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Frédérique Ries
Sistēma ekodizaina prasību noteikšanai attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem un 
Eiropas Padomes Direktīvas Nr. 92/94/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr. 
96/97/EK un Nr. 2000/55/EK grozīšanai.

Padomes kopējā nostāja (11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta grozījumi

Grozījumu iesniedzaPeter Liese

25. grozījums
VIRSRAKSTS

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar 
ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina 
prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem 
ražojumiem un ar ko groza Eiropas Padomes 
Direktīvu Nr. 92/42/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvas 
Nr. 96/57/EK un Nr. 2000/55/EK

(Neattiecas uz angļu valodas variantu)

Or. de

Pamatojums

(Neattiecas uz angļu valodas variantu)



PE 353.671v01-00 2/77 AM\557898LV.doc

LV                       Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedzaJonas Sjöstedt

26. grozījums
1. ATSAUCE

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. pantu,

Or. en

Pamatojums

Ar priekšlikums, kas ir balstīts uz 95. pantu, tiek riskēts sašaurināt to valstu vides/enerģijas 
prasības, kas vēlas pārsniegt Eiropas Savienības (turpmāk – EU) prasības. Tas ir īpaši svarīgi 
attiecībā uz kaitīgām vielām un šī jautājuma reģionālo nozīmību, piemēram, ūdens efektivitātes 
vai siltumnīcas efekta gāzes kvotas saskaņā ar Kioto saistībām. Turklāt vispārzināms ir fakts, ka 
valstu iniciatīvas skubina turpmāku EU rīcību un šo būtisko politikas virzienu nedrīkst vājināt. Ir 
arī citi ražošanas politikas gadījumi, kas balstīti uz 175. pantu, piemēram, direktīva Nr. 1999/32 
par sēra saturu šķidrā kurināmā veidos, kas saskan ar prasībām par sēra saturu degvielā, taču 
ļauj dalībvalstīm brīvi izvēlēties, nosakot stingrākas prasības pēc savas izvēles.

Grozījumu iesniedzaClaude Turmes

27. grozījums
1. ATSAUCE

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. un 175. pantu,

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis visupirms ir augstā līmenī aizsargāt veselību un vidi, veicināt samazinātu 
resursu izmantošanu, kā arī ar efektīvu pieprasījumu veicināt enerģijas drošību.
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Grozījumu iesniedzaClaude Turmes

28. grozījums
1. A apsvērums (jauns)

(1a) Kopienas Sestās vides rīcības 
programmas mērķi tiks sasniegti, veicinot 
ekoloģiski pamatotu un ilgtspējīgu 
ražojumu dizainu, kā arī veicinot 
operatīvus pasākumus piesārņojuma 
novēršanai, piemēram, ar ražošanu 
saistītos pasākumos stimulējot ražojumu 
ilgizturību, otrreizēju lietošanu un 
pārstrādi, kā arī izņemot no apgrozības 
atsevišķas vielas un materiālus.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķi ir balstīti uz Kopienas vides politiku, kā tādi tie arī attiecīgi jāatceras. Šis 
teksts ir balstīts uz mērķiem, kas formulēti Sestajā vides rīcības programmā.

Grozījumu iesniedzaClaude Turmes

29. grozījums
1. B apsvērums (jauns)

(1b) Kopienas Sestā vides rīcības 
programma ir saskaņā ar rīcību par dabas 
resursu ilgtspējīgu vadību un izlietošanu ar 
mērķi nodrošināt, lai resursu patēriņš un 
ar to saistītās ietekmes nepārsniedz 
ekoloģisko kapacitāti un nepārrauj saikni 
starp ekonomisko izaugsmi un izlietotajiem 
resursiem. Šie mērķi jāsasniedz, ņemot vērā 
vides aprites cikla pieeju, kā noteikts 
ražojumu vienotā politikā un Kopienas 
stratēģijā par atkritumu vadību ar 
prioritāšu rīcības līdzekļiem, tai skaitā, 
iegūšanas un ražošanas metožu, kā arī 
tehnikas veicināšana, lai atbalstītu 
izejvielu, enerģijas, ūdens un citu resursu 
ekoloģiski efektīvu un ilgtspējīgu 
izmantošanu.

Or. en
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Pamatojums

Šīs direktīvas mērķi ir balstīti uz Kopienas vides politiku, kā tādi tie arī attiecīgi jāatceras. Šis 
teksts ir balstīts uz mērķiem, kas formulēti Sestajā vides rīcības programmā. Pašreizējam 
direktīvas projektam trūkst jebkāda atsauce uz pastāvošajiem EU vides un veselības aizsardzības 
uzdevumiem un mērķiem. Atsauce uz 6. vides rīcības programmu nav pietiekama. Nosakot 
politiskos mērķus enerģiju patērējošo ražojumu ražošanai, vajadzīgas skaidras un precīzas 
atsauces uz politiskajiem centieniem, parādot, ka komitoloģijā jāpieņem vēl daudz lēmumu.

Grozījumu iesniedzaJonas Sjöstedt

30. grozījums
1. A APSVĒRUMS (jauns)

(1a) Sestās Kopienas vides rīcības 
programmas mērķi tiks sasniegti, ņemot 
vērā vides aprites cikla pieeju, kā tas 
noteikts ražojumu vienotā politikā un 
Kopienas stratēģijā par atkritumu vadību 
ar ekoloģiski pamatotu un ilgtspējīgas 
ražojumu dizaina veicināšanu, kā arī 
saskaņojot operatīvus pasākumus, lai 
veicinātu resursu izšķērdēšanas novēršanu, 
piemēram, ar ražošanu saistītiem 
pasākumiem stimulējot ražojumu 
ilgizturību, otrreizēju lietošanu un 
pārstrādi, kā arī izņemot no apgrozības 
atsevišķas vielas un materiālus.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķi ir balstīti uz Kopienas vides politiku, kā tādi tie arī attiecīgi jāatceras. Šis 
teksts ir balstīts uz mērķiem, kas formulēti Sestajā vides rīcības programmā.

Grozījumu iesniedzaJonas Sjöstedt

31. grozījums
1. B APSVĒRUMS (jauns)

(1b) Kopienas Sestā vides rīcības 
programma ir saskaņā ar rīcību par dabas 
resursu ilgtspējīgu vadību un izlietošanu ar 
mērķi nodrošināt, lai resursu patēriņš un 
ar to saistītās ietekmes nepārsniedz 
ekoloģisko kapacitāti un nepārrauj saikni 
starp ekonomisko izaugsmi un izlietotajiem 
resursiem. Šie mērķi jāsasniedz, ņemot vērā 



AM\557898LV.doc 5/77 PE 353.671v01-00

Ārējais tulkojums LV

vides aprites cikla pieeju, kā noteikts 
ražojumu vienotā politikā un Kopienas 
stratēģijā par atkritumu vadību ar 
prioritāšu rīcības līdzekļiem, tai skaitā, 
iegūšanas un ražošanas metožu, kā arī 
tehnikas veicināšana, lai atbalstītu 
izejvielu, enerģijas, ūdens un citu resursu 
ekoloģiski efektīvu un ilgtspējīgu 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķi ir balstīti uz Kopienas vides politiku, kā tādi tie arī attiecīgi jāatceras. Šis 
teksts ir balstīts uz mērķiem, kas formulēti Sestajā vides rīcības programmā. Pašreizējam 
direktīvas projektam trūkst jebkāda atsauce uz pastāvošajiem EU vides un veselības aizsardzības 
uzdevumiem un mērķiem. Atsauce uz 6. vides rīcības programmu nav pietiekama. Nosakot 
politiskos mērķus enerģiju patērējošo ražojumu ražošanai, vajadzīgas skaidras un precīzas 
atsauces uz politiskajiem centieniem, parādot, ka komitoloģijā jāpieņem vēl daudz lēmumu.
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Grozījumu iesniedzaAnders Wijkman

32. grozījums
12. APSVĒRUMS

(12) 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 (turpmāk - UNFCCC), un skarot 
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 var veicināt arī 
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, kas notika 
Johannesburgā 2002. gada septembrī.

(12) 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 (turpmāk - UNFCCC), un skarot 
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 var veicināt arī 
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, kas notika 
Johannesburgā 2002. gada septembrī.

Pienācīga atzinība jāpiešķir iespējamiem 
vides ieguvumiem, ko nodrošina – ne 
mazāk svarīgajā enerģiju patērējošo 
ražojumu jomā – ražojumu pārveidošana 
par pakalpojumiem. Pasākumi jāizpēta, lai 
stimulētu uzņēmējdarbības kopienas rīcību 
radīt pārmaiņas šajā virzienā.

Or. en

Pamatojums

Enerģijas ražotspēju un materiālus var būtiski samazināt daudzās ražojumu nozarēs, ja tā vietā 
patērētāju produktus pārveidotu par pakalpojumiem. Var tikt minēti daudzi piemēri, piemēram, 
televīzijas pakalpojumu izīrēšana vai veļas mazgāšanas pakalpojumu izīrēšana tā vietā, lai 
pirktu televizoru vai veļas mašīnu, vai arī automātiskā atbildētāja aizstāšana ar automātiskās 
atbildēšanas pakalpojumu utt. Šādu pakalpojumu izveide stimulē dematerializāciju, un 
ražotājiem tiek dots tiešs stimuls izveidot ražojumus, kas ir energoefektīvi un kuri ilgā laika 
periodā ir viegli uzturami un labojami.
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Grozījumu iesniedzaPeter Liese

33. grozījums
12. A APSVĒRUMS (jauns)

(12a) Enerģijas patēriņa samazināšana ir 
svarīgs Eiropas vides politikas aspekts, kas 
noteikts, piemēram, Eiropas Klimata 
pārmaiņu programmā (turpmāk – ECCP), 
konsultējoties ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma 18. un 80. grozījums.

Grozījumu iesniedzaAnders Wijkman

34. grozījums
13. APSVĒRUMS

(13) Ekodizaina prasību līmenis parasti būtu 
jānosaka, pamatojoties uz tehnisko, 
ekonomisko un vides analīzi. Metodes 
elastīgums, nosakot prasību līmeni, var 
strauji uzlabot ekoloģiskos raksturlielumus 
vieglākā ceļā. Būtu jāapspriežas ar 
iesaistītajām ieinteresētajām pusēm, un tām 
būtu aktīvi jāsadarbojas analīzes veikšanā. 
Nosakot obligātos pasākumus, ir 
nepieciešams organizēt apspriedes ar 
iesaistītajām pusēm. Šādas apspriedes var 
uzsvērt vajadzību paredzēt ieviešanu pa 
posmiem vai pārejas pasākumus. 
Starpposma mērķu ieviešana paaugstina 
politikas prognozējamību, ļauj pielāgot 
ražojuma izstrādes ciklus un veicina 
ilgtermiņa plānošanu par labu iesaistītajām 
pusēm.

(13) Ekodizaina prasību līmenis parasti būtu 
jānosaka, pamatojoties uz tehnisko, 
ekonomisko un vides analīzi. Metodes 
elastīgums, nosakot prasību līmeni, var 
strauji uzlabot ekoloģiskos raksturlielumus 
vieglākā ceļā. Būtu jāapspriežas ar 
iesaistītajām ieinteresētajām pusēm, un tām 
būtu aktīvi jāsadarbojas analīzes veikšanā. 
Nosakot obligātos pasākumus, ir 
nepieciešams organizēt apspriedes ar 
iesaistītajām pusēm. Šādas apspriedes var 
uzsvērt vajadzību paredzēt ieviešanu pa 
posmiem vai pārejas pasākumus. 
Starpposma mērķu ieviešana paaugstina 
politikas prognozējamību, ļauj pielāgot 
ražojuma izstrādes ciklus un veicina 
ilgtermiņa plānošanu par labu iesaistītajām 
pusēm.

Analīzē (īpaši vides aprites cikla izmaksu 
analīzē) būtu jāizmanto starptautiskā 
salīdzinošā novērtēšana.
Nosakot prasību līmeņa izveidošanas 
metodes, "pakalpojumu dizainam" 
(funkcionālā un sistēmas ziņā) 
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salīdzinājumā ar "ražojumu dizainu" jābūt 
daļai no salīdzinošās novērtēšanas procesa.

Or. en

Pamatojums

Enerģijas ražotspēju un materiālus var būtiski samazināt daudzās ražojumu nozarēs, ja tā vietā 
patērētāju produktus pārveidotu par pakalpojumiem. Var tikt minēti daudzi piemēri, piemēram, 
televīzijas pakalpojumu izīrēšana vai veļas mazgāšanas pakalpojumu izīrēšana tā vietā, lai 
pirktu televizoru vai veļas mašīnu, vai arī automātiskā atbildētāja aizstāšana ar automātiskās 
atbildēšanas pakalpojumu utt. Šādu pakalpojumu izveide stimulē dematerialziāciju, un 
ražotājiem tiek dots tiešs stimuls izveidot ražojumus, kas ir energoefektīvi un kuri ilgā laika 
periodā ir viegli uzturami un labojami.

Grozījumu iesniedzaPeter Liese un Karl-Heinz Florenz

35. grozījums
13. A APSVĒRUMS (jauns)

(13a) Tāda valsts kā, piemēram, Japāna ir 
ieviesusi pretenciozas metodes, lai noteikti 
ekodizaina energoefektivitātes prasības. Lai 
nodrošinātu Eiropas ražotāju 
konkurētspēju nākotnē, Komisijai, nosakot 
īpašas prasības saskaņā ar individuālajiem 
īstenošanas pasākumiem, rūpīgi jāapsver 
šādas iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā atliktais 21. grozījums.

Grozījumu iesniedzaAnders Wijkman

36. grozījums
13. A APSVĒRUMS (jauns)

(13a) Šī direktīva neaizkavē Dalībvalstis no 
daudz stingrāku ekodizaina prasību 
saglabāšanas vai ieviešanas enerģiju 
patērējošiem ražojumiem saskaņā ar 
Līgumu, lai sasniegtu augstu vides, 
veselības aizsardzības un enerģijas 
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piegādes drošības līmeni. Direktīva Nr. 
98/34/EK attiecas uz jebkuru šādu valsts 
pasākumu.
Ja dalībvalstis saglabā vai ievieš daudz 
stingrākas ekodizaina prasības enerģiju 
patērējošiem ražojumiem, būtu jāpieliek 
pūles, lai pārliecinātos, ka šādas prasības 
nenonāk pretrunā ar ekodizaina prasībām, 
kas nolemtas EU līmenī.

Or. en

Pamatojums

Balstīts uz 61. grozījumu Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā, Kopējās nostājas 20. apsvērumu 
un F. Ries iesniegto 27. grozījumu. Galvenais šīs direktīvas mērķis ir vides aizsardzība. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja papildināt šīs direktīvas prasības, ņemot vērā īpašus pastāvošos 
apstākļus (piemēram, klimata atšķirības, Kioto prasības, īpašus ekoloģiskos apstākļus). 
Direktīvas piemēri, kad 95. pants ir papildināts ar stingrākiem valstu noteikumiem, ir: Direktīva 
Nr. 90/314, 93/13, 01/95 un 94/62.

Grozījumu iesniedzaPeter Liese un Karl-Heinz Florenz

37. grozījums
14. APSVĒRUMS

(14) Prioritāte ir jādod alternatīvajiem
pasākumiem, kā nozares pašregulācija, ja 
šādi pasākumi var veicināt politikas mērķu 
sasniegšanu ātrāk vai ar mazākām 
izmaksām, nekā ar obligātajām prasībām. 
Tiesību akti varētu būt nepieciešami, ja 
tirgus spēki neattīstās pareizajā virzienā vai 
to dara nepietiekami ātri.

(14) Būtu jāņem vērā tādi alternatīvie
pasākumi kā nozares pašregulācija, ja šādi 
pasākumi var veicināt politikas mērķu 
sasniegšanu ātrāk vai ar mazākām izmaksām 
nekā obligātās prasības. Pastāvošā vai 
piedāvātā pašregulācija jāattiecina uz to 
pašu neatkarīgo analīzi, ieinteresēto pušu 
vērošanu un uzraudzīšanu kā uz 
īstenošanas pasākumiem. Tiesību akti ir
nepieciešami, ja tirgus spēki neattīstās 
pareizajā virzienā vai dara to nepietiekami 
ātri.

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma 22. grozījums. 
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Grozījumu iesniedzaChris Davies

38. grozījums
14. APSVĒRUMS

(14) Prioritāte ir jādod alternatīvajiem
pasākumiem, kā nozares pašregulācija, ja 
šādi pasākumi var veicināt politikas mērķu 
sasniegšanu ātrāk vai ar mazākām 
izmaksām, nekā ar obligātajām prasībām. 
Tiesību akti varētu būt nepieciešami, ja 
tirgus spēki neattīstās pareizajā virzienā vai 
to dara nepietiekami ātri.

(14) Būtu jāņem vērā tādi alternatīvie
pasākumi kā nozares pašregulācija, ja šādi 
pasākumi var veicināt politikas mērķu 
sasniegšanu ātrāk vai ar mazākām izmaksām 
nekā obligātās prasības. Pastāvošā vai 
piedāvātā pašregulācija jāattiecina uz to 
pašu neatkarīgo analīzi, ieinteresēto pušu 
vērošanu un uzraudzīšanu kā uz 
īstenošanas pasākumiem. Tiesību akti ir
nepieciešami, ja tirgus spēki neattīstās 
pareizajā virzienā vai dara to nepietiekami 
ātri.

Or. en

Grozījumu iesniedzaClaude Turmes

39. grozījums
14. APSVĒRUMS

(14) Prioritāte ir jādod alternatīvajiem
pasākumiem, kā nozares pašregulācija, ja 
šādi pasākumi var veicināt politikas mērķu 
sasniegšanu ātrāk vai ar mazākām 
izmaksām, nekā ar obligātajām prasībām. 
Tiesību akti varētu būt nepieciešami, ja 
tirgus spēki neattīstās pareizajā virzienā vai 
to dara nepietiekami ātri.

(14) Būtu jāņem vērā tādi alternatīvie
pasākumi kā nozares pašregulācija, ja šādi 
pasākumi var veicināt politikas mērķu 
sasniegšanu ātrāk vai ar mazākām izmaksām 
nekā obligātās prasības. Pastāvošā vai 
piedāvātā pašregulācija jāattiecina uz to 
pašu neatkarīgo analīzi, ieinteresēto pušu 
vērošanu un uzraudzīšanu kā uz 
īstenošanas pasākumiem. Tiesību akti ir
nepieciešami, ja tirgus spēki neattīstās 
pareizajā virzienā vai dara to nepietiekami 
ātri.

Or. en

Grozījumu iesniedzaClaude Turmes

40. grozījums
15. APSVĒRUMS
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(15) Pašregulācija, tostarp brīvprātīgās 
vienošanās, ko nozare piedāvā kā 
vienpusējas saistības, var nodrošināt 
strauju progresu ātras un rentablas 
īstenošanas rezultātā un ļauj veikt elastīgu 
un atbilstīgu pielāgošanu tehnoloģiskajām 
iespējām un tirgus vajadzībām.

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedzaMartin Callanan

41. grozījums
20. APSVĒRUMS

(20) Sagatavojot īstenošanas pasākumu, 
Komisijai arī būtu atbilstīgi jāņem vērā tādi 
esošie valsts tiesību akti vides jomā, jo īpaši 
saistībā ar toksiskām vielām, kurus 
dalībvalstis vēlas uzturēt spēkā, 
nesamazinot pašreizējo un attaisnoto 
aizsardzības līmeni dalībvalstīs.

(20) Sagatavojot īstenošanas pasākumu, 
Komisijai arī būtu atbilstīgi jāņem vērā tādi 
esošie valsts tiesību akti vides jomā, jo īpaši 
saistībā ar toksiskām vielām.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Kopienas līguma 95. panta 4. līdz 9. punkts paredz nosacījumus stingrāku valstu tiesību 
aktu paturēšanai vai ieviešanai. Sekundārie tiesību akti nevar neņemt vērā primāros tiesību 
aktus.

Grozījumu iesniedzaGyula Hegyi

42. grozījums
25. APSVĒRUMS

(25) Vienai no saskaņotu standartu 
galvenajām lomām jābūt palīdzības 
sniegšanai ražotājiem, piemērojot 
īstenošanas pasākumus, kas pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu. Šādi standarti varētu 
būt nozīmīgi, nosakot mērīšanas un 
testēšanas metodes. Vispārējo ekodizaina 
prasību gadījumā saskaņoti standarti varētu 
ievērojami palīdzēt ražotājiem noteikt to 
ražojumu ekoloģisko profilu saskaņā ar 
piemērojamā īstenošanas pasākuma 
prasībām. Šajos standartos būtu skaidri 

(25) Vienai no saskaņotu standartu 
galvenajām lomām jābūt palīdzības 
sniegšanai ražotājiem, piemērojot 
īstenošanas pasākumus, kas pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu. Šādi standarti varētu 
būt nozīmīgi, nosakot mērīšanas un 
testēšanas metodes. Vispārējo ekodizaina 
prasību gadījumā saskaņoti standarti būtu 
jāizmanto tikai tad, ja ir ieviests 
salīdzinošais novērtējums. Šajos standartos 
būtu skaidri jānorāda saistība starp to 
noteikumiem un attiecīgajām prasībām. 
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jānorāda saistība starp to noteikumiem un 
attiecīgajām prasībām. Saskaņotu standartu 
mērķim nevajadzētu būt fiksēt 
ierobežojumus vides aspektiem.

Saskaņotus standartus nevajadzētu izmantot 
vides snieguma līmeņa vai prasību mērķa 
līmeņa noteikšanai vai izmainīšanai vides 
aspektiem (piemēram, nosakot ierobežotas 
vērtības).

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu gaidīt vai atļaut, ka ar saskaņotiem standartiem varēs nolemt par vai izmainīt 
ekoloģisko mērķu/raksturlielumu līmeni, ko paredz īstenošanas pasākumos noteiktās prasības. 
Turklāt ne tikai robežlielums nosaka ekoloģiskos raksturlielumus. Jautājums ir daudz plašāks. 
Standartu noteikšanas iejaukšanās varbūtējā ekoloģisko raksturlielumu prasības līmenī, kas 
noteikts īstenošanas pasākumā, var notikt arī, piemēram, izvēloties īpašu novērtēšanas pieeju.
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Grozījumu iesniedzaKarin Scheele

43. grozījums
28. A APSVĒRUMS (jauns)

(28a) Eiropas Konstitūcijas līguma 32. 
panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums 
jāattiecina uz šo direktīvu pēc tās stāšanās 
spēkā. Pēc Eiropas Konstitucionālā līguma 
stāšanās spēkā, kā paredzēts, īstenošanas 
pasākumam jāstājas spēkā, ja vien Eiropas 
Parlaments, rīkojoties tā locekļu lielākās 
daļas vārdā, nav iebildis pret to noteiktā 
laika periodā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Padomes pārfrāzētais 30. grozījums. Tas ir saistīts ar enerģiju patērējošu ražojumu 
(turpmāk – EuP) priekšlikuma pārskatīšanu 19. pantā, un ir svarīgi izveidot atsaukšanas 
mehānismu, lai pārlūkotu regulas deleģēšanu no klasiskā likumdošanas lēmumu pieņemšanas 
procesa uz Komisijas komitoloģijas procedūru. 35. panta 2. punktā rakstīts: "- Eiropas 
Parlaments vai Ministru Padome var nolemt atsaukt deleģēšanu; -deleģētā regula var stāties 
spēkā tikai tad, ja Eiropas Parlaments vai Ministru Padome Eiropas tiesību aktos vai vispārējā 
likumā nav izteikusi iebildumus."

Grozījumu iesniedzaClaude Turmes

44. grozījums
28. A APSVĒRUMS (jauns)

(28a) Eiropas Konstitūcijas līguma 32. 
panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums 
jāattiecina uz šo direktīvu pēc tās stāšanās 
spēkā. Pēc Eiropas Konstitucionālā līguma 
stāšanās spēkā, kā paredzēts, īstenošanas 
pasākumam jāstājas spēkā, ja vien Eiropas 
Parlaments, rīkojoties tā locekļu lielākās 
daļas vārdā, nav iebildis pret to noteiktā 
laika periodā.
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Or. en

Pamatojums

Eiropas Padomes pārfrāzētais 30. grozījums. Tas ir saistīts ar enerģiju patērējošu ražojumu 
(turpmāk – EuP) priekšlikuma pārskatīšanu 19. pantā, un ir svarīgi izveidot atsaukšanas 
mehānismu, lai pārlūkotu regulas deleģēšanu no klasiskā likumdošanas lēmumu pieņemšanas 
procesa uz Komisijas komitoloģijas procedūru. 35. panta 2. punktā rakstīts: "- Eiropas 
Parlaments vai Ministru Padome var nolemt atsaukt deleģēšanu; -deleģētā regula var stāties 
spēkā tikai tad, ja Eiropas Parlaments vai Ministru Padome Eiropas tiesību aktos vai vispārējā 
likumā nav izteikusi iebildumus."

Grozījumu iesniedzaPeter Liese un Karl-Heinz Florenz

45. grozījums
1. PANTA 1. PUNKTS

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

1. Ar šo direktīvu izveido sistēmu, lai 
noteiktu Kopienas ekodizaina prasības 
attiecībā uz enerģiju patērējošiem 
ražojumiem, par prioritāti nosakot 
energoefektivitātes uzlabošanu, lai 
nodrošinātu šo ražojumu brīvu apriti iekšējā 
tirgū.

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma 31. grozījums. 

Grozījumu iesniedzaVittorio Prodi

46. grozījums
2. PANTA 6. PUNKTS

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo EuP, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, un kas ir atbildīga par EuP
atbilstību šai direktīvai, ņemot vērā tās 
laišanu tirgū un/vai nodošanu ekspluatācijā
ar ražotāja paša vārdu vai preču zīmi, vai 
ražotāja paša lietošanai. Ja nav tāda 
ražotāja, kāds definēts pirmajā teikumā, 
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 
EuP, uz ko attiecas šī direktīva, laiž tirgū 
un/vai nodod ekspluatācijā, tiek uzskatīta 

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ir atbildīga par EuP atbilstību 
šai direktīvai ar nolūku laist EuP tirgū ar 
viņa paša vārdu vai preču zīmi, vai viņa 
paša lietošanai.
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par ražotāju;

Or. en

Pamatojums

Komisijas piedāvātā un Parlamenta nelabotā sākotnējā ražotāja definīcija. Kopā ar pirmajā 
lasījumā Parlamenta pieņemto ‘importētāja’ definīciju.

Grozījumu iesniedzaHolger Krahmer

47. grozījums
2. panta 6. punkts

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo enerģiju patērējošus 
ražojumus, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
un kas ir atbildīga par EuP atbilstību šai 
direktīvai, ņemot vērā tās laišanu tirgū 
un/vai nodošanu ekspluatācijā ar ražotāja
paša vārdu vai preču zīmi, vai ražotāja paša 
lietošanai. Ja nav tāda ražotāja, kāds definēts 
pirmajā teikumā, jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas EuP, uz ko attiecas šī 
direktīva, laiž tirgū un/vai nodod 
ekspluatācijā, tiek uzskatīta par ražotāju;

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ir atbildīga par EuP 
projektēšanu un ražošanu, uz kuriem 
attiecas šī Direktīva, ar nolūku laist tos
Kopienas tirgū un/vai nodot ekspluatācijā ar 
viņa paša vārdu vai preču zīmi, vai viņa
paša lietošanai. Ja Kopienā nav tāda ražotāja 
vai pilnvarota pārstāvja, kāds definēts 
pirmajā teikumā, jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas EuP, uz ko attiecas šī 
direktīva, laiž Kopienas tirgū, tiek uzskatīta 
par ražotāju;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā ‘ražotāja’ definīcija ir nepilnīga un var izraisīt sabiedriska labuma piesavināšanos. 
Šī definīcija nodrošina, ka tirgus uzraudzības iestādēm vienmēr būs kontaktpunkts Kopienā, kas 
atbildīgs par EuP atbilstību. 

Grozījumu iesniedzaEija-Riitta Korhola un Martin Callanan

48. grozījums
2. PANTA 6. PUNKTS

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo EuP, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, un kas ir atbildīga par to atbilstību 
šai direktīvai, ņemot vērā tās laišanu tirgū 
un/vai nodošanu ekspluatācijā ar ražotāja 
paša vārdu vai preču zīmi, vai ražotāja paša 
lietošanai. Ja nav tāda ražotāja, kāds definēts 
pirmajā teikumā, jebkura fiziska vai 

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ir atbildīga par EuP
projektēšanu un tā atbilstību šai Direktīvai 
ar nolūku laist tos tirgū un/vai nodot 
ekspluatācijā ar viņa paša vārdu vai preču 
zīmi, vai viņa paša lietošanai. Ja Kopienā
nav tāda ražotāja vai pilnvarota pārstāvja, 
kāds definēts pirmajā teikumā, jebkura 
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juridiska persona, kas EuP, uz ko attiecas šī 
direktīva, laiž tirgū un/vai nodod 
ekspluatācijā, tiek uzskatīta par ražotāju;

fiziska vai juridiska persona, kas EuP, uz ko 
attiecas šī direktīva, laiž tirgū, tiek uzskatīta 
par ražotāju; 

Or. en

Pamatojums

Mūsdienu rūpnieciskās pasaules struktūrā, ražojumu projektēšana, ražošana un to laišana tirgū 
ir darbības, ko var veikt dažādi ekonomiskie dalībnieki. Ar pašreizējās ražotāja definīcijas 
nosacījumiem būtu grūti identificēt "likumīgi atbildīgās puses" saskaņā ar turpmāko īstenošanas 
pasākumu prasībām. Tā kā ražojumu projektēšana ir galvenais šīs direktīvas mērķis, uzmanība 
ražošanas procesā būtu jākoncentrē vairāk uz projektēšanas fāzi un uz tām pusēm, kas ir 
atbildīgas par ražojumu projektēšanu. Tādējādi ražotāja definīcija jāgroza, lai skaidri apvienotu 
atbildību par projektēšanu un ražojuma laišanu tirgū.

Grozījums mēģina precizēt ražotāja definīciju Kopējā nostājā un balstās uz idejām, kas izteiktas 
Parlamenta grozījumu 1. lasījumā, ieviešot importētāja un importētāja atbildības definīciju.

Šī grozījuma nozīmīgums jāskata saistībā ar 7. panta 3. daļai ieteiktajiem grozījumiem, kas 
izskaidro ražotāju saistības, ja EuP dizains tiek izstrādāts ārpus ražotāju organizācijām. 
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Grozījumu iesniedzaPeter Liese un Karl-Heinz Florenz

49. grozījums
2. PANTA 6. PUNKTS

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo EuP, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, un kas ir atbildīga par to atbilstību 
šai direktīvai, ņemot vērā tās laišanu tirgū 
un/vai nodošanu ekspluatācijā ar ražotāja 
paša vārdu vai preču zīmi, vai ražotāja paša 
lietošanai. Ja nav tāda ražotāja, kāds definēts 
pirmajā teikumā, jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas EuP, uz ko attiecas šī 
direktīva, laiž tirgū un/vai nodod 
ekspluatācijā, tiek uzskatīta par ražotāju;

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ir atbildīga par EuP
projektēšanu un tā atbilstību šai Direktīvai 
ar nolūku laist tos tirgū un/vai nodot 
ekspluatācijā ar viņa paša vārdu vai preču 
zīmi, vai viņa paša lietošanai. Ja Kopienā
nav tāda ražotāja vai pilnvarota pārstāvja, 
kāds definēts pirmajā teikumā, jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas EuP, uz ko 
attiecas šī direktīva, laiž tirgū, tiek uzskatīta 
par ražotāju;

Or. en

Pamatojums

Grozījums mēģina precizēt Kopējās nostājas ražotāja definīciju un balstās uz idejām, kas 
izteiktas Parlamenta grozījumu 1. lasījumā, ieviešot importētāja un importētāja atbildības 
definīciju.
Šī grozījuma nozīmīgums jāskata saistībā ar 7. panta 3. daļai ieteiktajiem grozījumiem, kas 
izskaidro ražotāju saistības, ja EuP dizains tiek izstrādāts ārpus ražotāju organizācijām. 

Grozījumu iesniedzaÅsa Westlund

50. grozījums
2. PANTA 6. PUNKTS

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo EuP, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, un kas ir atbildīga par to atbilstību 
šai direktīvai, ņemot vērā tās laišanu tirgū 
un/vai nodošanu ekspluatācijā ar ražotāja 
paša vārdu vai preču zīmi, vai ražotāja paša 
lietošanai. Ja nav tāda ražotāja, kāds definēts 
pirmajā teikumā, jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas EuP, uz ko attiecas šī 
direktīva, laiž tirgū un/vai nodod 
ekspluatācijā, tiek uzskatīta par ražotāju;

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ir atbildīga par EuP 
projektēšanu un ražošanu, uz kuriem 
attiecas šī Direktīva, ar nolūku laist tos 
kopējā tirgū un/vai nodot ekspluatācijā ar 
viņa paša vārdu vai preču zīmi, vai viņa paša 
lietošanai. Ja Kopienā nav tāda ražotāja vai 
pilnvarota pārstāvja, kāds definēts pirmajā 
teikumā, jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas EuP, uz ko attiecas šī direktīva, 
laiž tirgū, tiek uzskatīta par ražotāju;

Or. sv
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Pamatojums

Pašreizējā ‘ražotāja’ definīcija ir nepilnīga un var izraisīt sabiedriska labuma piesavināšanos. 
Komisijas "Rokasgrāmatā direktīvas īstenošanai, kas balstīta uz Jauno un globālo pieeju" 
izmantota ‘ražotāja’ definīcija, kas būtu jālieto arī šajā direktīvā, lai nodrošinātu labāku tirgus 
uzraudzību.

Grozījumu iesniedzaNiels Busk

51. grozījums
2. PANTA 6. PUNKTS

6. “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo EuP, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, un kas ir atbildīga par to 
atbilstību šai direktīvai, ņemot vērā tās 
laišanu tirgū un/vai nodošanu ekspluatācijā 
ar ražotāja paša vārdu vai preču zīmi, vai 
ražotāja paša lietošanai. Ja nav tāda ražotāja, 
kāds definēts pirmajā teikumā, jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas EuP, uz ko 
attiecas šī direktīva, laiž tirgū un/vai nodod 
ekspluatācijā, tiek uzskatīta par ražotāju;

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ir atbildīga par EuP
projektēšanu un ražošanu, uz kuriem 
attiecas šī Direktīva, ar nolūku laist tos 
Kopienas tirgū un/vai nodot ekspluatācijā ar 
viņa paša vārdu vai preču zīmi, vai viņa paša 
lietošanai. Ja Kopienā nav tāda ražotāja vai 
pilnvarota pārstāvja, kāds definēts pirmajā 
teikumā, jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas EuP, uz ko attiecas šī direktīva, 
laiž Kopienas tirgū, tiek uzskatīta par 
ražotāju;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā ‘ražotāja’ definīcija ir nepilnīga un var izraisīt sabiedriska labuma piesavināšanos. 
Komisijas "Rokasgrāmatā direktīvas īstenošanai, kas balstīta uz Jauno un globālo pieeju" 
izmantota ‘ražotāja’ definīcija, kas būtu jālieto arī šajā direktīvā, lai nodrošinātu labāku tirgus 
uzraudzību. Šī definīcija nodrošina, ka tirgus uzraudzības iestādēm vienmēr būs kontaktpunkts 
Kopienā, kas atbildīgs par EuP atbilstību. Saskaņojot šo ražotāja definīciju EuP priekšlikumā ar 
iepriekš minētajā Komisijas rokasgrāmatā doto definīciju, tiks nodrošināta arī saskaņa ar citiem 
normatīvajiem aktiem, kas jau attiecas uz tiem pašiem EuP, kas ir īstenošanas pasākuma 
iespējamais mērķis.

Grozījums īsteno Eiropas Parlamenta nostājas mērķus, kas pieņemti pirmajā lasījumā (skatīt 
Eiropas Padomes gala ziņojuma 36., 48. 1a, 50. un 70. grozījumu). 

Grozījumu iesniedzaChris Davies

52. grozījums
2. PANTA 6. PUNKTS

6) . “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas ražo EuP, uz kuriem 

6) “Ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ir atbildīga par EuP
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attiecas šī direktīva, un kas ir atbildīga par
to atbilstību šai direktīvai, ņemot vērā tās 
laišanu tirgū un/vai nodošanu ekspluatācijā 
ar ražotāja paša vārdu vai preču zīmi, vai 
ražotāja paša lietošanai. Ja nav tāda ražotāja, 
kāds definēts pirmajā teikumā, jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas EuP, uz ko 
attiecas šī direktīva, laiž tirgū un/vai nodod 
ekspluatācijā, tiek uzskatīta par ražotāju;

projektēšanu un tā atbilstību šai Direktīvai 
ar nolūku laist tos tirgū un/vai nodot 
ekspluatācijā ar viņa paša vārdu vai preču 
zīmi, vai viņa paša lietošanai. Ja Kopienā
nav tāda ražotāja vai pilnvarota pārstāvja, 
kāds definēts pirmajā teikumā, jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas EuP, uz ko 
attiecas šī direktīva, laiž tirgū, tiek uzskatīta 
par ražotāju;

Or. en

Pamatojums

Mūsdienu rūpnieciskās pasaules struktūrā, ražojumu projektēšana, ražošana un to laišana tirgū 
ir darbības, ko var veikt dažādi ekonomiskie dalībnieki. Ar pašreizējās ražotāja definīcijas 
nosacījumiem būtu grūti identificēt "likumīgi atbildīgās puses" saskaņā ar turpmāko īstenošanas 
pasākumu prasībām. Tā kā ražojumu projektēšana ir galvenais šīs direktīvas mērķis, uzmanība 
ražošanas procesā būtu jākoncentrē vairāk uz projektēšanas fāzi un uz tām pusēm, kas ir 
atbildīgas par ražojumu projektēšanu. Tādējādi ražotāja definīcija jāgroza, lai skaidri apvienotu 
atbildību par projektēšanu un ražojuma laišanu tirgū.

Grozījums mēģina precizēt ražotāja definīciju Kopējā nostājā un balstās uz idejām, kas izteiktas 
Parlamenta grozījumu 1. lasījumā, ieviešot importētāja un importētāja atbildības definīciju.

Šī grozījuma nozīmīgums jāskata saistībā ar 7. panta 3. daļai ieteiktajiem grozījumiem, kas 
izskaidro ražotāju saistības, ja EuP dizains tiek izstrādāts ārpus ražotāju organizācijām. 

Grozījumu iesniedzaVittorio Prodi

53. grozījums
2. PUNKTA 6. A PUNKTS (jauns)

6a) "Importētājs" ir jebkura Kopienā 
reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas 
EuP laiž tirgū pirmo reizi, ja ražotājs nav 
reģistrēts Kopienā un ja nav tā pilnvarotu 
pārstāvju;

Or. en

Pamatojums

Šīs definīcijas ieviešana un importētāja saistību noteikšana ir svarīga, lai izvairītos no EuP 
ražotāju trešās valstīs ārpus EU sabiedriska labuma piesavināšanos (piemēram, preces, kas 
ielaistas tirgū un kurām trūkst šai direktīvā noteikto ekodizaina saistību). Pēc Jaunās pieejas 
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būtības importētājam vienmēr būtu jāspēj nodrošināt tirgus uzraudzības iestādēm CE atbilstības 
deklarācijas un ražojuma tehniskās dokumentācijas kopiju.

Grozījumu iesniedzaPeter Liese un Karl-Heinz Florenz

54. grozījums
2. PANTA 18. A PUNKTS (jauns)

18a) "Viszemākās vides aprites cikla 
izmaksas" ir pirkšanas cenas un 
samazinātu izmantošanas izmaksu summa 
attiecībā pret reālistisku EuP izmantošanas 
laiku; 

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma 46. grozījums.

Grozījumu iesniedzaPeter Liese

55. grozījums
2. PANTA 19. A PUNKTS (jauns)

19a) Par "ražojuma ekodizaina salīdzinošo 
novērtējumu" tiek uzskatīta atsauce uz 
Labākajām pieejamām tehnoloģijām1 īpašā 
vides aspektā. Ja tas ir būtiski, tiek 
izmantota starptautiskā salīdzinošā 
novērtēšana (gan efektivitātes sliekšņa 
noteikšanas, gan izmantoto datu ziņā), 
īpaši energoefektivitātes gadījumā;

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā grozītais 44. grozījums.

Grozījumu iesniedzaJonas Sjöstedt

56. grozījums
2. PANTA 19. A PUNKTS (jauns)

  
1 kā izmantots Integrētās pieejas piesārņojuma novēršanas un kontroles (turpmāk – IPPC) direktīvā
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19a) Par "ražojuma ekodizaina salīdzinošo 
novērtējumu" tiek uzskatīta atsauce uz 
Labākajām pieejamām tehnoloģijām1 īpašā 
vides aspektā. Ja tas ir būtiski, tiek 
izmantota starptautiskā salīdzinošā 
novērtēšana (gan efektivitātes sliekšņa 
noteikšanas, gan izmantoto datu ziņā) -
īpaši energoefektivitātes gadījumā;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Padomes 44. grozījuma atkārtota atlikšana, lai ievietotu termina ‘salīdzinošais 
novērtējums’ definīciju, kas izmantots gan I pielikuma 3. daļā, gan II pielikuma 1. daļā. 
• ‘Ekodizaina pašreizējais stāvoklis’ tika aizvietots ar ‘BAT’ - ‘Labākajām pieejamām 

tehnoloģijām’ (kā lietots Integrētas pieejas piesārņojuma novēršanas kontroles (turpmāk –
IPPC) direktīvā), lai definīciju padarītu skaidrāku. ‘Pašreizējam stāvoklim’ ir atšķirīga 
nozīme dažādās valodās (angļu valodā tas nozīmē labāko raksturlielumu; citās valodās tas 
var nozīmēt vidēju raksturlielumu). BAT (kā tiek lietots IPPC direktīvā) vienmēr iekļaujas 
‘sociālās un ekonomiskās iespējamības vai drošības prasību robežās’

• Skaidri jāprecizē starptautiskās labās prakses un labāko pieejamo tehnoloģiju (BAT) 
salīdzinošā novērtēšana.

Ieviešot starptautisko salīdzinošo novērtējumu, jāņem vērā divi norādījumi:
a) jāpārliecinās, ka efektivitātes slieksnis, kas uzlikts EU līmenī, ir vismaz tikpat pretenciozs 
kā starptautiski vai citās valstīs pastāvošais;
b) jānodrošina, lai izmantotie lielumi un dati tehniski ekonomiskajai analīzei, kas izmantoti 
Zemākās vides aprites cikla izmaksu noteikšanai, ir ticami. Lai garantētu datu ticamību un 
uzticamību, kas iesniegti EU enerģijas tehnoloģiju tehniski ekonomiskajai analīzei, Komisijai un 
iesaistītajiem dalībniekiem jāapzinās un jāņem vērā esošie starptautiskie pētījumi par 
visefektīvāko pieejamo tehnoloģiju efektivitāti un izmaksām.

Grozījumu iesniedzaPeter Liese un Karl-Heinz Florenz

57. grozījums
3. PANTS

Laišana tirgū un/vai nodošana 
ekspluatācijā

Tirgus uzraudzība

1. Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka EuP, uz ko 
attiecas īstenošanas pasākumi, laiž tirgū 
un/vai nodod ekspluatācijā tikai gadījumā, ja 

1. Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka EuP, uz ko 
attiecas īstenošanas pasākumi vai 
brīvprātīgie nolīgumi, kā noteikts 13. panta 

  
1 kā izmantots Integrētās pieejas piesārņojuma novēršanas un kontroles (turpmāk – IPPC) direktīvā
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tie atbilst šiem pasākumiem un ja uz tiem ir 
CE marķējums saskaņā ar 4. pantu.

a) punktā , laiž tirgū un/vai nodod 
ekspluatācijā tikai gadījumā, ja tie atbilst 
šiem pasākumiem.

2. Dalībvalstis izraugās iestādes, kas ir 
atbildīgas par tirgus uzraudzību. Tās 
nodrošina, ka šādām iestādēm ir 
nepieciešamās pilnvaras, ko tās izmanto, lai 
veiktu atbilstīgus pasākumus, kas tām jāveic 
saskaņā ar šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka 
uzdevumus, pilnvaras un organizatoriskos 
plānus kompetentajām iestādēm, kuras ir 
tiesīgas: 

2. Dalībvalstis izraugās iestādes, kas ir 
atbildīgas par šīs direktīvas pieņemšanu. 
Tās nodrošina, ka šādām iestādēm ir 
nepieciešamās pilnvaras, kas tām piešķirtas, 
lai īstenotu atbilstīgus pasākumus, kas tām 
jāveic saskaņā ar šo direktīvu. Dalībvalstis 
nosaka uzdevumus, pilnvaras un 
organizatoriskos plānus kompetentajām 
iestādēm, kuras ir tiesīgas: 

(i) organizēt atbilstīgas un pietiekami plašas 
EuP atbilstības pārbaudes un uzlikt 
pienākumu ražotājam vai tā pilnvarotam 
pārstāvim atsaukt neatbilstīgus EuP no 
tirgus saskaņā ar 6. pantu;

(i) organizēt atbilstīgas un pietiekami plašas 
EuP atbilstības pārbaudes, arī pēc tam, kad 
EuP jau ir ieviesti tirgū, un uzlikt 
pienākumu ražotājam vai tā importētājam
atsaukt neatbilstīgus ražojumus no tirgus,

(ii) pieprasīt visu nepieciešamo informāciju 
no iesaistītajām pusēm, kā tas ir noteikts 
īstenošanas pasākumos;

(ii) pieprasīt visu nepieciešamo informāciju 
no iesaistītajām pusēm, kā tas ir noteikts 
īstenošanas pasākumos vai brīvprātīgos 
nolīgumos;,

(iii) ņemt ražojumu paraugus un veikt tos 
atbilstības pārbaudes.

(iii) ņemt ražojumu paraugus un veikt tos 
atbilstības pārbaudes.

3. Dalībvalstis informē Komisiju par tirgus 
uzraudzības rezultātiem, un vajadzības 
gadījumā Komisija nodod šādu informāciju 
citām dalībvalstīm.

3. Dalībvalstis informē Komisiju par tirgus 
uzraudzības rezultātiem, un vajadzības 
gadījumā Komisija nodod šādu informāciju 
citām dalībvalstīm.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem un 
citām ieinteresētajām pusēm ir dota iespēja 
iesniegt kompetentajām iestādēm 
apsvērumus par ražojumu atbilstību.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem un 
citām ieinteresētajām pusēm ir dota iespēja 
iesniegt kompetentajām iestādēm sūdzības 
par ražojumu atbilstību un par uzraudzību. 
Dalībvalstis aktīvi informē patērētājus un 
citas procedūrā, kas ieviestas ar tādu 
nolūku, ieinteresētās puses.

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma 47. grozījums.
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Grozījumu iesniedzaClaude Turmes

58. grozījums
5. PANTA 2. PUNKTS

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz tām 
ekodizaina prasībām, kas saistītas ar I 
pielikuma 1. daļā minētajiem ekodizaina 
parametriem, attiecībā uz kuriem 
piemērojamais īstenošanas pasākums 
paredz, ka ekodizaina prasības nav 
nepieciešamas, neaizliedz, neierobežo un 
neaizkavē tāda EuP laišanu tirgū un/vai 
nodošanu ekspluatācijā to teritorijā, kam ir 
CE marķējums saskaņā ar 4. pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

No jauna iekļautais 5. panta 2. punkts ir neadekvāts, jo tajā tiek izteikta ideja par īstenošanas 
pasākumiem, apgalvojot, ka nav vajadzīgas nekādas ekodizaina prasības. Tas nav produktīvi, jo 
sakarā ar šo prasību neesamību nozare tiks iedrošināta neuzlabot tās ražojumu raksturlielumu. 
Šis punkts būs šķērslis jaunievedumiem, kā arī tas ir ļoti nepierasti likumīgā dokumentā noteikt, 
ka nav vajadzīgi nekādi raksturlielumi. Tas arī radītu būtisku ierobežojumu valstu prasību 
noteikšanas aspektā, neskatoties uz faktu, ka EU līmenī tie nav reglamentēti. 

Grozījumu iesniedzaPeter Liese un Karl-Heinz Florenz

59. grozījums
6. PANTA 5. A PUNKTS (jauns)

5a. Ja EuP, kas neatbilst visām 
piemērojamā īstenošanas pasākuma 
atbilstošajām prasībām, ja uz tiem ir CE 
marķējums, iesaistītā dalībvalsts veic 
atbilstošu rīcību pret ražotāju vai tā 
pilnvaroto pārstāvi, kas ir uzlicis CE 
marķējumu, vai importētājam, kurš EuP ir 
laidis tirgū, un šajā sakarā informē 
Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti iekļauj 6. punktu no sākotnējā priekšlikuma, ko EP grozījusi pirmajā lasījumā (50. 
grozījums). Tas ir nepieciešams, lai apkarotu krāpšanu.



PE 353.671v01-00 24/77 AM\557898LV.doc

LV                       Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedzaPeter Liese

60. grozījums
6. PANTA 6. PUNKTS

6. Dalībvalstis un Komisija veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai garantētu 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
kas sniegta šīs procedūras laikā, ja tam ir 
pamatojums.

6. Dalībvalstis un Komisija veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai garantētu 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
kas sniegta šīs procedūras laikā, ja tam ir 
pamatojums.

Dalībvalstis un Komisija informē 
sabiedrību par apstiprinātiem neatbilstības 
gadījumiem.

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma 50. grozījums. Vārdā minēšanas un nokaunināšanas procedūra var palīdzēt 
apkarot krāpšanu.

Grozījumu iesniedzaKarin Scheele

61. grozījums
7. PANTA 2. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atstāj iespēju izvēlēties starp 
iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas noteikta 
V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots un 
samērīgs ar risku, atbilstības izvērtēšanas 
procedūru veido no attiecīgajiem modeļiem, 
kā aprakstīts Lēmumā 93/465/EEK.

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atstāj iespēju izvēlēties starp 
iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas noteikta 
V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots un 
samērīgs ar risku, atbilstības izvērtēšanas 
procedūru veido no attiecīgajiem modeļiem, 
kā aprakstīts Lēmumā 93/465/EEK.

Atbilstības izvērtēšanas procedūra arī 
nodrošina, ka ražotāji pilnvarotajām 
iestādēm iesniedz ekoloģisko 
raksturlielumu deklarācijas saskaņā ar 
ekodizaina prasībām, kas noteiktas 
īstenošanas pasākumā. Informācija ir 
centralizēti sagatavota un padarīta 
pieejama lietderīgā formā sabiedrības un 
ekspertu apskatei.
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Šajā nolūkā īstenošanas pasākumā 
attiecīgajiem elementiem tiek noteiktas 
standarta deklarācijas veidlapas, un 
dalībvalstis izraugās par datu saņemšanu 
atbildīgās iestādes valsts un/vai Kopienas 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Atjauno šīs direktīvas informācijas apmaiņas funkciju pastiprināšanu – atliekot veco Eiropas 
Padomes (turpmāk – EP) 75. grozījumu, kurā iekļauti daži uzlabojumi no EP 55. un 76. 
grozījuma, kas attiecas uz to pašu jautājumu. Šis grozījums īsteno Padomes kopējo nostāju 22. 
apsvērumā – "Būtu jāveicina informācija par vides aprites cikla raksturlielumiem un dizaina 
risinājuma sasniegumiem. To zināšanu uzkrāšana un izplatīšana, ko radījuši ražotāji saistībā ar 
ekodizainu, kas ir viens no svarīgākajiem šīs direktīvas sniegtajiem labumiem."

Grozījumu iesniedzaMartin Callanan

62. grozījums
7. PANTA 2. PUNKTS

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atstāj iespēju izvēlēties starp 
iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas noteikta 
V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots un 
samērīgs ar risku, atbilstības izvērtēšanas 
procedūru veido no attiecīgajiem modeļiem, 
kā aprakstīts Lēmumā 93/465/EEK.

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atstāj iespēju izvēlēties starp 
iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas noteikta 
V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots un 
samērīgs ar risku, atbilstības izvērtēšanas 
procedūru veido no attiecīgajiem modeļiem, 
kā aprakstīts Lēmumā 93/465/EEK.

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kas reģistrēta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 761/2001, kas pieņemta 
2001. gada 19. martā, ar ko organizācijām 
atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS)1, un 
dizaina funkcija ir ietverta reģistrācijas 
jomā, tiek uzskatīts, ka šādas organizācijas 
vadības sistēma atbilst šīs direktīvas V 
pielikuma prasībām.

Ja EuP ražotājs, uz ko attiecas īstenošanas 
pasākumi, ir organizācija, kas reģistrēta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 761/2001, kas pieņemta 
2001. gada 19. martā, ar ko organizācijām 
atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS)2, un 
dizaina funkcija ir ietverta reģistrācijas 
jomā, tiek uzskatīts, ka šādas organizācijas 
vadības sistēma atbilst šīs direktīvas V 
pielikuma prasībām.

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, Ja EuP ražotājs, uz ko attiecas īstenošanas 

  
1 OJ L 114, 24.4.2001, 1. lpp.
2 OJ L 114, 24.4.2001, 1. lpp.
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ir izstrādājusi organizācija, kurai ir vadības 
sistēma, kas ietver ražojuma dizaina funkciju 
un kas ir ieviesta saskaņā ar saskaņotajiem 
standartiem, kuru atsauces numuri ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, tiek uzskatīts, ka šāda vadības 
sistēma atbilst attiecīgajām V pielikuma 
prasībām.

pasākumi, ir organizācija, kurai ir vadības 
sistēma, kas ietver ražojuma dizaina funkciju 
un kas ir ieviesta saskaņā ar saskaņotajiem 
standartiem, kuru atsauces numuri ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, tiek uzskatīts, ka šāda vadības 
sistēma atbilst attiecīgajām V pielikuma 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Tas ir būtiski, ka saistības, lai atbilstu Vides vadības sistēmai (turpmāk – EMS; dizaina funkcijas 
ir iekļautas), jāuzņemas tieši ražotājam (kurš ir atbildīgs arī par ražojuma dizainu). Prasība 
EuP projektētājam atbilst EMS, kaut arī patiesās ražojuma raksturlielumu prasības, kas 
noteiktas V pielikumā, attiecas uz ražotāju, padara sarežģītu likumīgi atbildīgas iestādes 
identifikāciju, atstājot brīvas sabiedriska labuma piesavināšanās iespējamību.

Grozījumu iesniedzaHolger Krahmer

63. grozījums
7. PANTA 2. PUNKTS

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atstāj iespēju izvēlēties starp 
iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas noteikta 
V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots un 
samērīgs ar risku, atbilstības izvērtēšanas 
procedūru veido no attiecīgajiem modeļiem, 
kā aprakstīts Lēmumā 93/465/EEK.

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atstāj iespēju izvēlēties starp 
iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas noteikta 
V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots un 
samērīgs ar risku, atbilstības izvērtēšanas 
procedūru veido no attiecīgajiem modeļiem, 
kā aprakstīts Lēmumā 93/465/EEK.

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kas reģistrēta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 761/2001, kas pieņemta 
2001. gada 19. martā, ar ko organizācijām 
atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS)1, un 
dizaina funkcija ir ietverta reģistrācijas 
jomā, tiek uzskatīts, ka šādas organizācijas 
vadības sistēma atbilst šīs direktīvas V 
pielikuma prasībām.

Ja EuP ražotājs, uz ko attiecas īstenošanas 
pasākumi, ir organizācija, kas reģistrēta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 761/2001, kas pieņemta 
2001. gada 19. martā, ar ko organizācijām 
atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS)2, un 
dizaina funkcija ir ietverta reģistrācijas 
jomā, tiek uzskatīts, ka šādas organizācijas 
vadības sistēma atbilst šīs direktīvas V 
pielikuma prasībām.

  
1 OJ L 114, 24.4.2001, 1. lpp.
2 OJ L 114, 24.4.2001, 1. lpp.
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Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kurai ir vadības 
sistēma, kas ietver ražojuma dizaina funkciju 
un kas ir ieviesta saskaņā ar saskaņotajiem 
standartiem, kuru atsauces numuri ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, tiek uzskatīts, ka šāda vadības 
sistēma atbilst attiecīgajām V pielikuma 
prasībām.

Ja EuP ražotājs, uz ko attiecas īstenošanas 
pasākumi, ir organizācija, kurai ir vadības 
sistēma, kas ietver ražojuma dizaina funkciju 
un kas ir ieviesta saskaņā ar saskaņotajiem 
standartiem, kuru atsauces numuri ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, tiek uzskatīts, ka šāda vadības 
sistēma atbilst attiecīgajām V pielikuma 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Tas ir būtiski, ka saistības, lai atbilstu EMS (dizaina funkcijas ir iekļautas), jāuzņemas tieši 
ražotājam (kurš ir atbildīgs arī par ražojuma dizainu). Prasība EuP projektētājam atbilst EMS, 
kaut arī patiesās ražojuma raksturlielumu prasības, kas noteiktas V pielikumā, attiecas uz 
ražotāju, padara sarežģītu likumīgi atbildīgas iestādes identifikāciju, atstājot sabiedriska 
labuma piesavināšanās iespējamību.



PE 353.671v01-00 28/77 AM\557898LV.doc

LV                       Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedzaRoberto Musacchio

64. grozījums
7. PANTA 2. PUNKTS

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atstāj iespēju izvēlēties starp 
iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas noteikta 
V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots un 
samērīgs ar risku, atbilstības izvērtēšanas 
procedūru veido no attiecīgajiem modeļiem, 
kā aprakstīts Lēmumā 93/465/EEK.

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atbilstoši atstāj iespēju izvēlēties 
starp iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta 
IV pielikumā, un vadības sistēmu, kas 
noteikta V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi 
pamatots un samērīgs ar risku, atbilstības 
izvērtēšanas procedūru veido no 
attiecīgajiem modeļiem, kā aprakstīts 
Lēmumā 93/465/EEK.

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kas reģistrēta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 761/2001, kas pieņemta 
2001. gada 19. martā, ar ko organizācijām 
atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS)1, un 
dizaina funkcija ir ietverta reģistrācijas 
jomā, tiek uzskatīts, ka šādas organizācijas 
vadības sistēma atbilst šīs direktīvas V 
pielikuma prasībām.

Ja EuP ražotājs, uz ko attiecas īstenošanas 
pasākumi, ir organizācija, kas reģistrēta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 761/2001, kas pieņemta 
2001. gada 19. martā, ar ko organizācijām 
atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS)2, un 
dizaina funkcija ir ietverta reģistrācijas 
jomā, tiek uzskatīts, ka šādas organizācijas 
vadības sistēma atbilst šīs direktīvas V 
pielikuma prasībām.

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kurai ir vadības 
sistēma, kas ietver ražojuma dizaina funkciju 
un kas ir ieviesta saskaņā ar saskaņotajiem 
standartiem, kuru atsauces numuri ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, tiek uzskatīts, ka šāda vadības 
sistēma atbilst attiecīgajām V pielikuma 
prasībām.

Ja EuP ražotājs, uz ko attiecas īstenošanas 
pasākumi, ir organizācija, kurai ir vadības 
sistēma, kas ietver ražojuma dizaina funkciju 
un kas ir ieviesta saskaņā ar saskaņotajiem 
standartiem, kuru atsauces numuri ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, tiek uzskatīts, ka šāda vadības 
sistēma atbilst attiecīgajām V pielikuma 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Vides vadības sistēmu (EMS) var izmantot tikai ražotāji, kuri ir atbildīgi par dizaina funkcijām.

Vides vadību sistēmas (EMS) izmantošana ir viena no divām atbilstības izvērtēšanas metodēm, 
ko piedāvā šī direktīva. Lai pārliecinātos par atbilstošu EMS izmantošanu un efektīvu tirgus 
uzraudzību, svarīgi ir nodrošināt, ka ražotāji ir reģistrējušies EMS un ka dizaina funkcijas ir 

  
1 OJ L 114, 24.4.2001, 1. lpp.
2 OJ L 114, 24.4.2001, 1. lpp.
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iekļautas reģistrācijā.

Tas ir būtiski, ka saistības, lai atbilstu EMS (dizaina funkcijas ir iekļautas), jāuzņemas tieši 
ražotājam (kurš ir atbildīgs arī par ražojuma dizainu). Prasība EuP projektētājam atbilst EMS, 
kaut arī patiesās ražojuma raksturlielumu prasības, kas noteiktas V pielikumā, attiecas uz 
ražotāju, padara sarežģītu likumīgi atbildīgas iestādes identifikāciju, atstājot sabiedriska 
labuma piesavināšanās iespējamību.

Grozījumu iesniedzaAnders Wijkman

65. grozījums
7. PANTA 2. PUNKTS

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atstāj iespēju izvēlēties starp 
iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas noteikta 
V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots un 
samērīgs ar risku, atbilstības izvērtēšanas 
procedūru veido no attiecīgajiem modeļiem, 
kā aprakstīts Lēmumā 93/465/EEK.

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atstāj iespēju izvēlēties starp 
iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas noteikta 
V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots un 
samērīgs ar risku, atbilstības izvērtēšanas 
procedūrā var iekļaut EK tipa pārbaudi, ko 
veic reģistrēta iestāde, vadoties pēc attiecīgā 
modeļa, kas aprakstīts Lēmumā 
93/465/EEK.

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kas reģistrēta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 761/2001, kas pieņemta 
2001. gada 19. martā, ar ko organizācijām 
atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS)1, un 
dizaina funkcija ir ietverta reģistrācijas 
jomā, tiek uzskatīts, ka šādas organizācijas 
vadības sistēma atbilst šīs direktīvas V 
pielikuma prasībām.

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kas reģistrēta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 761/2001, kas pieņemta 
2001. gada 19. martā, ar ko organizācijām 
atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS)2, un 
dizaina funkcija ir ietverta reģistrācijas jomā 
tādā veidā, ka tā īsteno IV pielikuma 2. un 
3. daļā noteiktās prasības, tiek uzskatīts, ka 
šādas organizācijas vadības sistēma atbilst 
šīs direktīvas V pielikuma prasībām.

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kurai ir vadības 
sistēma, kas ietver ražojuma dizaina funkciju 
un kas ir ieviesta saskaņā ar saskaņotajiem 
standartiem, kuru atsauces numuri ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, tiek uzskatīts, ka šāda vadības 
sistēma atbilst attiecīgajām V pielikuma 

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kurai ir vadības 
sistēma, kas ietver ražojuma dizaina funkciju 
tādā veidā, ka tā īsteno IV pielikuma 2. un 
3. daļā noteiktās prasības, un kas ir ieviesta 
saskaņā ar saskaņotajiem standartiem, kuru 
atsauces numuri ir publicēti Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tiek 

  
1 OJ L 114, 24.4.2001, 1. lpp.
2 OJ L 114, 24.4.2001, 1. lpp.
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prasībām. uzskatīts, ka šāda vadības sistēma atbilst 
attiecīgajām V pielikuma prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir balstīts uz pirmajā lasījumā pieņemto EP 51. un 75. grozījumu. Pirmā grozījuma 
puse padara par iespējamu B modeļa (EK tipa pārbaudes) izmantošanu gadījumos, ja tas ir 
pamatots. Vadības sistēma (EMS), kā šeit aprakstīts, nav pietiekams instruments, lai garantētu, 
ka ražojumi atbilst atbilstības izvērtēšanas prasībām. EMS negarantē vides uzlabojumus, bet 
drīzāk nodrošina organizētu pieeju vides vadīšanā.

Grozījumu iesniedzaJonas Sjöstedt

66. grozījums
7. PANTA 2. PUNKTS

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atstāj iespēju izvēlēties starp 
iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas noteikta 
V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots un 
samērīgs ar risku, atbilstības izvērtēšanas 
procedūru veido no attiecīgajiem modeļiem, 
kā aprakstīts Lēmumā 93/465/EEK.

2. Atbilstības izvērtēšanas procedūras 
nosaka ar īstenošanas pasākumiem, un tās 
ražotājiem atstāj iespēju izvēlēties starp 
iekšējo dizaina kontroli, kas noteikta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas noteikta 
V pielikumā. Ja tas ir atbilstīgi pamatots, 
atbilstības izvērtēšanas procedūrā var 
iekļaut EK tipa pārbaudi, ko veic reģistrēta 
iestāde, vadoties pēc ražošanas fāzes 
attiecīgā modeļa, kas aprakstīts Lēmumā 
93/465/EEK.

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kas reģistrēta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 761/2001, kas pieņemta 
2001. gada 19. martā, ar ko organizācijām 
atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS)1, un 
dizaina funkcija ir ietverta reģistrācijas 
jomā, tiek uzskatīts, ka šādas organizācijas 
vadības sistēma atbilst šīs direktīvas V 
pielikuma prasībām.

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kas reģistrēta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 761/2001, kas pieņemta 
2001. gada 19. martā, ar ko organizācijām 
atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS)2, un 
dizaina funkcija (kas vienāda ar to, kas 
minēta V pielikuma 3. daļā) ir ietverta 
reģistrācijas jomā, tiek uzskatīts, ka šādas 
organizācijas vadības sistēma atbilst šīs 
direktīvas V pielikuma prasībām.

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kurai ir vadības 
sistēma, kas ietver ražojuma dizaina funkciju 
un kas ir ieviesta saskaņā ar saskaņotajiem 
standartiem, kuru atsauces numuri ir 

Ja EuP, uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, 
ir izstrādājusi organizācija, kurai ir vadības 
sistēma, kas ietver ražojuma ekodizaina
funkciju (kas vienāda ar to, kas minēta V 
pielikuma 3. daļā) un kas ir ieviesta saskaņā 

  
1 OJ L 114, 24.4.2001, 1. lpp.
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AM\557898LV.doc 31/77 PE 353.671v01-00

Ārējais tulkojums LV

publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, tiek uzskatīts, ka šāda vadības 
sistēma atbilst attiecīgajām V pielikuma 
prasībām.

ar saskaņotajiem standartiem, kuru atsauces 
numuri ir publicēti Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, tiek uzskatīts, ka šāda 
vadības sistēma atbilst attiecīgajām V 
pielikuma prasībām.

Or. en

Pamatojums

1) Šis grozījums izskaidro iespēju izmantot B modeli (EK tipa pārbaudi), kas būtu 
kompromiss starp sākotnējo EP 51. grozījumu (nerealizēto B modeli) un Padomes Kopējo 
nostāju. Modeļa izmantošanai jābūt atbilstīgi pamatotai, kā arī jānosaka īpaši kritēriji, lai 
virzītu ‘atbilstīgi pamatojumam’ (skatīt zemāk VII pielikuma grozījumu). Jaunajā tekstā nav 
iekļauti arī vārdi "... un samērīgs ar risku...", ko ietver COM un Padomes Kopējās nostājas 
dokumenti, kas nav adekvāti, jo runa ir nevis par drošību, bet par vidi.

2) EMS (EMAS vai citas sistēmas) nav piemēroti instrumenti ražojumu atbilstības 
izvērtēšanai. Nosacījumam, ka EMAS reģistrācija dod pieņēmumu par atbilstību V pielikumam, 
nodrošinot, ka "dizaina funkcija ir ietverta reģistrācijas jomā", nav nekādas nozīmes, jo nav 
skaidrs, kāda ir šī nosacījuma nozīme. Dizaina funkcijas nav definētas un var tikt interpretētas 
daudzējādi. Tam varētu būt nozīme, ja visas IV pielikuma prasības, kas attiecas uz EuP 
atbilstības izvērtēšanu (iekšējo dizaina kontroli) būtu iekļautas EMS. Tādējādi kā alternatīva 
atsauču uz V pielikumu un citu EMS sistēmu svītrošanai, būtu jāprasa apstiprinātajās EMS 
sistēmās ietvert svarīgos ekodizaina elementus, kā noteikts V pielikuma 3. daļā.

Grozījumu iesniedzaEija-Riitta Korhola un Martin Callanan

67. grozījums
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Pēc tam, kad EuP, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi, ir laists tirgū vai 
nodots ekspluatācijā, ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis saglabā attiecīgos 
dokumentus, kas saistīti ar veikto atbilstības 
novērtēšanu un izsniegtajām atbilstības 
deklarācijām, pieejamus dalībvalstu 
inspekcijai 10 gadu laikā pēc tam, kad ir 
ražots pēdējais no šādiem EuP.

3. Pēc tam, kad EuP, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi, ir laists tirgū vai 
nodots ekspluatācijā, ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis saglabā attiecīgos 
dokumentus, kas saistīti ar veikto atbilstības 
novērtēšanu un izsniegtajām atbilstības 
deklarācijām, pieejamus dalībvalstu 
inspekcijai 10 gadu laikā pēc tam, kad ir
ražots pēdējais no šādiem EuP.

Attiecīgos dokumentus dara pieejamus 10 
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no 
dalībvalsts kompetentās iestādes.

Attiecīgos dokumentus dara pieejamus 10 
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no 
dalībvalsts kompetentās iestādes.
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Ja EuP dizainu, uz ko attiecas īstenošanas 
pasākumi, izstrādā ārpus ražotāja 
organizācijas, ražotājs patur saistības, lai 
nodrošinātu, ka visas piemērojamā 
īstenošanas pasākuma prasības ir izpildītas 
un ka tehniskā dokumentācija, kad EuP 
tiek laists tirgū, ir viņam pieejama.

Or. en

Pamatojums

Ja EuP dizainu izstrādā ražotāja organizācija, ražotājs ir spējīgs kontrolēt ražošanu un 
nodrošināt tehniskās dokumentācijas pieejamību Kopienā, kas pierāda EuP atbilstību 
likumīgajām prasībām, kas noteiktas īstenošanas pasākumā.
Tādās situācijās, kad uzņēmums, kurš patiesībā izstrādā EuP dizainu, atrodas ārpus ražotāja 
organizācijas un neatrodas Kopienā (tādējādi nav saistīts ar Kopienas likumu), atbildība 
jāuzņemas pusei, kas ražojumu laiž EU tirgū, lai nodrošinātu, ka dizains ir izstrādāts saskaņā ar 
atbilstīgo īstenošanas pasākumu.

Šajā grozījumā vairākkārt atkārtota Komisijas sākotnējā nostāja, kuru Parlaments atbalstīja 1. 
lasījumā.

Grozījumu iesniedzaPeter Liese un Karl-Heinz Florenz

68. grozījums
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Pēc tam, kad EuP, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi, ir laists tirgū vai 
nodots ekspluatācijā, ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis saglabā attiecīgos 
dokumentus, kas saistīti ar veikto atbilstības 
novērtēšanu un izsniegtajām atbilstības 
deklarācijām, pieejamus dalībvalstu 
inspekcijai 10 gadu laikā pēc tam, kad ir 
ražots pēdējais no šādiem EuP.

3. Pēc tam, kad EuP, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi, ir laists tirgū vai 
nodots ekspluatācijā, ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis saglabā attiecīgos 
dokumentus, kas saistīti ar veikto atbilstības 
novērtēšanu un izsniegtajām atbilstības 
deklarācijām, pieejamus dalībvalstu 
inspekcijai 10 gadu laikā pēc tam, kad ir 
ražots pēdējais no šādiem EuP.

Ja EuP dizainu, uz ko attiecas īstenošanas 
pasākumi, izstrādā ārpus ražotāja 
organizācijas, ražotājs patur saistības, lai 
nodrošinātu, ka visas piemērojamā 
īstenošanas pasākuma prasības ir izpildītas
un ka tehniskā dokumentācija, kad EuP 
tiek laists tirgū, ir viņam pieejama.

Attiecīgos dokumentus dara pieejamus 10 
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no 
dalībvalsts kompetentās iestādes.

Attiecīgos dokumentus dara pieejamus 10 
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no 
dalībvalsts kompetentās iestādes, un 
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Kopienā tie ir ražotājam pieejami.

Or. en

Pamatojums

Tādās situācijās, kad uzņēmums, kurš patiesībā izstrādā EuP dizainu, atrodas ārpus ražotāja 
organizācijas un neatrodas Kopienā (tādējādi nav saistīts ar Kopienas likumu), atbildība 
jāuzņemas pusei, kas ražojumu laiž EU tirgū, lai nodrošinātu, ka dizains ir izstrādāts saskaņā ar 
atbilstīgo īstenošanas pasākumu.
Šajā grozījumā vairākkārt atkārtota Komisijas sākotnējā nostāja, kuru Parlaments atbalstīja 1. 
lasījumā. Lai veiktu efektīvu uzraudzību, dokumentiem jābūt pieejamiem arī Kopienā.

Grozījumu iesniedzaChris Davies

69. grozījums
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Pēc tam, kad EuP, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi, ir laists tirgū vai 
nodots ekspluatācijā, ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis saglabā attiecīgos 
dokumentus, kas saistīti ar veikto atbilstības 
novērtēšanu un izsniegtajām atbilstības 
deklarācijām, pieejamus dalībvalstu 
inspekcijai 10 gadu laikā pēc tam, kad ir 
ražots pēdējais no šādiem EuP.

3. Pēc tam, kad EuP, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi, ir laists tirgū vai 
nodots ekspluatācijā, ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis saglabā attiecīgos 
dokumentus, kas saistīti ar veikto atbilstības 
novērtēšanu un izsniegtajām atbilstības 
deklarācijām, pieejamus dalībvalstu 
inspekcijai 10 gadu laikā pēc tam, kad ir 
ražots pēdējais no šādiem EuP.

Ja EuP dizainu, uz ko attiecas īstenošanas 
pasākumi, izstrādā ārpus ražotāja 
organizācijas, ražotājs patur saistības, lai 
nodrošinātu, ka visas piemērojamā 
īstenošanas pasākuma prasības ir izpildītas 
un ka tehniskā dokumentācija, kad EuP 
tiek laists tirgū, viņam ir pieejama.

Attiecīgos dokumentus dara pieejamus 10 
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no 
dalībvalsts kompetentās iestādes.

Attiecīgos dokumentus dara pieejamus 10 
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no 
dalībvalsts kompetentās iestādes, un 
Kopienā tie ir ražotājam pieejami.

Or. en

Pamatojums

Ja EuP dizainu izstrādā ražotāja organizācija, ražotājs ir spējīgs kontrolēt ražošanu un 
nodrošināt tehniskās dokumentācijas pieejamību Kopienā, kas pierāda EuP atbilstību 
likumīgajām prasībām, kas noteiktas īstenošanas pasākumā.
Tādās situācijās, kad uzņēmums, kurš patiesībā izstrādā EuP dizainu, atrodas ārpus ražotāja 
organizācijas un neatrodas Kopienā (tādējādi nav saistīts ar Kopienas likumu), atbildība 
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jāuzņemas pusei, kas ražojumu laiž EU tirgū, lai nodrošinātu, ka dizains ir izstrādāts saskaņā ar 
atbilstīgo īstenošanas pasākumu.
Šajā grozījumā vairākkārt atkārtota Komisijas sākotnējā nostāja, kuru Parlaments atbalstīja 1. 
lasījumā. 

Lai ļautu tirgus uzraudzības iestādēm efektīvi novērot tirgu, tās jānostāda tādā pozīcijā, lai tās 
pārbaudītu EuP tehnisko dokumentāciju, kad tas ir svarīgi, ar mērķi izvērtēt ražojuma atbilstību. 
Lai nodrošinātu, ka šāda dokumentācija ir viegli pieejama, kad tirgus uzraudzības iestādēm tas 
nepieciešams, dokumentācijai Kopienā jābūt pieejamai ražotājam.

Grozījumu iesniedzaAlessandro Foglietta

70. grozījums
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Pēc tam, kad EuP, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi, ir laists tirgū vai 
nodots ekspluatācijā, ražotājs vai tā
pilnvarotais pārstāvis saglabā attiecīgos 
dokumentus, kas saistīti ar veikto atbilstības 
novērtēšanu un izsniegtajām atbilstības 
deklarācijām, pieejamus dalībvalstu 
inspekcijai 10 gadu laikā pēc tam, kad ir 
ražots pēdējais no šādiem EuP.

3. Pēc tam, kad EuP, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi, ir laists tirgū vai 
nodots ekspluatācijā, ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis saglabā attiecīgos 
dokumentus, kas saistīti ar veikto atbilstības 
novērtēšanu un izsniegtajām atbilstības 
deklarācijām, pieejamus dalībvalstu 
inspekcijai 10 gadu laikā pēc tam, kad ir 
ražots pēdējais no šādiem EuP.

Attiecīgos dokumentus dara pieejamus 10 
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no 
dalībvalsts kompetentās iestādes.

Attiecīgos dokumentus dara pieejamus 10 
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no 
dalībvalsts kompetentās iestādes, un 
Kopienā tie ir pieejami ražotājam.

Or. en

Pamatojums

Lai ļautu tirgus uzraudzības iestādēm efektīvi novērot tirgu, tās jānostāda tādā pozīcijā, lai tās 
pārbaudītu EuP tehnisko dokumentāciju, kad tas ir svarīgi, ar mērķi izvērtēt ražojuma atbilstību. 
Lai nodrošinātu, ka šāda dokumentācija ir viegli pieejama, kad tirgus uzraudzības iestādēm tas 
nepieciešams, dokumentācijai Kopienā jābūt pieejamai ražotājam. Rezultātā dokumentācijai 
jābūt pie ražotāja (kā noteikts šajā direktīvā), kad produkts ir ielaists tirgū. Tas būs par 
biedinājumu sabiedriskā labuma piesavināšanās gadījumos. 

Grozījumu iesniedzaVittorio Prodi

71. grozījums
7. PANTA 3. PUNKTS

3. Pēc tam, kad EuP, uz ko attiecas 3. Pēc tam, kad EuP, uz ko attiecas 
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īstenošanas pasākumi, ir laists tirgū vai 
nodots ekspluatācijā, ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis saglabā attiecīgos 
dokumentus, kas saistīti ar veikto atbilstības 
novērtēšanu un izsniegtajām atbilstības 
deklarācijām, pieejamus dalībvalstu 
inspekcijai 10 gadu laikā pēc tam, kad ir 
ražots pēdējais no šādiem EuP.

īstenošanas pasākumi, ir laists tirgū vai 
nodots ekspluatācijā, ražotājs vai tā
pilnvarotais pārstāvis saglabā attiecīgos 
dokumentus, kas saistīti ar veikto atbilstības 
novērtēšanu un izsniegtajām atbilstības 
deklarācijām, pieejamus dalībvalstu 
inspekcijai 10 gadu laikā pēc tam, kad ir 
ražots pēdējais no šādiem EuP.

Attiecīgos dokumentus dara pieejamus 10 
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no 
dalībvalsts kompetentās iestādes.

Attiecīgos dokumentus dara pieejamus 10 
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no 
dalībvalsts kompetentās iestādes.

Ja ražotājs nav reģistrēts Kopienas 
teritorijā un ja nav tā pilnvarotu pārstāvju, 
saistības, lai nodrošinātu, ka tirgū ielaistais 
vai ekspluatācijā nodotais EuP saskaņā ar 
šo direktīvu un piemērojamais īstenošanas 
pasākums vai, ja būtiski, lai beigtu 
jebkādus šīs direktīvas pārkāpumus, 
attiecas uz importētāju. Importētājam jābūt 
pakļautam arī saistībām uzglabāt 
atbilstības deklarāciju un tehnisko 
dokumentāciju.

Or. en

Pamatojums

Ja ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis nav reģistrēts Kopienas teritorijā, būtiski ir nodrošināt, ka 
tirdzniecības uzņēmumam, kas importē produktus, ir atbilstoša dokumentācija no ražotāja, kas 
atrodas trešā valstī, lai sekmētu uzraudzības iestāžu pienācīgu tirgus uzraudzību.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

72. grozījums
8. panta 4.punkts

4. Saskaņā ar atbilstības prezumpciju šīs 
direktīvas kontekstā Komisija, kura darbojas 
saskaņā ar šīs direktīvas 15. panta 2. punktu 
var izlemt, ka citi ekoloģiskie marķējumi 
izpilda nosacījumus, kas ekvivalenti 
Kopienas ekoloģiskajiem marķējumiem 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000. 
Enerģiju patērējošajiem produktiem, kas 
saņēmuši šādus citus ekoloģiskos 
marķējumus, ir jāatbilst atbilstošā izpildes 
pasākuma ekoloģiskās koncepcijas 

4. Saskaņā ar atbilstības prezumpciju šīs 
direktīvas kontekstā Komisija, kura darbojas 
saskaņā ar šīs direktīvas 15. panta 2. punktu
un pēc konsultācijām ar Konsultāciju 
forumu, var izlemt, ka citi ekoloģiskie 
marķējumi izpilda nosacījumus, kas 
ekvivalenti Kopienas ekoloģiskajiem 
marķējumiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
1980/2000. Enerģiju patērējošajiem 
produktiem, kas saņēmuši šādus citus 
ekoloģiskos marķējumus, ir jāatbilst 
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prasībām, ciktāl šis ekoloģiskais marķējums 
atbilst šīm prasībām. 

atbilstošā izpildes pasākuma ekoloģiskās 
koncepcijas prasībām, ciktāl šis ekoloģiskais 
marķējums atbilst šīm prasībām.

Šis lēmums jāpublicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un īpaši jāpiemin 
ieviešanas pasākumā.

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu atklātu un caurskatāmu procesu atbilstošas tirgus izpētes interesēs. 
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

73. grozījums
8. panta 4.punkts

4. Saskaņā ar atbilstības prezumpciju šīs 
direktīvas kontekstā Komisija, kura darbojas 
saskaņā ar šīs direktīvas 15. panta 2. punktu 
var izlemt, ka citi ekoloģiskie marķējumi 
izpilda nosacījumus, kas ekvivalenti 
Kopienas ekoloģiskajam marķējumam 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000. 
Enerģiju patērējošajiem produktiem, kas 
saņēmuši šādus citus ekoloģiskos 
marķējumus, ir jāatbilst atbilstošā izpildes 
pasākuma ekoloģiskās koncepcijas 
prasībām, ciktāl šis ekoloģiskais marķējums 
atbilst šīm prasībām.

4. Saskaņā ar atbilstības prezumpciju šīs 
direktīvas kontekstā Komisija, kura darbojas 
saskaņā ar šīs direktīvas 15. panta 2. punktu 
var izlemt, ka citi ekoloģiskie marķējumi 
izpilda nosacījumus, kas ekvivalenti 
Kopienas ekoloģiskajam marķējumam 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000,
nodrošinot, ka šie citi marķējumi ir 
akceptēti visā Eiropas Savienības teritorijā.
Enerģiju patērējošajiem produktiem, kas 
saņēmuši šādus citus ekoloģiskos 
marķējumus, ir jāatbilst atbilstošā izpildes 
pasākuma ekoloģiskās koncepcijas 
prasībām, ciktāl šis ekoloģiskais marķējums 
atbilst šīm prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, ka ekoloģiskie marķējumi, kas ir citādi, nekā Kopienas marķējumi, kas 
varētu izraisīt atbilstības prezumpcijas piemērošanu, ir patiešām derīgi. 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

74. grozījums
8. panta 4.punkts

1. Dalībvalstis iespēju robežās nodrošina, ka 
tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai 
ieinteresētās puses saņemtu konsultācijas 
nacionālajā līmenī par harmonizēto standartu 
sagatavošanu un uzraudzību. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikti 
atbilstoši pasākumi, lai ieinteresētās puses 
saņemtu konsultācijas nacionālajā līmenī par 
harmonizēto standartu sagatavošanu un 
uzraudzību. Jānodrošina arī aktīvs atbalsts 
un finansējuma piešķīrums atbilstošo 
iesaistīto pušu, īpaši sabiedrisko 
organizāciju, līdzdalībai interešu grupās 
attiecīgo valstu un Eiropas līmenī.

Or. en
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Pamatojums

Pirmā lasījuma EP 53. grozījuma atkārtojums Ja tiks aizstāvēta ilgstoša pieturēšanās pie 
standartizācijas, koplēmuma procesā ir jālemj par pielietošanas garantijām. Tādēļ nepieciešams 
apsvērt trīs būtiskas fāzes:

1) Mandāta izstrādāšana standartizācijas iestādei (tai skaidri un adekvāti jāatspoguļo izpildes 
pasākuma uzstādīto prasību mērķis);

2) Adekvāta pilsoniskās sabiedrības iesaiste gan ES, gan nacionālā līmeņa standartizācijas 
diskusijās standartu izstrādāšanas laikā; 

3) Rūpīgas pārbaudes procedūra piedāvātajam standartam (vai standarta projektam pirms to 
publisko standartu iestāde UN pirms tas tiek kā harmonizētais standarts publicēts Oficiālajā 
Vēstnesī), iesaistot puses (ar Konsultāciju Foruma palīdzību),iedibinot tādu mehānismu, lai 
Komisija šī procesa rezultātā varētu pieprasīt standartizācijas iestādei grozīt specifiskus 
piedāvātā standarta aspektus;

4) iespēja dalībvalstīm reaģēt uz viņuprāt nepieņemamu standartu, pirms vai pēc šāda 
standarta publicēšanas – ietvertā 9.panta 2. un 3. punkts.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

75. grozījums
9. panta 1.punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikti 
atbilstoši pasākumi, lai ieinteresētās puses 
saņemtu konsultācijas nacionālajā līmenī par 
harmonizēto standartu sagatavošanu un 
uzraudzību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikti 
atbilstoši pasākumi, lai ieinteresētās puses 
saņemtu konsultācijas nacionālajā līmenī par 
harmonizēto standartu sagatavošanu un 
uzraudzību. Jānodrošina arī aktīvs atbalsts 
un finansējuma piešķīrums atbilstošo 
iesaistīto pušu, īpaši sabiedrisko 
organizāciju, līdzdalībai interešu grupās 
attiecīgo valstu un Eiropas līmenī.

Or. en

Pamatojums

Neraugoties uz to, ka ir radītas jaunas struktūras vides aizstāvju līdzdalībai Eiropas Savienības 
līmenī, daudz svarīgākais standartizācijas procesa līmenis – nacionālais, ir atstāts bez viņu un 
citu interešu grupu līdzdalības, daļēji tādēļ, ka nacionālās standartizācijas iestādes nav 
nodrošinājušas finansējumu. 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

76. grozījums
9. panta 1. A punkts (jauns)
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1a. Harmonizētos standartus neizmanto, lai 
definētu vai izmainītu vides aizsardzības 
prasību ievērošanu vai vides mērķu izpildes 
līmeni (piemēram, nosakot ierobežojumu 
skaitlisko izteiksmi).

Or. en

Pamatojums

Padomes CP raksta 25.apsvēruma nolūks ir kā saistoša norma jāiekļauj 9. pantā. Harmonizētie 
standarti nav paredzēti, lai lemtu par vides prasību ievērošanu/ izpildes līmeni saistībā ar 
izpildes pasākuma ietvaros noteiktajām prasībām Turklāt vides mērķu sasniegšanu var izmērīt 
ne tikai ar ierobežojumu skaitlisko izteiksmi. Tas jāskata plašāk. Eventuālajā vides mērķu 
sasniegšanā iejaukšanās ar standartu uzstādījumu, kas ir noteikti izpildes pasākumā, var notikt 
arī tad, ja, piemēram, izvēlas kādu konkrētu mērīšanas tehnoloģiju.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

77 grozījums
9. panta 2. A punkts (jauns) 

2a. Jebkuru harmonizēto standartu 
mandātu, kas tiek izsniegts standartizācijas 
iestādei, izstrādā tikai pēc konsultācijām ar 
Konsultāciju Forumu. Ir jāņem vērā 
Konsultāciju Foruma viedoklis.
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Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

78. grozījums
9. panta 2. B punkts (jauns)

2b. Pirms standartizācijas organizācija 
apstiprina jebkura standarta gala versiju, 
Komisija konsultējas ar Konsultāciju 
Forumu par standarta projektu.
Konsultācijās izskata sekojošo:
i) piedāvātā standarta kvalitāti un 
piemērotību definētajiem vides mērķiem; 
ii) lēmuma pieņemšanas procesu 
standartizācijas organizācijā. Ja 
Konsultāciju Forums piedāvā grozījumus 
standarta projektā, tad Komisija aicina 
standartizācijas iestādi veikt atbilstošas 
izmaiņas standarta projektā.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

79. grozījums
9. panta 2. C punkts (jauns)

2c. Pirms lēmuma pieņemšanas par 
harmonizēto standartu, Komisija apspriežas 
ar Konsultāciju Forumu par 
standartizācijas iestādes iesniegto 
standartu.
Konsultācijās izskata sekojošo::
i) piedāvātā standarta kvalitāti un 
piemērotību definētajiem vides mērķiem  
ii) lēmuma pieņemšanas procesu 
standartizācijas iestādē.
Ņem vērā Konsultāciju Foruma viedokli.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

80. grozījums
9. panta 3. punkts

3. Ņemot vērā komitejas viedokli, Komisija 
izlemj par standarta publicēšanu, 

3. Ņemot vērā komitejas viedokli un 
Konsultāciju Foruma viedokli, Komisija 
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nepublicēšanu vai publicēšanu ar 
ierobežojumiem, saglabāt vai izņemt 
atsauces attiecībā uz harmonizētajiem 
standartiem Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

izlemj par standarta publicēšanu, 
nepublicēšanu vai publicēšanu ar 
ierobežojumiem, saglabāt vai izņemt 
atsauces attiecībā uz harmonizētajiem 
standartiem Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma EP 53. grozījuma atkārtojums Ja tiks aizstāvēta ilgstoša pieturēšanās pie 
standartizācijas, koplēmuma procesā ir jālemj par pielietošanas garantijām. Tādēļ nepieciešams 
apsvērt trīs būtiskas fāzes:

1) Mandāta izstrādāšana standartizācijas iestādei (tai skaidri un adekvāti jāatspoguļo izpildes 
pasākuma uzstādīto prasību mērķis);

2) Adekvāta pilsoniskās sabiedrības iesaiste gan ES, gan nacionālā līmeņa standartizācijas 
diskusijās standartu izstrādāšanas laikā; 

3) Rūpīgas pārbaudes procedūra piedāvātajam standartam (vai standarta projektam pirms to 
publisko standartu iestāde UN pirms tas tiek kā harmonizētais standarts publicēts Oficiālajā 
Vēstnesī), iesaistot puses (ar Konsultāciju Foruma palīdzību),iedibinot tādu mehānismu, lai 
Komisija šī procesa rezultātā varētu pieprasīt standartizācijas iestādei grozīt specifiskus 
piedāvātā standarta aspektus;

4) iespēja dalībvalstīm reaģēt uz viņuprāt nepieņemamu standartu, pirms vai pēc šāda 
standarta publicēšanas – ietvertā 9.panta 2. un 3. punkts.

5)

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums 81
9. panta 3. A punkts (jauns)

3a. Lai garantētu standartu efektivitāti, 
Komisija veic nepārtrauktu visu standartu 
novērtēšanu pret vides mērķu izpildi 
(ieskaitot lēmumu pieņemšanas procesu 
standartizācijas iestādē), kā arī 
konsultāciju un grozījumu ieviešanas 
procedūras. 
Šajā nolūkā Komisija sniedz atskaiti 
Eiropas Parlamentam un Padomei katrā 
parlamentārajā termiņā un, kur tas 
nepieciešams, piedāvā atbilstošas izmaiņas 
ietvardirektīvā.



PE 353.671v01-00 42/77 AM\557898LV.doc

LV                       Ārējais tulkojums

Or. en

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

82. grozījums
10. pants

Izpildes pasākumi var prasīt no ražotājiem 
vai viņu autorizētajiem pārstāvjiem, kas 
izvieto tirgū komponentus un daļēji 
samontētus produktus, un/vai izmanto tos 
pakalpojumu nodrošināšanai, sniegt enerģiju 
patērējošā produkta ražotājam, kas darbojas 
izpildes pasākumu ietvaros, atbilstošu 
informāciju par materiāla sastāvu un 
enerģijas, materiālu patēriņu un/vai daļēji 
samontēto produktu sastāvdaļu resursiem..

Izpildes pasākumi var prasīt no ražotājiem 
vai viņu autorizētajiem pārstāvjiem, kas 
izvieto tirgū komponentus un daļēji 
samontētus produktus, un/vai izmanto tos 
pakalpojumu nodrošināšanai, sniegt enerģiju 
patērējošā produkta ražotājam, kas darbojas 
izpildes pasākumu ietvaros, atbilstošu 
informāciju par materiāla sastāvu un 
enerģijas, materiālu patēriņu un/vai daļēji 
samontēto produktu sastāvdaļu resursiem to 
lietošanas laikā.

Or. en

Pamatojums

Termins ‘resursi’ ietver arī enerģiju un materiālus. Direktīvas mērķu sasniegšanas pamats un 
priekšnoteikums ir salīdzināmie dati ekoloģiskajiem profiliem. Taču bez grozījumā ietvertās 
specifikācijas ‘lietošanas laikā’, nevar iegūt salīdzināmus datus, kas būtu atbilstoši direktīvas 
mērķim. Esošā izteiksmes forma atstāj iespēju dažādi to interpretēt. 
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Grozījumu iesniedza Karin Scheele

83. grozījums
11. pants

1. Dalībvalstis nodrošina nepieciešamos 
pasākumus, lai par direktīvas ieviešanu 
atbildīgās iestādes sadarbotos cita ar citu un 
nodrošinātu viena otrai un Komisijai 
informāciju, kas palīdz darbā ar šo direktīvu 
un it īpaši palīdz ieviest 6.pantu. 

1. Dalībvalstis nodrošina nepieciešamos 
pasākumus, lai par direktīvas ieviešanu 
atbildīgās iestādes sadarbotos cita ar citu un 
nodrošinātu viena otrai un Komisijai 
informāciju, kas palīdz darbā ar šo direktīvu 
un it īpaši palīdz ieviest 6.pantu.

Dalībvalstis nodrošina, lai ražotāji iesniedz 
vides mērķu īstenošanas deklarācijas 
atbilstošajām iestādēm saskaņā ar 
ekoloģiskās koncepcijas prasībām, kas 
ietvertas īstenošanas pasākumā. 
Informāciju apstrādā centralizēti un to 
publisko saprotamā formā sabiedrības un 
ekspertu rūpīgam vērtējumam.
Šim nolūkam izstrādā izpildes pasākumos 
definētas standarta atskaišu formas 
atbilstoši elementiem, dalībvalstis ir 
atbildīgas par datu savākšanu un 
apkopošanu nacionālajā un/vai Kopienas 
līmenī. 

Administratīvā sadarbība un informācijas 
apmaiņa ir jāveic vispilnākajā mērā 
izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus un 
to var atbalstīt attiecīgā Kopienu 
programmā. 

Administratīvā sadarbība un informācijas 
apmaiņa ir jāveic vispilnākajā mērā 
izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus un 
to var atbalstīt attiecīgā Kopienu 
programmā.

Dalībvalstis informē Komisiju par iestādēm, 
kuras ir atbildīgas par šīs direktīvas 
ieviešanu. 

Dalībvalstis informē Komisiju par iestādēm, 
kuras ir atbildīgas par šīs direktīvas 
ieviešanu..

2. Informācijas apmaiņas starp Komisiju un 
dalībvalstīm precīzs raksturojums un 
struktūra ir jādefinē saskaņā ar 15. panta 2. 
punktā aprakstīto procedūru.

2. Informācijas apmaiņas starp Komisiju un 
dalībvalstīm precīzs raksturojums un 
struktūra ir jādefinē saskaņā ar 15. panta 2. 
punktā aprakstīto procedūru

3. Komisijai ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai 
veicinātu un dotu ieguldījumu sadarbībā 
starp dalībvalstīm, kā tas teikts šajā pantā. 

3. Komisijai ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai 
veicinātu un dotu ieguldījumu sadarbībā 
starp dalībvalstīm, kā tas teikts šajā pantā.. 

3a. Jāpiešķir speciāli fondi energoefektīva 
pārstāvības tīkla izveidē..

Or. en
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Pamatojums

Atkārtoti nostiprina informācijas apmaiņas funkcijas šajā direktīvā un energoefektivitātes tīklu 
no EP 55. un 76. grozījuma (ar dažiem uzlabojumiem no EP 75. grozījuma, kas attiecas uz to 
pašu jautājumu). Šis grozījums ievieš Padomes Kopējās nostājas 22. apsvērumu – „Ir jāveicina 
informācijas apmaiņa par ekoloģiskā dzīves cikla darbību un dizaina risinājumu sasniegšanu. Ir 
jāveicina zināšanu uzkrāšana un izplatīšana, kas ir viens no šīs direktīvas sniegtajiem 
labumiem”.

Grozījumu iesniedza Peter Liese and Karl-Heinz Florenz

84. grozījums
11. panta 1.punkts

Dalībvalstis nodrošina pasākumus, lai 
veicinot šīs direktīvas ieviešanu atbildīgās 
iestādes sadarbotos viena ar otru un 
nodrošinātu savstarpēju informāciju un 
informētu Komisiju, tādējādi palīdzot strādāt 
ar šo direktīvu, it īpaši, piemērojot 6. pantu.

Dalībvalstis nodrošina pasākumus, lai 
veicinot šīs direktīvas ieviešanu atbildīgās 
iestādes sadarbotos viena ar otru un 
nodrošinātu savstarpēju informāciju un 
informētu Komisiju, tādējādi palīdzot strādāt 
ar šo direktīvu, it īpaši, piemērojot 6. pantu.

Administratīvā sadarbība un informācijas 
apmaiņa notiek izmantojot elektroniskos 
informācijas nesējus un var saņemt atbalstu 
no attiecīgajām Kopienas programmām. 

Administratīvā sadarbība un informācijas 
apmaiņa notiek izmantojot elektroniskos 
informācijas nesējus un var saņemt atbalstu 
no attiecīgajām Kopienas programmām.

Dalībvalstis informē Komisiju un atbildīgās 
varas iestādes par šīs direktīvas 
piemērošanu. 

Dalībvalstis informē Komisiju un atbildīgās 
varas iestādes par šīs direktīvas 
piemērošanu.

Dalībvalstis nodrošina, īpaši stiprinot 
atbalsta tīklus un struktūras, ka MVU un 
sīkuzņēmumi izmanto ekoloģiski drošu 
pieeju jau agrākajā produkta projektēšanas 
stadijā, lai nodrošinātu nepārtrauktu 
ekoloģiskās koncepcijas uzlabošanu un 
paredzētu turpmāko Eiropas normatīvo 
aktu nepieciešamību.

Or. en

Pamatojums

55. grozījums pirmajā lasījumā (daļēji).

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

85. grozījums
11. panta 1.punkts



AM\557898LV.doc 45/77 PE 353.671v01-00

Ārējais tulkojums LV

Dalībvalstis nodrošina pasākumus, lai 
veicinot šīs direktīvas ieviešanu atbildīgās 
iestādes sadarbotos viena ar otru un 
nodrošinātu savstarpēju informāciju un 
informētu Komisiju, tādējādi palīdzot strādāt 
ar šo direktīvu, it īpaši, piemērojot 6. pantu.

Dalībvalstis nodrošina pasākumus, lai 
veicinot šīs direktīvas ieviešanu atbildīgās 
iestādes sadarbotos viena ar otru un 
nodrošinātu savstarpēju informāciju un 
informētu Komisiju, tādējādi palīdzot strādāt 
ar šo direktīvu, it īpaši, piemērojot 6. pantu.

Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji iesniedz 
ekoloģiskās ietekmes deklarācijas 
atbilstošajām iestādēm, saskaņā ar 
ekoloģiskās koncepcijas prasībām, kuras 
noteiktas izpildes pasākumā.. Informācija 
jāapstrādā centralizēti un tai jābūt 
lietotājam draudzīgā un ekspertu analīzēm 
piemērotā formātā pieejamai publiski.
Izpildes pasākumā jāparedz standarta 
atskaišu formas attiecīgajiem elementiem 
un dalībvalstis nozīmē atbildīgās iestādes 
par datu savākšanu un apstrādi 
nacionālajā un/vai Kopienu līmenī.

Administratīvā sadarbība un informācijas 
apmaiņa notiek izmantojot elektroniskos 
informācijas nesējus un var saņemt atbalstu 
no attiecīgajām Kopienas programmām. 

Administratīvā sadarbība un informācijas 
apmaiņa notiek izmantojot elektroniskos
informācijas nesējus un var saņemt atbalstu 
no attiecīgajām Kopienas programmām.

Dalībvalstis informē Komisiju un atbildīgās 
varas iestādes par šīs direktīvas 
piemērošanu. 

Dalībvalstis informē Komisiju un atbildīgās 
varas iestādes par šīs direktīvas 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti nostiprina informācijas apmaiņas funkcijas šajā direktīvā un energoefektivitātes tīklu 
no EP 55. un 76. grozījuma (ar dažiem uzlabojumiem no EP 75. grozījuma, kas attiecas uz to 
pašu jautājumu). Šis grozījums ievieš Padomes Kopējās nostājas 22. apsvērumu – „Ir jāveicina 
informācijas apmaiņa par ekoloģiskā dzīves cikla darbību un dizaina risinājumu sasniegšanu. Ir 
jāveicina zināšanu uzkrāšana un izplatīšana, kas ir viens no šīs direktīvas sniegtajiem 
labumiem”.

Grozījumu iesniedza Peter Liese and Karl-Heinz Florenz

Grozījums 86
11. panta 1. A paragrāfs (jauns)
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1a. Dalībvalstis nodrošina, ka MVU ir 
nepieciešamie ekoloģiskās koncepcijas 
izstrādes un adaptācijas resursi. Šajā 
atbalstā ietilpst, piemēram, produkta 
projektēšanas risinājumi vai datu nesēju 
pārprojektēšanas risinājumi, apmācības un 
pieredze pieejamā formātā. 

Or. en

Pamatojums

55. grozījums pirmajā lasījumā (daļēji).

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

87. grozījums
11. panta 3. A punkts (jauns)

3a. Ja saskaņā ar 7. pantu dalībvalstis 
uzsāk trešās puses pārbaudi, tām jānozīmē 
neatkarīgas, ekspertīzes, paziņošanas 
iestādes.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

88. grozījums
11. panta 3. A punkts (jauns)

3a. Ja saskaņā ar 7. pantu dalībvalstis 
uzsāk trešās puses pārbaudi, tām jānozīmē 
neatkarīgas, ekspertīzes, paziņošanas 
iestādes.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti nostiprina paziņošanas iestāžu nodibināšanu no EP 55. un 76. grozījuma.
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Grozījumu iesniedza Niels Busk

89. grozījums
12. panta 1. punkts

1. Komisija, darbojoties saskaņā ar 15. panta 
2. punktā noteikto procedūru, pieņem 
izpildes pasākumus. 

1. Komisija saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
noteikto procedūru un ievērojot Kopienas 
vides prioritātes, kas noteiktas Lēmumā Nr. 
1600/2002/EK, Direktīvā 2000/60/EK, 
Direktīvā 96/62EK, Direktīvā 75/442/EK, 
OSPAR Konvencijā un citos atbilstošajos 
ES vides likumdošanas aktos, un ievērojot 
mērķi, kas noteikts Kioto protokolā un 
Apvienoto Nāciju pamatkonvencijā par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC), pieņem 
izpildes pasākumus, kad ir izpildīti šādi 
kritēriji: 
(a) attiecībā uz iekļaujamajiem enerģiju 
patērējošajiem produktiem:
(i) enerģiju patērējošais produkts pārstāv 
būtisku noieta un tirdzniecības apjomu , t.i. 
200 000 vienības viena gada laikā Kopienas 
ietvaros;
(ii) enerģiju patērējošajam produktam ir 
nozīmīga ietekme uz vidi;
(iii) enerģiju patērējošajam produktam ir 
liels uzlabošanas potenciāls attiecībā uz tā 
ietekmi uz vidi, bez papildus finansu 
ieguldījumiem;
(iv) enerģiju patērējošajam produktam nav 
saistoši nekādi citi atbilstošie Kopienas 
normatīvie akti vai pašregulējošies 
nosacījumi, kas, piemēram, atļauj daudz 
ātrāk panākt politikas mērķus vai ieguldīt 
mazākus līdzekļus, nekā ieviešot obligātās 
prasības un ņem vērā VII pielikuma a 
daļas kritērijus;
(b) attiecībā uz pasākumu saturu:
(i) tiks ņemts vērā viss produkta dzīves 
cikls;
(ii) attiecībā uz lietotāju produkta 
veiktspēja netiks būtiski ietekmēta;
(iii) nebūs kaitīgas ietekmes attiecībā uz 
veselību un drošību;
(iv) nevajadzētu būt būtiskai negatīvai 
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ietekmei attiecībā uz patērētājiem saistībā 
ar produkta cenas pieejamību un dzīves 
cikla izmaksām;
(v) tiks ņemta vērā iespējamā ietekme uz 
MVU vai īpašām produktu grupām, ko 
pārsvarā ražo MVU;
(vi) principā ekoloģiskās koncepcijas 
prasību noteikšana nedrīkst uzspiest 
patentētas tehnoloģijas izmantošanu 
ražotājiem. 

Or. en

Pamatojums

Grozījumi paskaidro, ko nozīmē „būtisks noieta un tirdzniecības apjoms”, un nosaka zināmus 
ierobežojumus Komisijas rīcībspējai, ko tai piešķir komitoloģija. Turklāt tie respektē ilgspējīgas 
attīstības ideju, t.i., ka izmaksas tiek ņemtas vērā vērtējot ietekmes uz vidi uzlabošanas iespējas.

Grozījumu iesniedza Niels Busk

90. grozījums
12. panta 2. punkts

2. Lai uz enerģiju patērējošu produktu 
attiektos izpildes pasākumi, tam jāatbilst 
visiem šeit minētajiem kritērijiem:

2. Eiropas Parlaments regulāri saņem 
informāciju no Komisijas par izpildes 
pasākumu ieviešanu saistībā ar Padomes 
lēmumu Nr. 1999/468/EK.

(a) enerģiju patērējošā produkta noieta un 
tirdzniecības apjoms Kopienā pārsniedz 200 
000 vienību gadā saskaņā ar pēdējiem 
pieejamajiem datiem;
(b) ņemot vērā tā tirgus apritē un/vai 
patērētāju rīcībā nodoto produkta 
daudzumu, enerģiju patērējošajam 
produktam ir nozīmīga ietekme uz vidi, kā 
tas noteikts Kopienas stratēģijas prioritātēs, 
kas izklāstītas Lēmumā Nr. 1600/2002/EK;
(c) enerģiju patērējošo produktu var 
ievērojami uzlabot attiecībā uz tā ietekmi uz 
vidi, neradot pārmērīgas izmaiņas. 
Nosakot, vai tas atbilst šim kritērijam, tiek 
piemēroti sekojoši parametri:
- nav citu attiecīgu Kopienas tiesību aktu;
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- šo jautājumu nav varējuši atrisināt tirgus 
spēki;
- lielas atšķirības starp vienādas 
funkcionalitātes enerģiju patērējošiem 
produktiem attiecībā uz vides rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, ka Eiropas Parlaments ir pienācīgi informēts par Komisijas aktivitātēm saistībā 
ar izpildes pasākumu ieviešanu. 

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

91. grozījums
12. panta 2. punkts, C daļa

(c) enerģiju patērējošajiem produktiem ir 
jāuzrāda nozīmīgs ietekmes uz vidi 
uzlabošanas potenciāls bez papildus izmaksu 
piesaistīšanas. Izmanto sekojošus 
parametrus, lai noteiktu, vai šis kritērijs ir 
izpildīts: 

(c) enerģiju patērējošajiem produktiem ir 
jāuzrāda nozīmīgs ietekmes uz vidi 
uzlabošanas potenciāls bez papildus izmaksu 
piesaistīšanas. Izmanto sekojošus 
parametrus, lai noteiktu, vai šis kritērijs ir 
izpildīts:

- nav citu attiecīgu Kopienas tiesību aktu; - nav citu attiecīgu Kopienas tiesību aktu;
- šo jautājumu nav varējuši atrisināt tirgus 
spēki;

- šo jautājumu nav varējuši atrisināt tirgus 
spēki;

- ja Komisija uzskata, ka vairumā no 
iesaistītajām pusēm ar atbilstošu 
ģeogrāfisko pārklājumu Eiropas Savienībā 
produktam nav noteiktu saistošu 
pašregulējošos aktu, kas varētu dot 
apmierinošus rezultātus; 

- lielas atšķirības starp vienādas 
funkcionalitātes enerģiju patērējošiem 
produktiem attiecībā uz vides rādītājiem.

- lielas atšķirības starp vienādas 
funkcionalitātes enerģiju patērējošiem 
produktiem attiecībā uz vides rādītājiem.

Or. fr

Pamatojums

Ja Komisija piedāvā izpildes pasākumu kādām konkrētam produkta veidam, kuram ir saistoši 
pašregulējošies akti, Komisijai ir jāparāda, ka šīs pastāvošās saistības nav pietiekošas. 
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Ir ļoti svarīgi, lai pašregulējošos aktu nozīme netiktu mazināta nepamatotu pretenziju dēļ. Tādēļ 
Komisijai ir pienākums pierādīt, ka pašregulējošies akti nav atbilstoši, pirms tā piedāvā izpildes 
pasākumu. 

Grozījumu iesniedza Niels Busk

92. grozījums
12. panta 4. punkts

4. Sagatavojot izpildes pasākumu projektu, 
Komisija:

4. Izpildes pasākumos tiks iekļauta 
informācija, kas norādīta VII pielikumā, 
un pirms tam ir jāiesniedz izvērtējums, 
kurā apsvērta ietekme uz vidi, patērētājiem 
un ražotājiem, ieskaitot MVU, ietekme uz 
konkurētspēju, inovācijām, piekļuvi tirgum, 
izmaksām un peļņu. 

(a) ņem vērā enerģiju patērējošā produkta 
dzīves ciklu;
(b) veic novērtējumu par ietekmi uz vidi, 
patērētājiem un ražotājiem, ieskaitot MVU, 
attiecībā uz konkurētspēju, inovāciju, 
piekļuvi tirgum un izmaksām un peļņu;
(c) ņem vērā pastāvošos vides aizsardzības 
tiesību aktus, ko dalībvalstis uzskata par 
svarīgiem;
(d) veic atbilstošas konsultācijas ar 
ieinteresētajām pusēm;
(e) sagatavo paskaidrojošu izpildes 
pasākumu projekta memorandu, kas 
balstīts uz novērtējumu, kurš pieminēts b) 
apakšpunktā;
(f) nosaka izpildes datumu(s), starpposmu 
vai pārejas pasākumus, jo īpaši ņemot vērā 
iespējamo ietekmi uz MVU vai specifiskām 
produktu grupām, ko ražo galvenokārt 
MVU.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredz, ka Komisijai ir pienākums iesniegt ietekmes izvērtējumu par izpildes 
pasākumiem saskaņā ar „Labāka regulējuma paketes” mērķiem.
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Grozījumu iesniedza Niels Busk

93. grozījums
12. panta 5. punkts

5. Izpildes pasākumi atbilst visiem tālāk 
minētajiem kritērijiem:

5. Izstrādājot ieviešanas pasākumus, 
Komisija izmanto zinātnību, kura uzkrāta 
nosakot visā Eiropas Savienībā 
piemērojamos marķējumus.

a) no patērētāja viedokļa nedrīkst būt 
būtiskas negatīvas ietekmes uz produkta 
funkcionalitāti;
b) nedrīkst būt kaitīgas ietekmes attiecībā 
uz veselību, drošību un vidi;
iv) nedrīkst būt būtiskas negatīvas ietekmes 
attiecībā uz patērētājiem saistībā ar 
produkta cenas pieejamību un dzīves cikla 
izmaksām;
d) nedrīkst būt būtiskas negatīvas ietekmes 
uz ražotāja konkurētspēju, ieskaitot tirgos 
ārpus Kopienas;
e) principā ekoloģiskās koncepcijas prasību 
noteikšanas dēļ ražotājiem nevar uzspiest 
patentētu tehnoloģiju;
f) ražotājiem nevar uzlikt pārmērīgu 
administratīvo nastu.

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt visjaunākās pieejamās zinātnības izmantošanu ieviešanas pasākumu 
izstrādāšanā. 

Grozījumu iesniedza Niels Busk

Grozījums 94
12. panta 6. punkts

6. Izpildes pasākumi noteiks ekoloģiskās 
koncepcijas prasības saskaņā ar I 
pielikumu un/vai II pielikumu

6. Prasībām ir jābūt formulētām tā, lai 
nodrošinātu, ka tirgus uzraudzības iestādes 
var pārbaudīt enerģiju patērējošā produkta 
atbilstību izpildes pasākumam. Izpildes 
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pasākumam ir jānorāda, vai atbilstības 
pārbaude ir tieši piemērojama enerģiju 
patērējošajam produktam, vai arī 
pamatojoties uz tā tehnisko dokumentāciju. 

Noteiktiem vides aspektiem, kam ir būtiska 
ietekme uz vidi, tiks noteiktas specifiskas 
ekoloģiskās koncepcijas prasības.
Izpildes pasākumi var arī noteikt, ka 
noteiktiem ekoloģiskās koncepcijas 
parametriem, kas pieminēti I pielikuma 1. 
daļā, nav nepieciešamas ekoloģiskās 
koncepcijas prasības.

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir uzlabot tirgus uzraudzības iestāžu spēju pārbaudīt enerģiju patērējošā produkta pilnu 
atbilstību prasībām, kuras noteiktas izpildes pasākumos. 

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

95. grozījums
12. panta 6. punkts

6. Izpildes pasākumi nosaka ekoloģiskās 
koncepcijas prasības saskaņā ar I pielikumu 
un/vai II pielikumu.

6. Izpildes pasākumi nosaka ekoloģiskās 
koncepcijas prasības saskaņā ar I pielikumu 
un/vai II pielikumu.

Izpildes pasākumos noteiktās prasības ir 
izmērāmas pret pašu enerģiju patērējošo 
produktu.
Tiem enerģiju patērējošajiem produktiem, 
kam saskaņā ar 12. panta 2. punktu ir 
vislielākā ietekme uz vidi pielietošanas fāzē, 
prasības ir jāierobežo saskaņā ar I un II 
pielikumu tikai ar enerģijas patēriņa 
samazināšanu un citiem svarīgākajiem 
pielietošanas fāzes aspektiem. 

Noteiktiem vides aspektiem, kam ir būtiska 
ietekme uz vidi, nosaka specifiskas 
ekoloģiskās koncepcijas prasības.

Noteiktiem vides aspektiem, kam ir būtiska 
ietekme uz vidi, nosaka specifiskas 
ekoloģiskās koncepcijas prasības.

Izpildes pasākumi var arī noteikt, ka 
noteiktiem ekoloģiskās koncepcijas 
parametriem, kas pieminēti I pielikuma 
1. daļā, nav nepieciešamas ekoloģiskās 

Izpildes pasākumi var arī noteikt, ka 
noteiktiem ekoloģiskās koncepcijas 
parametriem, kas pieminēti I pielikuma 
1. daļā, nav nepieciešamas ekoloģiskās 
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koncepcijas prasības. koncepcijas prasības.

Or. en

Pamatojums

Visām izpildes pasākumu prasībām ir jābūt izmērāmām tieši pret konkrēto produktu. Būs 
juridiskas neskaidrības, ja prasības attieksies uz citām jomām, nevis uz pašu produktu. Tas 
viennozīmīgi izraisīs tirgus situācijas izkropļojumus un izjauks atbilstošu tirgus situācijas 
novērošanu. 

Grozījumu iesniedza Peter Liese

96. Grozījums
12. panta 6. punkts

6. Izpildes pasākumi nosaka ekoloģiskās 
koncepcijas prasības saskaņā ar I pielikumu 
un/vai II pielikumu.

6. Izpildes pasākumi nosaka ekoloģiskās 
koncepcijas prasības saskaņā ar I pielikumu 
un/vai II pielikumu, fokusējoties tikai uz 
dominējošajiem vides aspektiem, kas ir tieši 
izmērāmi pašam produktam.

Noteiktiem vides aspektiem, kam ir būtiska 
ietekme uz vidi, nosaka specifiskas 
ekoloģiskās koncepcijas prasības.

Noteiktiem vides aspektiem, kam ir būtiska 
ietekme uz vidi, nosaka specifiskas 
ekoloģiskās koncepcijas prasības.

Izpildes pasākumi var arī noteikt, ka 
noteiktiem ekoloģiskās koncepcijas 
parametriem, kas pieminēti I pielikuma 
1. daļā, nav nepieciešamas ekoloģiskās 
koncepcijas prasības.

Izpildes pasākumi var arī noteikt, ka 
noteiktiem ekoloģiskās koncepcijas 
parametriem, kas pieminēti I pielikuma 
1. daļā, nav nepieciešamas ekoloģiskās 
koncepcijas prasības.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pirmā lasījuma 67. grozījumu. Padome izmainīja II pielikuma tekstu, tādēļ ir 
nepieciešamas šīs izmaiņas. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi
97. grozījums

12. panta 7. punkts

7. Prasības tiks formulētas tā, lai 
nodrošinātu, ka tirgus kontroles iestādes var 
pārbaudīt enerģiju patērējoša produkta 
atbilstību izpildes pasākumu prasībām. 

7. Prasības tiks formulētas tā, lai 
nodrošinātu, ka tirgus kontroles iestādes var 
pārbaudīt enerģiju patērējoša produkta 
atbilstību izpildes pasākumu prasībām. 
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Izpildes pasākumos tiks noteikts, vai 
pārbaudi var veikt, pārbaudot pašu enerģiju 
patērējošo produktu vai, pamatojoties uz tā 
tehnisko dokumentāciju. 

Izpildes pasākumos tiks noteikts, vai 
pārbaudi vajadzētu veikt, pārbaudot pašu 
enerģiju patērējošo produktu vai izņēmuma 
kārtā novērtējot produktu pamatojoties uz 
tā tehnisko dokumentāciju.

Or. en

Pamatojums

Lai tirgus uzraudzība notiktu efektīvi, tirgus uzraudzības iestādēm ir jābūt pieejai pašam 
enerģiju patērējošajam produktam un jānovērtē tā atbilstība. Tikai izņēmuma kārtā tirgus 
uzraudzība varētu apmierināties ar tehniskās dokumentācijas pārbaudi. Tas jādara, lai 
samazinātu risku, ka tirgū tiek ielaisti likuma prasībām neatbilstoši produkti ar viltotu tehnisko 
dokumentāciju. 

Grozījumu iesniedza Niels Busk
98. grozījums

12. panta 8. punkts

8. Izpildes pasākumi ietver elementus, kas 
uzskaitīti VII pielikumā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Punkts saturiski jau ir atspoguļots ar to grozījumu atbalstīšanu, kuri ir uzrādīti tabulā pie 12. 
panta. 

Grozījumu iesniedza Peter Liese and Karl-Heinz Florenz

99. grozījums
13. panta 2. punkts

2. Tomēr pārejas periodā, kura laikā tiek 
izstrādāts pirmais darba plāns, kas 
paredzēts 1. punktā, un saskaņā ar 
procedūru, kas paredzēta 15. panta 2. 
punktā, ar kritērijiem, kas noteikti 12. pantā
un pēc konsultācijām ar Konsultāciju 
Forumu, Komisija var pieņemt izpildes 
pasākumus, sākot ar produktiem, kuriem 
saskaņā ar EKPP var ievērojami samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju, 
ņemot vērā izmaksu un efektivitātes 

2. 12 mēnešu laikā pēc ietvardirektīvas 
stāšanās spēkā un saskaņā ar procedūru, kas 
paredzēta 15. panta 2. punktā, ar kritērijiem, 
kas noteikti 12. pantā un pēc konsultācijām 
ar Konsultāciju Forumu, Komisija pieņem 
izpildes pasākumus, vismaz tiem
produktiem, kuriem saskaņā ar EKPP var 
ievērojami samazināt siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju, piemēram, apkures 
un ūdens sildīšanas iekārtas, iekārtas ar 
elektromotoriem, apgaismojums privātajos 
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attiecību. un sabiedriskajos sektoros, 
mājsaimniecības ierīces, biroja iekārtas 
privātajos un sabiedriskajos sektoros, 
publiski pieejamās elektroniskās iekārtas, 
apkures, ventilācijas un klimata iekārtas.

12 mēnešu laikā no Ietvara direktīvas spēkā 
stāšanās brīža Komisijai ir jānāk klajā ar 
atsevišķu izpildes pasākumu, kas samazina 
gaidīšanas režīma zudumus visiem 
produktiem. Informācijas un sakaru 
tehnoloģiju produktu gadījumā patēriņš ir 
jāsamazina tehnisko iespēju robežās. 
Ja Komisijai ir pamatoti iemesli, kādēļ tā 
nevar piedāvāt priekšlikumu 
augstākminētajās jomās, piemēram, tādu 
pašregulējos aktu pastāvēšana, kuri ātrāk 
vai ar mazākām izmaksām panāk politikas 
mērķus, tai formāli šāds lēmums ir 
jāapstiprina Eiropas Parlamentā un 
Padomē. 
Pēc konsultācijām ar Konsultāciju 
Forumu, kā to paredz 14. pants, Komisija, 
izvērtējusi kopējo ietekmi uz vidi, izstrādā 
darba plānu nākošajiem trim gadiem ar 
indikatīvu produktu grupu sarakstu, kas 
jāuzskata par prioritāriem izpildes 
pasākumu ieviešanā, un šo plānu prezentē 
Eiropas Parlamentā un Padomē. Šo 
produktu grupu sarakstu Komisija regulāri 
pārskata konsultējoties ar komiteju, uz 
kuru attiecas 15.pants.
Ik pēc pieciem gadiem Komisijai jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei atskaite 
par rezultātiem tajās jomās, kurās izpildes 
pasākumi ir tikuši ieviesti un tajās, kurās 
piemēroti nozares pašregulējošies akti.

Or. en

Pamatojums

59. grozījums no pirmā lasījuma. Līdzīgi ziņotāja 16. grozījumam. Tomēr 59. grozījums bija 
precīzāks un striktāks. Nosakot normatīvo ietvaru, EP uzliek ļoti lielu atbildību Komisijai. Pirms 
tiek apstiprināts šis „neaizpildītais čeks”, mums ir jāpārliecinās par garantijām tam, kā 
Komisija izmantos šo ietvaru. 



PE 353.671v01-00 56/77 AM\557898LV.doc

LV                       Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

100. grozījums
13. panta 2. punkts

2. Tomēr pārejas periodā, kura laikā tiek 
izstrādāts pirmais darba plāns, kas paredzēts 
1. punktā, un saskaņā ar procedūru, kas 
paredzēta 15.panta 2. punktā, ar kritērijiem, 
kas noteikti 12. pantā un pēc konsultācijām 
ar konsultatīvu sanāksmi Komisija var 
pieņemt izpildes pasākumus, sākot ar 
produktiem, kuriem saskaņā ar EKPP var
ievērojami samazināt siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju, ņemot vērā izmaksu 
un efektivitātes attiecību.

2. Tomēr pārejas periodā, kura laikā tiek 
izstrādāts pirmais darba plāns, kas paredzēts 
1.punktā, un saskaņā ar procedūru, kas 
paredzēta 15. panta 2. punktā, ar kritērijiem, 
kas noteikti 12. pantā un pēc konsultācijām 
ar konsultatīvu sanāksmi Komisija pieņem 
izpildes pasākumus, sākot ar produktiem, 
kuriem saskaņā ar EKPP var ievērojami 
samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju, ņemot vērā izmaksu un efektivitātes 
attiecību.

Šajā pašā periodā Komisija sagatavo 
atsevišķus izpildes pasākumus, ka visiem 
produktiem samazina zudumus gaidīšanas 
režīmā. Informācijas un sakaru tehnoloģiju 
produktiem, modes patēriņa precēm 
pārtraukumam principā jābūt samazinātam 
līdz tehniski iespējamajam minimumam.

Or. en

Pamatojums

EP 59. grozījums.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

101. grozījums
13. panta A daļa (jauna)

13. panta a daļa
Izņēmumi

Attiecībā uz vietēju vides problēmu 
risinājumiem vai pastāvošos valstu tiesību 
aktus šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar Līgumu saglabāt spēkā 
vai ieviest stingrākus noteikumus attiecībā 
uz enerģiju patērējošo produktu ražošanu, 
importu, pārdošanu un patēriņu, ja šādus 
noteikumus tās uzskata par vajadzīgiem, lai 
sasniegtu augstu vides un sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni, ciktāl šie 
noteikumi nav pretrunā ar šajā direktīvā 
izklāstītajiem noteikumiem. Jebkurš šāds 
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nacionāls pasākums ir jāsaskaņo ar 
direktīvu 98/34/EK.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis var pielāgot ES standartus saviem specifiskajiem 
nacionālajiem apstākļiem (t.i. klimata izmaiņām, dažādām reģionālām realitātēm un 
prioritātēm)augsta līmeņa vides un veselības aizsardzības nodrošināšanai, ka to nosaka 95. 
pants. 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

102. grozījums
13. panta A daļa (jauna)

13. panta a daļa
Izņēmumi

Attiecībā uz vietēju vides problēmu 
risinājumiem vai pastāvošos valstu tiesību 
aktus šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar Līgumu saglabāt spēkā 
vai ieviest stingrākus noteikumus attiecībā 
uz enerģiju patērējošo produktu ražošanu, 
importu, pārdošanu un patēriņu, ja šādus 
noteikumus tās uzskata par vajadzīgiem, lai 
sasniegtu augstu vides un sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni, ciktāl šie 
noteikumi nav pretrunā ar šajā direktīvā 
izklāstītajiem noteikumiem. Jebkurš šāds 
nacionāls pasākums ir jāsaskaņo ar 
direktīvu 98/34/EK.

Or. en

Pamatojums

Balstīts uz pirmā lasījuma 61. grozījumu un uz kopīgās nostājas 20 apsvērumu. Šis teksts 
atspoguļo nepieciešamību dalībvalstīm uzņemties pārraudzību, ja ārpus noteiktajiem pastāv arī 
vēl citi politikas veidošanas pamatojumi – piemēram, īpaši reģionālās vides apstākļi (t.i. 
elektroenerģijas pārrāvumi, ūdens trūkums, nopietnas gaisa kvalitātes problēmas, vides/ 
veselības piesārņojums) vai nodokļu atlaižu apgrūtinājumi (GHG kopīgais dalījums) un taml. 
Šāds normatīvais ietvars regulē energoefektivitāti arī Savienotajās Valstīs, kas atļauj atsevišķiem 
štatiem noteikt striktākas prasības, ja ir labi pamatoti un definēti politikas mērķi. Nereti 95. 
panta tipa direktīvas satur nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek paredzēta tikai minimāla 
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harmonizācija. 

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

103. grozījums
13. panta A daļa (jauna)

13. panta a daļa
Izņēmumi

Attiecībā uz vietēju vides problēmu 
risinājumiem vai pastāvošos valstu tiesību 
aktus šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesības saskaņā ar Līgumu saglabāt spēkā 
vai ieviest stingrākus noteikumus attiecībā 
uz enerģiju patērējošo produktu ražošanu, 
importu, pārdošanu un patēriņu, ja šādus 
noteikumus tās uzskata par vajadzīgiem, lai 
sasniegtu augstu vides un sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni, ciktāl šie 
noteikumi nav pretrunā ar šajā direktīvā 
izklāstītajiem noteikumiem. Jebkurš šāds 
nacionāls pasākums ir jāsaskaņo ar 
direktīvu 98/34/EK.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums, kas pamatots ar 95. pantu ir riskants, jo var ierobežot nacionālos vides/enerģijas 
nosacījums dalībvalstīs, kuras vēlas paplašināt ES prasības. Tas it īpaši attiecas uzbīstamajām 
ķīmiskajām vielām un reģionālajiem ūdens izlietojuma, atkritumu pārstrādes uzdevumu vai 
siltumnīcas efekta gāzu emisijas kvotas saskaņā ar Kioto saistībām vai nacionālajām emisijas 
griestu direktīvām. Turklāt ir vispārzināms, ka nacionālās iniciatīvas veicina ES rīcību un šo 
būtisko politikas veidošanas virzītāju nedrīkst apdraudēt. Tādējādi enerģiju patērējošajiem 
produktiem tikai ´apcērp asti´, t.i. nosaka minimālās prasības un ierobežo vissliktāko produktu 
izvietošanu tirgū , bet ‘nenocērt galvu´, t.i. nespiež dalībvalstīm pieprasīt labākos produktus un 
tādā veidā stimulēt inovācijas. 
Tādi paši mehānismi ir tikuši ieviesti arī citās jomās – Direktīvas 2001/37 13. panta 2. daļa 
(tabakas produkti - OJ L194/26 kopš 18.7.2001) un nesen pārskatītajā direktīvā par mazgāšanas 
līdzekļiem. 

Grozījumu iesniedza Peter Liese and Karl-Heinz Florenz

104. grozījums
13. panta A daļa (jauna)



AM\557898LV.doc 59/77 PE 353.671v01-00

Ārējais tulkojums LV

13. panta a daļa
Pašregulēšanās

Piedāvātās brīvprātīgās vienošanās vai citi 
pašregulējošies pasākumi tiek iesniegti 
rūpīgai izpētei Ekoloģisko koncepciju 
valdē, kura savu slēdzienu sagatavo 
pamatojoties uz analītiskas izpētes datiem, 
lai noteiktu, cik efektīvi minētie pasākumi 
ir vēlamā rezultāta panākšanai, ieskaitot šo 
pasāku ietekmes līmeni, uzstādītos mērķus 
papildus minimālajiem atbilstības 
kritērijiem, ko paredz VII pielikuma a daļa. 

Or. en

Pamatojums

60. grozījums no pirmā lasījuma.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

105. grozījums
14. pants

Komisija nodrošina, lai katra izpildes 
pasākuma sagatavošanas laikā tiktu ievērots 
līdzsvars starp dalībvalstu pārstāvju 
piedalīšanos un visu ar attiecīgo 
produktu/produktu grupu saistīto ieinteresēto 
pušu piedalīšanos, piemēram, ražošanas 
sektors, ieskaitot MVU un amatnieku 
sektoru, arodbiedrības, uzņēmēji, 
mazumtirgotāji, importētāji, vides 
aizsardzības asociācijas un atbilstošās 
patērētāju organizācijas.  Šīs puses tiekas 
konsultatīvā sanāksmē, kuras iekšējo 
reglamentu sastāda Komisija.

Komisija nodrošina, lai katra izpildes 
pasākuma sagatavošanas laikā tiktu ievērots 
līdzsvars starp dalībvalstu pārstāvju 
piedalīšanos un visu ar attiecīgo 
produktu/produktu grupu saistīto ieinteresēto 
pušu piedalīšanos, piemēram, ražošanas 
sektors, ieskaitot MVU un amatnieku 
sektoru, arodbiedrības, uzņēmēji, 
mazumtirgotāji, importētāji, vides 
aizsardzības asociācijas un atbilstošās 
patērētāju organizācijas.  Šīs puses tiekas 
konsultatīvā sanāksmē, kas jo īpaši dod 
ieguldījumu izpildes pasākumu definēšanā 
un pārskatīšanā, kā arī pašregulācijas 
pasākumu novērtēšanā un efektīvu un 
atbilstošu tirgus kontroles mehānismu 
ieviešanā. Sanāksmes iekšējo reglamentu 
sastāda Komisija un iekļauj fondu 
izsniegšanas nosacījumus līdzdalības 
nodrošināšanas nolūkā attiecīgajām 
sabiedriskajām grupām. 
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes
106. grozījums

14. pants

Komisija nodrošina, lai katra izpildes 
pasākuma sagatavošanas laikā tiktu ievērots 
līdzsvars starp dalībvalstu pārstāvju 
piedalīšanos un visu ar attiecīgo 
produktu/produktu grupu saistīto ieinteresēto 
pušu piedalīšanos, piemēram, ražošanas 
sektors, ieskaitot MVU un amatnieku 
sektoru, arodbiedrības, uzņēmēji, 
mazumtirgotāji, importētāji, vides 
aizsardzības asociācijas un atbilstošās 
patērētāju organizācijas.  Šīs puses tiekas 
konsultatīvā sanāksmē, kuras iekšējo 
reglamentu sastāda Komisija.

Komisija nodrošina, lai katra izpildes 
pasākuma sagatavošanas laikā tiktu ievērots 
līdzsvars starp dalībvalstu pārstāvju 
piedalīšanos un visu ar attiecīgo 
produktu/produktu grupu saistīto ieinteresēto 
pušu piedalīšanos, piemēram, ražošanas 
sektors, ieskaitot MVU un amatnieku 
sektoru, arodbiedrības, uzņēmēji, 
mazumtirgotāji, importētāji, vides 
aizsardzības asociācijas un atbilstošās 
patērētāju organizācijas.  Šīs puses tiekas 
konsultatīvā sanāksmē, kas jo īpaši dod 
ieguldījumu izpildes pasākumu definēšanā 
un pārskatīšanā, kā arī pašregulācijas 
pasākumu novērtēšanā un efektīvu un 
atbilstošu tirgus kontroles mehānismu 
ieviešanā. Sanāksmes iekšējo reglamentu 
sastāda Komisija un iekļauj fondu 
izsniegšanas nosacījumus līdzdalības 
nodrošināšanas nolūkā attiecīgajām 
sabiedriskajām grupām. 

Or. en

Pamatojums
Pamatojoties uz 63. grozījumu

Grozījumu iesniedza Karin Scheele
107. grozījums

19. pants

Ne vēlāk, kā ........* Komisija pārskata šīs 
direktīvas un tās izpildes pasākumu 
efektivitāti, izpildes pasākumu realizācijas 
pakāpi, tirgus uzraudzības mehānismus, un 
jebkuru atbilstošu pašregulējošos normu, kas 
ir atbalstīta pēc konsultācijām ar 

Ne vēlāk, kā ........* Komisija pārskata šīs 
direktīvas un tās izpildes pasākumu 
efektivitāti, īpaši attiecībā uz Jaunās pieejas 
pielietojumu, demokrātisko līdzsvaru un 
komitoloģijas procedūru caurspīdīgumu, 
atbilstības procedūru efektivitāti un tirgus 

  
* Five years after adoption of this Directive.
* Five years after adoption of this Directive.
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Konsultāciju Forumu saskaņā ar 14. pantu, 
un iesniedz atbilstošus priekšlikumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei, lai šo 
direktīvu grozītu, ja tas nepieciešams. 

uzraudzības mehānismus, izpildes 
pasākumu vides iedarbības efektivitāti, un 
jebkuru atbilstošu pašregulējošos normu, kas 
ir atbalstīta pēc konsultācijām ar 
Konsultāciju Forumu saskaņā ar 14. pantu, 
un iesniedz atbilstošus priekšlikumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei, lai šo 
direktīvu grozītu, ņemot vērā nākotnes 
konstitucionālos nosacījumus, kas attiecas 
uz regulējuma deleģēšanu. 

Or. en

Pamatojums

Komitoloģijas izmantošana, lai noteiktu izpildes pasākumus un privāto standartizācijas iestāžu 
izmantošana, lai noteiktu standartus (Jaunā pieeja) prasa pārskata procedūru, lai nodrošinātu, 
ka vides regulējuma deleģēšana ir pietiekoši sabalansēta un pamatota. Citi jautājumi ir saistīti a 
vides pasākumu prasību līmeni, kas atspoguļojas izpildes pasākumos un jebkurām 
pašregulējošos aktu alternatīvām, tirgus uzraudzības efektivitāti un atbilstības novērtēšanas 
procedūrām. 

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

108. grozījums
19. pants

Ne vēlāk, kā ........* Komisija pārskata šīs 
direktīvas un tās izpildes pasākumu 
efektivitāti, izpildes pasākumu realizācijas 
pakāpi, tirgus uzraudzības mehānismus, un 
jebkuru atbilstošu pašregulējošos normu, kas 
ir atbalstīta pēc konsultācijām ar 
Konsultāciju Forumu saskaņā ar 14. pantu, 
un iesniedz atbilstošus priekšlikumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei, lai šo 
direktīvu grozītu, ja tas nepieciešams.

Ne vēlāk, kā ........* Komisija pārskata šīs 
direktīvas un tās izpildes pasākumu 
efektivitāti, izpildes pasākumu realizācijas 
pakāpi, tirgus uzraudzības mehānismus, un 
jebkuru atbilstošu pašregulējošos normu, kas 
ir atbalstīta, kā arī iespējas jaunu 
pasākumu izstrādāšanai šīs direktīvas 
ietvaros, kas veicina „pakalpojumu 
koncepciju”(funkcionālu un sistēmisku 
domāšanu), nevis „produkta koncepciju”, 
īpaši tādēļ, lai veicinātu dematerializāciju 
un resursu efektīvu izlietojumu. Šim 
nolūkam Komisija prezentē ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei vismaz 
sešus mēnešus pirms direktīvas 
pārskatīšanas, pēc konsultācijām ar 

  
* Five years after adoption of this Directive.
* Five years after adoption of this Directive.
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Konsultāciju Forumu saskaņā ar 14. pantu, 
un iesniedz atbilstošus priekšlikumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei, lai šo 
direktīvu grozītu, ja tas nepieciešams. 

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar Anders Wijkman 3. grozījumu. Pakalpojumu koncepcijas princips ir daudzsološs no 
enerģijas un resursu efektivitātes viedokļa. Tomēr tam līdz šim nav tikusi pievērsta pienācīgā 
uzmanība ekoloģiskās koncepcijas izveidošanas procesā un tās būtu jāmaina. 

Grozījumu iesniedza Peter Liese, Holger Krahmer and Karl-Heinz Florenz

109 grozījums
I pielikuma 3. daļa

Prasības ražotājam svītrots
1. Fokusējoties uz vides aspektiem, kas ir 
aprakstīti izpildes pasākumos un paredzēti 
ieviešanai  caur produktu koncepcijām, 
enerģiju patērējošu produktu ražotājiem 
var pieprasīt veikt produkta modeļa visa 
dzīves cikla izvērtēšanu, reāli izvērtējot tā 
darbu normālos apstākļos, ja to lieto 
paredzētajam mērķim. 
Pamatojoties uz šo izvērtējumu ražotāji 
konstatē enerģiju patērējoša produkta 
ekoloģisko profilu. Tas jāpamato ar vides 
aspektā atbilstošiem produkta 
raksturojumiem un ievadi/izvadi visā 
produkta dzīves ciklā, izsakot to izmērāmā 
kvantitātē
2. Ražotāji izmantos šo novērtējumu, lai 
izvērtētu alternatīvās konstrukcijas iespējas 
un panākto produkta vides īpašību 
uzlabojumu pret pārbaudītajiem vides 
rādītājiem.
Pārbaudītos vides rādītājus identificēs 
Komisija izpildes pasākumā, pamatojoties 
uz to informāciju, kas iegūta pasākuma 
sagatavošanas laikā. 
Īpaša konstrukcijas risinājuma izvēle 
nodrošinās saprātīgu līdzsvaru starp 
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dažādiem vides aspektiem, kā arī starp 
vides aspektiem un citiem vērā ņemamiem 
apsvērumiem, piemēram, drošību un 
veselību, tehniskās funkcionalitātes 
prasības, kvalitāti un veiktspēju un 
ekonomiskos aspektus, ieskaitot ražošanas 
izmaksas un pārdošanas iespēju, tajā pašā 
laikā nodrošinot atbilstību visiem 
normatīvajiem aktiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments ir svītrojis šo pielikuma daļu pirmajā lasījumā (66. grozījums). Pienākums 
veikt dzīves cikla analīzes ir nepanesams slogs mazajiem u vidējiem uzņēmumiem. Atbilstību šim 
nosacījumam ir ļoti grūti kontrolēt trešajās valstīs. Tā vietā, lai noteiktu obligātas prasības 
visiem uzņēmumiem, vajadzētu motivēt kompānijas, kuras veic dzīves cikla analīzes. 

Grozījumu iesniedza Peter Liese

110. grozījums
II pielikuma 1.punkts 

1. Tirgū, izmantojot tehnisku, vides un 
ekonomikas analīzi, tiek izvēlēts noteikts 
skaits attiecīgā enerģiju patērējoša produkta 
reprezentatīvu modeļu, un tiek noteiktas 
tehniskās iespējas, kas ļautu uzlabot šī 
produkta vides īpašības, paturot prātā šo 
iespēju ekonomisko pamatojumu un 
nepieļaujot nekādu būtisku šī produkta 
veiktspējas vai noderīguma patērētājiem 
samazināšanos.

1. Tirgū, izmantojot tehnisku, vides un 
ekonomikas analīzi, tiek izvēlēts noteikts 
skaits attiecīgā enerģiju patērējoša produkta 
reprezentatīvu modeļu, un tiek noteiktas 
tehniskās iespējas, kas ļautu uzlabot šī 
produkta vides īpašības, paturot prātā šo 
iespēju ekonomisko pamatojumu un 
nepieļaujot nekādu būtisku šī produkta 
veiktspējas vai noderīguma patērētājiem 
samazināšanos.

Ar šo tehnisko, vides un ekonomikas analīzi 
attiecībā uz pārbaudītajām vides īpašībām 
tiek noteikti tirgū pieejamie produkti ar 
visaugstākajām īpašībām.

Ar šo tehnisko, vides un ekonomikas analīzi 
attiecībā uz pārbaudītajām vides īpašībām 
tiek noteikti tirgū pieejamie produkti ar 
visaugstākajām īpašībām.

Starptautiski atzīti pārbaudītie vides radītāji 
ir jāizmanto analīzē (īpaši enerģijas 
izmaksu dzīves cikla analīzē, kā arī tad, kad 
tiek definētas prasības. Tam jānodrošina, 
ka efektivitātes nosacījumi, kurus ievieš ES 
līmenī, ir vismaz tikpat strikti, kā 
starptautiskie nosacījumi un citos tirgos 
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pastāvošie nosacījumi. Starptautisko 
pārbaudīto vides rādītāju fiksēšana  
nodrošina to, ka analīzēs izmantotie dati ir 
zinātniski pamatoti un ņem vērā 
starptautiski atzītos pētījumus par 
progresīvo tehnoloģiju efektivitāti un 
izmaksām.

Pamatojoties uz šo analīzi un paturot prātā 
ekonomisko un tehnisko pamatotību, kā arī 
uzlabojumu veikšanas iespējas, tiek veikti 
konkrēti pasākumi, lai samazinātu šī 
produkta ietekmi uz vidi.

Pamatojoties uz šo analīzi un paturot prātā 
ekonomisko un tehnisko pamatotību, kā arī 
uzlabojumu veikšanas iespējas, tiek veikti 
konkrēti pasākumi, lai samazinātu šī 
produkta ietekmi uz vidi

Attiecībā uz enerģijas patēriņu un darbību 
enerģijas vai enerģijas patēriņa 
efektivitātes līmenis jānosaka, ņemot vērā 
reprezentatīvo modeļu viszemākās dzīves 
cikla izmaksas gala lietotājiem, neaizmirstot 
arī par citām ar vidi saistīto īpašību sekām. 
Dzīves cikla izmaksu analīzes metode 
balstās uz reālo cenu indeksāciju, kas 
pamatota uz Eiropas Centrālās bankas 
sniegtajiem datiem un reālistisku enerģijas 
patērētāja produkta dzīves cikla ilgumu. Tā 
balstās uz pirkuma cenas izmaiņām (ko 
izraisa ražošanas izmaksu izmaiņas) un 
ekspluatācijas izmaksu izmaiņām, ko izraisa 
atšķirīgie uzlabošanas iespēju līmeņi, kas 
noteiktas attiecīgo reprezentatīvo produktu 
modeļu visa dzīves cikla laikā. 
Ekspluatācijas izmaksas attiecas galvenokārt 
uz enerģijas patēriņu un papildu izmaksas, 
ko rada citi resursi (piemēram, ūdens vai 
tīrīšanas līdzekļi).

Attiecībā uz enerģijas patēriņu un darbību 
enerģijas vai enerģijas patēriņa 
efektivitātes līmenis jānosaka, ņemot vērā 
reprezentatīvo modeļu viszemākās dzīves 
cikla izmaksas gala lietotājiem, neaizmirstot 
arī par citām ar vidi saistīto īpašību sekām. 
Dzīves cikla izmaksu analīzes metode 
balstās uz reālo cenu indeksāciju, kas 
pamatota uz Eiropas Centrālās bankas 
sniegtajiem datiem un reālistisku enerģijas 
patērētāja produkta dzīves cikla ilgumu. Tā 
balstās uz pirkuma cenas izmaiņām (ko 
izraisa ražošanas izmaksu izmaiņas) un 
ekspluatācijas izmaksu izmaiņām, ko izraisa 
atšķirīgie uzlabošanas iespēju līmeņi, kas
noteiktas attiecīgo reprezentatīvo produktu 
modeļu visa dzīves cikla laikā. 
Ekspluatācijas izmaksas attiecas galvenokārt 
uz enerģijas patēriņu un papildu izmaksas, 
ko rada citi resursi (piemēram, ūdens vai 
tīrīšanas līdzekļi).

Ir jāveic jūtīguma analīze, kas attiecas uz 
atbilstošajiem faktoriem (piemēram, 
enerģijas vai citu resursu izmaksas, 
izejmateriālu vai ražošanas izmaksas, cenu 
izmaiņas) un, ja nepieciešams, uz ārējām ar 
vidi saistītām izmaksām, lai varētu noteikt, 
vai notiek vērā ņemamas izmaiņas un vai 
vispārīgi secinājumi ir pamatoti. Pēc tam 
jānosaka prasības.

Ir jāveic jūtīguma analīze, kas attiecas uz 
atbilstošajiem faktoriem (piemēram, 
enerģijas vai citu resursu izmaksas, 
izejmateriālu vai ražošanas izmaksas, cenu 
izmaiņas) un, ja nepieciešams, uz ārējām ar 
vidi saistītām izmaksām, lai varētu noteikt, 
vai notiek vērā ņemamas izmaiņas un vai 
vispārīgi secinājumi ir pamatoti. Pēc tam 
jānosaka prasības...

Līdzīgas metodes var piemērot citiem 
resursiem, piemēram – ūdenim..

Līdzīgas metodes var piemērot citiem 
resursiem, piemēram – ūdenim.

Or. en
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Pamatojums

Atbilst 67. grozījumam pirmajā lasījumā. Padome izmainīja II pielikuma tekstu, tādēļ ir 
nepieciešamas arī šīs izmaiņas. 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

111. grozījums
II Pielikuma 1.punkts 

1. Tirgū, izmantojot tehnisku, vides un 
ekonomikas analīzi, tiek izvēlēts noteikts 
skaits attiecīgā enerģiju patērējoša produkta 
reprezentatīvu modeļu, un tiek noteiktas 
tehniskās iespējas, kas ļautu uzlabot šī 
produkta vides īpašības, paturot prātā šo 
iespēju ekonomisko pamatojumu un 
nepieļaujot nekādu būtisku šī produkta 
veiktspējas vai noderīguma patērētājiem 
samazināšanos.

1. Tirgū, izmantojot tehnisku, vides un 
ekonomikas analīzi, tiek izvēlēts noteikts 
skaits attiecīgā enerģiju patērējoša produkta 
reprezentatīvu modeļu, un tiek noteiktas 
tehniskās iespējas, kas ļautu uzlabot šī 
produkta vides īpašības, paturot prātā šo 
iespēju ekonomisko pamatojumu un 
nepieļaujot nekādu būtisku šī produkta 
veiktspējas vai noderīguma patērētājiem 
samazināšanos.

Ar šo tehnisko, vides un ekonomikas analīzi 
attiecībā uz pārbaudītajām vides īpašībām 
tiek noteikti tirgū pieejamie produkti ar 
visaugstākajām īpašībām.

Ar šo tehnisko, vides un ekonomikas analīzi 
attiecībā uz pārbaudītajām vides īpašībām 
tiek noteikti tirgū pieejamie produkti ar 
visaugstākajām īpašībām.

Starptautiski atzīti pārbaudītie vides radītāji 
ir jāizmanto analīzē (īpaši enerģijas 
izmaksu dzīves cikla analīzē, kā arī tad, kad 
tiek definētas prasības. Tam jānodrošina, 
ka efektivitātes nosacījumi, kurus ievieš ES 
līmenī, ir vismaz tikpat strikti, kā 
starptautiskie nosacījumi un citos tirgos 
pastāvošie nosacījumi. Starptautisko 
pārbaudīto vides rādītāju fiksēšana  
nodrošina to, ka analīzēs izmantotie dati ir 
zinātniski pamatoti un ņem vērā 
starptautiski atzītos pētījumus par 
progresīvo tehnoloģiju efektivitāti un 
izmaksām.

Pamatojoties uz šo analīzi un paturot prātā 
ekonomisko un tehnisko pamatotību, kā arī 
uzlabojumu veikšanas iespējas, tiek veikti 
konkrēti pasākumi, lai samazinātu šī 
produkta ietekmi uz vidi.

Pamatojoties uz šo analīzi un paturot prātā 
ekonomisko un tehnisko pamatotību, kā arī 
uzlabojumu veikšanas iespējas, tiek veikti 
konkrēti pasākumi, lai minimalizētu šī 
produkta ietekmi uz vidi

Attiecībā uz enerģijas patēriņu un darbību Attiecībā uz enerģijas patēriņu un darbību 
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enerģijas vai enerģijas patēriņa 
efektivitātes līmenis jānosaka, ņemot vērā 
reprezentatīvo modeļu viszemākās dzīves 
cikla izmaksas gala lietotājiem, neaizmirstot 
arī par citām ar vidi saistīto īpašību sekām. 
Dzīves cikla izmaksu analīzes metode 
balstās uz reālo cenu indeksāciju, kas 
pamatota uz Eiropas Centrālās bankas 
sniegtajiem datiem un reālistisku enerģijas 
patērētāja produkta dzīves cikla ilgumu. Tā 
balstās uz pirkuma cenas izmaiņām (ko 
izraisa ražošanas izmaksu izmaiņas) un 
ekspluatācijas izmaksu izmaiņām, ko izraisa 
atšķirīgie uzlabošanas iespēju līmeņi, kas 
noteiktas attiecīgo reprezentatīvo produktu 
modeļu visa dzīves cikla laikā. 
Ekspluatācijas izmaksas attiecas galvenokārt 
uz enerģijas patēriņu un papildu izmaksas, 
ko rada citi resursi (piemēram, ūdens vai 
tīrīšanas līdzekļi).

enerģijas vai enerģijas patēriņa 
efektivitātes līmenis jānosaka, ņemot vērā 
reprezentatīvo modeļu viszemākās dzīves 
cikla izmaksas gala lietotājiem, neaizmirstot 
arī par citām ar vidi saistīto īpašību sekām. 
Dzīves cikla izmaksu analīzes metode 
balstās uz reālo cenu indeksāciju, kas 
pamatota uz Eiropas Centrālās bankas 
sniegtajiem datiem un reālistisku enerģijas 
patērētāja produkta dzīves cikla ilgumu. Tā 
balstās uz pirkuma cenas izmaiņām (ko 
izraisa ražošanas izmaksu izmaiņas) un 
ekspluatācijas izmaksu izmaiņām, ko izraisa 
atšķirīgie uzlabošanas iespēju līmeņi, kas 
noteiktas attiecīgo reprezentatīvo produktu 
modeļu visa dzīves cikla laikā. 
Ekspluatācijas izmaksas attiecas galvenokārt 
uz enerģijas patēriņu un papildu izmaksas, 
ko rada citi resursi (piemēram, ūdens vai 
tīrīšanas līdzekļi).

Nosakot minimālās efektivitātes prasības, 
jāņem vērā arī oglekļa dioksīda izdalījumu 
samazināšanas vērtība. Oglekļa dioksīda 
izdalījumu samazināšanas vērtību nosaka 
un regulāri atjaunina Komisija. Ārējās ar 
oglekļa dioksīda izdalījumiem saistītās 
izmaksas var iekļaut pamataprēķinos.
Aspektiem, kas nav saistīti ar enerģijas 
patēriņu pielietojumam, kas izvēlēts izpildes 
pasākumā, neatkarīgā ekspertu 
organizācija sadarbojoties ar ražotājiem , 
kas iesnieguši datus, noteiks pārbaudītos 
vides rādītājus šim produktam. Jāievieš 
specifiskas ekoloģiskās koncepcijas 
prasības vainu Vislabākās pieejamās 
tehnoloģijas līmenī, vai zemāko dzīves cikla 
izmaksu līmenī, ņemot vērā konsekvences 
pret citiem vides aspektiem. 

Ir jāveic jūtīguma analīze, kas attiecas uz 
atbilstošajiem faktoriem (piemēram, 
enerģijas vai citu resursu izmaksas, 
izejmateriālu vai ražošanas izmaksas, cenu 
izmaiņas) un, ja nepieciešams, uz ārējām ar 
vidi saistītām izmaksām, lai varētu noteikt, 
vai notiek vērā ņemamas izmaiņas un vai 
vispārīgi secinājumi ir pamatoti. Pēc tam 
jānosaka prasības.

Ir jāveic jūtīguma analīze, kas attiecas uz 
atbilstošajiem faktoriem (piemēram, 
enerģijas vai citu resursu izmaksas, 
izejmateriālu vai ražošanas izmaksas, cenu 
izmaiņas) un, ja nepieciešams, uz ārējām ar 
vidi saistītām izmaksām, lai varētu noteikt, 
vai notiek vērā ņemamas izmaiņas un vai 
vispārīgi secinājumi ir pamatoti. Pēc tam 
jānosaka prasības..

Līdzīgas metodes var piemērot citiem Līdzīgas metodes var piemērot citiem 
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resursiem, piemēram – ūdenim.. resursiem, piemēram – ūdenim.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz  EP 67. grozījumu.  Atkārtoti ievieš skaidru uzstādījumu gan izmantošanas –
enerģijas prasībām, gan bez – enerģijas – izmantošanas prasībām (‘minimalizētu’, nevis 
‘samazinātu’ un labās prakses/labās veiktspējas tirgū, vai BAT pārbaudītie vides rādītāji) 
atkārtoti ievieš pareizu redakciju par LLCC un ar saistīto CO2 ārējo iekļaušanu aprēķinos.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

112 grozījums
II pielikuma 1. punkta 2. apakšpunkts

Tehniskā, vides aspektu un ekonomiskā 
analīze identificē attiecībā pret 
apskatāmajiem vides aspektiem, produktus 
ar vislabāko veiktspēju un labāko 
tehnoloģiju, kāda ir pieejama tirgū. 

Tehniskā, vides aspektu un ekonomiskā 
analīze identificē attiecībā pret 
apskatāmajiem vides aspektiem, produktus 
ar vislabāko veiktspēju un labāko 
tehnoloģiju, kāda ir pieejama tirgū par 
ekonomiski izdevīgu cenu.

Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski iekļaut arī šo kvalitāti, lai ņemu vērā starptautiskās konkurences jautājumus, ar kuriem 
saskaras ražotāji Eiropas Savienības ietvaros. 

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta

113 grozījums
IV pielikuma 1. punkts

1. Šis pielikums apraksta procedūru, saskaņā 
ar kuru ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis, 
kas izpilda nosacījumus, kuri iekļauti ‘’i 
pielikuma 2. daļā, garantē un deklarē, ka 
enerģiju patērējošais produkts atbilst 
attiecīgā izpildes pasākuma prasībām. Šī 
atbilstības deklarācija var aptvert vienu vai 
vairākus produktus un tai jāglabājas pie 
produktu ražotāja..

1 Šis pielikums apraksta procedūru, saskaņā 
ar kuru ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis, 
kas izpilda nosacījumus, kuri iekļauti ‘’i 
pielikuma 2. daļā, garantē un deklarē, ka 
enerģiju patērējošais produkts atbilst 
attiecīgā izpildes pasākuma prasībām. Šī 
atbilstības deklarācija var aptvert vienu vai 
vairākus produktus un tai jābūt pieejamai
ražotājam Kopienas ietvaros.

Or. en
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Pamatojums

Nolūkā dot iespēju tirgus uzraudzības iestādēm efektīvi uzraudzīt tirgu, tām ir jāvar pārbaudīt 
enerģiju patērējoša produkta tehniskā dokumentācija, kad tas ir nepieciešams, lai izvērtētu 
produkta atbilstību. Lai nodrošinātu, ka šāda dokumentācija ir vienmēr pieejama tirgus 
uzraudzības iestādēm, dokumentācijai ir jābūt vienmēr pieejamai ražotājam Kopienas ietvaros. 
Rezultātā ražotājs, kā tas jau ir definēts direktīvā, sagatavo šādu dokumentāciju, kad produkts 
tiek izvietots tirgū. Tas kalpos kā barjera tiem, kuri vēlas šo normu apiet. 

Grozījumu iesniedza Peter Liese and Karl-Heinz Florenz

114 grozījums
IV pielikuma 1. punkts

1. Šis pielikums apraksta procedūru, saskaņā 
ar kuru ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis, 
kas izpilda nosacījumus, kuri iekļauti šī 
pielikuma 2. daļā, garantē un deklarē, ka 
enerģiju patērējošais produkts atbilst 
attiecīgā izpildes pasākuma prasībām. Šī 
atbilstības deklarācija var aptvert vienu vai 
vairākus produktus un tai jāglabājas pie 
produktu ražotāja.

1. Šis pielikums apraksta procedūru, saskaņā 
ar kuru ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis, 
kas izpilda nosacījumus, kuri iekļauti ‘’i 
pielikuma 2. daļā, garantē un deklarē, ka 
enerģiju patērējošais produkts atbilst 
attiecīgā izpildes pasākuma prasībām. Šī 
atbilstības deklarācija var aptvert vienu vai 
vairākus produktus un tai jāglabājas 
Kopienas ietvaros pie produktu ražotāja.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

115 grozījums
IV pielikuma 3. punkts

3. Ražotājam ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka produkts tiks 
izgatavots saskaņā ar tehniskajām 
specifikācijām, kas aprakstītas 2. daļā un 
saskaņā ar tā pasākuma prasībām, kas 
attiecas uz šo produktu. 

3. Ražotājam ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka produkts vai 
nu tiks vai jau tiek izgatavots saskaņā ar 
tehniskajām specifikācijām, kas aprakstītas 
2. daļā un saskaņā ar tā pasākuma prasībām, 
kas attiecas uz šo produktu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai skaidri pateiktu, ka ražotājam ir pienākums nodrošināt, ka 
enerģiju patērējošais produkts tiek izgatavots saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem. Tā kā 
tirdzniecības kompānijas uzpērk pabeigtu produktu un pēc tam pārdod to visizdevīgākajā tirgū, 
viņu pienākums ir nodrošināt, lai produkti, kurus tās pērk, tiktu izgatavoti saskaņā ar prasībām 
pret enerģiju patērējošajiem produktiem Tas skaidri jāpasaka tekstā. Ja nolūks ir izvietot kādu 
produktu ES tirgū, tad jānodrošina, ka šis produkts tiks konstruēts un izgatavots saskaņā ar 
attiecīgajām prasībām pret enerģiju patērējošajiem produktiem. 
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

116 grozījums
IV pielikuma 3. punkts

3. Ražotājam ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka produkts tiks 
izgatavots saskaņā ar tehniskajām 
specifikācijām, kas aprakstītas 2. daļā un 
saskaņā ar tā pasākuma prasībām, kas 
attiecas uz šo produktu.

3. Ražotājam ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka produkts vai 
nu tiks vai jau tiek izgatavots saskaņā ar 
tehniskajām specifikācijām, kas aprakstītas 
2. daļā un saskaņā ar tā pasākuma prasībām, 
kas attiecas uz šo produktu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai skaidri pateiktu, ka ražotājam ir pienākums nodrošināt, ka 
enerģiju patērējošais produkts tiek izgatavots saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem. Tā kā 
tirdzniecības kompānijas uzpērk pabeigtu produktu un pēc tam pārdod to visizdevīgākajā tirgū, 
viņu pienākums ir nodrošināt, lai produkti, kurus tās pērk, tiktu izgatavoti saskaņā ar prasībām 
pret enerģiju patērējošajiem produktiem Tas skaidri jāpasaka tekstā. Ja nolūks ir izvietot kādu 
produktu ES tirgū, tad jānodrošina, ka šis produkts tiks konstruēts un izgatavots saskaņā ar 
attiecīgajām prasībām pret enerģiju patērējošajiem produktiem.
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Grozījumu iesniedza Peter Liese

117. grozījums
IV pielikuma 3. punkts

3. Ražotājam ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka produkts tiks
izgatavots saskaņā ar tehniskajām 
specifikācijām, kas aprakstītas 2. daļā un 
saskaņā ar tā pasākuma prasībām, kas 
attiecas uz šo produktu.

3. Ražotājam ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka produkts tiek
izgatavots saskaņā ar tehniskajām 
specifikācijām, kas aprakstītas 2. daļā un 
saskaņā ar tā pasākuma prasībām, kas 
attiecas uz šo produktu.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

118. grozījums
IV pielikuma 3. punkts

3. Ražotājam ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka produkts tiks
izgatavots saskaņā ar tehniskajām 
specifikācijām, kas aprakstītas 2. daļā un 
saskaņā ar tā pasākuma prasībām, kas 
attiecas uz šo produktu.

3. Ražotājam ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka produkts tiek
izgatavots saskaņā ar tehniskajām 
specifikācijām, kas aprakstītas 2. daļā un 
saskaņā ar tā pasākuma prasībām, kas 
attiecas uz šo produktu.

Or. en

Pamatojums

Ražotājam ir pienākums nodrošināt, ka enerģiju patērējošais produkts tiek izgatavots saskaņā ar 
ES normatīvajiem aktiem, bet tirdzniecības kompāniju, kas uzpērk pabeigtu produktu un pēc tam 
pārdod to visizdevīgākajā tirgū, pienākums ir nodrošināt, lai produkti, kurus tās pērk, tiktu 
izgatavoti saskaņā ar prasībām pret enerģiju patērējošajiem produktiem. Ja vēlas izvietot kādu 
produktu ES tirgū, tad jānodrošina, ka šis produkts tiks konstruēts un izgatavots saskaņā ar 
attiecīgajām prasībām pret enerģiju patērējošajiem produktiem Eiropā. 

Grozījumu iesniedza Peter Liese and Holger Krahmer

119. grozījums
V pielikums

Atbilstības panākšanas vadības sistēma svītrots
(Saistībā ar 7. pantu)
1. šis pielikums apraksta procedūru, 
saskaņā ar kuru ražotājs, kurš izpilda šī 
pielikuma 2. daļas saistības, garantē un 
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deklarē , ka enerģiju patērējošais produkts 
atbilst attiecīgā izpildes pasākuma 
nosacījumiem. Atbilstības deklarācija var 
aptvert vienu vai vairākus produktus un tā 
glabājas pie ražotāja. 
2. Enerģiju patērējošā produkta atbilstības 
deklarācijai var pielietot vadības sistēmu, ja 
ražotājs ir ieviesis vides elementus, kuri ir 
norādīti šī pielikuma 3. daļā. 
3. Vadības sistēmas vides elementi. 
Šī nodaļa uzskaita vadības sistēmas 
elementus un procedūras, ar kuru palīdzību 
ražotājs var demonstrēt, ka enerģiju 
patērējošais produkts atbilst attiecīgā 
izpildes pasākuma prasībām. 
3.1. Videi atbilstoša produkta veiktspēja
Ražotājam jāparāda atbilstība attiecīgā 
izpildes pasākuma prasībām. Ražotājam ir 
arī jānodrošina bāze, lai noteiktu un 
izvērtētu videi atbilstoša produkta 
veiktspējas mērķus un indikatorus ar 
nolūku uzlabot kopējo videi atbilstošā 
produkta veiktspēju. 
Visi pasākumi, ko ražotājs ir veicis, lai 
uzlabotu kopējo videi atbilstošā produkta 
veiktspēju un noteiktu enerģiju patērējošā 
produkta ekoloģisko profilu, ja tas ir prasīts 
izpildes pasākumā, ir sistemātiski un kārtīgi 
jādokumentē rakstveida procedūru un 
instrukciju formā. Šīm procedūrām un 
instrukcijām ir jābūt adekvātam 
atspoguļojumam par: 
- dokumentu sarakstu, kas jāsagatavo, lai 
parādītu enerģiju patērējošā produkta 
atbilstību un, ja tas ir nepieciešams, tiem 
jābūt pieejamiem;
- videi atbilstoša produkta veiktspējas mērķi 
un indikatori un organizatoriskā struktūra, 
atbildības, vadības pilnvaras un līdzekļu 
piešķīrums šo pasākumu ieviešanai;
- pārbaudes un testi, kas veikti pēc 
ražošanas, lai pierādītu produkta veiktspēju 
pret vides veiktspējas indikatoriem;
- procedūras, ar kādām tiek kontrolēta 
pieprasītā dokumentācija un nodrošināt, ka 
tā tiek atjaunota; 
- vadības sistēmas vides elementu 
ieviešanas un efektivitātes nodrošināšanas 
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metodes.
3.2. Plānošana
Ražotājam jāievieš un jāizpilda: 
(a) procedūras, ar kurām nosaka 
produkta ekoloģisko profilu;
(b) videi atbilstoša produkta veiktspējas 
mērķi un indikatori, kas atbilst 
tehnoloģiskajiem apsvērumiem, ņemot vērā 
tehniskās un ekonomiskās prasības;
(c) šo mērķu sasniegšanas programma.
3.3. Ieviešana un dokumentēšana
3.3.1.Ar vadības sistēmu saistītajai 
dokumentācijai ir jāaptver sekojošais, 
īpaši: 
(a) atbildības un autorizācijas, kas ir
definētas un dokumentētas, lai nodrošinātu 
efektīvu vides produkta veiktspēju un 
atskaites par tā veiktspēju pārskata un 
uzlabošanas mērķiem; 
(b) dokumenti tiek izveidoti, ņemot vērā 
tehnoloģiskās konstrukcijas kontroli un 
ieviestās verifikācijas tehnikas, kā arī 
procesus un sistemātiskos pasākumus, kas 
tikuši izmantoti produktu konstruējot; 
(c) ražotājam ir jāievieš un jāatjauno 
informācija, kas apraksta galvenos vadības 
sistēmas elementus un kontroles 
procedūras visiem nepieciešamajiem 
dokumentiem.
3.3.2.Dokumentācijai, kas attiecas uz 
enerģiju patērējošajiem produktiem, 
specifiski jāatspoguļo:
(a) vispārējs apraksts par attiecīgo 
produktu un tā domājamo pielietojumu; 
(b) attiecīgā ekoloģiskā novērtējuma 
pētījums, ko veicis ražotājs, un/vai atsauces 
uz ekoloģiskā novērtējuma literatūru vai 
piemēru izpēti, ko ražotājs izmantojis, lai 
dokumentētu un piemeklēt produkta 
tehnoloģiskos risinājumus; 
(c) ekoloģiskais profils, ja to prasa izpildes 
pasākums; 
(d) dokumenti, kas apraksta mērījumu 
rezultātus par atbilstību ekoloģiskajai 
koncepcijai, kas izpildīti ieskaitot atbilstības 
novērtējuma detaļas par šiem mērījamie, 
kas salīdzināti ar ekoloģiskās koncepcijas 
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parametriem, kuri noteikti atbilstošajā 
izpildes pasākumā; 
(e) ražotājs izgatavo tādas specifikācijas, 
kas īpaši parāda standartus, kuri tikuši 
piemēroti; ja 9. pantā aprakstītie standarti 
nav tikuši piemēroti, vai arī, ja tie pilnībā 
neizpilda visas prasības, ko uzliek 
respektīvais izpildes pasākums, tad 
jāatspoguļo citi pasākumi, kuri veikti, lai 
nodrošinātu produkta atbilstību; 
(f) informācijas kopija par produkta 
ekoloģiskās koncepcijas aspektiem , kas 
sagatavota saskaņā ar  pielikuma 2. daļas 
prasībām. 
3.4. Pārbaudes un kļūdu labošanas 
darbības
(a) ražotājam ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka enerģiju 
patērējošais produkts ir izgatavots saskaņā 
ar tā tehnoloģiskajām specifikācijām un 
ņemot vērā tam atbilstošā izpildes 
pasākuma prasības; 
(b) ražotājam ir jāievieš un jāizpilda 
procedūras, lai izpētītu katru neatbilstību 
un pienācīgi reaģētu uz to, kā arī īstenotu 
izmaiņas dokumentētajās procedūrās pēc to 
izlabošanas; 
(c) ražotājam vismaz reizi trijos gados ir 
jāveic pilns vadības sistēmas  iekšējais 
audits,  ņemot vēra vides (ekoloģiskos) 
elementus.

Or. en

Pamatojums

74. grozījums pirmajā lasījumā.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta

120. grozījums
V pielikuma 1. punkts

1. Šis pielikums apraksta procedūru, saskaņā 
ar kuru ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis, 
kas izpilda nosacījumus, kuri iekļauti šī 
pielikuma 2. daļā, garantē un deklarē, ka 
enerģiju patērējošais produkts atbilst 

1. . Šis pielikums apraksta procedūru, 
saskaņā ar kuru ražotājs vai tā autorizēts 
pārstāvis, kas izpilda nosacījumus, kuri 
iekļauti ‘’i pielikuma 2. daļā, garantē un 
deklarē, ka enerģiju patērējošais produkts 
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attiecīgā izpildes pasākuma prasībām. Šī 
atbilstības deklarācija var aptvert vienu vai 
vairākus produktus un tai jāglabājas pie 
produktu ražotāja.

atbilst attiecīgā izpildes pasākuma prasībām. 
Šī atbilstības deklarācija var aptvert vienu 
vai vairākus produktus un tai jābūt 
ražotājam pieejamai Kopienas .

Or. en

Pamatojums

Nolūkā dot iespēju tirgus uzraudzības iestādēm efektīvi uzraudzīt tirgu, tām ir jāvar pārbaudīt 
enerģiju patērējoša produkta tehniskā dokumentācija, kad tas ir nepieciešams, lai izvērtētu 
produkta atbilstību. Lai nodrošinātu, ka šāda dokumentācija ir vienmēr pieejama tirgus 
uzraudzības iestādēm, dokumentācijai ir jābūt vienmēr pieejamai ražotājam Kopienas ietvaros. 
Rezultātā ražotājs, kā tas jau ir definēts direktīvā, sagatavo šādu dokumentāciju, kad produkts 
tiek izvietots tirgū. Tas kalpos kā barjera tiem, kuri vēlas šo normu apiet. 
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes

121. grozījums
VII pielikuma 3. punkts

3. ekoloģiskās koncepcijas parametri, uz 
kuriem attiecas I pielikuma 1. daļa, saistībā 
ar kuriem nav nepieciešamas ekoloģiskās 
koncepcijas prasības;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jaunieviestais 3. punkts ir neatbilstošs, jo tas ievieš ideju par tādu pasākumu, kuram nav 
nepieciešama ekoloģiskā koncepcija. Tas strādās pret galveno līniju un atļaus, ka industrija 
izvairās no savu produktu veiktspējas uzlabošanas Tas kavēs inovācijas un arī ir ļoti neparasti, 
ka juridiskā dokumentā ievieš uzstādījumu, kurš paredz, ka nav vajadzīga nekāda veiktspēja. Tas 
radītu stingru ierobežojumu nacionālo prasību aspektiem, kaut arī tie netiek regulēti ES līmenī. 

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

122. grozījums
VII pielikuma 5. punkts

5. pielieto mērījumu standartus un/vai  
mērījumu metodes, kuras iespēju gadījumā 
izmanto, harmonizētos standartus, kuru 
numuri ir tikuši publiskoti Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. pielieto mērījumu standartus un/vai 
mērījumu metodes, kuras iespēju gadījumā 
izmanto, harmonizētos standartus saistībā ar 
veikto mērījumu, kuru numuri ir tikuši 
publiskoti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī;

Or. en

Pamatojums

Harmonizētie standarti ir pēc būtības vispārīgi. (skat. 24. apsvērumu, 2. panta 26. punktu un IV 
un V pielikumus). Mērījumu standarti toties ir obligāti, lai nodrošinātu vienādus spēles 
noteikumus un atļautu salīdzināt mērījumus dažādiem enerģiju patērējošajiem produktiem, uz 
kuriem attiecas izpildes pasākums. 

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

123. grozījums
VII pielikuma 6. punkts
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6. atbilstības novērtējuma detaļas saistībā ar 
Lēmumu 93/465/EEK

6. atbilstības novērtējuma detaļas saistībā ar 
Lēmumu 93/465/EEK

- kur piemērojamais (ie) modulis (ļi) ir 
atšķirīgi no A  Moduļa; faktori, kuru 
rezultātā izvēlas šo specifisko procedūru;

- faktori, kur gadījumā ir jāizvēlas 
atbilstības novērtējuma procedūra; speciāli 
apsveramie faktori ir:
a) spēkā esoši nacionālie vai Eiropas 
ekoloģiskie un/vai drošības normatīvie akti 
apskatāmajai produktu grupai, kas 
pieprasa trešās puses pārbaudes
b) neapmierinošas pašu izgatavotas 
atbilstības deklarācijas vai EMS 
izmantošana atbilstības nodrošināšanai 
ekoloģiskās koncepcijas jomā
c) ietekmes uz vidi ārkārtējie apmēri vai 
steidzamība nepieciešamo uzlabojumu 
ieviešanā 

- kur nepieciešams, apstiprināšanas kritēriji 
un/vai trešo pušu sertifikācija;

- kur nepieciešams, apstiprināšanas kritēriji 
un/vai trešo pušu sertifikācija;

ja CE prasībās ir dažādi moduļi vienam un
tam pašam enerģiju patērējošajam 
produktam, tad izpildes pasākuma 
definētais modulis attiecīgo prasību 
gadījumā ir galvenais;;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams sniegt skaidru definīciju, ieskaitot atsevišķu kritēriju uzstādījumu, par to, kad 
dažādi moduļi ir lietojami. 

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

124. grozījums
VII pielikuma 7. punkta A daļa (jauns)

7. punkta a daļa. Iespējami ekoloģiskie 
marķējumi, kas ir atšķirīgi no Kopienas 
marķējuma saskaņā ar 8. panta 4. punktu 
atbilstības prezumpcijas nolūkā, kuri 
izpilda nosacījumus tikpat lielā mērā, ka 
Kopienas ekoloģiskais marķējums. 

Or. en
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Pamatojums

Lai garantētu atvērtu un caurskatāmu procesu pareizas tirgus uzraudzības nolūkā. 

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

125. grozījums
VII pielikuma 7. punkta A daļa (jauns)

7. punkta a daļa. Iespējami ekoloģiskie 
marķējumi, kas ir atšķirīgi no Kopienas 
marķējuma saskaņā ar 8. panta 4. punktu 
atbilstības prezumpcijas nolūkā, kuri 
izpilda nosacījumus tikpat lielā mērā, ka 
Kopienas ekoloģiskais marķējums..

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi garantēt atvērtu un caurskatāmu procesu pareizas tirgus uzraudzības nolūkā. 
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