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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārējs pārskats

Eiropas Komisija 2008. gada jūlijā iesniedza “Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas rīcības plānu”.
Darbību un priekšlikumu paketē ietilpst “Enerģiju patērējošu ražojumu ekodizaina 
direktīvas”1 (Ekodizaina direktīva) pārstrādātā redakcija. Direktīvas 2005/32/EK pārstrādātās 
redakcijas vispārējais mērķis ir paplašināt direktīvas darbības jomu, lai ekodizaina prasības 
attiecinātu arī uz ražojumiem, kas saistīti ar enerģiju. Tādējādi direktīvu attiecinās arī uz 
ražojumiem, kuri nepatērē enerģiju kā tādu, bet kuriem ir ietekme uz enerģijas patēriņu, 
piemēram, logi un ūdeni izmantojošas ierīces. Ekodizaina dušas uzgaļi, piemēram, var 
samazināt ūdens patēriņu, tādējādi samazinot kopējo enerģijas pieprasījumu siltā ūdens 
uzsildīšanai.

Mērķis

1) Direktīvas darbības joma

Ar piedāvāto Ekodizaina direktīvas darbības jomas paplašināšanu, tajā iekļaujot arī ar 
enerģiju saistītos ražojumus, būs pieejams liels, līdz šim enerģijas taupīšanai neizmantots 
potenciāls. Vides minimuma standartu paplašināšana, attiecinot tos uz plašāku ražojumu 
klāstu, dos ieguldījumu ražojumu ekoloģisko raksturlielumu uzlabošanā. Tas palīdzēs taupīt 
nepietiekamos resursus un iedzīvotāju naudu.

Tā kā visus ražojumus nevar izvērtēt vienlaicīgi, vēlamā pieeja drīzāk ir pakāpeniska darbības 
jomas paplašināšana. Tomēr nākotnē ražojumi būs jāražo un jālieto ne tikai energoefektīvi, 
bet arī ar lielāku resursu efektivitāti. Tāpēc ir jāizstrādā skaidrs izpildes grafiks, kad Komisijai 
jāpārskata direktīva, lai izvērtētu visus ražojumus (21. pants), nevis lai līdz 2012. gadam tikai 
izskatītu “vajadzību paplašināt direktīvas darbības jomu, ietverot ar enerģiju nesaistītus 
ražojumus”.

2) “Spekulatīvas izmantošanas” novēršana

Ekodizaina direktīva, tāpat kā priekšlikums par tās darbības sfēras paplašināšanu, tajā 
iekļaujot ar enerģiju saistītos ražojumus, pieļauj rūpniecības pašregulāciju, piemēram, 
brīvprātīgas un vienpusējas saistības. Šis noteikums paredzēts, lai direktīvas mērķus varētu 
sasniegt ar mazākām izmaksām, ātrāk un elastīgākā veidā. Tomēr, tā kā šie pasākumi ir 
brīvprātīgi, nav garantijas, ka praksē pienākumi tiks izpildīti. Turklāt brīvprātīgas saistības 
bieži vien nav pārredzamas un mērķtiecīgas.

Eiropas nozaru pārstāvji vērš uzmanību uz to, ka šo noteikumu dēļ spekulatīviem 
izmantotājiem — tirgus dalībniekiem, kuri nedomā par nākotni un plāno pamest tirgu, —
paveras iespēja laist tirgū neatbilstīgus ražojumus. Tas rada netaisnīgas konkurences apstākļus 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Direktīva 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu 
ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 
92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK, OV L 191, 22.7.2005., 
29.–58. lpp.
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un nopietnus šķēršļus vienlīdzīgām tirgus iespējām. Tāpēc svarīgāki ir tiesiski pasākumi, 
nevis brīvprātīgas vienošanās.

3) Pārredzamības uzlabošana

Nostiprināšanai un pastāvīgai ražojumu uzlabošanai būtiska ir pārredzamība un skaidra 
informācija. Tomēr, kā liecina pieredze, ekodizaina ražojumu patērētājiem, nozares 
pārstāvjiem un īstenošanas iestādēm trūkst skaidras un viegli saprotamas informācijas.
Turklāt pašreizējais īstenošanas/ ražojumu pētīšanas process ir laikietilpīgs un dārgs, kā 
rezultātā ieinteresēto personu sanāksmēs ir maz dalībnieku. It īpaši nav pietiekami pārstāvēti 
mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). Ekodizaina ražojumu datubāzes izveide (jaunais 
18.a pants) būtu liela pievienotā vērtība rūpniecībai un patērētājiem Eiropā, tādā veidā 
nodrošinot viegli pieejamu informāciju un sekmējot ieinteresēto personu ātru un elastīgu 
līdzdalību.

Turklāt liela nozīme ir tam, ka Komisija nekavējoties informē Eiropas Parlamentu (3.panta 
3. punkts) par dalībvalstu tirgus uzraudzības iestāžu uzraudzības rezultātiem, it īpaši —
neatbilstību gadījumā.

Pamatinformācija

Pašreizējā finanšu krīze drīzāk pastiprina Eiropas Savienības atbildību par tās enerģijas un 
vides saistību pildīšanu. Tā ir iespēja pārskatīt Eiropas prioritātes un Eiropas ražojumus 
izvirzīt vadībā starptautiskajā konkurencē.

Patērētāji pietiekami neņem vērā energoefektīvu ierīču un iekārtu priekšrocības. Patērētāju 
iepirkšanās lēmumos izšķirošie tomēr ir veiksmīgi rezultāti. Energoefektivitātei un resursu 
efektivitātei ir jākļūst par galvenajiem elementiem patērētāju lēmumu pieņemšanā. Dinamisku 
standartu izmantošana kopā ar snieguma novērtējuma un marķēšanas sistēmas izmantošanu ir 
iedarbīgs instruments patērētāju informēšanai un tirgus pārveidei ceļā uz ekonomisko un 
resursu efektivitāti.

Tā kā dabas resursi nav neizsmeļami, videi nekaitīgi un efektīvi ražojumi ne tikai samazinās 
Eiropas Savienības atkarību enerģijas importa jomā un palīdzēs samazināt klimata pārmaiņas, 
bet arī sniegs ieguldījumu Eiropas uzņēmumu konkurētspējā un panākumos.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eiropadomes prezidentvalsts 
2007. gada 8.–9. marta secinājumos ir 
uzsvērts, ka Kopienā jāpanāk tāds 
energoefektivitātes palielinājums, lai 
sasniegtu mērķi par 20 % samazināt 
Kopienā patērēto enerģiju salīdzinājumā 
ar plānoto ietaupījumu 2020. gadā, un 
prasīts pilnībā un ātri īstenot galvenās 
jomas, kas noteiktas Komisijas 2006. gada 
19. oktobra paziņojumā 
“Energoefektivitātes rīcības 
plāns: potenciāla izmantošana”. Rīcības 
plānā akcentēja milzīgās iespējas taupīt 
enerģiju ražošanas nozarē. Eiropas 
Parlaments 2008. gada 31. janvāra 
rezolūcijā par rīcības plānu prasīja 
stiprināt Direktīvas 2005/32/EK 
noteikumus.

Pamatojums

Pieeja attiecībā uz ekodizainu ir jāskata, ņemot vērā “Energoefektivitātes rīcības plānu”, kā 
arī vispārējo apņemšanos līdz 2020. gadam par 20 % samazināt enerģijas patēriņu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pasākumi būtu jāveic ar enerģiju 
saistītu ražojumu  projektēšanas posmā, jo 
šķiet, ka piesārņojums, kas rodas ražojuma 
aprites cikla laikā, tiek noteikts tieši 
projektēšanas posmā, un lielākā daļa 
izdevumu ir saistīti ar šo posmu.

(6) Pasākumi būtu jāveic ar enerģiju 
saistītu ražojumu projektēšanas posmā, jo 
šķiet, ka piesārņojums, kas rodas ražojuma 
visa aprites cikla laikā, tiek noteikts tieši 
projektēšanas posmā, un lielākā daļa 
izdevumu ir saistīti ar šo posmu.

Pamatojums

Ir svarīgi veikt pasākumus ar enerģiju saistītu ražojumu projektēšanas posmā, jo 
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piesārņojums, kas rodas ražojuma visa aprites cikla laikā, tiek noteikts tieši projektēšanas 
posmā, un lielākā daļa izdevumu ir saistīti ar šo posmu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs direktīvas mērķis ir panākt augstu 
vides aizsardzības līmeni, samazinot ar 
enerģiju saistīto ražojumu  potenciālo 
ietekmi uz vidi, un tas galu galā sniegs 
labumus patērētājiem un citiem tiešajiem 
lietotājiem. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
attīstību, būtu jāņem vērā arī paredzēto 
pasākumu ietekme uz veselību, sociālajiem 
jautājumiem un ekonomiku. Ražojumu 
energoefektivitātes uzlabošana sniedz 
ievērojamu ieguldījumu enerģijas piegādes 
drošībā, kas ir priekšnosacījums pareizai 
ekonomikas darbībai un tādējādi arī 
ilgtspējīgai attīstībai.

(9) Šīs direktīvas mērķis ir panākt augstu 
vides aizsardzības līmeni, samazinot ar 
enerģiju saistīto ražojumu potenciālo 
negatīvo ietekmi uz vidi, un tas galu galā 
sniegs labumus patērētājiem un citiem 
tiešajiem lietotājiem. Lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstību, būtu jāņem vērā arī 
paredzēto pasākumu ietekme uz veselību, 
sociālajiem jautājumiem un ekonomiku. 
Ražojumu energoefektivitātes uzlabošana 
sniedz ievērojamu ieguldījumu enerģijas 
piegādes drošībā, kas ir priekšnosacījums 
pareizai ekonomikas darbībai un tādējādi 
arī ilgtspējīgai attīstībai.

Pamatojums

Ir svarīgi ar šo direktīvu panākt augsta līmeņa vides aizsardzību, samazinot ar enerģiju 
saistīto ražojumu potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai gan visaptveroša pieeja attiecībā 
uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem ir 
vēlama, siltumnīcas efektu izraisošu gāzu 
emisijas samazināšanai, palielinot 
energoefektivitāti, būtu jāuzskata par 
prioritāro vides mērķi, kamēr nav pieņemts 
darba plāns.

(13) Lai gan visaptveroša pieeja attiecībā 
uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem ir 
vēlama, siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšana, palielinot energoefektivitāti, 
būtu jāuzskata par prioritāro vides mērķi, 
kamēr nav pieņemts darba plāns. 
Energoefektivitātes uzlabošana ir ātrākais 
un lētākais veids, kā samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu.
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Pamatojums

Energoefektivitātes uzlabošana ir ātrākais un lētākais veids, kā samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas apjomu. 

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Varētu būt nepieciešams un pamatots 
radīt īpašas skaitliskas ekodizaina prasības 
attiecībā uz dažiem ražojumiem vai to 
vides aspektiem, lai nodrošinātu, ka to 
ietekme uz vidi ir minimāla. Ņemot vērā 
steidzamo vajadzību sniegt ieguldījumu to
saistību izpildē, kas uzņemtas saskaņā ar
Kioto protokolu Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējai konvencijai par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC), un 
neskarot integrēto pieeju, ko veicina šī 
direktīva, prioritāte jāpiešķir tiem 
pasākumiem, kam ir augsts potenciāls 
samazināt siltumnīcas efektu izraisošu 
gāzu emisijas par zemām izmaksām. Šādi 
pasākumi arī var veicināt resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu un veidot būtisko 
ieguldījumu desmit gadu programmu 
kopumā par ilgtspējīgu ražošanu un 
patēriņu, par ko tika noslēgta vienošanās 
Pasaules sammitā par ilgtspējīgu attīstību 
Johannesburgā 2002. gada septembrī.

(14) Īpašu kvantitatīvu ekodizaina prasību 
noteikšana varētu būt nepieciešama un 
pamatota attiecībā uz dažiem ražojumiem 
vai vides aspektiem, lai nodrošinātu, ka to 
ietekme uz vidi ir minimāla. Ņemot vērā 
to, ka steidzami jāsekmē Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējai konvencijai par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) 
pievienotajā Kioto protokolā noteikto
saistību izpilde, kā arī Kopienas 
apņemšanās līdz 2020. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas vispārējo 
apjomu vismaz par 20 %, salīdzinot ar tās 
apjomu 1990. gadā,un par 30 % — ja tiek 
noslēgts starptautisks nolīgums, un 
neskarot integrēto pieeju, ko veicina šī 
direktīva, prioritāte jāpiešķir tiem 
pasākumiem, kam ir augsts potenciāls 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par zemām izmaksām. Šādi pasākumi arī 
var veicināt resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un veidot būtisku ieguldījumu 
desmit gadu programmu kopumā par 
ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, par ko 
tika noslēgta vienošanās Pasaules sammitā 
par ilgtspējīgu attīstību Johannesburgā 
2002. gada septembrī.

Pamatojums

Šā apsvēruma teksts ir jāprecizē, lai iekļautu valstu vadītāju 2007. gada martā pieņemto 
lēmumu par Kopienas apņemšanos samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju.
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Grozījums Nr. 6

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. Šādu integrēšanu varētu 
veicināt, nodrošinot ar to ražojumu 
noturību saistītas informācijas plašu 
pieejamību un vieglu piekļuvi tai, kā arī 
nodrošinot to MVU piekļuvi īpašiem 
finanšu instrumentiem, kuri darbojas 
energoefektivitātes uzlabošanas jomā.

Pamatojums

Ekodizaina integrēšanu mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU), kā arī ļoti mazos uzņēmumos 
varētu veicināt, nodrošinot ar to ražojumu noturību saistītas informācijas plašu pieejamību 
un vieglu piekļuvi tai, kā arī nodrošinot to MVU piekļuvi īpašiem finanšu instrumentiem, kuri 
darbojas energoefektivitātes uzlabošanas jomā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm 
noteikti būtu jāņem vērā visi Mazās 
uzņēmējdarbības akta noteikumi, tādējādi 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
atvieglojot gan informācijas apmaiņu, 
gan noteikto standartu piemērošanu.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi ņemt vērā administratīvo slogu, ko izjūt MVU, un attiecīgi censties samazināt to 
pēc iespējas vairāk.

Grozījums Nr. 8
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Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Sagatavojot īstenošanas pasākumus un 
savu darba plānu, Komisijai būtu 
jāapspriežas ar dalībvalstu pārstāvjiem, kā 
arī ar ieinteresētajām pusēm, kas saistītas 
ar ražojumu grupu, kā, piemēram, ar 
nozari, tostarp MVU un amatniecības 
nozari, arodbiedrībām, tirgotājiem, 
mazumtirgotājiem, importētājiem, vides 
aizsardzības grupām un patērētāju 
organizācijām.

(23) Sagatavojot īstenošanas pasākumus un 
savu darba plānu, Komisijai būtu 
jāapspriežas ar dalībvalstu pārstāvjiem, kā 
arī ar ieinteresētajām pusēm, kas saistītas 
ar ražojumu vai ražojumu grupu, kā, 
piemēram, ar nozari, tostarp MVU un 
amatniecības nozari, arodbiedrībām, 
tirgotājiem, mazumtirgotājiem,
importētājiem, vides aizsardzības grupām 
un patērētāju organizācijām.

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai nodrošinātu direktīvā noteiktā jēdziena “ražojums” saikni ar šādu 
ražojumu grupu nolūkā izveidot īstenošanas pasākumus.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Nosakot standartus saskaņā ar šo 
direktīvu, dalībvalstīm noteikti būtu jāņem 
vērā, ka MVU dažkārt ir īpaši grūti 
piemērot jaunus standartus.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi ņemt vērā administratīvo slogu, ko izjūt MVU, un attiecīgi censties samazināt to 
pēc iespējas vairāk.

Grozījums Nr. 10
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Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Uzmanība jāpievērš moduļiem un 
noteikumiem, kas paredzēti tehniskas 
saskaņošanas direktīvās un kas minēti 
Padomes Lēmumā 93/465/EEK 
(1993. gada 22. jūlijs) par atbilstības 
novērtējuma procedūru dažādu posmu 
moduļiem un noteikumiem par to, kā 
piestiprināt un izmantot CE atbilstības 
zīmi, kuru plānots izmantot tehniskās 
harmonizācijas direktīvās¹.

(25) Uzmanība jāpievērš moduļiem un 
noteikumiem, kas paredzēti tehniskas 
saskaņošanas direktīvās un kas minēti
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Lēmumā 
Nr. 768/2008/EK par produktu 
tirdzniecības vienotu sistēmu1.

1 OV L 220, 30.8.1993., 23. lpp. 1  OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Uzraudzības iestādēm būtu jāveic 
informācijas apmaiņa par pasākumiem, kas 
paredzēti saskaņā ar šo direktīvu, ar mērķi 
uzlabot tirgus uzraudzību. Šādā sadarbībā, 
cik iespējams, būtu jāizmanto elektroniskie 
sakaru līdzekļi un attiecīgas Kopienas 
programmas. Būtu jāveicina informācijas 
apmaiņa par vides aprites cikla 
raksturlielumiem un dizaina risinājumu 
sasniegumiem. To zināšanu uzkrāšana un 
izplatīšana, ko radījuši ražotāji saistībā ar 
ekodizainu, ir viens no svarīgākajiem 
labumiem, ko sniedz šī direktīva.

(26) Uzraudzības iestādēm būtu jāveic 
informācijas apmaiņa par pasākumiem, kas 
paredzēti saskaņā ar šo direktīvu, ar mērķi 
uzlabot tirgus uzraudzību, ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Rezolūciju (EK) 
Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas 
un tirgus uzraudzības prasības attiecībā 
uz produktu tirdzniecību1. Šādā sadarbībā, 
cik iespējams, būtu jāizmanto elektroniskie 
sakaru līdzekļi un attiecīgas Kopienas 
programmas. Būtu jāveicina informācijas 
apmaiņa par vispārējiem vides aprites cikla 
raksturlielumiem un dizaina risinājumu 
sasniegumiem. To zināšanu uzkrāšana un 
izplatīšana, ko radījuši ražotāji saistībā ar 
ekodizainu, ir viens no svarīgākajiem 
labumiem, ko sniedz šī direktīva.
1  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.
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Pamatojums

Ir jāiekļauj instrumenti, kurus šī direktīva papildina, lai nekavētu pašreizējo darbu, ko veic 
saskaņā ar citiem Kopienas papildu instrumentiem.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jāveicina un jāizstrādā īpašas 
programmas un instrumenti ar enerģiju 
saistītu ražojumu ekodizaina izpētes 
finansēšanai.

Pamatojums

Dalībvalstīm un Komisijai būtu jāveicina un jāizstrādā īpašas programmas un instrumenti ar 
enerģiju saistītu ražojumu ekodizaina izpētes finansēšanai.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu izveido sistēmu, lai 
noteiktu Kopienas ekodizaina prasības ar 
enerģiju saistītiem  ražojumiem, nolūkā 
nodrošināt šo ražojumu brīvu apriti iekšējā 
tirgū.

1. Ar šo direktīvu izveido sistēmu, lai 
noteiktu Kopienas ekodizaina prasības ar 
enerģiju saistītiem  ražojumiem, nolūkā 
uzlabot ekoloģiskos raksturlielumus un
nodrošināt šo ražojumu brīvu apriti iekšējā 
tirgū.

Pamatojums

Pamatdirektīvas 2005/32/EK redakciju pārstrādā, lai paplašinātu tās darbības jomu nolūkā 
noteikt Kopienas ekodizaina prasības arī attiecībā uz visiem ar enerģiju saistītiem 
ražojumiem. Tomēr šīs paplašināšanas vispārējais mērķis ir ne tikai ražojumu brīvas aprites 
nodrošināšana, bet arī šo ražojumu ekoloģisko raksturlielumu uzlabošana.

Grozījums Nr. 14
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. Ražojumu  “ekoloģiskie raksturlielumi” 
ir ražojumu  vides aspektu pārvaldības 
rezultāti, ko panācis ražotājs un kas ir 
atspoguļoti tā tehniskajā dokumentācijā;

21. Ražojuma “ekoloģiskie raksturlielumi” 
ir ražojuma vides aspektu pārvaldības 
rezultāti, ko panācis ražotājs un kas ir 
atspoguļoti tā tehniskajā dokumentācijā, kā 
arī tā vispārējā ietekme uz vidi visā aprites 
ciklā;

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jāizstrādā un jāsekmē īpašu programmu 
un instrumentu izstrāde to MVU 
finansēšanai, kuri darbojas 
energoefektivitātes uzlabošanas jomā.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstis un Komisija izstrādātu un sekmētu īpašu programmu un 
instrumentu izstrādi to MVU finansēšanai, kuri darbojas energoefektivitātes uzlabošanas 
jomā.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ražojumam  ir ievērojams uzlabošanas 
potenciāls attiecībā uz ietekmi uz vidi bez 
pārmērīgām izmaksām, jo īpaši ņemot 
vērā:

c) ražojumam ir tehniski iespējams un 
ekonomiski pamatots uzlabošanas 
potenciāls attiecībā uz ietekmi uz vidi, 
pamatojoties uz aprites cikla izmaksu 
analīzi, jo īpaši ņemot vērā:
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Pamatojums

“Ievērojams” potenciāls ir diezgan neprecīzs definējums, un tas ierobežotu direktīvas 
darbības jomu. Kā norādīts II pielikumā, ir jāpamatojas uz aprites cikla izmaksu analīzes 
metodi, ņemot vērā citus ar vidi saistītus aspektus.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ņem vērā ražojuma  aprites ciklu un 
visus ievērojamos vides aspektus, tostarp 
energoefektivitāti. Vides aspektu un to 
uzlabošanas iespēju analīzes pamatīgums ir 
proporcionāls to nozīmīgumam. To 
ekodizaina prasību, kas attiecas uz 
nozīmīgiem ražojuma  vides aspektiem, 
pieņemšanu nevajadzīgi neaizkavē ar 
citiem aspektiem saistītie neskaidrie 
jautājumi;

a) ņem vērā visus ražojuma aprites cikla 
būtiskos aspektus, kas saistīti ar vidi, 
tostarp energoefektivitāti, sākot ar tā 
izgatavošanu, tad — lietošanu un, 
visbeidzot, iznīcināšanu un izmantojot 
zinātniskos datus. Vides aspektu un to 
uzlabošanas iespēju analīzes pamatīgums ir 
proporcionāls to nozīmīgumam. To 
ekodizaina prasību, kas attiecas uz 
nozīmīgiem ražojuma vides aspektiem, 
pieņemšanu nevajadzīgi neaizkavē ar 
citiem aspektiem saistītie neskaidrie 
jautājumi;

Pamatojums

Zinātniskie dati ir jāizmanto praktiskā pamata veidošanā, lai pieņemtu lēmumus.

Grozījums Nr. 18

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 ne 
vēlāk kā 2011. gada 31. oktobrī un pēc 
tam reizi trijos gados izstrādā darba plānu, 
ko dara zināmu atklātībai.

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

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

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

Pamatojums

Ir attiecīgi jākoriģē darba plāna izstrādes datums. Turklāt ir skaidri jānosaka, kurš periods ir 
piemērotāks, lai izdarītu grozījumus darba plānā.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– īstenošanas pasākumus, sākot ar tiem 
ražojumiem, kam saskaņā ar EKPP ir 
augsts potenciāls attiecībā uz siltumnīcas 
efektu izraisošu gāzu emisiju rentablu 
samazināšanu, piemēram, apkures un 
ūdens sildīšanas iekārtām, sistēmām ar 
elektromotoriem, apgaismojumu 
mājsaimniecībās un pakalpojumu nozarē, 
mājsaimniecības ierīcēm, biroja iekārtām 
mājsaimniecībās un pakalpojumu nozarē, 
sadzīves elektroiekārtām, plaša patēriņa 
elektroniskajām iekārtām un apkures, 
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 
iekārtām,

– īstenošanas pasākumus, sākot ar tiem 
ražojumiem vai to ražojumu grupām, kam 
saskaņā ar EKPP ir augsts potenciāls 
attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošu 
gāzu emisiju rentablu samazināšanu, 
piemēram, apkures un ūdens sildīšanas 
iekārtām, sistēmām ar elektromotoriem, 
apgaismojumu mājsaimniecībās un 
pakalpojumu nozarē, mājsaimniecības 
ierīcēm, biroja iekārtām mājsaimniecībās 
un pakalpojumu nozarē, sadzīves 
elektroiekārtām, plaša patēriņa
elektroniskajām iekārtām un apkures, 
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 
iekārtām,

Pamatojums

Teksts grozīts, lai to saskaņotu ar augstāk norādīto grozījumu Nr. 1.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Ekodizaina datubāze



AD\762954LV.doc 15/18 PE416.299v02-00

LV

1. Komisija tiešsaistē izveido publiski 
pieejamu ekodizaina datubāzi. Šī datubāze 
ir vajadzīga, lai patērētājiem, nozares 
pārstāvjiem un atbildīgajām iestādēm 
nodrošinātu lielāku pārredzamību un 
sekmētu datu vienkāršu un ātru vākšanu 
patērētāju un MVU vajadzībām. Turklāt 
datubāzi var izmantot, lai nozarei dotu 
iespēju sekmēt īstenošanas pasākumu 
noteikšanu un pārskatīšanu, sniedzot 
jaunākos datus, un publiskotu attiecīgu 
informāciju, ko Komisija, dalībvalstis vai 
ieinteresētās personas uzskata par 
ārkārtīgi svarīgu šīs direktīvas īstenošanā 
un tās mērķu sasniegšanā.
2. Ekodizaina datubāze:
a) ir viegli pieejama patērētājiem, nozaru 
pārstāvjiem, MVU un atbildīgajām 
iestādēm;
b) nodrošina iespēju tajā ievadīt 
uzņēmumu sniegtu atbilstošu informāciju 
par ražojuma ekodizainu un 
raksturlielumiem;
c) nodrošina datu vienkāršu ievadi un 
rezultātu interpretēšanu;
d) ļauj aprēķināt ražojumu ekorādītājus, 
izmantojot tirdzniecībā pieejamo 
materiālu un ražotāju datubāzes.

Pamatojums

Pieredze liecina, ka nav precīzas un skaidri saprotamas informācijas par ekodizaina 
ražojumiem. Turklāt pašreizējais īstenošanas/ ražojumu pētīšanas process ir laikietilpīgs un 
dārgs, un tāpēc ieinteresēto personu sanāksmēs piedalās samērā neliels dalībnieku skaits. It 
īpaši MVU nav pienācīgi pārstāvēti. Lai nodrošinātu viegli pieejamu informāciju par 
ekodizaina ražojumiem un sekmētu ieinteresēto personu ātru un elastīgu līdzdalību, tiešsaistē 
ir jāveido ekodizaina datubāze.

Grozījums Nr.   21

Direktīvas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2012. gadā  Komisija izskata 
vajadzību paplašināt direktīvas darbības 

Ne vēlāk kā 2012. gada 1. janvārī
Komisija, apspriedusies ar Apspriežu 
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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 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei, lai grozītu šo 
direktīvu.

forumu, kas minēts 18. pantā, izskata šīs 
direktīvas un tās īstenošanas pasākumu 
efektivitāti, sliekšņus īstenošanas 
pasākumiem, tirgus uzraudzības 
mehānismus un jebkuras attiecīgās 
pašregulācijas veicināšanu un vajadzības 
gadījumā iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
grozīšanu, lai:

- paplašinātu direktīvas darbības jomu, 
ietverot visus ar enerģiju nesaistītus 
ražojumus, kuriem ir būtisks uzlabojuma 
potenciāls, ar ko samazināt ietekmi uz vidi 
un panākt resursu un materiālu 
efektivitāti, izstrādājot labāku dizainu;
– ietvertu ražojumus, kuru pārdošanas un 
tirdzniecības apjoms Kopienā ir mazāks 
par 200 000 vienībām gadā, pamatojoties 
uz vides ietekmes robežvērtību.
Ne vēlāk kā 2010. gadā Komisija iesniedz 
sarakstu, norādot tajā prioritārus 
ražojumus, kuri līdz 2012. gadam 
nepieciešamības gadījumā ir 
jāreglamentē, un pamatojoties uz šo 
ražojumu pašreizējo ietekmi uz vidi un 
sagaidāmo labumu nākotnē. Par 
prioritāriem jānosaka it īpaši tie ražojumi, 
kuri ietekmē enerģijas un citu resursu 
patēriņu gan to ražošanā, gan lietošanā.

Pamatojums

Ir precīzi jānosaka grafiks, kad Komisija pārskatīs direktīvu, lai ietvertu tās darbības jomā 
visus ražojumus un nevis lai līdz 2012. gadam Komisija tikai izskatītu “vajadzību paplašināt 
direktīvas darbības jomu, ietverot ar enerģiju nesaistītus ražojumus”. Turklāt 2012. gada 
pārstrādātajā direktīvā jāietver arī tādi ražojumi, kuru skaits nepārsniedz 200 000 vienību, 
ņemot vērā ražojuma aprites ciklu un tā ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
I pielikums - 1. daļa - 1.3 iedaļa – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tādu vielu izmantošana, kas tiek svītrots
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uzskatītas par kaitīgām veselībai un/vai 
videi saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 67/548/EEK (1967. gada 
27. jūnijs) par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu un ņemot vērā tiesību 
aktus par konkrētu vielu laišanu tirgū un 
lietošanu, piemērām, 
Direktīvas 76/769/EEK vai 2002/95/EK;

Pamatojums

Ķīmisko produktu riska pārvaldību pienācīgi veic saskaņā ar REACH noteikumiem (Regula 
1907/2006/EK). REACH regula ir pasaulē visaptverošākais un stingrākais politikas 
instruments, kas saistīts ar ķīmiskajiem produktiem. Regulas galvenais mērķis ir uzlabot 
cilvēku veselības un vides aizsardzību pret apdraudējumu, ko var izraisīt ķīmiskie produkti. 
Tādēļ ir jānovērš tie priekšlikumā par ekodizainu minētie pasākumi, kuri dublējas un neatbilst 
vai ir pretrunā ar REACH noteikumiem.
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