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ĪSS PAMATOJUMS

Saturs un mērķis
Priekšlikuma grozījumu mērķis ir pievērst patērētāju uzmanību videi draudzīgām precēm un 
pakalpojumiem, piešķirot ekomarķējumu – izcilības marķējumu efektīvākajiem produktiem 
un pakalpojumiem, kuri ir balstīti uz vides kritērijiem, Ekomarķējuma logotipu (Eiropas 
Savienības Puķīti) ražotājiem vajadzētu lietot kā tirgus instrumentu un popularizēt šos 
produktus un pakalpojumus. Tas aizstāj Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas 
ekomarķējuma piešķiršanas programmu, kuras nepilnība ir vājā izpratne par marķējumu un tā 
retā izmantošana ražošanā, kas ir pārāk birokrātisku procesu un pārvaldības rezultāts.

Ar Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju (ITRE) saistītie aspekti
Regulas par Eiropas Savienības ekomarķējuma programmu pārskatītajam variantam 
potenciāli būs pozitīva ietekme uz energoefektivitāti un rūpniecības konkurētspēju Eiropas 
Savienībā.

Pirmkārt, Eiropas Savienības ekomarķējuma pārskatītais variants paredz uzlabotu kritēriju 
sistēmu, kas noteiks, vai ES rādīs priekšzīmi ar mūsdienīgiem un ambicioziem, vēl 
sasniedzamiem energoefektivitātes standartiem.

Otrkārt, programmas pārskatītais variants potenciāli dod papildu iespējas uzņēmējdarbībai.
Uzņēmēji var izmantot Eiropas Savienības Puķīti kā efektīvu tirgus instrumentu 
Starptautiskajā tirgū, vienlaicīgi ieguldot vides ilgtspējā un piesaistot patērētājus, kuri arvien 
vairāk pieprasa „zaļos” produktus un pakalpojumus.

Diemžēl pašreizējās regulas rezultāti nav apmierinoši. Tādēļ ziņojuma sagatavotājs vēlas 
nodrošināt lielāku stimulu uzņēmējdarbības dalībai brīvprātīgajā sistēmā un noņemt 
nevajadzīgo finanšu un administratīvo slogu ražošanai, taču bez ticamības zaudēšanas.

Īpaši ņemot vērā šos jautājumus, ziņojuma sagatavotājs piedāvātajā regulā vēlas uzlabot šādus 
elementus.

Pārtikas neiekļaušana regulas darbības jomā

Pārskatītā regula aicina tajā iekļaut apstrādātus pārtikas produktus, jo tad ekomarķējuma 
piešķiršanas kritēriji attiektos tikai uz pārtikas produktu apstrādi, transportēšanu un 
iepakošanu. Tas varētu radīt nekonsekvenci un mulsināt patērētājus.

Pirmkārt, piedāvātā regulas attiecināšana uz ierobežotu pārtikas produktu klāstu (uz 
apstrādātiem pārtikas produktiem, zivsaimniecību un akvakultūru) radītu patvaļīgu to 
nošķiršanu. Otrkārt, tikai atsevišķu pārtikas produktu apstrādes, transportēšanas un 
iepakošanas aplūkošana pārkāptu dzīves cikla pieeju un nozīmētu nevērīgu izturēšanos pret 
pārtikas produktu dzīves cikla posmu ar vislielāko ietekmi uz vidi, tas ir, uz pārtikas produktu 
ražošanu un patērēšanu. Treškārt, tas radītu neskaidrības spēkā esošajos tiesību aktos par 
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bioloģisko pārtiku. Tāpēc ziņojuma sagatavotājs piedāvā atsevišķi strādāt pie marķēšanas 
prasībām pārtikas produktiem saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem 
par pārtiku.

Dzīves cikla pieejas skaidra uzsvēršana kritēriju izveidē

Kritēriju izstrādē ir jāņem vērā viss produktu dzīves cikls, lai izveidotu jēgpilnus 
ekokritērijus, kuri pievērstu patērētāju uzmanību ilgtspējīgākai patērēšanai un rūpniecības 
uzmanību – ilgtspējīgākiem ražošanas veidiem.

Eiropas Savienības ekomarķējuma atpazīstamības uzlabošana
Vislielākā problēma ir tā, ka Eiropas Savienības patērētāji neatpazīst marķējumu. Tāpēc 
veicināt gan patērētāju, gan ražotāju izpratni ir īpaši svarīgi.
Ņemot vērā subsidiaritātes principu, dalībvalstis ir atbildīgas par ekomarķējuma sistēmas 
popularizēšanu. Tomēr dažas vadlīnijas var sniegt arī Eiropas Savienības līmenī abpusējā 
ekomarķējuma popularizēšanas mācīšanās procesā, īpaši tāpēc, ka dažās dalībvalstīs 
nacionālais ekomarķējums darbojas ļoti veiksmīgi. Turklāt valsts sektors var būt nozīmīgs 
ekomarķējuma popularizēšanā, to ņemot vērā publisko iepirkumu procedūrās.
Tā kā popularizēšanai ir nepieciešams atbilstošs finansējums, daļu no reģistrācijas maksas 
ienākumiem vajadzētu investēt ekomarķējuma popularizēšanā. Tas sistēmu kā tirgus 
instrumentu padarīs efektīvāku un vairāk ražotāju tiks ieinteresēti izmantot tās priekšrocības, 
tādā veidā nodrošinot papildus reģistrācijas maksas.

Reģistrācijas maksa

Ziņojuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu atcelt pašreizējās gada maksas, kuras 
ekomarķējuma lietotājiem ir uzlikušas kompetentās iestādes, tas ir nozīmīgs solis sistēmas 
birokrātijas un uzņēmumu administratīvā sloga samazināšanā. Reģistrācijas apstrādāšanai 
viņš piedāvā reģistrācijas maksu līdz EUR 1000, kas būtu proporcionāla katra uzņēmuma 
lielumam, sistēmas popularizēšanai vienlaicīgi ierosinot, lai dalībvalstis neuzliek nekādu 
maksu.

Tirgus uzraudzības pastiprināšana

Tirgus uzraudzība ir jāpastiprina, īpaši, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas kopējā tirgū.
Tāpēc ir jārada nosacījumi, lai tirgus uzraudzības nodrošināšanai nepieciešamie resursi būtu 
pieejami katrā dalībvalstī.

Caurskatāma un nediskriminējoša reģistrācija

Lai izvairītos no diskriminācijas starp Eiropas Savienības un trešo valstu ražotājiem, uz tiem 
ir jāattiecina vienādi ekomarķējuma reģistrācijas noteikumi. Tas nozīmē, ka tiem ražotājiem, 
kuri vēlas pieteikties ekomarķējumam, jāreģistrējas jebkurā no dalībvalstīm, kurā prece ir 
laista tirgū. Īpašiem noteikumiem jāuzlabo reģistrācijas caurskatāmība un jānovērš jebkura 
iespējamā patērētāju mulsināšana.

Produktu grupu strauja izplatība

Regulai ir jāizveido sistēma, kura ļautu ātri radīt kritērijus lielam daudzumam produktu grupu.
Ierobežotais produktu grupu daudzums ir radījis acīmredzamu šķērsli ekomarķējuma kā tirgus 
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instrumenta plašākai ietekmei. Produktu grupu skaita palielināšana ļautu vēl lielākam 
uzņēmumu skaitam pievienoties sistēmai.

Šā mērķa realizēšanai ir jāizstrādā darba plāns un jānosaka laika grafiki darba plāna 
īstenošanai.

Turklāt ziņojuma sagatavotājs piedāvā dažus pasākumus, lai nodrošinātu, ka kritēriji ir balstīti 
uz zinātniskiem standartiem un ka iesaistītās ieinteresētās puses ir kvalificētas.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

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, ņemot vērā 
pārtikas produktu specifiskumu, tie 
jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.
Komisijai jāsadarbojas ar visām 
iesaistītajām pusēm, tostarp zinātnieku 
aprindām, pilsonisko sabiedrību un 
ražotājiem, lai veicinātu ekomarķējuma 
izstrādi attiecībā uz pārstrādātu pārtikas 
produktu un pārtikas jēlproduktu 
ekoloģisko efektivitāti, kas aptvertu visu 
produkta dzīves ciklu, ņemot vērā pārtikas 
produktu specifiskumu jautājumos par 
veselību un uzturvērtību, kā arī ņemot 
vērā spēkā esošos, kā arī izstrādājamos 
tiesību aktus visā Eiropas Savienībā.
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Pamatojums

Ar pārtikas produktu izslēgšanu no šīs regulas darbības jomas šā grozījuma mērķis ir 
izvairīties no pretrunām ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem pārtikas jomā, kā arī no 
neskaidrībām patērētājiem. Tas arī ir atbilstīgs dzīves cikla principam, kas ir ārkārtīgi 
svarīgs šajā regulā. Komisija veicinās ekomarķējuma izstrādi attiecībā uz pārstrādātu 
pārtikas produktu un pārtikas jēlproduktu ekoloģisko efektivitāti, kas aptvertu visu produkta 
dzīves ciklu, ņemot vērā pārtikas produktu specifiskumu.

Grozījums Nr. 2

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 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 to aprites 
ciklā, tostarp ražošanas, izmantošanas un 
novecošanas posmos.

Pamatojums

Kritērijiem ekomarķējuma saņemšanai jābūt uzticamiem. Tas ir iespējams vienīgi, ja tie ir 
zinātniski pamatoti un ja tiek regulāri ņemti vērā jaunākie tehnoloģiskie sasniegumi. Šajos 
kritērijos, cik vien iespējams, jāņem vērā arī visi ar produktu saistītie patērētie resursi un 
ietekme uz vidi un veselību visā produkta (preces vai pakalpojuma) dzīves ciklā.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Ekomarķēšanas regulai nevajadzētu novest pie tā, ka Eiropas Kopiena pieņem atšķirīgas 
pieejas drošības novērtējumam, pārvaldībai un ķimikāliju izmantošanai, kas šobrīd jau ir 
noteiktas REACH un Klasificēšanas un marķēšanas direktīvā. Spēkā esošiem tiesību aktiem 
jābūt noteicošajiem.

Grozījums Nr. 4

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 jāiekļauj saskaņotā
reģistrācijas sistēmā, kas jāpiemēro visās 
dalībvalstīs un kompetentās iestādēs.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai reģistrācijas sistēma būtu komplementāra ar novērtēšanas un pārbaudes 
procedūrām, lai sistēmas uzticamība netiktu apdraudēta elastības dēļ.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai palielinātu Kopienas 
Ekomarķēšanas sistēmas izmantošanu, 
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turpmāk pārskatot regulu, būs 
nepieciešams skaidri pāriet no vislabāko 
10 % produktu kritērija uz gradācijas 
sistēmu katrā produktu kategorijā, 
tādējādi palīdzot patērētājiem izdarīt 
ilgtspējīga patēriņa izvēli un radīt 
stimulus ražotājiem pastāvīgi uzlabot 
piedāvājumu.

Pamatojums

Lai panāktu plašu Kopienas Ekomarķējuma sistēmas izmantošanu vislabāko 10 % produktu 
sistēma netiek uzskatīta par pietiekami efektīvu. Pieteikties un saņemt to vajadzētu varēt 
ikvienam produktam no visām produktu grupām un saskaņā ar pakāpju sistēmu A vai B, vai C 
pakāpes norādītu produkta vides raksturlielumus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā ekomarķējuma 
izmantošanas procedūras vienkāršošanu, ir 
lietderīgi paredzēt ekomarķējuma 
izmantošanas nosacījumus un, lai 
nodrošinātu to izpildi, uzdot 
kompetentajām iestādēm veikt pārbaudi un 
aizliegt ekomarķējuma izmantošanu, ja 
minētie nosacījumi nav ievēroti. Turklāt ir 
lietderīgi prasīt, lai dalībvalstis pieņem 
noteikumus par sankcijām, kuras piemēro 
par šīs regulas pārkāpšanu, un nodrošina šo 
noteikumu izpildi.

(8) Ņemot vērā ekomarķējuma 
izmantošanas procedūras vienkāršošanu, ir 
lietderīgi paredzēt ekomarķējuma 
izmantošanas nosacījumus un, lai 
nodrošinātu to izpildi, uzdot 
kompetentajām iestādēm veikt pārbaudi un 
aizliegt ekomarķējuma izmantošanu, ja 
minētie nosacījumi nav ievēroti. Turklāt ir 
lietderīgi prasīt, lai dalībvalstis pieņem 
noteikumus par sankcijām, kuras piemēro 
par šīs regulas pārkāpšanu, un nodrošina šo 
noteikumu izpildi. Tāpēc dalībvalstīm 
jānodrošina, lai kompetentajām iestādēm 
būtu visi nepieciešamie finanšu resursi un 
cilvēkresursi.

Pamatojums

Kompetento iestāžu pareiza darbība ir ļoti atkarīga no pieejamiem resursiem, kurus 
dalībvalstis tām nodrošina.
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Grozījums Nr. 7

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, ir 
jāpalielina sabiedrības informētība par 
Kopienas ekomarķējuma sistēmu, lai 
patērētāji izprastu marķējuma nozīmi un 
spētu izdarīt apzinātu izvēli. Ienākumus, 
kas iegūti no maksas par reģistrācijas 
pieteikumu, kura piemērota saskaņā ar šo 
regulu, pamatā ir jāizmanto tirgvedības 
mērķiem.

Pamatojums

Ir skaidrs, ka viens no galvenajiem pašreizējās sistēmas trūkumiem ir patērētāju 
neinformētība vājās tirgvedības dēļ. Tāpēc ir svarīgi šim mērķim ziedot ievērojamu daudzumu 
finanšu resursu.  Izmantojot veicināšanas pasākumus, ir jāinformē sabiedrība un jāpalielina 
tās informētība par Kopienas ekomarķējuma sistēmu, lai patērētāji izprastu marķējuma 
nozīmi un spētu izdarīt apzinātu izvēli.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai izvairītos no pretrunīgām pieejām 
drošības novērtējumam un uzņēmumu 
administratīvā sloga palielināšanas, 
Kopienas ekomarķēšanas sistēmā jāņem 
vērā spēkā esošie Kopienas tiesību akti.
Tāpēc jāveicina sinerģijas starp dažādiem 
ar produktu saistītiem politikas 
instrumentiem, lai nodrošinātu saskaņotu 
satvaru kritēriju ieviešanai.

Pamatojums

Tā kā ekomarķēšana ir tikai daļa no Ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa rīcības plāna, ir ļoti 
svarīgi nodrošināt sinerģijas ar citām rīcības plāna daļām.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Tā kā maziem uzņēmumiem bieži ir 
sarežģītāk ievērot jaunus noteikumus un 
standartus, informācijas birojiem, kurus 
paredzēts izveidot saskaņā ar plānoto 
Mazo uzņēmumu aktu, jāsniedz arī 
informācija par ekomarķējuma sistēmu.

Pamatojums

Ir svarīgi sasaistīt ekomarķējuma sistēmu ar Mazo uzņēmumu aktu, lai tādējādi atbalstītu 
MVU.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Maziem uzņēmumiem dažādas 
ekomarķēšanas sistēmas vienmēr 
palielina darba apjomu, tāpēc Komisijai 
aktīvi jāveicina dažādu ekomarķēšanas 
sistēmu tuvināšana,

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi ņemt vērā MVU administratīvo slodzi un atbilstīgi censties, cik vien iespējams, 
to mazināt.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai atvieglotu ar vides marķējumu 
apzīmēto produktu virzīšanu tirgū valstu un 
Kopienas mērogā un nemulsinātu 
patērētājus, jāveicina arī Kopienas 

(10) Lai atvieglotu ar vides marķējumu 
apzīmēto produktu virzīšanu tirgū valstu un 
Kopienas mērogā un nemulsinātu 
patērētājus, jāveicina arī Kopienas 



AD\762960LV.doc 11/25 PE416.298v02-00

LV

ekomarķējuma sistēmas un individuālu tās 
dalībvalstu ekomarķējuma sistēmu 
saskaņošana.

ekomarķējuma sistēmas un individuālu tās 
dalībvalstu ekomarķējuma sistēmu 
saskaņošana, kā arī, lai informētu 
patērētājus, jāizveido oficiāla ES tīmekļa 
vietne, kurā būtu apkopota visa ES 
ekomarķējuma informācija un prakses. 
Šai līdzāspastāvēšanai jārada abpusēji 
izdevīga situācija abiem marķējumiem, 
pateicoties apmaiņai ar paraugpraksēm. 
Turklāt Kopienas ekomarķējuma sistēmai 
jāveicina ekomarķēti produkti attiecīgo 
valstu tirgos un jāveicina ekomarķētu 
produktu ienākšana citu dalībvalstu 
tirgos.

Grozījums Nr. 12

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.

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

Pamatojums

Ar pārtikas produktu izslēgšanu no šīs regulas darbības jomas šā grozījuma mērķis ir 
izvairīties no pretrunām ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem pārtikas jomā, kā arī no 
neskaidrībām patērētājiem. Tas arī ir atbilstīgs dzīves cikla principam, kas ir ārkārtīgi 
svarīgs šajā regulā. Komisija veicinās ekomarķējuma izstrādi attiecībā uz pārstrādātu 
pārtikas produktu un pārtikas jēlproduktu ekoloģisko efektivitāti, kas aptvertu visu produkta 
dzīves ciklu, ņemot vērā pārtikas produktu specifiskumu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izraugās par šajā regulā 
paredzēto uzdevumu izpildi atbildīgo 
iestādi vai iestādes (turpmāk "atbildīgā 

1. Katra dalībvalsts izraugās par šajā regulā 
paredzēto uzdevumu izpildi atbildīgo 
iestādi vai iestādes (turpmāk "atbildīgā 
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iestāde" vai "atbildīgās iestādes") un 
nodrošina, ka tās spēj darboties. Ja izraugās 
vairāk nekā vienu kompetento iestādi, 
dalībvalsts nosaka atbilstošās šo iestāžu 
pilnvaras un tām piemērojamās 
koordinēšanas prasības.

iestāde" vai "atbildīgās iestādes") un 
nodrošina, ka tās spēj darboties, nodrošinot 
tās ar visiem nepieciešamajiem finanšu 
līdzekļiem un cilvēkresursiem. Ja izraugās 
vairāk nekā vienu kompetento iestādi, 
dalībvalsts nosaka atbilstošās šo iestāžu 
pilnvaras un tām piemērojamās 
koordinēšanas prasības.

Pamatojums

Kompetento iestāžu pareiza darbība ir ļoti atkarīga no pieejamiem resursiem, kurus 
dalībvalstis tām nodrošina.

Grozījums Nr. 14

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, zinātniski pierādītie 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 un tiešais un 
netiešais piesārņojums ar vielām, kuras 
atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem ir 
potenciāli bīstamas videi. Spēkā esošos 
ekomarķēšanas kritērijus dažādām 
produktu grupām pārskata ...* laikā, lai 
nodrošinātu to pilnīgu atbilstību produkta 
pilna aprites cikla pieejai, kas izklāstīta 
šajā pantā.

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.

*18 mēneši pēc šīs regulas pieņemšanas.

Pamatojums

Pašreizējie ekomarķēšanas kritēriji produktu grupām neatspoguļo pilnā aprites cikla pieeju, 
kā aprakstīts šajā pantā. Turklāt 4. apsvērumā ir prasīts, lai kritēriji attiektos tikai uz 
visnozīmīgākajiem produkta ietekmes uz vidi aspektiem. Tāpēc Komisijai steidzami jāpārskata 
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pašreizējie kritēriji visām produktu grupām, lai nodrošinātu to atbilstību šīm pieejām un 
principiem. Spēkā esošajos tiesību aktos, piemēram, REACH, ir atbilstīgi noteikti riska 
pārvaldības aspekti attiecībā uz ķimikālijām, un, cita starpā, tās mērķis ir samazināt 
ķimikāliju ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 15

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 ietver vides 
prasības, atbilstoši kurām produktu vērtē 
visā tā dzīves ciklā, lai izlemtu, vai piešķirt 
ekomarķējumu, ņemot vērā visjaunāko 
tehnoloģijas attīstību, kā arī prasību 
atbilstības panākšanas tehnisko un 
ekonomisko īstenojamību pieņemamā 
laika posmā.

Pamatojums

Kritērijiem ekomarķējuma saņemšanai jābūt uzticamiem. Tas ir iespējams vienīgi, ja tie ir 
zinātniski pamatoti un ja tiek regulāri ņemti vērā jaunākie tehnoloģiskie sasniegumi. Šajos 
kritērijos, cik vien iespējams, jāņem vērā arī visi ar produktu saistītie patērētie resursi un 
ietekme uz vidi un veselību visā produkta (preces vai pakalpojuma) dzīves ciklā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6.pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ekomarķējuma kritērijos ņem vērā cita 
veida vides marķējumam noteiktos 
kritērijus, ja attiecīgajai produktu grupai 
tādi ir.

6. Lai veicinātu sinerģijas, ekomarķējuma
kritērijos ņem vērā cita veida vides 
marķējumam noteiktos kritērijus, ja 
attiecīgajai produktu grupai tādi ir.
Attiecībā uz produktiem, kuriem piemēroti 
spēkā esošie Kopienas tiesību akti, 
ekomarķēšanas kritēriji vienmēr atbilst 
visaugstākajām vides prasībām.
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Pamatojums

Ekomarķējums ir izcilības apliecinājums. Tāpēc, kaut arī ir vēlams izvairīties no liekas 
administratīvas slodzes, ņemot vērā jau noteiktos kritērijus spēkā esošajā likumdošanā, ir arī 
svarīgi, lai šie kritēriji atbilstu visaugstākajām vides prasībām.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pēc apspriešanās ar ESEK dalībvalstis, 
kompetentās iestādes un citas iesaistītās 
personas, izrādot neitralitāti un 
objektivitāti, kā arī līdzsvaroti pieejot 
ražošanai, arī drīkst ierosināt un vadīt 
ekomarķējuma kritēriju izstrādi vai 
pārskatīšanu.

Pamatojums

Ekomarķējuma sistēmai jābūt pietiekami orientētai uz tirgu, lai veicinātu tādu produktu un 
pakalpojumu izplatību, kuriem ir labākā ekoloģiskā efektivitāte Kopienas tirgū. To var panākt 
ar taisnīgu un pārredzamu procedūru, kurā iesaistītas visas ieinteresētās puses, ņemot vērā 
ražotāju uzskatus.

Grozījums Nr. 18

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

Pamatojums

Ar pārtikas produktu izslēgšanu no šīs regulas darbības jomas šā grozījuma mērķis ir 
izvairīties no pretrunām ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem pārtikas jomā, kā arī no 
neskaidrībām patērētājiem. Tas arī ir atbilstīgs dzīves cikla principam, kas ir ārkārtīgi 
svarīgs šajā regulā. Komisija veicinās ekomarķējuma izstrādi attiecībā uz pārstrādātu 
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pārtikas produktu un pārtikas jēlproduktu ekoloģisko efektivitāti, kas aptvertu visu produkta 
dzīves ciklu, ņemot vērā pārtikas produktu specifiskumu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a pants
Darba plāns

1. Komisija, pēc sākotnējas apspriešanās 
ar ESEK, gada laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā sagatavo un publicē 
Kopienas ekomarķēšanas gada plānu.
2. Darba plānā iekļauj ekomarķējuma 
sistēmas attīstības stratēģiju, kā arī arvien 
papildināmu to produktu sarakstu, kas 
uzskatāmi par prioritāriem Kopienas 
rīcībai.
3. Darba plānu periodiski pārskata.

Pamatojums

Darba plāns veicinās Komisijas sadarbību ar ESEK, vienlaicīgi nodrošinot stratēģisku 
lēmumu pieņemšanu un plānošanu.

Grozījums Nr. 20

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 
ekomarķējuma kritēriju noteikšanai katrā 
produktu grupā.
Ekomarķējuma kritēriju projektu izstrādā 
saskaņā ar I pielikumā noteikto 
procedūru un ņemot vērā darba plānu, 
kas minēts 7.a pantā. Ne vēlāk, kā trīs 
mēnešu laikā pēc tam, kad Komisijai 
iesniegts I pielikuma A. daļas 3. punktā 
minētais galīgais ziņojums, notiek 
apspriešanās ar ESEK par ierosināto 
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kritēriju dokumentu. Komisija nodrošina 
pamatojumu un dokumentāciju attiecībā 
uz apsvērumiem par jebkādām izmaiņām 
galīgajā ziņojumā iesniegtajos kritērijos.
Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc apspriešanās 
ar ESEK, Komisija iesniedz 16. pantā 
minētajai komitejai ekomarķējuma 
kritēriju priekšlikumu un pēc tam pieņem 
pasākumus, lai izstrādātu atsevišķus 
ekomarķējuma kritērijus katrai produktu 
grupai. Komisija ņem vērā ESEK 
piezīmes un nodrošina pamatojumu un 
dokumentāciju attiecībā uz izmaiņām 
priekšlikumā 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

Pamatojums

Nosakot termiņus, grozījuma mērķis ir atrisināt problēmas, kas saistītas ar kavēšanos pēc 
Komisijas starpdienestu apspriešanās, panākt vienošanos par ekomarķējuma kritēriju 
noteikšanu vai pārskatīšanu. Ierosinātās regulas mērķiem ir ārkārtīgi svarīgi iekļaut vairākas 
produktu kategorijas.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi paredzēt mehānismu, kurā ņemta vērā pastāvīga produktu uzlabošana, 
tostarp arī ekomarķējuma kritēriju derīguma 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 procesam uz ekomarķējumu.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) norāda kritēriju un novērtējuma prasību 
spēkā esības laiku, kas nepārsniedz divus 
gadus.

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi paredzēt mehānismu, kurā ņemta vērā pastāvīga produktu uzlabošana, 
tostarp arī ekomarķējuma kritēriju derīguma 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 procesam uz ekomarķējumu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) norāda produkta mainīguma 
maksimālo pakāpi, kāda pieļaujama 
kritēriju spēkā esības laikā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka kritērijos ir pieļaujama zināma daļa elastības un ir ļoti svarīgi, lai tie nav 
jānosaka no jauna katru reizi, kad produktā notiek nelielas pārmaiņas.

Grozījums Nr. 24

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 

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

4. pantā minētajām kompetentajām 
iestādēm jebkurā 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.

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). Komisijas priekšlikums rada priekšrocības 
tiem produktiem, kuru izcelsme ir ārpus ES, nevis ES produktiem —  ārpus ES produkti var 
tikt reģistrēti jebkuras tādas dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā produkts jau ir laists tirgū 
vai kurā to paredzēts laist tirgū, bet ES produkti jāreģistrē to izcelsmes dalībvalstī. Ar šo 
grozījumu tiek novērsta šī nenormālā situācija un nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret 
visiem produktiem.

Grozījums Nr. 25

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 

3. Reģistrācijas pieteikumu saņēmusī 
kompetentā iestāde par reģistrācijas 
veikšanu ir tiesīga iekasēt maksu, kuras 
apjoms nepārsniedz 1000 eiro un ir  
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maksu, ekomarķējumu izmantot drīkst tikai 
ar nosacījumu, ka maksājums ir veikts 
laikus.

proporcionāla uzņēmuma apjomam. Šo 
maksu aprēķina, pamatojoties uz:

(a) izmaksām, kādas radušās saistībā ar 
kompetento iestāžu sniegto informāciju 
un palīdzību uzņēmumiem, un
(b) reģistrācijas procesa 
administratīvajām izmaksām;
Veicot sistēmas popularizēšanas 
pasākumu, dalībvalstis var nolemt 
neiekasēt nekādus maksājumus. Ja iekasē 
maksu, ekomarķējumu izmantot drīkst tikai 
ar nosacījumu, ka maksājums ir veikts 
laikus.

Pamatojums

Ierosinātā maksa 200 eiro apmērā nenoliedzami ir pārāk zema, un ar to pat nevar segt 
reģistrācijas izmaksas. Nav arī taisnīgi piemērot vienādu maksu uzņēmumiem, neatkarīgi no 
to apjoma. Galu galā tas atņem dalībvalstīm līdzekļus, kurus tās varētu izmantot 
ekomarķēšanas popularizēšanai un vispārējai sistēmas uzturēšanai. Dalībvalstīm jādod 
iespēja pašām piemērot izmaksu ziņā efektīvu maksas līmeni, vai pat atbrīvot pieteikuma 
iesniedzējus no maksas vispār.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

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 2. punktā minētos 
dokumentus, kā arī produkta atbilstību 
saskaņā ar 8. pantu Komisijas 
pieņemtajiem kritērijiem. 

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

Ja visi vajadzīgie dokumenti ir iesniegti, 
kas apliecina, ka produkts atbilst 
kritērijiem un reģistrācija atbilst 
novērtējuma un pārbaudes prasībām, 
kompetentā iestāde katram produktam 
piešķir reģistrācijas numuru.

Pamatojums

Spēkā esošo noteikumu galvenā priekšrocība līdz šim ir bijusi to augstā uzticamība, kuru 
nevajadzētu apdraudēt, elastīguma dēļ pirms piešķiršanas atceļot pārbaudes un novērtējuma 
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procedūras. Līdz šim to nodrošināja trešās puses veikta pārbaude.

Grozījums Nr. 27

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 
ekomarķēšanai paredzētā interneta 
portālā.

Pamatojums

Ekomarķējuma atpazīstamību varētu palielināt ar pārredzamu, pamanāmu un 
lietotājdraudzīgu interneta portālu, kurā būtu viegli pieejama informācija.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
9. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ekomarķējumu drīkst izmantot uz 
reģistrētajiem produktiem un ar tiem 
saistītajos reklāmas materiālos.

7. Ekomarķējumu drīkst izmantot uz 
reģistrētajiem produktiem un ar tiem 
saistītajos reklāmas materiālos.
Ekomarķējuma atrašanās vieta ir 
centrāla, un tā skaidri izceļ produktu 
starp citiem ražojumiem.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
9. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ja ekomarķējumu izmanto 
apstrādātiem pārtikas produktiem, kas 

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

Pamatojums

Ar pārtikas produktu izslēgšanu no šīs regulas darbības jomas šā grozījuma mērķis ir 
izvairīties no pretrunām ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem pārtikas jomā, kā arī no 
neskaidrībām patērētājiem. Tas arī ir atbilstīgs dzīves cikla principam, kas ir ārkārtīgi 
svarīgs šajā regulā. Komisija veicinās ekomarķējuma izstrādi attiecībā uz pārstrādātu 
pārtikas produktu un pārtikas jēlproduktu ekoloģisko efektivitāti, kas aptvertu visu produkta 
dzīves ciklu, ņemot vērā pārtikas produktu specifiskumu.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Produktu reģistrējusī kompetentā iestāde 
regulāri vai pēc sūdzību saņemšanas veic 
ar šo reģistrāciju saistītas pārbaudes.
Minētās pārbaudes var veikt izlases veidā.

2. Produktu reģistrējusī kompetentā iestāde 
regulāri vai pēc sūdzību saņemšanas veic 
ar šo reģistrāciju saistītas pārbaudes.
Minētās pārbaudes var veikt izlases veidā.
Komisija nodrošina, ka kompetentās 
iestādes veic regulāras izlases veida 
pārbaudes. Dalībvalstis nodrošina 
kompetentās iestādes ar visu 
nepieciešamo šo pārbaužu veikšanai.

Pamatojums

Kompetento iestāžu pareiza darbība ir ļoti atkarīga no pieejamiem resursiem, kurus 
dalībvalstis tām nodrošina.



PE416.298v02-00 22/25 AD\762960LV.doc

LV

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Mazie un vidējie uzņēmumi

Lai aizsargātu mazos un vidējos 
uzņēmumus, Komisija
(a) nodrošina, ka informācijas biroji, 
kurus paredzēts izveidot saskaņā ar 
plānoto Mazo uzņēmumu aktu, sniedz arī 
informācija par ekomarķējuma sistēmu; 
kā arī 
(b) aktīvi veicina dažādu ekomarķēšanas 
sistēmu tuvināšanu 

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi ņemt vērā MVU administratīvo slodzi un atbilstīgi censties, cik vien iespējams, 
to mazināt.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas ekomarķējuma un valstu 
ekomarķējuma sistēmu līdzāspastāvēšana 
jānodrošina ar paraugprakšu apmaiņu. 
Turklāt Kopienas ekomarķējuma sistēma 
var veicināt ekomarķētus produktus 
attiecīgo valstu tirgos un var veicināt 
ekomarķētu produktu ienākšanu citu 
dalībvalstu tirgos.



AD\762960LV.doc 23/25 PE416.298v02-00

LV

Grozījums Nr. 33

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, informācijas kampaņas 
patērētājiem, ražotājiem, publisko 
iepirkumu organizētājiem, tirgus 
dalībniekiem, mazumtirgotājiem un plašai 
sabiedrībai un izplatot informāciju caur 
attiecīgo ekomarķējuma interneta portālu, 
tādējādi atbalstot ekomarķējuma sistēmas 
attīstību. Kaut arī ekomarķējuma sistēmas 
tirgvedība paliek valstu kompetencē, lai 
labāk atspoguļotu patērētāju izvēli katrā 
dalībvalstī, tomēr izstrādā arī kopīgu 
tirgvedību, nodrošinot vadību un 
koordināciju, lai veicinātu paraugprakšu 
apmaiņu un izstrādātu konkrētus rīcības 
plānus Kopienas līmenī.
Valsts sektors aktīvāk iesaistās 
ekomarķējuma sistēmas popularizēšanā, 
gan rādot piemēru attiecībā uz Kopienas 
vides mērķu sasniegšanu, gan rīkojoties 
kā patērētājam. Tāpēc, kad Kopienas 
iestādes un valsts varas iestādes 
publiskajā iepirkumā iepērk produktus, 
kuriem ir noteikti ekomarķējuma kritēriji, 
šiem produktiem jāatbilst vismaz 
Kopienas ekomarķējuma sistēmas 
prasībām.

Pamatojums

Tirgvedības kampaņām, lai tās būtu efektīvākas, jāatbilst katra tirgus īpašajām vajadzībām.
Publiskais iepirkums varētu būt ļoti efektīvs līdzeklis ekomarķētu produktu veicināšanai ne 
tikai tāpēc, ka dalībvalstis rādītu piemēru patērētājiem, bet arī tāpēc, lai izšķiroši veicinātu 
videi draudzīgu produktu pieprasījumu tirgū.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sagatavo rokasgrāmatu ar norādījumiem 
par ekomarķējuma kritēriju izmantošanu 
iestādēm, kuras slēdz līgumus par 
publiskajiem iepirkumiem.

Sagatavo rokasgrāmatu, kas tulkota visās 
oficiālajās Kopienas valodās, ar 
norādījumiem par ekomarķējuma kritēriju 
izmantošanu iestādēm, kuras slēdz līgumus 
par publiskajiem iepirkumiem.

Piezīme. Komisija nodrošinās pieteikumu 
iesniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
paredzētās lietotāja rokasgrāmatas paraugu 
un iestādēm, kas slēdz līgumus par 
publiskajiem iepirkumiem, paredzētās 
lietotāja rokasgrāmatas paraugu.

Piezīme. Komisija nodrošinās pieteikumu 
iesniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
paredzētās lietotāja rokasgrāmatas paraugu 
un iestādēm, kas slēdz līgumus par 
publiskajiem iepirkumiem, paredzētās 
lietotāja rokasgrāmatas paraugu, kas abi 
tulkoti visās oficiālajās Kopienas valodās.

Pamatojums

Rokasgrāmatas un paraugu tulkošana veicinās piemērošanas procedūru, kura uzņēmumiem 
jāizpilda, lai iegūtu ekomarķējumu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.a punkts (jauns) (II pielikuma beigās)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekomarķējuma noformējumu noteiks 
katras dalībvalsts kompetentās iestādes, 
izmantojot attiecīgās dalībvalsts oficiālo 
valodu vai valodas tā, lai teksts būtu 
ekvivalents oriģinālam angļu valodā
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