktais grozījums. Ekomarķējuma kritēriju vides mērķu apmērs 
ir skaidri jāiestrādā regulas pamattekstā, nevis tikai II pielikumā. Arī jāprecizē, ka 
ekomarķējuma kritēriju selektivitāti nosaka to pieņemšanas vai pārskatīšanas brīdī, nevis visā 
ekomarķējuma kritēriju spēkā esamības laikā.
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Grozījums Nr. 57
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ekomarķējuma kritēriji balstās uz 
piesardzības principu. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā ekomarķējums ir izcilības apliecinājums vides jomā, jāizmanto piesardzīga pieeja. 
Ekomarķējumam jānosaka stingrāki noteikumi nekā REACH regulā un citos attiecīgajos 
tiesību aktos, piemēram, Direktīvā par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu 
elektriskās un elektroniskās iekārtās un Direktīvā par elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem, it īpaši attiecībā uz ķīmisku vielu izmantošanu.

Grozījums Nr. 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Produktiem piemērojamos vides 
raksturlielumus nosaka, pamatojoties uz 
labākajiem vides raksturlielumiem, kas 
sasniegti attiecībā uz šādiem produktiem
Kopienas tirgū. Tālab tiek novērtēti
būtiskākie vidi ietekmējošie faktori 
produkta aprites ciklā, jo īpaši tā ietekme 
uz klimata pārmaiņām, iespaids uz dabu un 
bioloģisko daudzveidību, enerģijas un 
resursu patēriņš, radītais atkritumu apjoms, 
visu veidu emisijas vidē un tiešais un 
netiešais piesārņojums ar kaitīgām vielām.

2. Kritērijus nosaka, ņemot vērā Kopienas 
tirgū pieejamo produktu vidi ietekmējošos 
faktorus. Tālab tiek ņemti vērā vidi 
ietekmējošie faktori visā produkta aprites 
ciklā, jo īpaši tā ietekme uz klimata 
pārmaiņām, iespaids uz dabu un bioloģisko 
daudzveidību, enerģijas un resursu 
patēriņš, radītais atkritumu apjoms, visu 
veidu emisijas vidē, piesārņojums, kas 
saistīts ar fizikāliem faktoriem, kā arī 
bīstamu vielu izmantošana un noplūde. 
Spēkā esošos ekomarķējuma kritērijus 
dažādām produktu grupām pārskata 18 
mēnešu laikā no šīs regulas pieņemšanas 
dienas, lai nodrošinātu to pilnīgu 
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atbilstību šajā pantā izklāstītajai aprites 
cikla pieejai. 

Or. en

Pamatojums

Kritēriju pamatā ir jābūt pilnam produktu aprites ciklam un visiem vidi ietekmējošiem 
faktoriem. Tā tam ir jābūt arī attiecībā uz spēkā esošajiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 59
John Bowis

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Produktiem piemērojamos vides 
raksturlielumus nosaka, pamatojoties uz 
labākajiem vides raksturlielumiem, kas 
sasniegti attiecībā uz šādiem produktiem 
Kopienas tirgū. Tālab tiek novērtēti
būtiskākie vidi ietekmējošie faktori 
produkta aprites ciklā, jo īpaši tā ietekme 
uz klimata pārmaiņām, iespaids uz dabu un 
bioloģisko daudzveidību, enerģijas un 
resursu patēriņš, radītais atkritumu apjoms, 
visu veidu emisijas vidē un tiešais un 
netiešais piesārņojums ar kaitīgām vielām.

2. Produktiem piemērojamos vides 
raksturlielumus nosaka, pamatojoties uz 
labākajiem vides raksturlielumiem, kas 
sasniegti attiecībā uz šādiem produktiem 
Kopienas tirgū. Tālab tiek ņemti vērā tikai
būtiskākie vidi ietekmējošie faktori visā
produkta aprites ciklā, starp kuriem var 
būt arī ietekme uz klimata pārmaiņām, 
iespaids uz dabu un bioloģisko 
daudzveidību, enerģijas un resursu 
patēriņš, radītais atkritumu apjoms, visu 
veidu emisijas vidē, piesārņojums, kas 
saistīts ar fizikāliem faktoriem, kā arī tādu 
vielu izmantošana un noplūde, kuras 
atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem ir 
potenciāli bīstamas videi. Spēkā esošos 
ekomarķējuma kritērijus dažādām 
produktu grupām pārskata 18 mēnešu 
laikā no šīs regulas pieņemšanas dienas, 
lai nodrošinātu to pilnīgu atbilstību šajā 
pantā izklāstītajai aprites cikla pieejai.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējie ekomarķējuma kritēriji produktu grupām neatspoguļo pilna aprites cikla pieeju, 
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kā aprakstīts šajā pantā. Turklāt 4. apsvērumā ir prasīts, lai kritēriji attiektos tikai uz 
produkta būtiskākajiem vidi ietekmējošiem faktoriem. Tāpēc Komisijai steidzami jāpārskata 
pašreizējie kritēriji visām produktu grupām, lai nodrošinātu to atbilstību šīm pieejām un 
principiem. Spēkā esošajos tiesību aktos, piemēram, REACH regulā, ir atbilstīgi noteikti 
riska pārvaldības aspekti attiecībā uz ķīmiskajām vielām, un, cita starpā, tās mērķis ir 
samazināt ķīmisko vielu ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Produktiem piemērojamos vides 
raksturlielumus nosaka, pamatojoties uz 
labākajiem vides raksturlielumiem, kas 
sasniegti attiecībā uz šādiem produktiem 
Kopienas tirgū. Tālab tiek novērtēti
būtiskākie vidi ietekmējošie faktori 
produkta aprites ciklā, jo īpaši tā ietekme 
uz klimata pārmaiņām, iespaids uz dabu un 
bioloģisko daudzveidību, enerģijas un 
resursu patēriņš, radītais atkritumu apjoms, 
visu veidu emisijas vidē un tiešais un
netiešais piesārņojums ar kaitīgām vielām.

2. Produktiem piemērojamos vides 
raksturlielumus nosaka, pamatojoties uz 
labākajiem vides raksturlielumiem, kas 
sasniegti attiecībā uz šādiem produktiem 
Kopienas tirgū. Tālab tiek ņemti vērā
būtiskākie vidi ietekmējošie faktori 
produkta aprites ciklā, jo īpaši tā ietekme 
uz klimata pārmaiņām, iespaids uz dabu un 
bioloģisko daudzveidību, enerģijas un 
resursu patēriņš, radītais atkritumu apjoms, 
visu veidu emisijas vidē un piesārņojums, 
kas saistīts ar fizikāliem faktoriem.

Or. en

[Tā kā 6. panta 2. punkts Komisijas priekšlikuma latviešu valodas versijā neatbilst angļu 
valodas versijai, nav iespējams precīzi iezīmēt šo politisko grozījumu.]

Pamatojums

Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome (CEFIC) stingri iestājas pret to, lai tiktu saglabāta 
prasība ņemt vērā bīstamu vielu izmantošanu un noplūdi. Ķīmisko vielu riska pārvaldību jau 
veic saskaņā ar REACH noteikumiem (Regula 1907/2006/EK). REACH regula ir pasaulē 
visaptverošākais un stingrākais politikas instruments, kas saistīts ar ķīmiskajām vielām. 
Regulas galvenais mērķis ir uzlabot cilvēku veselības un vides aizsardzību pret 
apdraudējumu, ko var izraisīt ķīmiskās vielas. Tādēļ ir jānovērš tie priekšlikumā par 
ekomarķējumu minētie pasākumi, kuri dublējas un neatbilst vai ir pretrunā ar REACH
noteikumiem. 
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Grozījums Nr. 61
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Produktiem piemērojamos vides 
raksturlielumus nosaka, pamatojoties uz 
labākajiem vides raksturlielumiem, kas 
sasniegti attiecībā uz šādiem produktiem 
Kopienas tirgū. Tālab tiek novērtēti
būtiskākie vidi ietekmējošie faktori 
produkta aprites ciklā, jo īpaši tā ietekme 
uz klimata pārmaiņām, iespaids uz dabu un 
bioloģisko daudzveidību, enerģijas un 
resursu patēriņš, radītais atkritumu apjoms, 
visu veidu emisijas vidē un tiešais un 
netiešais piesārņojums ar kaitīgām vielām.

2. Produktiem piemērojamos vides 
raksturlielumus nosaka, pamatojoties uz 
labākajiem vides raksturlielumiem, kas 
sasniegti attiecībā uz šādiem produktiem 
Kopienas tirgū. Tālab tiek ņemti vērā
būtiskākie vidi ietekmējošie faktori 
produkta aprites ciklā, jo īpaši tā ietekme 
uz klimata pārmaiņām, iespaids uz dabu un 
bioloģisko daudzveidību, enerģijas, uztura
un resursu patēriņš, radītais atkritumu 
apjoms, piezveja, visu veidu emisijas vidē,
piesārņojums, kas saistīts ar fizikāliem 
faktoriem, kā arī bīstamu vielu un zāļu 
līdzekļu izmantošana un noplūde.

Or. nl

Pamatojums

Tā kā Komisija ierosina ekomarķējumu attiecināt arī uz zivju produktiem, tas attiecīgi 
jāatspoguļo arī kritērijos.

Grozījums Nr. 62
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ekomarķējuma sistēma ir 
instruments, kā veicināt bīstamu vielu
aizstāšanu, atbalstot produktus, kuri 
piedāvā alternatīvu šādām vielām:
– vielām, kas atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā 1. vai 2. kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas vai 



PE418.406v01-00 24/52 AM\764584LV.doc

LV

reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;
– vielām, kas ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas, noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas, kā arī 
vielām, kurām ir endokrīno sistēmu 
noārdošas īpašības.

Or. en

Pamatojums

Lai ekomarķējums paliktu kā izcilības marķējums vides jomā, ar to ir jāveicina produkti bez 
toksiskām vielām un ražošanas procesi, kuros neizmanto šādas vielas, kā arī tam ir jākļūst 
par dzinuli bīstamu vielu aizstāšanai.

Grozījums Nr. 63
Johannes Lebech

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ekomarķējuma sistēma veicina 
bīstamu vielu aizstāšanu, ņemot vērā 
piesardzības principu. Kad vien tas ir 
tehniski iespējams, ekomarķējuma 
kritērijus izstrādā tā, lai tiktu aizstāta 
šādu vielu izmantošana: 
– vielas, kas atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā 1. vai 2. kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;
– vielas, kas ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas, noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas, kā arī 
vielām, kurām ir endokrīno sistēmu 
noārdošas īpašības.

Or. en



AM\764584LV.doc 25/52 PE418.406v01-00

LV

Pamatojums

Lai ekomarķējums paliktu kā izcilības marķējums vides jomā, ar to ir jāveicina produkti bez 
toksiskām vielām un ražošanas procesi, kuros neizmanto šādas vielas, kā arī tam ir jākļūst 
par dzinuli bīstamu vielu aizstāšanai.

Grozījums Nr. 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ekomarķējuma kritērijos ietver vides 
prasības, atbilstoši kurām produktu vērtē, 
lai izlemtu, vai piešķirt ekomarķējumu.

3. Ekomarķējuma kritērijos, balstoties uz 
pamatotiem zinātniskiem datiem, izklāsta
vides prasības, kurām produktam ir 
jāatbilst, lai uz tā varētu būt 
ekomarķējums.

Or. en

Pamatojums

Ekomarķējuma kritērijiem jābalstās uz pamatotiem zinātniskiem datiem.

Grozījums Nr. 65
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija nodrošina, lai galvenais 
apsvērums kritēriju noteikšanā un 
pārskatīšanā būtu mērķis, lai samazinātos 
izmēģinājumi ar dzīvniekiem un ĢMO 
izmantošana.

Or. hu
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Pamatojums

Ar ekomarķējuma kritērijiem jācenšas panākt, lai tirgū samazinātos izmēģinājumi ar 
dzīvniekiem un ĢMO izmantošana.

Grozījums Nr. 66
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kritērijus izstrādā apstrādātiem 
pārtikas produktiem, kas nav 
akvakultūras produkti, šie kritēriji attiecas 
vienīgi uz apstrādāšanu, transportēšanu 
un iepakošanu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis punkts jāsvītro, jo pārtika pavisam tiek izslēgta.

Grozījums Nr. 67
John Bowis

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kritērijus izstrādā apstrādātiem 
pārtikas produktiem, kas nav 
akvakultūras produkti, šie kritēriji attiecas 
vienīgi uz apstrādāšanu, transportēšanu 
un iepakošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā noteikums, ka pārtikas produkti ir izslēgti no šīs regulas darbības jomas, ņemot 
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vērā to, ka šie produkti ir stipri atšķirīgi un to, kāda neskaidrība patērētājiem varētu rasties 
to iekļaušanas gadījumā.

Grozījums Nr. 68
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kritērijus izstrādā apstrādātiem 
pārtikas produktiem, kas nav 
akvakultūras produkti, šie kritēriji attiecas 
vienīgi uz apstrādāšanu, transportēšanu 
un iepakošanu.

3. Ja kritērijus izstrādā produktiem, uz 
kuriem attiecas Regula (EK) 
Nr. 834/2007, ekomarķējumu var piešķirt 
tikai tiem produktiem, kas ir sertificēti 
saskaņā ar minēto regulu.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu radīt sajukumu ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu. Ekomarķējums 
jāpiešķir tikai tiem pārtikas produktiem, kas jau atbilst regulai par bioloģisko ražošanu. 
Pretējā gadījumā ES „puķe” maldinātu patērētājus.

Grozījums Nr. 69
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kritērijus izstrādā apstrādātiem 
pārtikas produktiem, kas nav 
akvakultūras produkti, šie kritēriji attiecas 
vienīgi uz apstrādāšanu, transportēšanu 
un iepakošanu.

3. Ja kritērijus izstrādā produktiem, uz 
kuriem attiecas Regula (EK) 
Nr. 834/2007, ekomarķējumu var piešķirt 
tikai tiem produktiem, kas ir sertificēti 
saskaņā ar minēto regulu.

Or. en
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Pamatojums

Nevajadzētu radīt sajukumu ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu. Ekomarķējums 
jāpiešķir tikai tiem pārtikas produktiem, kas atbilst minētajai regulai.

Grozījums Nr. 70
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija pēc apspriešanās ar ESEK 
un saskaņā ar 1. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un principiem gada laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā sagatavo un 
publicē Kopienas ekomarķējuma trīs gadu 
darba plānu, kurā nosaka mērķus, kā arī 
neizsmeļošu to produktu sarakstu, kas 
uzskatāmi par prioritāriem Kopienas 
rīcībai. Šo plānu regulāri atjaunina.

Or. en

Pamatojums

Neliels papildinājums referenta iesniegtajam grozījumam Nr. 15, lai precizētu, ka darba 
plāns ir paredzēts trīs gadiem.

Grozījums Nr. 71
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija pēc apspriešanās ar ESEK 
un saskaņā ar 1. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un principiem gada laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā sagatavo un 
publicē Kopienas ekomarķējuma darba 
plānu, kurā nosaka mērķus, kā arī 



AM\764584LV.doc 29/52 PE418.406v01-00

LV

neizsmeļošu to produktu grupu sarakstu, 
ko tā uzskata par īpaši nozīmīgām 
Kopienas rīcībai. Šo plānu regulāri katru 
gadu atjaunina.

Or. hu

Pamatojums

Lai varētu sasniegt jaunos mērķus, ir jāizstrādā detalizēts darba plāns, ko katru gadu 
pārskata, ņemot vērā izmaiņas, kas radušās pastāvīgi mainīgās pakalpojumu vides dēļ.

Grozījums Nr. 72
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Provizoriskos ekomarķējuma kritērijus 
izstrādā saskaņā ar I pielikumā noteikto 
procedūru un ņemot vērā darba plānu. Ne 
vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad 
Komisijai ir iesniegts galīgais ziņojums, 
notiek apspriešanās ar ESEK par 
ierosinātajiem kritērijiem. Komisija sniedz 
paskaidrojumus un dokumentāciju par to, 
kāpēc galīgajā ziņojumā iesniegtajos 
kritērijos ir veiktas jebkādas izmaiņas.

1. Pēc apspriešanās ar ESEK Komisija 
pieņem pasākumus ekomarķējuma kritēriju 
noteikšanai katrā produktu grupā.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc apspriešanās 
ar ESEK Komisija iesniedz kritēriju 
priekšlikumu regulatīvajai komitejai, kas 
izveidota saskaņā ar 16. panta 2. punktu, 
un pēc tam pieņem pasākumus, lai 
izstrādātu atsevišķus ekomarķējuma 
kritērijus attiecīgajai produktu grupai. 
Komisija ņem vērā ESEK piezīmes un 
skaidri izceļ, dokumentē un sniedz 
paskaidrojumus par to, kāpēc 
priekšlikumā ir veiktas jebkādas izmaiņas 
pēc apspriešanās ar ESEK.

Šos pasākumus, kas paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, tos papildinot, 
pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā 

Šos pasākumus, kas paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, tos papildinot, 
pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
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minēto regulatīvo kontroles procedūru. minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Regulas pamatdaļā ir skaidri jānosaka pieņemšanas procedūra un jāievieš termiņi, kā kā 
jāparedz pienākums izcelt, dokumentēt un pamatot izmaiņas, kas veiktas pēc apspriešanās ar 
ESEK. Tas novērsīs trūkumus pieņemšanas procedūrā.

Grozījums Nr. 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Provizoriskos ekomarķējuma kritērijus 
izstrādā saskaņā ar I pielikumā noteikto 
procedūru un ņemot vērā darba plānu. Ne 
vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad 
Komisijai ir iesniegts galīgais ziņojums, 
notiek apspriešanās ar ESEK par 
ierosinātajiem kritērijiem. Komisija sniedz 
paskaidrojumus un dokumentāciju par to, 
kāpēc galīgajā ziņojumā iesniegtajos 
kritērijos ir veiktas jebkādas izmaiņas.

1. Pēc apspriešanās ar ESEK Komisija 
pieņem pasākumus ekomarķējuma kritēriju 
noteikšanai katrā produktu grupā.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc apspriešanās 
ar ESEK Komisija iesniedz 
ekomarķējuma kritēriju priekšlikumu 
regulatīvajai komitejai, kas izveidota 
saskaņā ar 16. panta 2. punktu, un pēc 
tam pieņem pasākumus, lai izstrādātu 
atsevišķus ekomarķējuma kritērijus 
attiecīgajai produktu grupai. Komisija ņem 
vērā ESEK piezīmes un skaidri izceļ, 
dokumentē un sniedz paskaidrojumus par 
to, kāpēc priekšlikumā ir veiktas jebkādas 
izmaiņas pēc apspriešanās ar ESEK.

Šos pasākumus, kas paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, tos papildinot, 
pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, tos papildinot, 
pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Regulas pamatdaļā ir skaidri jānosaka pieņemšanas procedūra un jāievieš termiņi, kā kā 
jāparedz pienākums izcelt, dokumentēt un pamatot izmaiņas, kas veiktas pēc apspriešanās ar 
ESEK. Tas novērsīs trūkumus pieņemšanas procedūrā.

Grozījums Nr. 74
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Provizoriskos ekomarķējuma kritērijus 
izstrādā saskaņā ar I pielikumā noteikto 
procedūru un ņemot vērā darba plānu. Ne 
vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad 
Komisijai ir iesniegts galīgais ziņojums, 
notiek apspriešanās ar ESEK par 
ierosinātajiem kritērijiem. Komisija sniedz 
paskaidrojumus un dokumentāciju par to, 
kāpēc galīgajā ziņojumā iesniegtajos 
kritērijos ir veiktas jebkādas izmaiņas.

1. Pēc apspriešanās ar ESEK Komisija 
pieņem pasākumus ekomarķējuma kritēriju 
noteikšanai katrā produktu grupā.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc apspriešanās 
ar ESEK Komisija iesniedz priekšlikumu 
regulatīvajai komitejai, kas izveidota 
saskaņā ar 16. panta 2. punktu, un pēc 
tam pieņem pasākumus, lai izstrādātu 
atsevišķus ekomarķējuma kritērijus 
attiecīgajai produktu grupai. Komisija ņem 
vērā ESEK piezīmes un skaidri izceļ, 
dokumentē un sniedz paskaidrojumus par 
to, kāpēc priekšlikumā ir veiktas jebkādas 
izmaiņas pēc apspriešanās ar ESEK.

Šos pasākumus, kas paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, tos papildinot, 
pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, tos papildinot, 
pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Vides biroja (EVN) ierosinātais grozījums. 

Regulas pamatdaļā ir skaidri jānosaka pieņemšanas procedūra un jāievieš termiņi, kā kā 
jāparedz pienākums izcelt, dokumentēt un pamatot izmaiņas, kas veiktas pēc apspriešanās ar 
ESEK. Tas novērsīs trūkumus pieņemšanas procedūrā.

Grozījums Nr. 75
John Bowis

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc apspriešanās ar ESEK Komisija 
pieņem pasākumus ekomarķējuma kritēriju 
noteikšanai katrā produktu grupā.

1. Komisija pieņem pasākumus konkrētu 
ekomarķējuma kritēriju noteikšanai katrā 
produktu grupā, ņemot vērā 6. pantā 
minētās prasības.

Šos pasākumus, kas paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, tos papildinot, 
pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, tos papildinot, 
pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, ka kritērijus var noteikt tikai tad, ja tie pilnībā atbilst aprites cikla 
pieejai, kā tas prasīts 6. pantā ar grozījumiem.

Grozījums Nr. 76
John Bowis

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar 1. punktā minētajiem pasākumiem 
Komisija:

Ar 1. punktā minētajiem pasākumiem 
Komisija:

(a) nosaka prasības, kas jāizpilda, (a) nosaka prasības, kas jāizpilda, 
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novērtējot konkrētu produktu atbilstību 
ekomarķējuma kritērijiem;

novērtējot konkrētu produktu atbilstību 
ekomarķējuma kritērijiem;

(b) attiecīgā gadījumā nosauc trīs 
būtiskākos vides faktorus, kurus norāda
ekomarķējumā;

(b) attiecīgā gadījumā nosauc trīs 
būtiskākos vides faktorus, kurus var 
norādīt ekomarķējumā;

(c) norāda kritēriju un novērtējuma prasību 
spēkā esības laiku.

(c) norāda kritēriju un novērtējuma prasību 
spēkā esamības laiku, kas nepārsniedz 2 
gadus;
(d) norāda produkta mainīguma pakāpi, 
kāda pieļaujama c) apakšpunktā minētajā 
derīguma laikā.

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi paredzēt mehānismu, kurā ņemta vērā pastāvīga produktu uzlabošana, 
tostarp arī ekomarķējuma kritēriju spēkā esamības laikā. Patlaban produktu kritēji ir noteikti 
uz ilgu laiku (piemēram, 3 gadi), un šie termiņi nav elastīgi; ir sarežģīti pat nedaudz uzlabot 
produkta sastāvu, lai pievienotu ilgtspējīgākas sastāvdaļas un piemērotos tehnikas attīstībai, 
jo tad būtu atkal jāiet cauri visam pieteikšanās uz ekomarķējumu procesam.

Grozījums Nr. 77
Johannes Lebech

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Nosakot ekomarķējuma kritērijus, 
cenšas neieviest pasākumus, kuru 
īstenošana varētu radīt nesamērīgu 
administratīvo un ekonomisko slodzi 
MVU.

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Amalia Sartori, John Bowis

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai varētu izmantot ekomarķējumu, 
ražotāji, importētāji, pakalpojumu 
sniedzēji, vairumtirgotāji vai 
mazumtirgotāji, kuri vēlas izmantot 
ekomarķējumu, reģistrējas vienā no 
4. pantā minētajām kompetentajām 
iestādēm, un to dara saskaņā ar šādiem
noteikumiem:

(1) Lai varētu izmantot ekomarķējumu, 
ražotāji, importētāji, pakalpojumu 
sniedzēji, vairumtirgotāji vai 
mazumtirgotāji, kuri vēlas izmantot 
ekomarķējumu, reģistrējas vienā no 
4. pantā minētajām kompetentajām 
iestādēm jebkurā tādā dalībvalstī, kurā 
produkts jau ir laists tirgū vai kurā to 
paredzēts laist tirgū.

(a) ja produkta izcelsme ir tikai vienā 
dalībvalstī, reģistrējas attiecīgās 
dalībvalsts kompetentajā iestādē;
(b) ja produkta izcelsme vienā un tajā 
pašā veidolā ir vairākās dalībvalstīs, drīkst 
reģistrēties vienas šādas dalībvalsts 
kompetentajā iestādē;
(c) ja produkta izcelsme ir ārpus 
Kopienas, reģistrējas jebkuras tādas 
dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā 
produktu paredzēts laist tirgū vai kurā tas 
jau ir laists tirgū.
Ekomarķējuma forma atbilst vienai no II 
pielikumā norādītajām formām.

Ekomarķējuma forma atbilst vienai no II 
pielikumā norādītajām formām.

Ekomarķējumu drīkst izmantot vienīgi 
saistībā ar reģistrētajiem produktiem, 
ievērojot attiecīgajiem produktiem 
piemērojamos ekomarķējuma kritērijus. 

Ekomarķējumu drīkst izmantot vienīgi 
saistībā ar reģistrētajiem produktiem, 
ievērojot attiecīgajiem produktiem 
piemērojamos ekomarķējuma kritērijus. 

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir vienkāršot reģistrāciju, norādot, ka to var veikt jebkuras tādas 
dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā produkts jau ir laists tirgū vai kurā to paredzēts laist 
tirgū (neatkarīgi no produkta izcelsmes vietas). 
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Grozījums Nr. 79
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģistrēšanās ekomarķējuma izmantošanai Sertifikācija un reģistrēšanās 
ekomarķējuma izmantošanai 

Or. de

Pamatojums

Ekomarķējuma gadījumā nepietiek ar vienkāršu produkta reģistrēšanu. Ir vajadzīga 
neatkarīgas iestādes pārbaude (t.i., jāievieš atbilstības pārbaude), lai ekomarķējumam būtu 
vajadzīgā atzinība.

Grozījums Nr. 80
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģistrācijas pieteikumā iekļauj visus 
dokumentus, kas vajadzīgi saskaņā ar 
atbilstošo Kopienas pasākumu, ar kuru 
nosaka ekomarķējuma kritērijus attiecīgajai 
produktu grupai.

Reģistrācijas pieteikumā iekļauj visus 
dokumentus, kas vajadzīgi saskaņā ar 
atbilstošo Kopienas pasākumu, ar kuru 
nosaka ekomarķējuma kritērijus attiecīgajai 
produktu grupai. Uzņēmējs sniedz 
pierādījumu, ka atbilstību ekomarķējuma 
kritērijiem ir apliecinājusi neatkarīga 
iestāde.

Or. de

Pamatojums

Ekomarķējuma gadījumā nepietiek ar vienkāršu produkta reģistrēšanu. Ir vajadzīga 
neatkarīgas iestādes pārbaude (t.i., jāievieš atbilstības pārbaude), lai ekomarķējumam būtu 
vajadzīgā atzinība.
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Grozījums Nr. 81
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reģistrācijas pieteikumu saņēmusī 
kompetentā iestāde par reģistrācijas 
veikšanu ir tiesīga iekasēt maksu, kuras 
apjoms nepārsniedz 200 euro. Ja iekasē 
maksu, ekomarķējumu izmantot drīkst 
tikai ar nosacījumu, ka maksājums ir 
veikts laikus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

9. panta 3. punkts jāsvītro pilnībā. Gada maksa jāsaglabā, jo tā ir ekomarķējuma sistēmas 
finansēšanas pamatā.

Grozījums Nr. 82
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reģistrācijas pieteikumu saņēmusī 
kompetentā iestāde par reģistrācijas 
veikšanu ir tiesīga iekasēt maksu, kuras 
apjoms nepārsniedz 200 euro. Ja iekasē 
maksu, ekomarķējumu izmantot drīkst 
tikai ar nosacījumu, ka maksājums ir 
veikts laikus.

3. Par katru ekomarķējuma piešķiršanas 
pieteikumu iekasē maksu, kas atbilst 
pieteikuma apstrādes izmaksām.

Or. en
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Pamatojums

Reģistrācijas maksa 200 eiro apmērā nesegs procedūras administratīvās izmaksas. Faktiski 
dalībvalstīm būs jāsubsidē procedūra, kas būs šķērslis tam, lai ES „puķe” būtu veiksmīga un 
izplatītos iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 83
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Reģistrācijas pieteikumu saņēmusī 
kompetentā iestāde par reģistrācijas 
veikšanu ir tiesīga iekasēt maksu, kuras 
apjoms nepārsniedz 200 euro. Ja iekasē 
maksu, ekomarķējumu izmantot drīkst tikai 
ar nosacījumu, ka maksājums ir veikts 
laikus.

(3) Reģistrācijas pieteikumu saņēmusī 
kompetentā iestāde par reģistrācijas 
veikšanu ir tiesīga iekasēt maksu, kuras 
apjoms nepārsniedz 200 euro. Maksa 
jānosaka proporcionāli ražošanas 
uzņēmuma lielumam. Ja iekasē maksu, 
ekomarķējumu izmantot drīkst tikai ar 
nosacījumu, ka maksājums ir veikts laikus.

Or. hu

Pamatojums

Ekomarķējuma izmantošanas priekšrocības būs jūtamas tikai tad, ja ekomarķējuma kritēriju 
ievērošanas nekļūs par pārāk lielu apgrūtinājumu ražotājiem un izgatavotājiem, it īpaši 
MVU.

Grozījums Nr. 84
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecīgā kompetentā iestāde divu 
mēnešu laikā pēc reģistrācijas pieteikuma 
saņemšanas izskata 2. punktā minētos 
dokumentus.

4. Attiecīgā kompetentā iestāde divu 
mēnešu laikā pēc reģistrācijas pieteikuma 
saņemšanas pārbauda, vai produkts atbilst 
attiecīgās produktu grupas ekomarķējuma 
kritērijiem.
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Or. en

Pamatojums

Izmaiņas referenta ierosinātā grozījumā Nr. 20 formulējumā atbilstoši grozījuma Nr. 1 un 5 
lietotajai terminoloģijai. Kompetentajai iestādei produktu atbilstība attiecīgajām prasībām ir 
jāpārbauda pirms reģistrēšanas.

Grozījums Nr. 85
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Produktu reģistrējusī kompetentā 
iestāde par katras reģistrācijas veikšanu 
paziņo Komisijai. Komisija izveido kopēju 
reģistru un regulāri to atjaunina. Šis 
reģistrs ir publiski pieejams. 

(6) Produktu reģistrējusī kompetentā 
iestāde par katras reģistrācijas veikšanu 
paziņo Komisijai. Komisija izveido kopēju 
reģistru un regulāri to atjaunina. Šis 
reģistrs ir publiski pieejams, īpaši 
internetā un dalībvalstu iestādēs.

Or. hu

Pamatojums

Jānodrošina, ka patērētājiem pēc iespējas drīzāk ir pieejams to produktu saraksts, uz kuriem 
ir ekomarķējums.

Grozījums Nr. 86
John Bowis

Regulas priekšlikums
9. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ja ekomarķējumu izmanto 
apstrādātiem pārtikas produktiem, kas 
nav akvakultūras produkti un kas 
neatbilst Regulas (EK) Nr. 834/2007 
prasībām, to tajā pašā redzes laukā 

svītrots
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papildina ar norādi par to, ka marķējums 
attiecas vienīgi uz produkta 
apstrādāšanas, transportēšanas un 
iepakošanas procesa ietekmi uz vidi.
Pirmā daļa attiecas arī uz apstrādātiem 
pārtikas produktiem, kas marķēti saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 24. pantu.

Or. en

Pamatojums

 Jāsaglabā noteikums, ka pārtikas produkti ir izslēgti no šīs regulas darbības jomas, ņemot 
vērā to, ka šie produkti ir stipri atšķirīgi un to, kāda neskaidrība patērētājiem varētu rasties 
to iekļaušanas gadījumā.

Grozījums Nr. 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija sadarbībā ar 
ESEK popularizē Kopienas ekomarķējuma 
lietošanu, rīkojot izpratnes veidošanas un 
informācijas kampaņas patērētājiem, 
ražotājiem, publisko iepirkumu 
organizētājiem, tirgus dalībniekiem, 
mazumtirgotājiem un plašai sabiedrībai un 
tādējādi atbalstot ekomarķējuma sistēmas 
attīstību.

Komisija, dalībvalstis un uzņēmumi, kuri 
piedalās sistēmā, sadarbībā ar ESEK 
piešķir nozīmīgus līdzekļus, lai 
popularizētu Kopienas ekomarķējuma 
lietošanu, rīkotu izpratnes veidošanas 
pasākumus un informācijas kampaņas 
patērētājiem, ražotājiem, publisko 
iepirkumu organizētājiem, tirgus 
dalībniekiem, mazumtirgotājiem un plašai 
sabiedrībai un tādējādi atbalstītu 
ekomarķējuma sistēmas attīstību.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai visas puses būtu iesaistītas ES ekomarķējuma popularizēšanā.
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Grozījums Nr. 88
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija sadarbībā ar 
ESEK popularizē Kopienas ekomarķējuma 
lietošanu, rīkojot izpratnes veidošanas un 
informācijas kampaņas patērētājiem, 
ražotājiem, publisko iepirkumu 
organizētājiem, tirgus dalībniekiem, 
mazumtirgotājiem un plašai sabiedrībai un 
tādējādi atbalstot ekomarķējuma sistēmas 
attīstību.

Dalībvalstis un Komisija sadarbībā ar 
ESEK popularizē Kopienas ekomarķējuma 
lietošanu, rīkojot izpratnes veidošanas 
pasākumus un informācijas kampaņas 
patērētājiem, ražotājiem, izgatavotājiem, 
publisko iepirkumu organizētājiem, tirgus 
dalībniekiem, mazumtirgotājiem un plašai 
sabiedrībai un tādējādi atbalstot 
ekomarķējuma sistēmas attīstību.

Or. hu

Grozījums Nr. 89
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mērķus attiecībā uz 
tādu produktu iegādi ar publisko 
iepirkumu, uz kuriem ir ekomarķējums.

Or. en

Pamatojums

Ar izpratnes veidošanas pasākumiem un informācijas kampaņām vien nepietiek, lai 
popularizētu ekomarķējumu. Dalībvalstīm jānosaka mērķi šādu produktu iegādei ar publisko 
iepirkumu.
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Grozījums Nr. 90
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Popularizēšana jāveic, izmantojot 
ekomarķējuma tīmekļa vietni, kas ir 
pieejama visās 23 oficiālajās valodās, 
Komisijas organizētu ES informācijas 
kampaņu un informatīvus materiālus, 
kurus izplata dalībvalstīs.

Or. hu

Grozījums Nr. 91
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu saskaņotu 9. un 10. panta 
piemērošanu, kompetento iestāžu darbu 
novērtē citas, radniecīgas iestādes.
Radniecīgu iestāžu veiktā novērtējuma 
pamatā ir pārdomāti un pārskatāmi 
novērtēšanas kritēriji un noteikumi.

Lai nodrošinātu saskaņotu regulas un īpaši 
9. un 10. panta piemērošanu, kompetentās 
iestādes regulāri iestāžu sistēmā apmainās 
ar informāciju un pieredzi un cenšas 
saskaņot valstu kompetento iestāžu darbu 
un pakalpojumus.

Or. hu

Pamatojums

Ir vajadzīga regulāra iestāžu pieredzes apmaiņa un atbildīgo iestāžu sadarbība, ja mērķis ir 
panākt ekomarķējuma izmantošanas efektivitāti un to, ka pārskatīšanas procedūrā izmaiņas 
veic, ņemot vērā praktisko pieredzi.
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Grozījums Nr. 92
Johannes Lebech

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākotnējā ziņojumā iekļauj šādus 
elementus:

Sākotnējā ziņojumā iekļauj šādus 
elementus:

– analīzi par iespējām aizstāt vielas, kas 
rada ļoti lielas bažas, piemēram šādas 
vielas:
(a) vielas, kas atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā 1. vai 2. kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK,
(b) vielas, kas ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas, noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas, kā arī 
vielām, kurām ir endokrīno sistēmu 
noārdošas īpašības;

– skaitļos izteikts ar produktu grupu saistītā 
videi radītā potenciālā ieguvuma 
novērtējums, iekļaujot salīdzinājumu ar 
ieguvumu, ko videi rada līdzīgas produktu 
grupas, kuras marķē ar citu Eiropas vai 
valsts mēroga ekomarķējumu,

– skaitļos izteikts ar produktu grupu saistītā 
videi radītā potenciālā ieguvuma 
novērtējums, iekļaujot salīdzinājumu ar 
ieguvumu, ko videi rada līdzīgas produktu 
grupas, kuras marķē ar citu Eiropas vai 
valsts mēroga ekomarķējumu,

– produktu grupas izvēles un sastāva 
pamatojums,

– produktu grupas izvēles un sastāva 
pamatojums,

– apsvērumi par jebkādiem iespējamiem 
tirdzniecības jautājumiem,

– apsvērumi par jebkādiem iespējamiem 
tirdzniecības jautājumiem,

– cita veida vides marķējuma kritēriju 
analīze,

– cita veida vides marķējuma kritēriju 
analīze,

– produktu grupas jomā spēkā esošie 
tiesību akti un pašreizējās likumdošanas 
iniciatīvas,

– produktu grupas jomā spēkā esošie 
tiesību akti un pašreizējās likumdošanas 
iniciatīvas,

– Kopienas iekšējā tirgus dati par attiecīgo 
jomu, tostarp par apjomiem un 
apgrozījumu,

– Kopienas iekšējā tirgus dati par attiecīgo 
jomu, tostarp par apjomiem un 
apgrozījumu,

– ekomarķēto produktu pašreizējās un 
nākotnes iespējas ieiešanai tirgū,

– ekomarķēto produktu pašreizējās un 
nākotnes iespējas ieiešanai tirgū,
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– ar produktu grupu saistītās ietekmes uz 
vidi līmenis un būtiskums kopumā, kas 
novērtēts, pamatojoties uz jauniem vai jau 
veiktiem aprites cikla pētījumiem. Var 
izmantot arī citus zinātniskus pierādījumus. 
Būtiskie un pretrunīgie jautājumi jāizklāsta 
detalizēti un jānovērtē,

– ar produktu grupu saistītās ietekmes uz 
vidi līmenis un būtiskums kopumā, kas 
novērtēts, pamatojoties uz jauniem vai jau 
veiktiem aprites cikla pētījumiem. Var 
izmantot arī citus zinātniskus pierādījumus. 
Būtiskie un pretrunīgie jautājumi jāizklāsta 
detalizēti un jānovērtē,

– atsauces par savāktajiem un ziņojuma 
sagatavošanā izmantotajiem datiem un 
informāciju.

– atsauces par savāktajiem un ziņojuma 
sagatavošanā izmantotajiem datiem un 
informāciju.

Kritēriju izstrādes laikā sākotnējo 
ziņojumu ievieto ekomarķējuma 
jautājumiem veltītajā Komisijas tīmekļa 
vietnē komentēšanai un atsauksmēm.

Kritēriju izstrādes laikā sākotnējo 
ziņojumu ievieto ekomarķējuma 
jautājumiem veltītajā Komisijas tīmekļa 
vietnē komentēšanai un atsauksmēm.

Or. en

Pamatojums

Lai ekomarķējums paliktu kā izcilības marķējums vides jomā, ar to ir jāveicina produkti bez 
toksiskām vielām un ražošanas procesi, kuros neizmanto šādas vielas, kā arī tam ir jākļūst 
par dzinuli bīstamu vielu aizstāšanai.

Grozījums Nr. 93
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākotnējā ziņojumā iekļauj šādus 
elementus:

Sākotnējā ziņojumā iekļauj šādus 
elementus:

– skaitļos izteikts ar produktu grupu saistītā 
videi radītā potenciālā ieguvuma 
novērtējums, iekļaujot salīdzinājumu ar 
ieguvumu, ko videi rada līdzīgas produktu 
grupas, kuras marķē ar citu Eiropas vai 
valsts mēroga ekomarķējumu,

– skaitļos izteikts ar produktu grupu saistītā 
videi radītā potenciālā ieguvuma 
novērtējums, iekļaujot salīdzinājumu ar 
ieguvumu, ko videi rada līdzīgas produktu 
grupas, kuras marķē ar citu Eiropas vai 
valsts mēroga ekomarķējumu,

– analīzi par iespējām aizstāt vielas, kas 
rada ļoti lielas bažas, piemēram šādas 
vielas: 
(a) vielas, kas atbilst klasifikācijas 
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kritērijiem kā 1. vai 2. kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK,
(b) vielas, kas ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas, noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas, kā arī 
vielām, kurām ir endokrīno sistēmu 
noārdošas īpašības;

– produktu grupas izvēles un sastāva 
pamatojums,

– produktu grupas izvēles un sastāva 
pamatojums,

– apsvērumi par jebkādiem iespējamiem 
tirdzniecības jautājumiem,

– apsvērumi par jebkādiem iespējamiem 
tirdzniecības jautājumiem,

– cita veida vides marķējuma kritēriju 
analīze,

– cita veida vides marķējuma kritēriju 
analīze,

– produktu grupas jomā spēkā esošie 
tiesību akti un pašreizējās likumdošanas 
iniciatīvas,

– produktu grupas jomā spēkā esošie 
tiesību akti un pašreizējās likumdošanas 
iniciatīvas,

– Kopienas iekšējā tirgus dati par attiecīgo 
jomu, tostarp par apjomiem un 
apgrozījumu,

– Kopienas iekšējā tirgus dati par attiecīgo 
jomu, tostarp par apjomiem un 
apgrozījumu,

– ekomarķēto produktu pašreizējās un 
nākotnes iespējas ieiešanai tirgū,

– ekomarķēto produktu pašreizējās un 
nākotnes iespējas ieiešanai tirgū,

– ar produktu grupu saistītās ietekmes uz 
vidi līmenis un būtiskums kopumā, kas 
novērtēts, pamatojoties uz jauniem vai jau 
veiktiem aprites cikla pētījumiem. Var 
izmantot arī citus zinātniskus pierādījumus. 
Būtiskie un pretrunīgie jautājumi jāizklāsta 
detalizēti un jānovērtē,

– ar produktu grupu saistītās ietekmes uz 
vidi līmenis un būtiskums kopumā, kas 
novērtēts, pamatojoties uz jauniem vai jau 
veiktiem aprites cikla pētījumiem. Var 
izmantot arī citus zinātniskus pierādījumus. 
Būtiskie un pretrunīgie jautājumi jāizklāsta 
detalizēti un jānovērtē,

– atsauces par savāktajiem un ziņojuma 
sagatavošanā izmantotajiem datiem un 
informāciju.

– atsauces par savāktajiem un ziņojuma 
sagatavošanā izmantotajiem datiem un 
informāciju.

Kritēriju izstrādes laikā sākotnējo 
ziņojumu ievieto ekomarķējuma 
jautājumiem veltītajā Komisijas tīmekļa 
vietnē komentēšanai un atsauksmēm.

Kritēriju izstrādes laikā sākotnējo 
ziņojumu ievieto ekomarķējuma 
jautājumiem veltītajā Komisijas tīmekļa 
vietnē komentēšanai un atsauksmēm.

Or. en

Pamatojums

Lai ekomarķējums paliktu kā izcilības marķējums vides jomā, ar to ir jāveicina produkti bez 
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toksiskām vielām un ražošanas procesi, kuros neizmanto šādas vielas. Tādēļ sākotnējā 
ziņojumā par ekomarķējuma kritēriju izstrādi ir jāiekļauj analīze par aizstāšanas iespējām. 

Grozījums Nr. 94
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 1. punkts – 9.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– analīze, ka tādu produktu pieejamību 
produktu grupā, kuri nesatur preparātus 
vai vielas, kas saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK vai Direktīvu 1999/45/EK ir 
klasificētas kā ļoti toksiskas, toksiskas, 
bīstamas videi, kancerogēnas, mutagēnas 
vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas 
(CMR), nedz arī vielas, kuras ir minētas 
Regulas 1907/2006/EK (REACH) 
57. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā īpašos kritērijus, kas ir paredzēti, lai attiecībā uz atsevišķām bīstamām vielām 
piešķirtu atkāpi no izslēgšanas kritērijiem, ir vajadzīgs novērtējums par to, vai tajā pašā 
produktu grupā ir produkti bez šādām vielām. 

Grozījums Nr. 95
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kritēriju izstrādes laikā sākotnējo 
ziņojumu ievieto ekomarķējuma 
jautājumiem veltītajā Komisijas tīmekļa 
vietnē komentēšanai un atsauksmēm.

Kritēriju izstrādes laikā sākotnējo 
ziņojumu ievieto ekomarķējuma 
jautājumiem veltītajā Komisijas tīmekļa 
vietnē, kurai jābūt pieejamai visās 23 
oficiālajās valodās, komentēšanai un 
atsauksmēm.
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Or. hu

Pamatojums

Visiem dalībvalstu uzņēmumiem ir jābūt iespējai oficiālajā tīmekļa vietnē piekļūt informācijai 
par šo logotipu.

Grozījums Nr. 96
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 2. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, kas raksturo šajā ziņā 
labākos tirgū esošos produktus, un tie 
atbilst, ciktāl iespējams, 10 % tirgū 
pieejamo produktu ar vislabākajiem vides 
raksturlielumiem,

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, kas raksturo šajā ziņā 
labākos tirgū esošos produktus, un tie 
atbilst ceturtdaļai (25%) tirgū pieejamo 
produktu ar vislabākajiem vides 
raksturlielumiem,

Or. en

Pamatojums

Nosakot 10 % robežu tirgū pieejamajiem produktiem ar vislabākajiem vides 
raksturlielumiem, rastos risks, ka ekomarķējuma sistēmā būtu tikai specializētie produkti. Par 
ekomarķējuma sistēmas īsteno mērķi jāizvirza lielākas tirgus daļas pārveide. Tādēļ CEFIC
ierosina noteikt robežu, kas atbilstu ceturtdaļai (25 %) no produktiem ar vislabākajiem vides 
raksturlielumiem.

Grozījums Nr. 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 2. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, kas raksturo šajā ziņā 
labākos tirgū esošos produktus, un tie 

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, kas raksturo šajā ziņā 
labākos tirgū esošos produktus, un tie 
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atbilst, ciktāl iespējams, 10 % tirgū 
pieejamo produktu ar vislabākajiem vides 
raksturlielumiem,

atbilst 20 % tirgū pieejamo produktu ar 
vislabākajiem vides raksturlielumiem,

Or. en

Pamatojums

Nosakot 10 % robežu tirgū pieejamajiem produktiem ar vislabākajiem vides 
raksturlielumiem, rastos risks, ka ekomarķējuma sistēmā būtu tikai specializētie produkti. Par 
ekomarķējuma sistēmas īsteno mērķi jāizvirza lielākas tirgus daļas pārveide. Tādēļ tiek 
ierosināts noteikt robežu, kas atbilstu 20 % no produktiem ar vislabākajiem vides 
raksturlielumiem.

Grozījums Nr. 98
Johannes Lebech

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 2. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, kas raksturo šajā ziņā 
labākos tirgū esošos produktus, un tie 
atbilst, ciktāl iespējams, 10 % tirgū 
pieejamo produktu ar vislabākajiem vides 
raksturlielumiem,

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, kas raksturo to 
pieņemšanas brīdī šajā ziņā labākos 
iekšējā tirgū esošos produktus,

– tie atbilst zināmam procentuālam 
daudzumam — robežās no 10 līdz 20 % 
— no tirgū pieejamajiem produktiem ar 
vislabākajiem vides raksturlielumiem. 
Precīzu procentuālo daudzumu nosaka, 
katru gadījumu vērtējot atsevišķi, atkarībā 
no produktu kategorijas, lai atbalstītu un 
popularizētu videi visdraudzīgākos 
produktus tirgū un nodrošinātu, ka 
patērētājiem ir pietiekami liela 
ekomarķējuma produktu izvēle,

Or. en
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Pamatojums

Ideja atbalstīt tikai 10 % no produktiem ar vislabākajiem vides raksturlielumiem vienā 
produktu grupā, neder visām produktu grupām. Tādēļ precīzs mērķis būtu jānosaka robežās 
no 10 līdz 20 %, definējot kritērijus katrai produktu grupai. Kritēriju pamatā jābūt visiem vidi 
ietekmējošiem faktoriem. 

Grozījums Nr. 99
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 2. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, kas raksturo šajā 
ziņā labākos tirgū esošos produktus, un 
tie atbilst, ciktāl iespējams, 10 % tirgū 
pieejamo produktu ar vislabākajiem vides 
raksturlielumiem,

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, un to pieņemšanas 
brīdī tie atbilst labākajiem iekšējā tirgū 
pieejamajiem produktiem katrā produktu 
kategorijā. Produktu īpatsvaru nosaka, 
katru gadījumu vērtējot atsevišķi, atkarībā 
no produktu kategorijas, lai atbalstītu un 
popularizētu videi visdraudzīgākos 
produktus tirgū un lai nodrošinātu, ka 
patērētājiem ir pietiekami liela 
ekomarķējuma produktu izvēle un ka 
ekomarķējuma produkti aizņem noteicošu 
tirgus daļu.

Or. en

Pamatojums

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups. 

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria. 
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Grozījums Nr. 100
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 2. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, kas raksturo šajā ziņā 
labākos tirgū esošos produktus, un tie 
atbilst, ciktāl iespējams, 10 % tirgū 
pieejamo produktu ar vislabākajiem vides 
raksturlielumiem,

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, kas raksturo šajā ziņā 
labākos tirgū esošos produktus, un to 
pieņemšanas brīdī tie atbilst, ciktāl 
iespējams, 10 % iekšējā tirgū pieejamo 
produktu,

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka ekomarķējuma kritēriju selektivitāti nosaka to pieņemšanas vai pārskatīšanas 
brīdī, nevis visā ekomarķējuma kritēriju spēkā esamības laikā. Ekomarķējums ir uz tirgu 
orientēts līdzeklis, tāpēc tā mērķis ir laist ekomarķējuma produktus Eiropas tirgū, nevis ļaut 
uzņēmumiem katrā dalībvalstī pieteikties marķējumam.

Grozījums Nr. 101
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 2. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, kas raksturo šajā ziņā 
labākos tirgū esošos produktus, un tie 
atbilst, ciktāl iespējams, 10 % tirgū 
pieejamo produktu ar vislabākajiem vides 
raksturlielumiem,

– visā produkta aprites ciklā to pamatā ir 
vides raksturlielumi, kas raksturo šajā ziņā 
labākos tirgū esošos produktus, un to 
pieņemšanas brīdī tie atbilst, ciktāl 
iespējams, 10 % tirgū pieejamo produktu,

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar tā paša autora 6. panta grozījumu. Jāprecizē, ka ekomarķējuma 
kritēriju selektivitāti nosaka to pieņemšanas vai pārskatīšanas brīdī, nevis visā ekomarķējuma 
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kritēriju spēkā esamības laikā.

Grozījums Nr. 102
Johannes Lebech

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 2. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tie izriet no būtiskākajiem produkta 
radītās ietekmes uz vidi aspektiem, ir 
izteikti, ciktāl iespējams, kā svarīgākie 
produkta vides raksturlielumu tehniskie 
rādītāji un ir novērtējami saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem, 

– tie izriet no produkta radītās ietekmes uz 
vidi aspektiem, ir izteikti, ciktāl iespējams, 
kā svarīgākie produkta vides 
raksturlielumu tehniskie rādītāji un ir 
novērtējami saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem,

Or. en

Pamatojums

Ideja atbalstīt tikai 10 % no produktiem ar vislabākajiem vides raksturlielumiem vienā 
produktu grupā, neder visām produktu grupām. Tādēļ precīzs mērķis būtu jānosaka robežās 
no 10 līdz 20 %, definējot kritērijus katrai produktu grupai.  Kritēriju pamatā jābūt visiem 
vidi ietekmējošiem faktoriem. 

Grozījums Nr. 103
Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
I pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. SAĪSINĀTĀ PROCEDŪRA, JA 
KRITĒRIJI IZSTRĀDĀTI CITU 
EKOMARĶĒJUMA PROGRAMMU 
IETVAROS

svītrots

Komisijai iesniedz vienotu ziņojumu. Šajā 
ziņojumā ietver nodaļu, kurā pierāda, ka 
IA pielikumā paredzētās tehniskās un 
attiecībā uz apspriešanu izvirzītās 
prasības ir izpildītas, un pievieno arī 
kritēriju priekšlikuma projektu, lietotāja 
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rokasgrāmatu potenciālajiem 
ekomarķējuma izmantotājiem un 
kompetentajām iestādēm un lietotāja 
rokasgrāmatu iestādēm, kas slēdz līgumus 
par publiskajiem iepirkumiem.
Ja Komisiju apmierina ziņojums un 
kritēriji atbilst IA pielikumā minētajām 
prasībām, ziņojumu un kritēriju 
priekšlikuma projektu nodod sabiedriskai 
apspriešanai, uz diviem mēnešiem 
ievietojot to komentēšanai ekomarķējuma 
jautājumiem veltītajā Komisijas tīmekļa 
vietnē.
Uz visiem kritēriju sabiedriskās 
apspriešanas laikā saņemtajiem 
komentāriem sniedz atbildi, norādot, vai 
tos pieņems vai noraidīs un kādēļ. Ņēmusi 
vērā sabiedriskās apspriešanas laikā 
veiktās izmaiņas un ja neviena dalībvalsts 
nepieprasa noturēt atklātu darba grupas 
sanāksmi, Komisija drīkst apstiprināt 
kritērijus.
Pēc jebkuras dalībvalsts pieprasījuma par 
kritēriju projektu sasauc atklātu darba 
grupas sanāksmi, kurā piedalās visas 
ieinteresētās personas, tai skaitā 
kompetentās iestādes, nozares pārstāvji 
(arī MVU), arodbiedrības, 
mazumtirgotāji, importētāji, vides 
aizsardzības un patērētāju organizācijas. 
Arī Komisija piedalās šajās sanāksmēs. 
Ņēmusi vērā sabiedriskās apspriešanas 
laikā vai darba grupas sanāksmes gaitā 
veiktās izmaiņas, Komisija drīkst 
apstiprināt kritērijus. 

Or. en

Pamatojums

Atšķirībā no ES „puķes” sistēmas, kur kritērijus nosaka ar Eiropas līmeņa vienprātību, valsts 
ekomarķējuma konsultatīvajos un kritēriju izstrādes forumos (piem., Blue Angel vai Nordic 
Swan) var piedalīties tikai valsts ieinteresētās personas. Saīsināta procedūra, kur kritēriji ir 
izstrādāti valsts līmenī, ir šķērslis brīvai preču apritei, un dažus tādā veidā pieņemtus 
kritērijus var uzskatīt protekcionismu.
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada maksa
Dalībvalstis var prasīt, lai katrs 
pieteikuma iesniedzējs, kam piešķirts 
ekomarķējums, kompetentajai iestādei, 
kura piešķīrusi marķējumu, maksā gada 
maksu par marķējuma izmantošanu.
Laikposmu, par kuru ir samaksāts, sāk 
skaitīt no dienas, kad pieteikuma 
iesniedzējam ir piešķirts ekomarķējums.
Gada maksu var aprēķināt, lai 
nodrošinātu, ka tiek pilnībā segtas 
izmaksas par ekomarķējuma programmas 
darbību, ņemot vērā gan maksu par 
pieteikumu, gan maksu par 
pārbaudīšanu.

Or. en
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