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ĪSS PAMATOJUMS

Regulas par Kopienas ekomarķējuma sistēmu vispārējais mērķis ir veicināt produktu 
ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu un pakalpojumu ilgtspējīgu sniegšanu un izmantošanu.
Brīvprātīgā ekomarķējuma sistēma tika ieviesta, lai patērētājiem palīdzētu atrast labākos 
tirgus dalībniekus. Šī atzinuma referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu pārskatīt 
ekomarķējuma sistēmu un centienus novērst pašreizējās sistēmas trūkumus.

Ekomarķējuma sistēma ir daļa no ilgtspējīga patēriņa un ražošanas rīcības plāna un 
ilgtspējīgas rūpniecības politikas. Uzsverot minētā rīcības plāna vispārējo nozīmi, referente 
pilnībā atbalsta vispārējos mērķus, kas izvirzīti priekšlikumā par ekomarķējuma sistēmu. Šajā 
kontekstā ir atzinīgi jāvērtē centieni nostiprināt pašreizējo sistēmu, samazinot ar to saistītās 
izmaksas un birokrātiju un padarot to plašāk atpazīstamu. Ir svarīgi arī veicināt saskaņošanu 
ar citām ekomarķējuma sistēmām, lai nodrošinātu konsekvenci un nepieļautu iekšējā tirgus 
sadrumstalošanos.

Referente atzinīgi vērtē ikgadējo maksājumu atcelšanu, kas ir īpaši svarīga MVU. Standarta 
dokumentācijas ieviešana attiecībā uz kritērijiem, lai lietotājiem būtu vieglāk to izmantot, arī 
ir svarīga, tomēr referente vēlas uzsvērt, ka nepietiek pārskatīt tikai kritēriju „formu” vien, 
vienlaikus nepārskatot to faktisko saturu.

Taču šķiet, ka ekomarķējuma sistēmas pārskatīšana galvenokārt ir administratīvs un 
procesuāls pasākumus un ka ar to netiek novērsti trūkumi principos, kuri ir pamatā 
pašreizējiem ekomarķējuma kritērijiem attiecībā uz produktiem. Lielākajā daļā gadījumu 
pašreizējie kritēriji neatspoguļo patiesu aprites cikla pieeju. Referente uzskata, ka kritērijiem 
ir jāattiecas ne vien uz gala produktiem, bet arī uz tādiem aspektiem kā ražošanas process, 
patēriņa modeļi, patērētāju uzvedība un klimata pārmaiņas. Tādēļ ir nepieciešams būtiski 
pārskatīt pašreizējos produktu kritērijus, lai atspoguļotu plašāku ilgtspējības koncepciju un 
patiesu aprites cikla perspektīvu. Tāpat ir svarīgi, lai ekomarķējuma sistēma būtu savietojama 
ar esošajiem ES tiesību aktiem (REACH, Klasifikācijas un marķēšanas regulu) un lai tā
nenoteiktu atšķirīgu pieeju. Turklāt ir īpaši nozīmīgi, lai kritēriju izstrādes pamatā būtu 
zinātniski pierādījumi.

Šķiet, ka pašreizējā priekšlikuma mērķis ir produktiem, kuru izcelsmes vieta atrodas ārpus 
ES, sniegt noteiktas priekšrocības, salīdzinot ar ES produktiem. Pirmos no minētajiem 
produktiem var reģistrēt jebkuras tādas dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā produktu 
paredzēts laist tirgū vai kurā tas jau ir laists tirgū, bet otrie ir jāreģistrē dalībvalstī, kura ir 
attiecīgā produkta izcelsmes vieta.

Referente pauž nožēlu, ka Komisija, ierosinot ekomarķējuma sistēmu attiecināt arī uz 
ierobežotu pārtikas produktu un dzērienu klāstu, vēlas ņemt vērā tikai dažus no dzīves cikla 
posmiem, proti, pārstrādi, transportēšanu un iepakošanu. Pārtikas produktiem un dzērieniem 
vislielākā ietekme uz vidi ir lauksaimniecības ražošanas posmā un patēriņa posmā, un nav 
saprotams, kāpēc abi šie svarīgie dzīves cikla posmi nav iekļauti Komisijas novērtējumā. Nav 
arī saprotams tas, kāpēc ekomarķējuma sistēmai jāattiecas uz pārstrādātiem pārtikas 
produktiem, bet ne uz svaigiem pārtikas produktiem. Tāpēc referente uzskata, ka ir jāsaglabā 
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atbrīvojums no regulas prasībām, kas pašlaik pastāv attiecībā uz visiem pārtikas produktiem 
un dzērieniem.

Pašlaik būtiski atšķiras iestāžu īstenotā pieeja un interpretācija, un tas izraisa iekšējā tirgus 
sadrumstalošanos. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu saskaņots ekomarķējuma pieteikumu 
izskatīšanas process un ilgums valstu kompetentajās iestādēs.

Nozīmīgi ir arī tas, lai būtu mehānisms, ar ko varētu ņemt vērā produktu pastāvīgo 
pilnveidošanu. Pašlaik produktu kritēriji ir noteikti ilgiem laika posmiem (piemēram, 3 gadi) 
un nav elastīgi. Tāpēc ir grūti nedaudz izmainīt formulējumus, lai iekļautu, piemēram, jaunas, 
ilgtspējīgākas sastāvdaļas un lai pielāgotos tehniskajam progresam, bet ir jāatkārto viss 
process un no jauna jāiesniedz ekomarķējuma pieteikums.

Visbeidzot, ir svarīgi pastiprināt centienus attiecībā uz patērētāju informēšanu par 
ekomarķējumu, tostarp arī izveidojot oficiālu Eiropas tīmekļa vietni, kurā tiktu sniegta visa 
attiecīgā informācija un būtu minēti prakses piemēri.

Referente ir pārliecināta, ka sakarā ar patērētāju spēju mainīt patēriņa modeļus un izvēlēties 
ilgtspējīgāk, ir svarīgi viņiem palīdzēt to izdarīt. Minētais priekšlikums šajā ziņā ir nozīmīgs 
līdzeklis, un ierosinātie grozījumi to vēl vairāk nostiprinās.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 

(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 
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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.

vides raksturlielumiem, kas sasniegti 
attiecībā uz šādiem produktiem Kopienas 
tirgū. Minētajiem kritērijiem jābūt 
vienkārši saprotamiem un izmantojamiem, 
un tāpēc tiem jāattiecas tikai uz 
svarīgākajiem produktu radītā vides 
ietekmējuma aspektiem visā to dzīves 
ciklā, tostarp gan ražošanas, gan 
izmantošanas posmā.

Pamatojums

 Nosakot ekomarķējuma kritērijus, jāņem vērā viss produkta dzīves cikls. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai izvairītos no pretrunīgām pieejām 
drošības novērtējumam, ekomarķējuma 
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. 3

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai palielinātu Kopienas 
ekomarķējuma sistēmas izmantošanu, 
turpmāk pārskatot regulu, būs 
nepieciešams skaidri pāriet no vislabāko 
10 % produktu kritērija uz pakāpju 
sistēmu katrā produktu kategorijā, 
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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 marķējumam un to saņemt 
vajadzētu būt iespējai katram produktam no ikvienas produktu grupas un saskaņā ar pakāpju 
sistēmu A vai B, vai C pakāpes norādītu produkta vides raksturlielumus.

Grozījums Nr. 4

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, 
informācijas un izglītības kampaņas, ir 
jāpalielina sabiedrības informētība par 
Kopienas ekomarķējuma sistēmu, lai 
patērētāji izprastu marķējuma nozīmi un 
spētu izdarīt apzinātu izvēli.

Pamatojums

Informācijas un izglītības kampaņas ir nozīmīgs saziņas veids, lai nodrošinātu to, ka tuvākajā 
laikā patērētāji atpazīst Ekomarķējumu. 

Grozījums Nr. 5

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 
ekomarķējuma sistēmas un individuālu tās 
dalībvalstu ekomarķējuma sistēmu 
saskaņošana.

(10) Lai atvieglotu ar vides marķējumu 
apzīmēto produktu virzīšanu tirgū valstu un 
Kopienas mērogā un nemulsinātu 
patērētājus, jāveicina arī Kopienas 
ekomarķējuma sistēmas un individuālu tās 
dalībvalstu ekomarķējuma sistēmu 
saskaņošana, kā arī, lai informētu 
patērētājus, jāizveido oficiāla ES tīmekļa 
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vietne, kurā būtu apkopota visa ES 
ekomarķējuma informācija un prakses 
visās oficiālajās Kopienas valodās. 
Turklāt vietējos tirgos ir jāpopularizē 
produkti ar Kopienas vai valstu 
ekomarķējumu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir jāatzīst — lai arī pateicoties 
valstu ekomarķējumam, ir pieaugusi 
patērētāju informētība, šīs regulas mērķis 
ir ilgtermiņā izveidot Kopienas 
ekomarķējumu ilgtermiņā, kurš aizstās 
valstu un reģionālos ekomarķējumus.

Pamatojums

Ekomarķējums ir vienīgā oficiālā sistēma iekšējā tirgū. Pašreizējās valstu un reģionālās 
ekomarķējuma sistēmas attiecas uz iekšējo tirgu tikai daļēji. Jaunās regulas mērķis ir 
paplašināt ekomarķējuma izmantošanu, lai izvairītos no ekomarķējuma sistēmu proliferācijas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Produktiem piemērojamos vides 
raksturlielumus nosaka, pamatojoties uz 
labākajiem vides raksturlielumiem, kas 
sasniegti attiecībā uz šādiem produktiem 
Kopienas tirgū. Tālab tiek novērtēti 
būtiskākie, zinātniski pierādītie vidi 
ietekmējošie faktori produkta pilnā 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. Līdz ...* 
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pastāvošie ekomarķēšanas kritēriji 
dažādām produktu grupām tiks pārskatīti, 
lai nodrošinātu to pilnīgu atbilstību 
produkta pilna aprites cikla pieejai, kas 
izklāstīta šajā pantā.
___________

*18 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

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 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. 8

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts  b un c apakšpunkti

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;

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

(c) norāda kritēriju un novērtējuma prasību 
spēkā esības laiku, kas nepārsniedz divus 
gadus;
(ca) norāda produkta mainīguma pakāpi, 
kāda pieļaujama derīguma laikā.

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 uz ekomarķējumu procesam.
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Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai varētu izmantot ekomarķējumu, 
ražotāji, importētāji, pakalpojumu 
sniedzēji, vairumtirgotāji vai 
mazumtirgotāji, kuri vēlas izmantot 
ekomarķējumu, reģistrējas vienā no 
4. pantā minētajām kompetentajām 
iestādēm jebkurā no dalībvalstīm, kurā 
produktu paredzēts laist tirgū vai kurā tas 
jau ir laists 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.

Pamatojums

 Grozījuma mērķis ir vienkāršot reģistrāciju, norādot, ka to var veikt jebkuras 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 izcelsmes 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 produktu ražotājiem.
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Grozījums Nr. 10

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 visi vajadzīgie dokumenti ir akceptēti, 
kompetentā iestāde katram produktam 
piešķir reģistrācijas numuru. Kompetentā 
iestāde pabeidz procedūru četru mēnešu 
laikā pēc pieteikuma iesniegšanas 
datuma.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Reģistrācijas pieteikumu saņēmusī 
kompetentā iestāde par reģistrācijas 
veikšanu ir tiesīga iekasēt maksu, kuras 
apjoms nepārsniedz 1000 eiro un to 
nosaka atbilstīgi uzņēmuma apjomam. 
Maksu aprēķina, pamatojoties uz: 
(a) kompetentās iestādes izmaksām par 
informācijas un palīdzības sniegšanu 
uzņēmumam;
(b) reģistrācijas procesa 
administratīvajām izmaksām.
Lai veicinātu ekomarķēšanas sistēmas 
ieviešanu, dalībvalstis var nolemt 
neiekasēt maksu. Ja iekasē maksu, 
ekomarķējumu izmantot drīkst tikai ar 
nosacījumu, ka maksājums ir veikts laikus.

Pamatojums

Joprojām ir noteiktas tikai 26 produktu grupas un tikai aptuveni 500 uzņēmumu ražo 
ekomarķētus produktus. Pašreizējās marķējuma sistēmas atpazīstamība un ražotāju dalības 
līmenis ir zems. Lai veicinātu uzņēmumu līdzdalību sistēmā, jo īpaši MVU līdzdalību, 
reģistrācijas maksai nevajadzētu pārsniegt 100 eiro. 



AD\764126LV.doc 11/13 PE415.324v02-00

LV

Grozījums Nr. 12

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. 13

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 un 
informācijas kampaņas patērētājiem, 
ražotājiem, publisko iepirkumu 
organizētājiem, tirgus dalībniekiem, 
mazumtirgotājiem un plašai sabiedrībai un 
tādējādi atbalstot ekomarķējuma sistēmas 
attīstību, un turklāt veicinot vispārīgākas 
vides izglītības pasākumus plašākai 
sabiedrībai, lai atbalstītu patērētāju vides 
apziņas veidošanos un veicinātu Kopienas 
ekomarķējuma izplatību un 
atpazīstamību.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir tiesības palielināt 9. panta 
3. punktā paredzētās maksas maksimālo 

Komisijai ir tiesības palielināt 9. panta 
3. punktā paredzētās maksas maksimālo 
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apjomu un veikt grozījumus pielikumos. apjomu un veikt grozījumus pielikumos 
tikai tādā apjomā, lai ar šo palielināšanu 
segtu reģistrācijas izmaksas.

Pamatojums

Nav saprotams, kādā mērā Komisija var palielināt maksimālo apjomu un kādos apstākļos. 
Lai izvairītos no nenoteiktības šajā jautājumā, maksimālo maksas apjomu var palielināt 
vienīgi tiktāl, cik nepieciešams, lai segtu ar reģistrāciju saistītos izdevumus.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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