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PR_COD_1am

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 regulai par kopienas ekomarķējuma 
sistēmu
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0401),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0279/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

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, ir jāievieš 
reģistrācijas sistēma. Reģistrācija notiek 
tad, kad pārbauda, vai produkts atbilst 
attiecīgās kategorijas produktu 
kritērijiem.

Or. en
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Pamatojums

Agrākās sistēmas aizstāšana ar reģistrācijas procedūru nedrīkst mazināt iepriekšējas 
pārbaudes efektivitāti.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Komisijai un dalībvalstīm 
jānodrošina, ka izglītošanas kampaņām 
un ekomarķējuma veicināšanai ir piešķirti 
nepieciešamie līdzekļi.

Or. en

Pamatojums

ES un dalībvalstīm ir jāatbalsta ekomarķējuma veicināšana.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants - 2. punkts

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai nerastos sajukums par bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu un lai nebūtu atšķirības 
starp apstrādātu un neapstrādātu pārtiku (piemēram, ūdeni), labāk neieviest tādus īpašus 
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pasākumus par apstrādātu pārtiku un zivsaimniecības un akvakultūras produktiem, kuri 
ierobežo regulas darbības jomu.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekomarķējumu nevar piešķirt nedz 
precēm, kuras satur tādas vielas vai 
preparātus, 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 vielas), nedz arī vielām, kuras ir 
minētas Regulas 1907/2006/EK (REACH)
57. pantā. 
Komisija par atsevišķām preču 
kategorijām var pieņemt pasākumus, ar 
kuriem piemēro atkāpi 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

Lai apmierinātu augstās prasības par ekomarķējumu produktu kvalitāti un ķīmisko 
nekaitīgumu, ir jāatjauno bīstamo vielu aizlieguma pamatprincips un komitoloģijas 
procedūrā jāizskata dažas atkāpes par atsevišķām produktu grupām. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kompetentās iestādes pārbaudes 
procesu veic atbilstīgi un droši saskaņā ar 
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EN 45000 sērijas standartiem vai 
attiecīgiem starptautiskiem standartiem.

Or. en

Pamatojums

Nolūks ir nodrošināt augstas kvalitātes pārbaužu procedūras saskaņā ar ES un 
starptautiskiem standartiem.

Grozījums Nr. 6

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

Or. en

Pamatojums

Komitejai jānodrošina ieinteresēto personu samērīga līdzdalība.  Dažas iepriekšējā regulā 
skaidri norādītās kategorijas tika svītrotas. Ir svarīgi paredzēt MVU pārstāvju līdzdalību.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ekomarķējuma kritēriju pamatā ir 
produktiem piemērojamie vides 
raksturlielumi un Kopienas jaunākie 

1. Ekomarķējuma kritērijos ietver vides 
prasības, atbilstoši kurām produktu vērtē, 
lai izlemtu, vai piešķirt ekomarķējumu, un 
to pamatā ir zinātniska analīze, kurā ir 
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stratēģiskie mērķi vides jomā. izvērtēti produktiem piemērojamie vides 
raksturlielumi un Kopienas jaunākie 
stratēģiskie mērķi vides jomā 

Or. en

Pamatojums

Vispirms ir vērts atgādināt par kritēriju nozīmi (ar šo grozījumu vienkārši pārceļ 3. punkta 
tekstu, sk. grozījumu Nr. 9).

Grozījums Nr. 8

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 visnozīmīgākos 
vidi ietekmējošos faktorus. 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.

Or. en

Pamatojums

Nosakot kritērijus, ir jāņem vērā tirgū pieejamo produktu visnozīmīgākie vidi ietekmējošie 
faktori.
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Grozījums Nr. 9

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis teksts ir pārcelts uz šī panta pirmo punktu (sk. grozījumu Nr. 7).

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisijai ir jānodrošina, ka galvenais 
apsvērums kritēriju izstrādē un 
pārskatīšanā ir izmēģinājumu ar 
dzīvniekiem samazināšana.

Or. en

Pamatojums

Ar ekomarķējuma kritērijiem tirgus ir jāvirza uz to, lai samazinātu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc apspriešanās ar ESEK dalībvalstis,
kompetentās iestādes un citas iesaistītās 

Pēc apspriešanās ar ESEK un Komisiju 
dalībvalstis un kompetentās iestādes arī 
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personas arī drīkst ierosināt un vadīt 
ekomarķējuma kritēriju izstrādi vai 
pārskatīšanu. 

drīkst ierosināt un vadīt ekomarķējuma 
kritēriju izstrādi vai pārskatīšanu. ESEK 
pārstāvētajām ieinteresētajām personām 
var uzticēt kritēriju izstrādes vadīšanu, ja 
tām ir pieredze par attiecīgo produktu, kā 
arī ja tās šo procesu var vadīt objektīvi un 
saskaņā ar šīs regulas mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai procedūras izstrādi uzraudzītu centralizēta iestāde. Lai nodrošinātu, ka 
procedūra ir neatkarīga un pārredzama, un lai nodrošinātu sabiedrības uzticību 
ekomarķējumam, ir jāievieš filtrs, lai nebūtu tā, ka jebkura ieinteresētā persona var sākt 
kritēriju izstrādi un turpināt vadīt šo darbu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts - 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos dokumentus iesniedz Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Nolūks ir precizēt procedūru.

Grozījums Nr. 13

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
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Or. en

Pamatojums

Iepriekš paskaidroto iemeslu dēļ šajā regulā nedrīkst iekļaut pārtiku.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja ir nepieciešama nebūtiska kritēriju 
pārskatīšana, var piemērot I Ba pielikumā 
izklāstīto saīsināto pārskatīšanas 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai būtu pieejams efektīvs un ātrs veids, kā veikt nelielas un nebūtiskas izmaiņas 
kritērijos.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b 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 ekomarķēšanas gada 
plānu, kurā nosaka mērķus, kā arī arvien 
papildināmu to produktu sarakstu, kas 
uzskatāmi par prioritāriem Kopienas 
rīcībai. Šis plāns ir regulāri jāatjaunina.

Or. en
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Pamatojums

Darba plāns ir lietderīgs, lai gūtu pārskatu un paredzētu dažas perspektīvas par jaunu 
kritēriju izstrādi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas ir minēti 1. punktā, 
pieņem un publicē vismaz [180] dienu 
laikā pēc tam, kad Komisijai ir iesniegti 
7. pantā minētie dokumenti.

Or. en

Pamatojums

Kas ir veiktas visas tehniskās pārbaudes, Komisijai ātri ir jāapstiprina kritēriji.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa - ievaddaļa

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, 
jebkurš uzņēmums piesakās vienā no 
4. pantā minētajām kompetentajām 
iestādēm, un to dara saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:

Or. en

Pamatojums

Teksta vienkāršošana.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reģistrācijas pieteikumā norāda 
tirgotāja nosaukumu un adresi, kā arī 
attiecīgo produktu grupu, un pievieno 
pilnīgu produkta aprakstu. 

2. Reģistrācijas pieteikumā norāda 
uzņēmuma nosaukumu un adresi, kā arī 
attiecīgo produktu grupu, un pievieno 
pilnīgu produkta aprakstu.

Or. en

Pamatojums

Reģistrācijai var pieteikties ne tikai tirgotājs; vārds „uzņēmums" der labāk.

Grozījums Nr. 19

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. Jebkurā 
gadījumā MVU šī maksa ir jāsamazina 
vismaz par 25 %. Ja iekasē maksu, 
ekomarķējumu izmantot drīkst tikai ar 
nosacījumu, ka maksājums ir veikts laikus.

Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz princips, ka MVU būs sarežģītāk un apgrūtinošāk pieteikties ekomarķējuma 
sistēmai. Tāpēc tiem ir jādod pamudinājums atvieglojumu režīma veidā.
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Grozījums Nr. 20

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 izvērtē, vai produkts atbilst 
attiecīgās produktu grupas ekomarķējuma 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka pirms reģistrācijas kompetentajai iestādei ir pienācīgi jāpārbauda, vai 
produkts, par kuru iesniegts ekomarķējuma pieprasījums, atbilst prasībām.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja visi vajadzīgie dokumenti ir iesniegti, 
kompetentā iestāde katram produktam 
piešķir reģistrācijas numuru.

Ja produkts atbilst ekomarķējuma 
kritērijiem, kompetentā iestāde tam
produktam piešķir reģistrācijas numuru.

Or. en

Grozījums Nr. 22

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 

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 
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reģistrs ir publiski pieejams. internetā.

Or. en

Pamatojums

Patērētajiem ir jābūt iespējai ātri un viegli noskaidrot, vai produktam patiešām ir piešķirts 
ekomarķējums.

Grozījums Nr. 23

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 
papildina ar norādi par to, ka marķējums 
attiecas vienīgi uz produkta 
apstrādāšanas, transportēšanas un 
iepakošanas procesa ietekmi uz vidi.

svītrots

Pirmā daļa attiecas arī uz apstrādātiem 
pārtikas produktiem, kas marķēti saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 24. pantu.

Or. en

Pamatojums

Sk. iepriekš minēto jautājumu par pārtiku.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija sadarbībā ar 
ESEK popularizē Kopienas ekomarķējuma 

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

lietošanu, rīkojot izpratnes veidošanas un 
informācijas kampaņas patērētājiem, 
ražotājiem, publisko iepirkumu 
organizētājiem, tirgus dalībniekiem, 
mazumtirgotājiem un plašai sabiedrībai, 
tostarp skolēniem, un tādējādi atbalstot 
ekomarķējuma sistēmas attīstību, kā arī 
veicinot pieteikšanos sistēmā ar palīdzības 
dienestu izveidošanu uzņēmumiem, īpaši 
MVU.

Or. en

Pamatojums

Veicināšanas pasākumos jāiekļauj un jāfinansē ne tikai informācijas kampaņas, bet jāsniedz 
arī praktiska palīdzība tiem uzņēmumiem, kuri vēlas pieteikties ekomarķējuma reģistrācijai.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
13. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Radniecīgu iestāžu veikts novērtējums Informācijas un paraugprakses apmaiņa

Or. en

Pamatojums

Kompetentās iestādes ir jāmudina sadarboties.

Grozījums Nr. 26

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 

Lai nodrošinātu saskaņotu regulas un īpaši 
9. un 10. panta piemērošanu, 
kompetentajām iestādēm ir jāapmainās ar 
informāciju un pieredzi, kā arī jāmēģina 
saskaņot valstu kompetento iestāžu darbu 
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novērtēšanas kritēriji un noteikumi. un pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Kompetentās iestādes ir jāmudina sadarboties.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā līdz [konkrēts datums – pieci 
gadi no publicēšanas dienas] Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par Kopienas ekomarķējuma
sistēmas īstenošanu. Ziņojumā ietver arī 
norādes par sistēmas elementu iespējamo 
pārskatīšanu.

Ne vēlāk kā līdz [konkrēts datums – pieci 
gadi no publicēšanas dienas] Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par Kopienas ekomarķējuma 
sistēmas īstenošanu, īpaši par 12. panta 
īstenošanu. Ziņojumā ietver arī norādes 
par darba plānā izklāstīto mērķu 
sasniegšanu un par sistēmas elementu 
iespējamo pārskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi cieši sekot ekomarķējuma attīstībai, tam, kā tiek izmantoti līdzekļi un vai mērķi ir 
vai nav izpildīti, un kādi ir neizpildīšanas iemesli.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
15. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir tiesības palielināt 9. panta 
3. punktā paredzētās maksas maksimālo 
apjomu un veikt grozījumus pielikumos. 

Komisijai ir tiesības grozīt 9. panta 
3. punktā paredzētās maksas maksimālo 
apjomu un veikt grozījumus pielikumos.

Or. en
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Pamatojums

Ir jābūt iespējai maksu arī samazināt.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
I pielikums – B a apakšpunkts (jauns))

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B.a SAĪSINĀTA PROCEDŪRA 
KRITĒRIJU NEBŪTISKAI
PĀRSKATĪŠANAI
Komisija sagatavo ziņojumu, kurā ir šāda 
informācija:

- pamatojums, kāpēc nav 
nepieciešama kritēriju pilnīga 
pārskatīšana, bet gan kritēriju un 
to stingrības līmeņu vienkārša 
atjaunināšana; 

- tehniskā daļa ar atjauninātiem 
iepriekšējiem tirgus datiem, kuri ir 
izmantoti kritēriju noteikšanā,

- pārskatīto kritēriju priekšlikuma 
projekts; 

- vides raksturlielumu, kuri tiks 
sasniegti pārskatīto kritēriju 
kopuma piemērošanas rezultātā, 
skaitliskās vērtības, salīdzinot tās 
ar tirgū esošiem vidusmēra 
produktiem atbilstošajiem vides 
raksturlielumiem;

- pārskatīta rokasgrāmata 
potenciālajiem ekomarķējuma 
izmantotājiem un kompetentajām 
iestādēm;

- un pārskatīta rokasgrāmata valsts 
iestādēm, kuras slēdz līgumus par 
publiskajiem iepirkumiem.

Ziņojumu un kritēriju priekšlikuma 
projektu nodod sabiedriskai apspriešanai, 
uz diviem mēnešiem ievietojot tos 
ekomarķējuma jautājumiem veltītajā 
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Komisijas tīmekļa vietnē komentēšanai.
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 saskaņā ar 8. pantu. 
Pēc jebkuras dalībvalsts pieprasījuma par 
pārskatīto 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 var apstiprināt 
kritērijus saskaņā ar 8. pantu.

Or. en

Pamatojums

Viens no galvenajiem elementiem, lai ekomarķējums būtu veiksmīgs, būtu tas, ka gadījumā, ja 
ir nepieciešams nebūtiski mainīt vienu kritēriju elementu, to var izdarīt ātri. 
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PASKAIDROJUMS

Ekomarķējums ir brīvprātīgs marķējums, ar kuru Eiropas līmenī tiek veicināta produktu ar 
augstu efektivitāti un mazāku ekoloģisko ietekmi „visā aprites cikla laikā” izplatība.

Ir noteikti ekoloģiskās kvalitātes standarti jeb „kritēriji” katrai atsevišķai produktu kategorijai.
Pašlaik ir 26 produktu kategorijas, 622 licences un vairāk nekā 3000 produkti un pakalpojumi 
(veļas pulveri, papīrs, apģērbs, tostarp kurpes un tekstilpreces, tūrisma un kempingu 
produkti), kas izmanto ekomarķējumu.

Šo marķējumu un tā noformējumā izmantoto puķīti var uzskatīt par virzošo spēku, kas, 
pastāvīgi atjauninot vides prasības tiem produktiem, kas to izmanto, liek uzņēmumiem 
nepārtraukti censties, lai kopumā uzlabotu produktu ekoloģiskās kvalitātes standartus tirgū.

Ieviešot Ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa rīcības plānu un jo īpaši grozīto Ekomarķējuma 
regulu, Regulu par EMAS (COM(2008)0402) un Direktīvu par ekodizainu (COM(2008)0399), 
un ciešā saistībā ar paziņojumu „Appalti pubblici per un ambiente migliore”(COM 
(2008)408), Eiropas Savienība plāno uzlabot brīvprātīgās un integrētās sistēmas izaugsmi, kas 
mudina uzņēmumus uzlabot savu produkciju, sasniedzot augstākus enerģijas efektivitātes 
standartus attiecībā uz vidi.

Attiecībā uz ekomarķējumu tirgū vērojamas pretrunīgas atsauksmes. Gandrīz desmit gadu 
laikā uzkrātā pieredze šo sertifikātu piešķiršanā norāda, ka jāievieš konkrēti pasākumi, lai 
novērstu dažus sistēmas trūkumus.

No vienas puses, arvien vairāk uzņēmumu dažādās nozarēs reģistrē ekomarķējumu. Uzņēmēji 
atzīst objektīvas sertificēšanas pievienoto vērtību, ko novērtē patērētāji, kas pievērš lielāku 
uzmanību KSA (Korporatīvā sociālā atbildība) attiecībā uz vides aizsardzību.

Turklāt iespēja izmantot ekomarķējumu Eiropas mērogā ir papildu vērtība, ko daudzi 
uzņēmumi atzīst un uz ko tiecas.

Bet, no otras puses, daudzi sūdzas par šā marķējuma neatpazīstamību lielā sabiedrības daļā un 
par faktu, ka cilvēki atšķirībā no citiem Eiropas marķējumiem to bieži neievēro un nezina tā 
nozīmi, tādējādi ignorējot arī tās vides īpašības, uz ko šis marķējums norāda. Turklāt, tā kā arī 
valstu marķējumiem ir līdzīga funkcija, Eiropas marķējums ir mazāk izplatīts un atpazīts.

Turklāt nozares uzņēmēji un bezpeļņas organizācijas sūdzas par pārmērīgi ilgo laiku, kas 
nepieciešams kritēriju apstiprināšanai (dažos gadījumos vajadzīgi pat vairāk nekā 4 gadi) un 
kritēriju nevienlīdzību līdzīgās produktu kategorijās.

Visbeidzot, jāmin arī vājā koordinācija ar līdzīgiem marķējumiem valstu mērogā, kam reizēm 
ir atšķirīgi parametri tam pašam produktu veidam un kas ir vairāk izplatīti un atpazīstami nekā 
Eiropas ekomarķējums.
Lai risinātu šīs problēmas, Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu jaunai regulai, kuru 
referents lielā mērā atbalsta.
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Īpaši daudz grozījumu izdarīti attiecībā uz kritēriju apstiprināšanu un jauno marķējuma 
piešķiršanas sistēmu.

Iepriekšējā sistēma, kas paredzēja līguma slēgšanu starp kompetentu iestādi un uzņēmēju, ir 
aizstāta ar reģistrācijas sistēmu.
Turklāt ir ieviestas prasības, lai uzlabotu koordināciju ar valstu sertifikācijas sistēmām.
Visbeidzot, lai uzlabotu daudzpakāpju pieeju, Komisijai, dalībvalstīm un nozares uzņēmējiem 
ir atļauts iesniegt priekšlikumus un uzņemties vadību kritēriju attīstībā un izstrādē.

Komisijas priekšlikumā ir ieviestas jaunas produktu kategorijas, tostarp pārstrādāti pārtikas 
produkti, zivsaimniecības un akvakultūras produkti.

Referenta priekšlikumi

Ierosinu izdarīt dažas izmaiņas priekšlikumā, ievērojot trīs galvenos principus:

- saglabāt patērētāju uzticību augstiem vides kvalitātes standartiem, ko apzīmē 
ekomarķējums;

- uzlabot ekomarķējuma izplatību, apzinot patērētājus, kā arī paplašinot produktu 
kategoriju skaitu;

- garantēt kritēriju apstiprināšanas procedūru saskaņā ar izaugsmi un produktu 
jauninājumu līmeni tirgū. Šai procedūrai jebkurā gadījumā būs jāsaglabā uzsvars uz 
vidi, kā arī jāiesaista visi nozares uzņēmēji un ieinteresētās puses.

Uzskatu, ka jāsvītro atsauce uz pārstrādātiem pārtikas produktiem un zivsaimniecības un 
akvakultūras produktiem. Neuzskatu, ka šīm produktu kategorijām nepieciešama citāda 
pieeja, neatzīstu dažādu pieeju pārstrādātiem un nepārstrādātiem pārtikas produktiem. Turklāt 
uzmanīgi jāizvērtē risks nesajaukt ar bioloģiskiem produktiem.
Šo iemeslu dēļ pieņemt lēmumu par ekomarķējuma piešķiršanu kādai kategorijai vai 
konkrētam pārtikas veidam referents uzticētu ekspertiem, un referents uzskata, ka tikai 
tehniski var novērtēt iespējamo visa pārtikas produkta aprites cikla atbilstību 
ekomarķējumam.

Attiecībā uz jauno procedūru jāuzsver, ka pirms jauna produkta reģistrācijas ekomarķējuma 
sistēmā vienmēr jāveic rūpīga rekvizītu efektivitātes kontrole, neaprobežojoties tikai ar 
dokumentu pārbaudi. Tāpēc referents ir no jauna ieviesis grozījumu, kas paredz iepriekšēju
pārbaudi, kura jāveic pirms ekomarķējuma piešķiršanas.

Ņemot vērā marķējuma brīvprātīgo raksturu un augstās patērētāju prasības attiecībā uz to 
produktu kvalitāti, uz kuriem ir ekomarķējuma „puķīte”, referents ir no jauna ieviesis 
aizliegumu atzīt ekomarķējumu produktiem, kas satur patērētāju veselībai un videi kaitīgas 
vielas.
Visbeidzot uzskatu, ka ir svarīgi aizsargāt ticamību ekomarķējuma sertificēšanas sistēmai un 
marķētajiem produktiem ievērot patērētāju veselības un vides aizsardzības principu.
Tomēr, zinot, ka šāds aizliegums varētu ierobežot ekomarķējuma izplatību vairākās 
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kategorijās, referents ir paredzējis, ka Komisija, izmantojot komitoloģijas procedūru, 
konkrētās produktu kategorijās var ieviest pamatotus izņēmumus šim principam.

Turklāt, ņemot vērā, ka Eiropas tiesību akti, REACH, GHS utt. arvien vairāk uzsver, ka ir 
jāsamazina izmēģinājumi ar dzīvniekiem, uzskatu, ka šāds princips jāievieš arī brīvprātīgajā 
ekomarķējuma shēmā, lai sertificētu tos produktus, kas ir visdraudzīgākie videi.

Attiecībā uz kritēriju apstiprināšanas procedūru atsevišķām produktu kategorijām daudzi 
nozares uzņēmēji sūdzas par pārmērīgi ilgo laiku, kas nepieciešams kritēriju apstiprināšanai 
un to straujo nolietojumu pēc apstiprināšanas salīdzinājumā ar tirgus izaugsmi.

Tāpēc referentam ir divi priekšlikumi:

– lai samazinātu kritēriju apstiprināšanas laiku, jāievieš maksimālais laiks 180 dienas no 
pētījumu izdarīšanas, kuru laikā Komisijai jāveic apstiprināšana;

– jāievieš vienkāršota un saīsināta pārbaudes procedūra mazāk būtiskajiem kritērijiem (sk. 
jauno pielikumu).

Attiecībā uz regulas kādreizējā 12. pantā minētajām veicināšanas darbībām patērētājiem 
jāsniedz vairāk informācija un jāuzsāk informācijas kampaņas, kā arī jāizmanto Eiropas 
līdzekļi uzņēmumu praktiskām konsultācijām par produktu reģistrāciju.

Visbeidzot referents uzskata, ka jāpievērš īpaša uzmanība MVU, kam jāpalīdz pietuvoties 
ekomarķējumam, kā arī jādod iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā par kritērijiem, ņemot 
vērā to īpašās vajadzības.

Noslēgumā uzskatu, ka ekomarķējums ir noderīgs instruments arī, lai uzlabotu Eiropas 
produktu atbilstību ekomarķējumam un veicinātu pētniecību un tehnoloģiskos jauninājumus.
Īpaši svarīgi ir ieviest konkrētus parametrus attiecībā uz produkta vai pakalpojuma 
ekoloģiskajām īpašībām visa aprites cikla laikā. Jāievieš uzticami un neapejami kritēriji, lai 
garantētu produktu augsto kvalitāti visā aprites laikā un saglabātu patērētāju uzticību 
ekomarķējumam.
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