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PR_COD_Recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu, lai 
noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (pārstrādāta redakcija)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Koplēmuma procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0151),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0277/2008),

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2008. gada 9. oktobra vēstuli Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komitejai saskaņā ar Reglamenta 80.a panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 80.a un 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi 
kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu 
negrozīto noteikumu un šo būtisko grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai 
spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem un kurā iekļauti 
turpmāk minētie grozījumi;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA,

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA,

ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu 
ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem

ražojumiem

ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu 
ekodizaina prasības ražojumiem

Visā priekšlikumā un sākot no nosaukuma, 
vārdus „ar enerģiju saistīts(-i) 
ražojums(-i) aizstāj ar vārdu 

„ražojums(-i)”.

Or. en

Pamatojums

A limited extension of the scope to energy related products will not allow achieving the full 
potential of cost efficient improvements of environmental impacts of products as only few new 
products groups would be added. Besides, the directive anyhow has its criteria for the 
selection of the products that will be finally addressed by implementing measures, including 
impact assessments etc. Therefore it is not justified to add a relatively arbitrary pre-
assessment. Extending the scope beyond energy related products would provide more 
flexibility to prioritise products that have a significant impact on the environment and a high 
potential to be made more environmentally friendly.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atšķirības dalībvalstu tiesību aktos un 
administratīvajos pasākumos, kas skar ar 
enerģiju saistītu ražojumu ekodizainu, var 
radīt tirdzniecības šķēršļus un traucēt 
konkurenci Kopienā, un tādējādi tās var 
tieši ietekmēt iekšējā tirgus izveidi un 

(2) Atšķirības dalībvalstu tiesību aktos un 
administratīvajos pasākumos, kas skar 
ražojumu ekodizainu, var radīt 
tirdzniecības šķēršļus un traucēt 
konkurenci Kopienā, un tādējādi tās var 
tieši ietekmēt iekšējā tirgus izveidi un 
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darbību. Valsts tiesību aktu saskaņošana ir 
vienīgais veids, kā novērst šādu šķēršļu un 
negodīgas konkurences rašanos. Attiecinot 
direktīvas darbības jomu uz visiem ar 
enerģiju saistītajiem ražojumiem, tiek 
nodrošināts, ka ekodizaina prasības visiem 
nozīmīgajiem ar enerģiju saistītajiem
ražojumiem tiek saskaņotas Kopienas 
mērogā. 

darbību. Valsts tiesību aktu saskaņošana ir 
vienīgais veids, kā novērst šādu šķēršļu un 
negodīgas konkurences rašanos. Attiecinot 
direktīvas darbības jomu uz visiem 
ražojumiem, tiek nodrošināts, ka 
ekodizaina prasības visiem ražojumiem, 
kam ir nozīmīga ietekme uz vidi un kam ir 
ievērojams uzlabošanas potenciāls 
attiecībā uz ietekmi uz vidi, var tikt
saskaņotas Kopienas mērogā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 1. grozījumu nepieciešamais pielāgojums darbības jomas paplašināšanai, 
attiecinot to uz visiem ražojumiem.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dalībvalsts, kura uzskata par 
vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 
tādu būtisko iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
vides aizsardzību, vai ieviest jaunus 
noteikumus, kas pamatojas uz jauniem 
zinātnes datiem vides aizsardzības jomā un 
ir saistīti ar īpašu problēmu, kas šai 
dalībvalstij radusies pēc piemērojamā 
īstenošanas pasākuma pieņemšanas, drīkst 
šādi rīkoties, ievērojot Līguma 95. panta 4., 
5. un 6. punktā paredzētos nosacījumus par 
iepriekšēju paziņošanu Komisijai un 
Komisijas veiktu apstiprināšanu.

(10) Dalībvalsts, kura uzskata par 
vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 
tādu būtisko iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
vides aizsardzību, vai ieviest jaunus 
noteikumus, kas pamatojas uz jauniem 
zinātnes datiem vides aizsardzības jomā un 
ir saistīti ar īpašu problēmu, kas šai 
dalībvalstij radusies pēc piemērojamā 
īstenošanas pasākuma pieņemšanas, drīkst 
šādi rīkoties, ievērojot Līguma 95. panta 4., 
5. un 6. punktā paredzētos nosacījumus par 
iepriekšēju paziņošanu Komisijai un 
Komisijas veiktu apstiprināšanu, ja šādi 
valsts noteikumi nevēršas pret iekšējā 
tirgus darbību.

Or. en
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Pamatojums

Valsts noteikumu saglabāšana vai jaunu ieviešana nedrīkst ietekmēt iekšējā tirgus darbību. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Šai direktīvai arī vajadzētu veicināt 
ekodizaina integrēšanu mazajos un vidējos 
uzņēmumos (MVU), kā arī ļoti mazos 
uzņēmumos. Šāda integrēšana būtu 
jāveicina, nodrošinot ar to ražojumu 
noturību saistītas informācijas plašu 
pieejamību un vieglo piekļuvi tai.

(21) Šai direktīvai arī vajadzētu veicināt 
ekodizaina integrēšanu mazajos un vidējos 
uzņēmumos (MVU), kā arī ļoti mazos 
uzņēmumos. Šāda integrēšana būtu 
jāveicina, nodrošinot ar to ražojumu 
noturību saistītas informācijas plašu 
pieejamību un vieglo piekļuvi tai. Turklāt 
Komisijai jānodrošina pienācīgs 
finansiāls atbalsts reprezentatīvām 
Eiropas MVU organizācijām, lai 
garantētu MVU un ļoti mazu uzņēmumu 
efektīvu līdzdalību 18. pantā minētajā 
Apspriežu forumā.

Or. en

Pamatojums

MVU un ļoti maziem uzņēmumiem parasti nav laika, finansiālo līdzekļu un valodas prasmju, 
lai tiešā veidā sniegtu ieguldījumu Apspriežu foruma darbā. Tāpēc to pārstāvēšana jāuztic 
reprezentatīvām Eiropas MVU organizācijām, kuras Komisijai šā uzdevuma veikšanā 
finansiāli jāatbalsta. 

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Komisijai, pamatojoties uz direktīvas 
piemērošanā gūto pieredzi, ir jāpārbauda 
tās darbība un efektivitāte un jānovērtē, 

(38) Komisijai, pamatojoties uz direktīvas 
piemērošanā gūto pieredzi, ir jāizskata 
direktīvas un tās īstenošanas pasākumu, 
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vai vajag paplašināt direktīvas darbības 
jomu ārpus ar enerģiju saistītiem 
ražojumiem. Veicot pārbaudi, Komisijai ir 
jāapspriežas ar dalībvalstu pārstāvjiem un 
ieinteresētajām personām.

kā arī īstenošanas pasākumu 
sagatavošanas atbalsta metožu 
efektivitāte. Veicot pārbaudi, Komisijai ir 
jāapspriežas ar dalībvalstu pārstāvjiem un 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Darbības jomas paplašināšana, attiecinot to uz visiem ražojumiem, izraisīs to, ka tiks dziļāk 
apsvērti arī citi ar vidi saistīti parametri, ne tikai energoefektivitāte. Tāpēc ir nepieciešama 
īstenošanas pasākumu sagatavošanas atbalsta metožu pārskatīšana. Vairāku kritēriju metode 
atbilst arī dzīves cikla pieejai, kas tika atbalstīta rīcība plānā patēriņa, ražošanas un ražotāju 
ilgtspējības nodrošināšanai. Apsvērums atbilst izskatāmajam 21. pantam.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
2. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. “Ar enerģiju saistīts ražojums ” , 
turpmāk tekstā “ražojums”, ir jebkura 
prece, kas lietošanas laikā ietekmē 
enerģijas patēriņu un ko laiž tirgū un/vai 
nodod ekspluatācijā Eiropas Savienībā, 
tostarp sastāvdaļas, kuras paredzēts 
iestrādāt ar enerģiju saistītos ražojumos, 
uz ko attiecas šī direktīva, un kuras laistas 
tirgū un/vai nodotas ekspluatācijā kā 
atsevišķas sastāvdaļas, kas paredzētas 
tiešajiem lietotājiem; to ietekmi uz vidi var 
izvērtēt atsevišķi.

1. „Ražojums” ir jebkura prece, kuru laiž 
tirgū un/vai nodod ekspluatācijā Eiropas 
Savienībā un kuras ietekmi uz vidi var 
izvērtēt atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 1. grozījumu nepieciešamais pielāgojums darbības jomas paplašināšanai,
attiecinot to uz visiem ražojumiem.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
16. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 1. Saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti 
15. pantā, un apspriedusies ar Apspriežu 
forumu, kas minēts 18. pantā, Komisija ne 
vēlāk kā 2007. gada 6. jūlijā izstrādā darba 
plānu, ko dara zināmu atklātībai.

1. Saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti 
15. pantā, un apspriedusies ar Apspriežu 
forumu, kas minēts 18. pantā, Komisija 
izstrādā darba plānu, ko dara zināmu 
atklātībai.

Darba plānā nosaka nākošajiem trim 
gadiem to ražojumu grupu sarakstu, kas 
tiks uzskatītas par prioritārām, lai pieņemtu 
īstenošanas pasākumus.

Darba plānā nosaka nākošajiem trim 
gadiem to ražojumu grupu sarakstu, kas 
tiks uzskatītas par prioritārām, lai pieņemtu 
īstenošanas pasākumus.

Darba plānā Komisija periodiski izdara 
grozījumus, apspriedusies ar Apspriežu 
forumu.

Darba plānā Komisija periodiski un vismaz 
reizi trijos gados izdara grozījumus, 
apspriedusies ar Apspriežu forumu.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā teikumā minētais datums ir pagājis un tāpēc ir jāsvītro. Tomēr lai būtu kāds atskaites 
punkts, Komisijai tiek ieteikts vismaz reizi trijos gados izstrādāt jaunu darba plānu, lai 
nodrošinātu pastāvīgu uzlabošanu un noteiktību nozares plānošanai.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2012. gadā Komisija izskata 
vajadzību paplašināt direktīvas darbības 
jomu, ietverot ar enerģiju nesaistītus 
ražojumus, šīs direktīvas un tās 
īstenošanas pasākumu efektivitāti, 
sliekšņus īstenošanas pasākumiem, tirgus 
uzraudzības mehānismus un jebkuras 
attiecīgās pašregulācijas veicināšanu, 
apspriedusies ar Apspriežu forumu, kas 
minēts 18. pantā, un vajadzības gadījumā 

Ne vēlāk kā 2012. gadā Komisija izskata 
šīs direktīvas un tās īstenošanas 
pasākumu efektivitāti, īstenošanas 
pasākumu sagatavošanas atbalsta metožu 
efektivitāti, pienācīgi aptverot ražojumu 
ietekmi uz vidi visā dzīves ciklā, sliekšņus 
īstenošanas pasākumiem, tirgus 
uzraudzības mehānismus un jebkuras 
attiecīgās pašregulācijas veicināšanu, 
apspriedusies ar Apspriežu forumu, kas 
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iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei, lai grozītu šo 
direktīvu.

minēts 18. pantā, un vajadzības gadījumā 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei, lai grozītu šo 
direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Darbības jomas paplašināšana, attiecinot to uz visiem ražojumiem, izraisīs to, ka tiks dziļāk 
apsvērti arī citi ar vidi saistīti parametri, ne tikai energoefektivitāte. Tāpēc ir nepieciešama 
īstenošanas pasākumu sagatavošanas atbalsta metožu pārskatīšana, lai ņemtu vērā ne tikai 
energoefektivitātes rādītājus, bet visu ražojuma dzīves ciklu. Vairāku kritēriju metode atbilst 
arī dzīves cikla pieejai, kas tika atbalstīta rīcība plānā patēriņa, ražošanas un ražotāju 
ilgtspējības nodrošināšanai.
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 
DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

COM(2008)0151 – 2008/0151(COD)

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē 2008. gada 6. septembrī

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu, lai 
noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem
COM(2008)0399 galīgā versija, 16.7.2008 – 2008/0151(COD)

Ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu, it īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuru veido 
attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, sapulcējās 
2008. gada 24. jūlijā, lai cita starpā izskatītu iepriekšminēto Komisijas priekšlikumu.

Sanāksmes gaitā1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru 
pārstrādāta Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Direktīva 2005/32/EK, ar ko 
izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, un grozīta 
Padomes Direktīva 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 96/57/EK un 
2000/55/EK, konsultatīvā darba grupa vienojās, ka 20. pantā vārda „sankcijas” aizstāšanai ar 
vārdu „noteikumi” un pēdējā teikuma pievienošanai (teikums „Dalībvalstis ne vēlāk kā 
23. panta 1. punktā noteiktajā datumā paziņo par šiem noteikumiem Komisijai un 
nekavējoties paziņo tai par visiem to turpmākiem grozījumiem.”) ir jābūt izceltai pelēkā krāsā, 
                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma angļu, franču un vācu valodas versijas, un tā strādāja, 
izmantojot angļu valodas versiju, kura ir apspriežamā teksta oriģinālvalodas versija.
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ko parasti izmanto, lai izceltu būtiskas izmaiņas.

Tādējādi pēc priekšlikuma izskatīšanas Konsultatīvā darba grupa vienprātīgi secināja, ka 
priekšlikumā ir ietvertas tikai tās būtiskās izmaiņas, kas ir skaidri norādītas priekšlikumā vai 
šajā atzinumā. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz iepriekš spēkā esošo 
tiesību aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar būtiskajām izmaiņām priekšlikumā ir 
paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, nemainot to būtību.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
juriskonsults juriskonsults ģenerāldirektora v.i.
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PASKAIDROJUMS

„Mūsu pašreizējais patēriņa modelis un ražošana būtiski ietekmē vidi, tostarp ar 
siltumnīcefekta gāzēm, piesārņojumu un dabas resursu izsmelšanu. Daudz ko var izdarīt, lai 
veidu, kā patērējam un ražojam Eiropā, padarītu ilgtspējīgāku, neradot papildu izmaksas 
uzņēmumiem un mājsaimniecībām, un gūtu no tā labumu.” (Citāts no Eiropas Komisijas 
informācijas par rīcības plānu ilgtspējīgam patēriņam, ražošanai un rūpniecībai, kas citstarp 
ietver ekodizaina prasības lielākam ražojumu apjomam).

Pamatdirektīva — Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Direktīva 2005/32/EK 
— izveido sistēmu ekodizaina prasību noteikšanai attiecībā uz enerģiju patērējošiem 
ražojumiem, turpmāk tekstā „Ekodizaina direktīva”. Ekodizaina direktīvas pārstrādāšana tiek 
piedāvāta ar nolūku iekļaut tajā ar Direktīvu 2008/28/EK1 veiktos grozījumus un paplašināt 
tās darbības jomu, lai varētu noteikt Kopienas ekodizaina prasības arī attiecībā uz visiem ar 
enerģiju saistītajiem ražojumiem. Šādas ekodizaina prasības ir saistoši noteikumi, ko nosaka 
īstenošanas pasākumi ar mērķi nodrošināt, ka ražojumi nerada kaitīgu ietekmi uz vidi.

Pārstrādātā redakcija

Vispirms referents pauž nožēlu, ka Komisija ierosina tikai ļoti ierobežotu svarīgās Ekodizaina 
direktīvas pārstrādāšanu, īpaši ņemot vērā, ka nav novērojamas jebkādas šīs direktīvas 
“būtiskas izmaiņas”, kurām būtu vajadzīga pārstrādāšana.

Darbības joma

Tās pārstrādātajā redakcijā Komisija tikai ierosina paplašināt direktīvas darbības jomu 
attiecībā uz „ar enerģiju saistītiem ražojumiem”, kas noteikti kā „jebkuri ražojumi, kuri 
lietošanas laikā ietekmē enerģijas patēriņu”, un uzņemas 2012. gadā veikt pārskatu, vai 
turpmāka darbības jomas paplašināšana ir atbilstoša. Referents, no otras puses, ierosina 
tūlītēju darbības jomas paplašināšanu attiecībā uz visiem ražojumiem, izņemot 
transportlīdzekļus, kas paredzēti pasažieru vai kravu pārvadāšanai, ar nolūku panākt vairāk 
elastīguma, lai pielāgotos nākotnes vides problēmām un prioritātēm, tādām kā dabas resursu 
ilgtspējīga izmantošana. Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu šis variants faktiski tika 
uzskatīts par vislabāko variantu, tomēr Komisijas ierosinājumā ietvertajam variantam 
novērtējums pat nav veikts!

Ekodizaina vispārējais mērķis ir uzlabot ražojumu ekoloģiskos raksturlielumus, vismaz to 
dzīves cikla izmaksas. Tiek uzskatīts, ka vairumam ražojumu raksturlielumus var uzlabot, kā 
arī samazināt to ietekmi uz vidi, patērētājiem maksājot tādu pašu vai nedaudz augstāku cenu.
Ja tiks pievienotas tikai dažas ražojumu grupas, ierobežota darbības jomas paplašināšana 
attiecībā uz ar enerģiju saistītiem ražojumiem neļaus iegūt visu potenciālu, ko sniegtu efektīvi 
izmaksu uzlabojumi ražojumu ietekmes uz vidi jomā.

Tāpēc ir svarīgi, lai ES ekodizaina tiesiskais regulējums ļautu sistemātiski iestrādāt attiecīgos 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīva 2008/28/EK, ar kuru attiecībā uz Komisijai 
piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina 
prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, kā arī Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Direktīvas 
96/57/EK un 2000/55/EK (OV L 81, 20.3.2008, 48. lpp.).
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vides aspektus visu to ražojumu izstrādes fāzē, kuriem ir uzlabojumu potenciāls.

Ekodizaina direktīvas darbības jomas paplašināšana nekavēs pašreizējo īstenošanas procesu, 
jo šī direktīva ir pamatdirektīva un tādējādi darbības jomas maiņa tieši neietekmēs ražojumu 
izvēli. Komisijai arvien vēl saskaņā ar regulatīvu komitoloģijas procedūru ir jāpieņem 
lēmums par to, uz kuriem ražojumiem attiecināt īstenošanas pasākumus un kā noteikt to 
prioritāti. Nebūtu attaisnojama nosacīti patvaļīga iepriekšēja novērtējuma pievienošana, kā tas 
ir gadījumā ar paplašināšanu tikai attiecībā uz ar enerģiju saistītiem ražojumiem.

Darbības jomas paplašināšana ārpus ar enerģiju saistītu ražojumu ierobežojuma sniegtu 
lielāku elastīgumu, lai noteiktu to ražojumu prioritāti, kuriem ir būtiska ietekme uz vidi un 
augsts uzlabojuma potenciāls, lai tie kļūtu videi draudzīgāki. Tas ļautu noteikt obligātās vides 
prasības plašākam ražojumu klāstam, tādējādi uzlabojot ražojumu ekoloģiskos 
raksturlielumus un sniedzot patērētājiem ilgtspējīgu ražojumu lielāku dažādību.

Laikā, kad dabas resursu kļūst mazāk, videi draudzīgi un energoefektīvi ražojumi ne tikai būs 
ieguvums patērētājiem, bet arī vairos Eiropas uzņēmumu panākumus un konkurētspēju.

Pārskats

Ņemot vērā referenta priekšlikumu tūlīt paplašināt darbības jomu attiecībā uz visiem 
ražojumiem, turpmākas paplašināšanas „atbilstības” novērtējums kļūst lieks. Tajā pašā laikā 
arvien vēl ir vajadzība pārskatīt visus direktīvas mehānismus. Turklāt ir jāpārbauda 
īstenošanas pasākumu sagatavošanas izpētes metodes. Darbības jomas paplašināšana attiecībā 
uz visiem ražojumiem novedīs pie dziļākiem pētījumiem par citiem ekoloģiskiem 
parametriem, ne tikai energoefektivitāti. Tāpēc īstenošanas pasākumu sagatavošanas metožu 
pārskats ir vajadzīgs, lai izskatītu visu dzīves ciklu ražojumam, kas ir arī saskaņā ar dzīves 
cikla pieeju, kuru veicina rīcības plāns ilgtspējīgam patēriņam, ražošanai un rūpniecībai.
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