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Grozījums Nr. 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Pašreiz ir izstrādāti īstenošanas pasākumi, kas attiecas uz spēkā esošajos tiesību aktos 
ietvertām ražojumu grupām un kas vēl aizvien nav pieņemti. Direktīvas pārskatīšana rada 
lielāku birokrātiju un paaugstina ražošanas un izstrādes izmaksas, nekādi neveicinot klimata 
aizsardzību. Kopējā emisijas apjoma samazinājums ir jāpanāk, īstenojot emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu.

Grozījums Nr. 10
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atšķirības dalībvalstu tiesību aktos un 
administratīvajos pasākumos, kas skar ar 
enerģiju saistītu ražojumu ekodizainu, var 
radīt tirdzniecības šķēršļus un traucēt 
konkurenci Kopienā, un tādējādi tās var 
tieši ietekmēt iekšējā tirgus izveidi un 
darbību. Valsts tiesību aktu saskaņošana ir 
vienīgais veids, kā novērst šādu šķēršļu un 
negodīgas konkurences rašanos. Attiecinot 
direktīvas darbības jomu uz visiem ar 
enerģiju saistītajiem ražojumiem, tiek 
nodrošināts, ka ekodizaina prasības visiem 
nozīmīgajiem ar enerģiju saistītajiem 
ražojumiem tiek saskaņotas Kopienas 

(2) Atšķirības dalībvalstu tiesību aktos un 
administratīvajos pasākumos, kas skar ar 
enerģiju saistītu ražojumu ekodizainu, var 
radīt tirdzniecības šķēršļus un traucēt 
konkurenci Kopienā, un tādējādi tās var 
tieši ietekmēt iekšējā tirgus izveidi un 
darbību. Valsts tiesību aktu saskaņošana ir 
vienīgais veids, kā novērst šādu šķēršļu un 
negodīgas konkurences rašanos. Attiecinot 
direktīvas darbības jomu uz visiem ar 
enerģiju saistītajiem ražojumiem, tiek 
nodrošināts, ka ekodizaina prasības visiem 
nozīmīgajiem ar enerģiju saistītajiem 
ražojumiem tiek saskaņotas Kopienas 
mērogā. Ar enerģiju saistītajiem 
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mērogā. ražojumiem piemērojamo noteikumu 
darbības jomas paplašināšana nedrīkst 
radīt pārmērīgus tirdzniecības šķēršļus 
MVU, tādējādi apgrūtinot to 
konkurētspēju.

Or. de

Grozījums Nr. 11
Alessandro Foglietta

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atšķirības dalībvalstu tiesību aktos un 
administratīvajos pasākumos, kas skar ar 
enerģiju saistītu ražojumu ekodizainu, var 
radīt tirdzniecības šķēršļus un traucēt 
konkurenci Kopienā, un tādējādi tās var 
tieši ietekmēt iekšējā tirgus izveidi un 
darbību. Valsts tiesību aktu saskaņošana ir 
vienīgais veids, kā novērst šādu šķēršļu un 
negodīgas konkurences rašanos. Attiecinot 
direktīvas darbības jomu uz visiem ar 
enerģiju saistītajiem ražojumiem, tiek 
nodrošināts, ka ekodizaina prasības visiem 
nozīmīgajiem ar enerģiju saistītajiem
ražojumiem tiek saskaņotas Kopienas 
mērogā.

(2) Atšķirības dalībvalstu tiesību aktos un 
administratīvajos pasākumos, kas skar 
ražojumu ekodizainu, var radīt 
tirdzniecības šķēršļus un traucēt 
konkurenci Kopienā, un tādējādi tās var 
tieši ietekmēt iekšējā tirgus izveidi un 
darbību. Valsts tiesību aktu saskaņošana ir 
vienīgais veids, kā novērst šādu šķēršļu un 
negodīgas konkurences rašanos. Attiecinot 
direktīvas darbības jomu uz visiem ar 
enerģiju saistītajiem ražojumiem, tiek 
nodrošināts, ka ekodizaina prasības visiem 
ražojumiem, kam ir nozīmīga ietekme uz 
vidi un ievērojams potenciāls attiecībā uz 
vides labvēlīgu ietekmēšanu, tiek 
saskaņotas Kopienas mērogā. Darbības 
jomas attiecināšana uz ražojumiem, kas 
saistīti ar enerģiju, jāpiemēro tā, lai tas 
neradītu neproporcionālus ekonomiskus 
šķēršļus, kas var apdraudēt MVU 
konkurētspēju iekšējā tirgū.

Or. en

Pamatojums

Visiem spēkiem jācenšas nepieļaut juridisko neskaidrību un tiesību aktu pārklāšanos. 
Piemēram, tādā jomā kā būvniecība, celtniecības ražojumu tirdzniecību reglamentē ļoti 
specifiski tiesību akti (Būvizstrādājumu direktīva, ko drīzumā, tāpat kā Būvizstrādājumu 



AM\766500LV.doc 5/51 PE418.286v02-00

LV

regulu, paredzēts pārskatīt). Spēkā esošās Būvizstrādājumu direktīvas īstenošanas noteikumi 
jau paredz jaunu sistēmu ražojumu tirdzniecībai un marķēšanai, tostarp deklarācijas par 
ekspluatācijas īpašībām, tādām kā siltumstarojums, pievienošanu CE zīmei. 

Grozījums Nr. 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šīs direktīvas darbības jomā nav 
jāiekļauj būvizstrādājumi.
Būvizstrādājumu vispārējās ekoloģiskās 
īpašības un jo īpaši to energoefektivitāti 
nav iespējams novērtēt vai izmērīt, 
pārbaudot atsevišķus ražojumus, bet gan 
tikai apskatot visu ēku kopumā.

Or. en

Pamatojums

Duplicate legislation for building and construction products needs to be avoided, since these 
are subject to complex legislation by which all eco-design aspects are already or will soon be 
covered. Construction products are always considered in relation to the works in which 
construction products are installed. The performance of  a construction product in a building 
depends on how it is installed in the system. Thus, construction products can have a green 
eco-design, however, if baldy installed in the building, the products lose their environmental 
credentials and become unsustainable.

Grozījums Nr. 13
Alessandro Foglietta

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šī direktīva jāpiemēro tikai tad, ja 
citos spēkā esošajos Kopienas 
saskaņošanas tiesību aktos nav īpašu 
noteikumu, kuru mērķis, būtība vai 
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ietekme ir līdzīga. Sevišķa rūpība ir 
jāpievērš tam, lai nepieļautu tiesību aktu 
pārklāšanos, kas rada neskaidrības tirgū 
un pārmērīgas izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Visiem spēkiem jācenšas nepieļaut juridisko neskaidrību un tiesību aktu pārklāšanos.

Grozījums Nr. 14
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar enerģiju saistīti ražojumi veido 
lielu daļu no dabas resursu un enerģijas 
patēriņa Kopienā. Tie arī ievērojami 
ietekmē vidi vairākos citos veidos.
Lielākajai daļai ražojumu kategoriju, kas 
pieejami Kopienas tirgū, vides ietekmes 
līmeņi būtiski atšķiras, lai gan šie ražojumi 
funkcionē līdzīgi. Lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstību, būtu jāveicina šo 
ražojumu kopējās vides ietekmes 
nepārtraukta uzlabošana, jo īpaši, nosakot 
negatīvās vides ietekmes galvenos avotus 
un izvairoties no piesārņojuma pārnešanas, 
ja šī uzlabošana nerada pārmērīgus 
izdevumus.

(3) Lielākajai daļai ražojumu kategoriju, 
kas pieejami Kopienas tirgū, vides 
ietekmes līmeņi būtiski atšķiras, lai gan šie 
ražojumi funkcionē līdzīgi. Lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstību, būtu jāveicina šo 
ražojumu kopējās vides ietekmes 
nepārtraukta uzlabošana, jo īpaši, nosakot 
negatīvās vides ietekmes galvenos avotus 
un izvairoties no piesārņojuma pārnešanas, 
ja šī uzlabošana nerada pārmērīgus 
izdevumus.

Or. en

Pamatojums

Ja paplašina direktīvas darbības jomu, iekļaujot visus ražojumus, lai uzlabotu gan 
energoefektivitāti, gan resursu efektīvu izmantošanu, tad ir pašsaprotami, ka pirmie divi 
teikumi ir jāsvītro. 
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Grozījums Nr. 15
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar enerģiju saistīti ražojumi veido lielu 
daļu no dabas resursu un enerģijas patēriņa 
Kopienā. Tie arī ievērojami ietekmē vidi 
vairākos citos veidos. Lielākajai daļai 
ražojumu kategoriju, kas pieejami 
Kopienas tirgū, vides ietekmes līmeņi 
būtiski atšķiras, lai gan šie ražojumi 
funkcionē līdzīgi. Lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstību, būtu jāveicina šo 
ražojumu kopējās vides ietekmes 
nepārtraukta uzlabošana, jo īpaši, nosakot 
negatīvās vides ietekmes galvenos avotus 
un izvairoties no piesārņojuma pārnešanas, 
ja šī uzlabošana nerada pārmērīgus 
izdevumus.

(3) Ar enerģiju saistīti ražojumi veido lielu 
daļu no dabas resursu un enerģijas patēriņa 
Kopienā. Tie arī ievērojami ietekmē vidi, 
radot atkritumus. Lielākajai daļai 
ražojumu kategoriju, kas pieejami 
Kopienas tirgū, vides ietekmes līmeņi 
būtiski atšķiras, kas ir atkarīgs no 
ražojumu tehnoloģiskās attīstības pakāpes 
un to ražošanas kopējām izmaksām. Lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, jāveicina 
šo ražojumu vides ietekmes samazināšana, 
jo īpaši, nosakot šīs ietekmes galvenos 
avotus un izvairoties no piesārņojuma 
pārnešanas, ja šī uzlabošana nerada 
pārmērīgus izdevumus.

Or. pl

Pamatojums

Izstrādājumu ražošanas kopējās izmaksas ietver ar vidi saistītās izmaksas, savukārt ražojumu 
energoietilpība lielā mērā ir atkarīga no to tehnoloģiskās attīstības pakāpes. Abi minētie 
faktori ir tieši saistīti ar ražojumu ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 16
Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Izveidojot labāku dizainu, ir lielas 
iespējas samazināt daudzu ar enerģiju 
gan saistītu, gan nesaistītu ražojumu 
ietekmi uz vidi un panākt resursu un 
materiālu efektīvu izmantošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ražojumu ekodizains ir ļoti svarīgs 
faktors Kopienas stratēģijā par integrētu 
produktu politiku. Šī profilaktiskā pieeja, 
kas izstrādāta, lai uzlabotu ražojumu 
ekoloģiskos raksturlielumus, tajā pašā laikā 
saglabājot savas funkcionālas īpašības, 
tiešām nodrošina jaunas iespējas 
ražotājiem, patērētājiem un visai 
sabiedrībai kopumā.

4. Ražojumu ekodizains ir ļoti svarīgs 
faktors Kopienas stratēģijā par integrētu 
produktu politiku. Šī profilaktiskā pieeja, 
kas izstrādāta, lai uzlabotu ražojumu 
ekoloģiskos raksturlielumus, tajā pašā laikā 
saglabājot savas funkcionālas īpašības, 
tiešām nodrošina jaunas iespējas 
ražotājiem, patērētājiem un visai 
sabiedrībai kopumā. Lai uzlabotu 
enerģijas un resursu izmantošanas 
efektivitāti un samazinātu piesārņojumu, 
ir jāapsver daudzas iespējas, tādas kā 
funkcionālā pieeja (ražojumu pārvēršana 
pakalpojumos), dematerializēšana, 
izmantojot IKT un tehnoloģijas attīstību, 
kuras pamatā ir imitējošas īpašības 
(biomīmikrija).

Or. en

Pamatojums

Lai būtiski uzlabotu enerģijas un resursu izmantošanas efektivitāti, būs rūpīgi jāapsver 
pašreizējie uzņēmējdarbības modeļi un ražošanas un patēriņa plānošana. Jau ir vērojami 
daudzi šā procesa rezultāti. Viens no tiem ir Interface, ASV paklāju ražošanas uzņēmums. Tā 
ražojumi tiek nomāti, nevis pārdoti, kas būtiski ietaupa materiālus un samazina CO2 emisiju.
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Grozījums Nr. 18
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ražojumu ekodizains ir ļoti svarīgs 
faktors Kopienas stratēģijā par integrētu 
produktu politiku. Šī profilaktiskā pieeja, 
kas izstrādāta, lai uzlabotu ražojumu 
ekoloģiskos raksturlielumus, tajā pašā 
laikā saglabājot savas funkcionālas 
īpašības, tiešām nodrošina jaunas iespējas 
ražotājiem, patērētājiem un visai 
sabiedrībai kopumā.

(4) Ekodizains ir ļoti svarīgs faktors 
Kopienas stratēģijā par integrētu produktu 
politiku. Šī profilaktiskā pieeja, kas 
izstrādāta, lai uzlabotu ražojumu 
ekoloģiskās izmaksas, tajā pašā laikā 
saglabājot savas funkcionālas īpašības, 
tiešām nodrošina jaunas iespējas samazināt 
dalībvalstu tautsaimniecības radīto 
ietekmi uz vidi.

Or. pl

Pamatojums

Ekodizaina mērķis ir panākt energoietilpības samazinājumu dalībvalstu tautsaimniecībā.

Grozījums Nr. 19
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tiek uzskatīts, ka energoefektivitātes 
uzlabošana, kur viena no iespējām ir 
efektīvāks elektroenerģijas gala patēriņš, 
ievērojami palīdz sasniegt mērķus 
attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošu 
gāzu emisiju Kopienā. Elektroenerģijas 
pieprasījums ir visātrāk augošā enerģijas 
gala patēriņa kategorija, un tiek 
prognozēts, ka tas pieaugs nākamo 20 —
30 gadu laikā, ja netiks izstrādāta neviena 
politiskā nostādne, kas šo tendenci varētu 
apturēt. Ir iespējams ievērojami samazināt
enerģijas patēriņu, kā to ierosināja 
Komisija savā Eiropas klimata pārmaiņu 

(5) Energoietilpības samazinājums 
dalībvalstu tautsaimniecībā ir atzīts par 
būtisku ieguldījumu Kopienas vides 
aizsardzībā un, sekmējot izejmateriālu 
importa samazinājumu, arī ārpus 
Kopienas. Elektroenerģijas pieprasījums ir 
visātrāk augošā enerģijas patēriņa 
kategorija, un tiek prognozēts, ka tas 
pieaugs nākamo 20 — 30 gadu laikā. 
Viena no vides aizsardzības prioritātēm ir 
samazināt enerģijas patēriņu un panākt 
lielāku enerģijas ražošanas efektivitāti, kā 
to ierosināja Komisija savā Eiropas klimata 
pārmaiņu programmā (EKPP). Enerģijas 
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programmā (EKPP). Klimata pārmaiņas ir 
viena no prioritātēm Sestajā vides rīcības 
programmā, kā norādīts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumā 
Nr. 1600/2002/EK. Enerģijas ietaupījums 
ir rentablākais veids, kā palielināt piegādes 
drošību un samazināt atkarību no importa. 
Tādējādi būtu jāparedz būtiski pasākumi 
attiecībā uz pieprasījumu un jānosaka 
galvenie mērķi.

ietaupījums ir rentablākais veids, kā 
palielināt piegādes drošību un samazināt 
atkarību no importa. Tādējādi būtu 
jāparedz būtiski pasākumi attiecībā uz 
enerģijas pieprasījuma samazināšanu un 
jānosaka galvenie mērķi.

Or. pl

Pamatojums

Energoietilpības samazināšana dalībvalstu tautsaimniecībā, vienlaikus enerģijas ražošanu 
padarot efektīvāku, ir iedarbīgs līdzeklis, kā aizsargāt vidi un samazināt mūsu atkarību no 
importa. Energopatēriņa pieaugums nākamajos 20–30 gados nav novēršamas, neatkarīgi no 
energotaupības pasākumiem. Tādēļ galvenā uzmanība, vienlaikus ar energoietilpības 
samazināšanu tautsaimniecībā, ir jāpievērš tam, lai paplašinātu jaunu atjaunīgo enerģijas 
avotu izmantošanu.

Grozījums Nr. 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tiek uzskatīts, ka energoefektivitātes 
uzlabošana, kur viena no iespējām ir 
efektīvāks elektroenerģijas gala patēriņš, 
ievērojami palīdz sasniegt mērķus attiecībā 
uz siltumnīcas efektu izraisošu gāzu 
emisiju Kopienā. Elektroenerģijas 
pieprasījums ir visātrāk augošā enerģijas 
gala patēriņa kategorija, un tiek 
prognozēts, ka tas pieaugs nākamo 20 —
30 gadu laikā, ja netiks izstrādāta neviena 
politiskā nostādne, kas šo tendenci varētu 
apturēt. Ir iespējams ievērojami samazināt 
enerģijas patēriņu, kā to ierosināja 
Komisija savā Eiropas klimata pārmaiņu 
programmā (EKPP). Klimata pārmaiņas ir 
viena no prioritātēm Sestajā vides rīcības 

(5) Tiek uzskatīts, ka energoefektivitātes 
un resursu efektīva pielietojuma
uzlabošana, kur viena no iespējām ir 
efektīvāks elektroenerģijas gala patēriņš, 
ievērojami palīdz sasniegt mērķus attiecībā 
uz siltumnīcas efektu izraisošu gāzu 
emisiju Kopienā un arī sasniegt dabas 
resursu izmantošanas tematiskās 
stratēģijas mērķus. Elektroenerģijas 
pieprasījums ir visātrāk augošā enerģijas 
gala patēriņa kategorija, un tiek 
prognozēts, ka tas pieaugs nākamo 20 —
30 gadu laikā, ja netiks izstrādāta neviena 
politiskā nostādne, kas šo tendenci varētu 
apturēt. Ir iespējams ievērojami samazināt 
enerģijas patēriņu, kā to ierosināja 



AM\766500LV.doc 11/51 PE418.286v02-00

LV

programmā, kā norādīts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumā 
Nr. 1600/2002/EK. Enerģijas ietaupījums 
ir rentablākais veids, kā palielināt piegādes 
drošību un samazināt atkarību no importa. 
Tādējādi būtu jāparedz būtiski pasākumi 
attiecībā uz pieprasījumu un jānosaka 
galvenie mērķi.

Komisija savā Eiropas klimata pārmaiņu 
programmā (EKPP). Klimata pārmaiņas ir 
viena no prioritātēm Sestajā vides rīcības 
programmā, kā norādīts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumā 
Nr. 1600/2002/EK. Enerģijas ietaupījums 
ir rentablākais veids, kā palielināt piegādes 
drošību un samazināt atkarību no importa. 
Tādējādi būtu jāparedz būtiski pasākumi 
attiecībā uz pieprasījumu un jānosaka 
galvenie mērķi.

Vajadzība uzlabot resursu izmantošanas 
efektivitāti ir pausta vairākos zinātniskos 
pārskatos un arī dabas resursu 
izmantošanas tematiskajā stratēģijā.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz dabas resursu izmantošanas tematisko stratēģiju ir būtiska, jo šī stratēģija ir 
galvenais arguments, lai aizstāvētu viedokli, ka Ekodizaina direktīvas darbības jomai ir jābūt 
plašākai par energoefektivitātes pasākumiem.

Grozījums Nr. 21
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Pasākumi būtu jāveic ar enerģiju 
saistītu ražojumu projektēšanas posmā, jo 
šķiet, ka piesārņojums, kas rodas ražojuma 
aprites cikla laikā, tiek noteikts tieši 
projektēšanas posmā, un lielākā daļa 
izdevumu ir saistīti ar šo posmu. 
Funkcionāla pieeja sniedz iespēju būtiski 
palielināt resursu izmantošanas 
efektivitāti daudzās ražojumu 
raksturlielumu jomās.

Or. en
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Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 2 pamatojumu. Funkcionāla pieeja, galvenokārt ražojumus pārvēršot 
pakalpojumos, sniedz daudzas iespējas vairākās ražojuma raksturlielumu jomās.

Grozījums Nr. 22
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Pasākumi būtu jāveic ar enerģiju 
saistītu ražojumu projektēšanas posmā, jo 
šķiet, ka ražojuma energoietilpība tiek 
noteikta tieši projektēšanas posmā, un 
lielākā daļa izdevumu, tostarp ekoloģiskās 
izmaksas, ir saistīti ar šo posmu.

Or. pl

Pamatojums

Ražojuma izmaksas ir tieši atkarīgas no tā energoietilpības. Projektēšanas posmā ir 
iespējams novērtēt ražojuma kopējās ekoloģiskās izmaksas.

Grozījums Nr. 23
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Būtu jāizveido saskaņota sistēma 
attiecībā uz Kopienas ekodizaina prasību 
piemērošanu ar enerģiju saistītajiem 
ražojumiem, lai nodrošinātu atbilstīgo 
ražojumu brīvu apriti un uzlabotu to 
kopējo ietekmi uz vidi. Izstrādājot šādas 
Kopienas prasības, ir jāievēro godīgas 
konkurences un starptautiskās tirdzniecības 
principi.

(7) Būtu jāizveido saskaņota sistēma 
attiecībā uz Kopienas ekodizaina prasību 
piemērošanu ar enerģiju saistītajiem 
ražojumiem, lai samazinātu to kopējo 
ietekmi uz vidi. Izstrādājot šādas Kopienas 
prasības, ir jāievēro godīgas konkurences 
un starptautiskās tirdzniecības principi.
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Or. pl

Pamatojums

Ekodizaina galvenais mērķis ir samazināt ar enerģiju saistīto ražojumu kopējo ietekmi uz 
vidi. 

Grozījums Nr. 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 25
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dalībvalsts, kura uzskata par svītrots
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vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 
tādu būtisko iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
vides aizsardzību, vai ieviest jaunus 
noteikumus, kas pamatojas uz jauniem 
zinātnes datiem vides aizsardzības jomā 
un ir saistīti ar īpašu problēmu, kas šai 
dalībvalstij radusies pēc piemērojamā 
īstenošanas pasākuma pieņemšanas, 
drīkst šādi rīkoties, ievērojot Līguma 
95. panta 4., 5. un 6. punktā paredzētos 
nosacījumus par iepriekšēju paziņošanu 
Komisijai un Komisijas veiktu 
apstiprināšanu.

Or. pl

Grozījums Nr. 26
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dalībvalsts, kura uzskata par 
vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 
tādu būtisko iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
vides aizsardzību, vai ieviest jaunus 
noteikumus, kas pamatojas uz jauniem 
zinātnes datiem vides aizsardzības jomā un 
ir saistīti ar īpašu problēmu, kas šai 
dalībvalstij radusies pēc piemērojamā 
īstenošanas pasākuma pieņemšanas, drīkst 
šādi rīkoties, ievērojot Līguma 95. panta 4., 
5. un 6. punktā paredzētos nosacījumus par 
iepriekšēju paziņošanu Komisijai un 
Komisijas veiktu apstiprināšanu.

(10) Dalībvalsts, kura uzskata par 
vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 
tādu būtisko iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
vides aizsardzību, vai ieviest jaunus 
noteikumus, kas pamatojas uz jauniem 
zinātnes datiem vides aizsardzības jomā un 
ir saistīti ar īpašu problēmu, kas šai 
dalībvalstij radusies pēc piemērojamā 
īstenošanas pasākuma pieņemšanas, drīkst 
šādi rīkoties, ievērojot Līguma 95. panta 4., 
5. un 6. punktā paredzētos nosacījumus par 
iepriekšēju paziņošanu Komisijai un 
Komisijas veiktu apstiprināšanu, ja šādi 
valsts noteikumi nerada šķēršļus iekšējā 
tirgus darbības saskaņošanai.

Or. en

Pamatojums

Ekodizaina direktīvai nav jāmudina dalībvalstis pieņemt neatkarīgus pasākumus, kas 
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apgrūtinātu direktīvas saskaņošanas mērķa īstenošanu vai kas radītu šķēršļus iekšējā tirgus 
darbībai.

Grozījums Nr. 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai palielinātu uzlabotā dizaina 
labvēlīgu ietekmi uz vidi, varētu būt 
nepieciešams informēt patērētājus par ar 
enerģiju saistīto ražojumu ekoloģiskajām 
īpašībām un raksturlielumiem un informēt 
tos par to, kā lietot ražojumus videi 
draudzīgā veidā.

(11) Lai palielinātu uzlabotā dizaina 
labvēlīgu ietekmi uz vidi, sevišķi būtiski ir
informēt patērētājus par ražojumu 
ekoloģiskajām īpašībām un 
raksturlielumiem un informēt tos par to, kā 
lietot ražojumus videi draudzīgā veidā.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju informēšana ir ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa priekšnoteikums. Politika būs 
efektīva tikai tad, ja patērētāji būs labi informēti par izvēles iespējām un konkrēto ražojumu 
un pakalpojumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Pamatojoties uz Komisijas 
paziņojumu par ražojumu integrēto 
politiku (COM(2003)0302), ar šo direktīvu 
ir jāveicina alternatīvi uzņēmējdarbības 
modeļi, kas uzlabo ražojumu un 
pakalpojumu ekoloģiskos raksturlielumus 
visā to aprites ciklā.

Or. en
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Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 2 pamatojumu.

Grozījums Nr. 29
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Energoietilpības un atkritumu 
radīšanas samazināšana izstrādājumu 
ražošanas, lietošanas un otrreizējās 
pārstrādes laikā būtu jāuzskata par 
prioritāro vides mērķi, kamēr nav pieņemts 
darba plāns.

Or. pl

Pamatojums

Labākais un efektīvākais vides aizsardzības veids ir ražojuma energoietilpības samazināšana 
ikvienā tā aprites cikla posmā. 

Grozījums Nr. 30
Marie–Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Lai gan visaptveroša pieeja attiecībā 
uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem ir 
vēlama, siltumnīcas efektu izraisošu gāzu 
emisijas samazināšanai, palielinot 
energoefektivitāti, būtu jāuzskata par 
prioritāro vides mērķi, kamēr nav pieņemts 
darba plāns. Ražojumu radītās oglekļa 
dioksīda emisijas ietekme ir jānorāda 
vispārējā lietošanas raksturojumā un 
jāņem vērā ekodizaina izstrādē.
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Or. fr

Pamatojums

Pašsaprotami, ka energopatēriņa raksturlielumi vien neveicinās siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu; jāņem vērā arī ražojumu radītās oglekļa dioksīda emisijas ietekme, un lietotāji 
ir jāinformē par šo ietekmi ikvienā ražojuma aprites cikla posmā, lai popularizētu ražojumus, 
kam ir niecīga ietekme uz klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 31
Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Varētu būt nepieciešams un pamatots 
radīt īpašas skaitliskas ekodizaina prasības 
attiecībā uz dažiem ražojumiem vai to 
vides aspektiem, lai nodrošinātu, ka to 
ietekme uz vidi ir minimāla. Ņemot vērā 
steidzamo vajadzību sniegt ieguldījumu to 
saistību izpildē, kas uzņemtas saskaņā ar 
Kioto protokolu Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējai konvencijai par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC), kā arī 
ievērojot Kopienas saistības līdz 
2020. gadam par 20 % uzlabot 
energoefektivitātes rādītājus, un neskarot 
integrēto pieeju, ko veicina šī direktīva, 
prioritāte jāpiešķir tiem pasākumiem, kam 
ir augsts potenciāls samazināt siltumnīcas 
efektu izraisošu gāzu emisijas par zemām 
izmaksām. Šādi pasākumi arī var veicināt 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un veidot 
būtisko ieguldījumu desmit gadu 
programmu kopumā par ilgtspējīgu 
ražošanu un patēriņu, par ko tika noslēgta 
vienošanās Pasaules sammitā par 
ilgtspējīgu attīstību Johannesburgā 
2002. gada septembrī.

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Prioritāte 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.

(17) Prioritāte jādod alternatīvajiem 
pasākumiem, kā nozares pašregulācija, ja 
šādi pasākumi var veicināt politikas mērķu 
sasniegšanu ātrāk vai ar mazākām 
izmaksām, nekā ar obligātajām prasībām. 
Rūpniecības nozares ir jāmudina izstrādāt 
pašregulatīvus priekšlikumus. Tiesību akti 
jāievieš tikai tad, ja tirgus spēki neattīstās 
pareizajā virzienā vai to dara nepietiekami 
ātri. 

Or. en

Pamatojums

Nozaru veikts pašregulējums var būt izmaksu ziņā lietderīgs veids, kā sekmēt enerģijas un 
resursu izmantošanas efektivitāti. Nozares ir jāmudina uz pašiniciatīvu.

Grozījums Nr. 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Prioritāte 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.

(17) Prioritāte jādod alternatīvajiem 
pasākumiem, kā nozares pašregulācija, ja 
šādi pasākumi var veicināt politikas mērķu 
sasniegšanu ātrāk vai ar mazākām 
izmaksām, nekā ar obligātajām prasībām.
Rūpniecības nozares ir jāmudina izstrādāt 
pašregulatīvus priekšlikumus. Tiesību akti 
jāievieš tikai tad, ja tirgus spēki neattīstās 
pareizajā virzienā vai to dara nepietiekami 
ātri.

Or. en
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Pamatojums

Lai uzsvērtu domu, ka virzība uz stabilāku ilgtspējību ir viegli realizējama, ja rīcība ir 
brīvprātīga. Ar enerģiju saistītu ražojumu nozarēm, kuras vai nu nespēj izstrādāt 
pašregulatīvus pasākumus, vai nevēlas to darīt, nāktos īstenot laika gaitā tām noteiktos 
pasākumus, taču šāda pieeja nenozīmē, ka nav jāveicina brīvprātīgs pašregulējums, kas ir 
izstrādāts un pieejams citās ar enerģiju saistītās nozarēs, bet gan gluži pretēji, šāda pieeja ir 
aktīvi jāatbalsta.

Grozījums Nr. 34
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Šai direktīvai arī vajadzētu veicināt 
ekodizaina integrēšanu mazajos un vidējos 
uzņēmumos (MVU), kā arī ļoti mazos 
uzņēmumos. Šāda integrēšana būtu 
jāveicina, nodrošinot ar to ražojumu 
noturību saistītas informācijas plašu 
pieejamību un vieglo piekļuvi tai.

(21) Šai direktīvai arī vajadzētu veicināt 
ekodizaina integrēšanu mazajos un vidējos 
uzņēmumos (MVU), kā arī ļoti mazos 
uzņēmumos. Šāda integrēšana būtu 
jāveicina, nodrošinot informācijas plašu 
pieejamību un vieglo piekļuvi tai, 
izskaužot nevajadzīgu birokrātiju, 
nepieļaujot, ka ekodizaina ieviešanas dēļ 
rodas papildu izmaksas, un nosakot 
ilgākus noteikumu īstenošanas termiņus.

Or. pl

Pamatojums

MVU un sīkuzņēmumus sevišķi ietekmē tiesību aktu izmaiņas, kas rada papildu izmaksas un 
birokrātiju. Konstruktīvi atbalsta pasākumi ir lietderīgi un efektīvi. Līdz ar to pasākumi ietver 
ne tikai piekļuvi informācijai, kas ir pats pirmais posms jauno darba apstākļu pielāgošanā 
MVU vidē.
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Grozījums Nr. 35
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ar enerģiju saistītiem ražojumiem, kas 
atbilst ekodizaina prasībām, kuras noteiktas 
šīs direktīvas īstenošanas pasākumos, būtu 
jābūt “CE” marķējumam un ar to saistītai 
informācijai, lai ļautu tos laist iekšējā tirgū, 
kā arī nodrošināt to brīvu apriti. 
Īstenošanas pasākumu izpilde precīzā 
veidā ir nepieciešama, lai samazinātu 
regulētu ar enerģiju saistīto ražojumu 
ietekmi uz vidi un nodrošinātu godīgu 
konkurenci.

(22) Ar enerģiju saistītiem ražojumiem, kas 
atbilst ekodizaina prasībām, kuras noteiktas 
šīs direktīvas īstenošanas pasākumos, būtu 
jābūt “CE” marķējumam un ar to saistītai 
informācijai, lai ļautu tos laist iekšējā tirgū, 
kā arī nodrošināt to brīvu apriti.

Or. pl

Pamatojums

Īstenošanas pasākumu precīza izpilde nesaskan ar ekodizaina mērķu sasniegšanas 
principiem, kā paredzēts 17., 18. un 19. apsvērumā par pašregulatīvajiem mehānismiem.

Grozījums Nr. 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ar enerģiju saistītiem ražojumiem, kas 
atbilst ekodizaina prasībām, kuras noteiktas 
šīs direktīvas īstenošanas pasākumos, būtu 
jābūt “CE” marķējumam un ar to saistītai 
informācijai, lai ļautu tos laist iekšējā tirgū, 
kā arī nodrošināt to brīvu apriti.
Īstenošanas pasākumu izpilde precīzā veidā 
ir nepieciešama, lai samazinātu regulētu ar 
enerģiju saistīto ražojumu ietekmi uz vidi 
un nodrošinātu godīgu konkurenci.

(22) Ar enerģiju saistītiem ražojumiem, kas 
atbilst ekodizaina prasībām, kuras noteiktas 
šīs direktīvas īstenošanas pasākumos vai 
pašregulatīvajos pasākumos, būtu jābūt 
“CE” marķējumam un ar to saistītai 
informācijai, lai ļautu tos laist iekšējā tirgū, 
kā arī nodrošināt to brīvu apriti.
Īstenošanas pasākumu izpilde precīzā veidā 
ir nepieciešama, lai samazinātu regulētu ar 
enerģiju saistīto ražojumu ietekmi uz vidi 
un nodrošinātu godīgu konkurenci.



AM\766500LV.doc 21/51 PE418.286v02-00

LV

Or. en

Pamatojums

Lai tirgū atzītu ražojumus, kas atbilst apstiprinātu pašregulatīvo pasākumu prasībām, līdzīgi 
kā tiek atzīti ražojumi, kas atbilst īstenošanas pasākumu prasībām.

Grozījums Nr. 37
Marie–Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ar enerģiju saistītiem ražojumiem, 
kas atbilst ekodizaina prasībām, kuras 
noteiktas šīs direktīvas īstenošanas 
pasākumos, būtu jābūt “CE” marķējumam 
un ar to saistītai informācijai, lai ļautu tos 
laist iekšējā tirgū, kā arī nodrošināt to brīvu 
apriti. Īstenošanas pasākumu izpilde 
precīzā veidā ir nepieciešama, lai 
samazinātu regulētu ar enerģiju saistīto
ražojumu ietekmi uz vidi un nodrošinātu 
godīgu konkurenci.

(22) Ar enerģiju patērējošiem ražojumiem, 
kas atbilst ekodizaina prasībām, kuras 
noteiktas šīs direktīvas īstenošanas 
pasākumos, būtu jābūt “CE” marķējumam 
un ar to saistītai informācijai, jo īpaši 
informācijai par ražojuma radītās oglekļa 
dioksīda emisijas ietekmi, lai ļautu tos laist 
iekšējā tirgū, kā arī nodrošināt to brīvu 
apriti. Īstenošanas pasākumu izpilde 
precīzā veidā ir nepieciešama, lai 
samazinātu regulētu ar enerģiju patērējošu
ražojumu ietekmi uz vidi un nodrošinātu 
godīgu konkurenci.

Or. fr

Pamatojums

Pašsaprotami, ka energopatēriņa raksturlielumi vien neveicinās siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu; jāņem vērā arī ražojumu radītās oglekļa dioksīda emisijas ietekme, un lietotāji 
ir jāinformē par šo ietekmi ikvienā ražojuma aprites cikla posmā, lai popularizētu ražojumus, 
kam ir niecīga ietekme uz klimata pārmaiņām.
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Grozījums Nr. 38
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 39
Alessandro Foglietta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ciktāl spēkā esošie tiesību akti daļēji 
vai pilnībā pārklāj šīs direktīvas prasības, 
prioritāri ir spēkā esošie reglamentējošie 
noteikumi. 

Or. en

Pamatojums

Likumdevējam ir jānovērš tiesību aktu radītā neskaidrība un prasību pārklāšanās. Atsevišķās 
nozarēs jau pastāv pienācīgs, īpašu tiesību aktu noteikts regulējums. Saskaņā ar nesen 
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pieņemtajā jaunajā tiesiskajā regulējumā noteiktajiem principiem prioritāri ir īpaši, 
konkrētam ražojumam piemērojami tiesību akti.

Grozījums Nr. 40
Alessandro Foglietta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šīs direktīvas darbības joma neattiecas 
uz ražojumiem, kas izgatavoti pēc 
pasūtījuma.

Or. en

Pamatojums

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
Parliament and the Council, includes some provisions aiming to avoid unnecessary burden 
for SMEs. Those provisions aim to ensure that some important parameters such as the sector,
the structure of companies and the serial character of the production should be taken into 
account when conformity procedures are carried out. Indeed, such provisions have been 
included by the Parliament and the Council in Regulation No 765/2008/EC as well as 
Decision No 768/2008/EC governing the marketing of products in the EU. In particular, art 
8.10 of the Regulation and article 4.4 of the Decision, clearly state that for custom-made 
products and small series production, the technical and administrative conditions of 
conformity assessment procedures shall be alleviated and that due account should be taken 
“of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of 
complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the 
production process”. This clearly demonstrates that policy makers are fully aware that the 
cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are 
manufactured.

Grozījums Nr. 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva paredz prasības, kurām 
jāatbilst ar enerģiju saistītiem ražojumiem, 

2. Šī direktīva paredz prasības, kurām 
jāatbilst ar enerģiju saistītiem ražojumiem, 
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uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, lai tos 
varētu laist tirgū un/vai nodot 
ekspluatācijā. Tā sniedz ieguldījumu 
ilgtspējīgā attīstībā, palielinot 
energoefektivitāti un vides aizsardzības 
līmeni, tajā pašā laikā palielinot enerģijas 
piegādes drošību.

uz ko attiecas īstenošanas pasākumi, lai tos 
varētu laist tirgū un/vai nodot 
ekspluatācijā. Tā sniedz ieguldījumu 
ilgtspējīga attīstībā, palielinot
energoefektivitāti, resursu efektīvu 
izmantošanu un vides aizsardzības līmeni, 
tajā pašā laikā palielinot enerģijas piegādes 
drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs direktīvas darbības joma neattiecas 
uz ierīcēm, kas izgatavotas pēc 
pasūtījuma.

Or. de

Pamatojums

Jaunajā tiesību aktu paketē, ar ko reglamentē iekšējā tirgus preces, ir ietverti noteikumi, lai 
MVU neradītu nevajadzīgu slogu. Regulā Nr. 765/2008/EK noteikts, ka „attiecībā uz 
produktiem, kas izgatavoti pēc pasūtījuma, un nelielu sēriju produktiem tehniskos un 
administratīvos nosacījumus attiecībā uz atbilstības novērtēšanas procedūrām atvieglo.” 
Atbilstības novērtēšana ir jāveic tā, lai uzņēmumiem neradītu nevajadzīgu slogu.

Grozījums Nr. 43
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šīs direktīvas noteikumi neierobežo 
noteikumus, kas paredzēti Kopienas 
instrumentos par tehniskajām prasībām 
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attiecībā uz vides aizsardzību.

Or. de

Pamatojums

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung).
Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung.
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.

Grozījums Nr. 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī direktīva neattiecas uz
transportlīdzekļiem, kas paredzēti 
pasažieru vai kravu pārvadāšanai.

3. Šī direktīva neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas paredzēti 
pasažieru vai kravu pārvadāšanai, vai 
celtniecības materiāliem un 
būvizstrādājumiem.

Or. en

Pamatojums

Nav pieļaujama to tiesību aktu dublēšanās, kuri attiecas uz celtniecības materiāliem un 
būvizstrādājumiem, jo uz šiem ražojumiem attiecas sarežģīti tiesību akti, kuros jau ir vai drīz 
tiks ietverti visi ar ekodizainu saistītie aspekti:
 Būvizstrādājumu direktīva 89/106/EK (drīzumā Būvizstrādājumu regula 

COM (2008) 311, šobrīd tiek pārskatīta);
 Ēku energoefektivitātes direktīva 2002/91/EK (šobrīd tās redakcija tiek pārstrādāta);
 Atkritumu pamatdirektīva 2008/98/EK.
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Grozījums Nr. 45
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. “Ar enerģiju saistīts ražojums”, turpmāk 
tekstā “ražojums”, ir jebkura prece, kas 
lietošanas laikā ietekmē enerģijaspatēriņu 
un ko laiž tirgū un/vai nodod ekspluatācijā 
Eiropas Savienībā, tostarp sastāvdaļas, 
kuras paredzēts iestrādāt ar enerģiju 
saistītos ražojumos, uz ko attiecas šī 
direktīva, un kuras laistas tirgū un/vai 
nodotas ekspluatācijā kā atsevišķas 
sastāvdaļas, kas paredzētas tiešajiem 
lietotājiem; to ietekmi uz vidi var izvērtēt 
atsevišķi.

1. “Ar enerģiju saistīts ražojums”, turpmāk 
tekstā “ražojums”, ir jebkura prece, kas 
lietošanas laikā ietekmē enerģijas patēriņu 
un ko laiž tirgū un/vai nodod ekspluatācijā 
Eiropas Savienībā, tostarp sastāvdaļas,
kuras ietekmē ar enerģiju saistīta 
ražojuma enerģijas patēriņu un kuras 
paredzēts iestrādāt ar enerģiju saistītos 
ražojumos, uz ko attiecas šī direktīva, un 
kuras laistas tirgū un/vai nodotas 
ekspluatācijā kā atsevišķas sastāvdaļas, kas 
paredzētas tiešajiem lietotājiem; to ietekmi 
uz vidi var izvērtēt atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizējums, lai nepieļautu situāciju, ka šīs direktīvas prasības attiecas uz 
sastāvdaļām, kuras paredzēts iestrādāt ar enerģiju saistītos ražojumos un kuru raksturlielumi 
neietekmē ar enerģiju saistītu ražojumu enerģijas patēriņu. 

Tomēr, pirms šīs direktīvas darbības jomas paplašināšanas, jācenšas panākt labāku saskaņu 
starp dažādiem regulatīvajiem instrumentiem un jāizmanto šo instrumentu sinerģija, 
vienlaikus nodrošinot to vienotu īstenošanu visās dalībvalstīs. 

Grozījums Nr. 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. “Ar enerģiju saistīts ražojums”, turpmāk 
tekstā “ražojums”, ir jebkura prece, kas 
lietošanas laikā ietekmē enerģijaspatēriņu 

1. “Ar enerģiju saistīts ražojums”, turpmāk 
tekstā “ražojums”, ir jebkura prece, kas 
lietošanas laikā būtiski ietekmē 
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un ko laiž tirgū un/vai nodod ekspluatācijā 
Eiropas Savienībā, tostarp sastāvdaļas, 
kuras paredzēts iestrādāt ar enerģiju 
saistītos ražojumos, uz ko attiecas šī 
direktīva, un kuras laistas tirgū un/vai 
nodotas ekspluatācijā kā atsevišķas 
sastāvdaļas, kas paredzētas tiešajiem 
lietotājiem; to ietekmi uz vidi var izvērtēt 
atsevišķi.

enerģijaspatēriņu un ko laiž tirgū un/vai 
nodod ekspluatācijā Eiropas Savienībā, 
tostarp sastāvdaļas, kuras paredzēts 
iestrādāt ar enerģiju saistītos ražojumos, uz 
ko attiecas šī direktīva, un kuras laistas 
tirgū un/vai nodotas ekspluatācijā kā 
atsevišķas sastāvdaļas, kas paredzētas 
tiešajiem lietotājiem; to ietekmi uz vidi var 
izvērtēt atsevišķi.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātā definīcija ir pārāk nenoteikta un tā jākonkretizē, lai šīs direktīvas darbības jomu 
attiecinātu tikai uz tiem ražojumiem, kas būtiski ietekmē enerģijas patēriņu. Tas ir saskaņā ar 
pamatmērķi, proti, nodrošināt proporcionalitāti starp vides ietekmi un potenciālo 
uzlabojumu. 

Grozījums Nr. 47
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ”Ar enerģiju saistīts ražojums”, turpmāk 
tekstā “ražojums”, ir jebkura prece, kas 
lietošanas laikā ietekmē enerģijas patēriņu 
un ko laiž tirgū un/vai nodod ekspluatācijā 
Eiropas Savienībā, tostarp sastāvdaļas, 
kuras paredzēts iestrādāt ar enerģiju 
saistītos ražojumos, uz ko attiecas šī 
direktīva, un kuras laistas tirgū un/vai 
nodotas ekspluatācijā kā atsevišķas 
sastāvdaļas, kas paredzētas tiešajiem 
lietotājiem; to ietekmi uz vidi var izvērtēt 
atsevišķi.

1. “Ar enerģiju saistīts ražojums”, turpmāk 
tekstā “ražojums”, ir jebkura prece, kuras 
ražošanas laikā patērēto enerģiju var 
aprēķināt un/vai kas lietošanas laikā 
ietekmē enerģijas patēriņu un ko laiž tirgū 
un/vai nodod ekspluatācijā Eiropas 
Savienībā, tostarp sastāvdaļas, kuras 
paredzēts iestrādāt ar enerģiju saistītos 
ražojumos, uz ko attiecas šī direktīva, un 
kuras laistas tirgū un/vai nodotas 
ekspluatācijā kā atsevišķas sastāvdaļas, kas 
paredzētas tiešajiem lietotājiem; to ietekmi 
uz vidi var izvērtēt atsevišķi.

Or. en
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Pamatojums

Jāietver ražošanas laikā patērētā enerģija.

Grozījums Nr. 48
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “Ietekme uz vidi” ir jebkādas vides 
izmaiņas, kas, kopumā vai daļēji, radušās 
no ražojuma tā aprites cikla laikā;

12. “Ietekme uz vidi” ir jebkādas 
paredzamas vai nosakāmas vides 
izmaiņas, kas, kopumā vai daļēji, radušās 
no ražojuma tā aprites cikla laikā, proti, 
ražojumu izgatavojot, lietojot un 
apglabājot;

Or. pl

Pamatojums

Ja nav apzināta ietekme, nav iespējama konstruktīva rīcība tās novēršanai. Ražojuma aprites 
cikls ietver vairākus posmus, un parasti uzskata, ka ražojumi rada ietekmi tikai lietošanas 
posmā. Ņemot vērā, ka ekodizaina mērķi ir noteikti jau projektēšanas posmā, ir tikai loģiski, 
ka tie attiecas uz visu ražojuma aprites ciklu.

Grozījums Nr. 49
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a „Būtiska vides ietekme” ir tāda vides 
ietekme, ko rada visiem 15. panta 
2. punktā noteiktajiem kritērijiem 
atbilstīgs ražojums.

Or. en
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Pamatojums

Lai precizētu jēdzienu „būtiska vides ietekme”.

Grozījums Nr. 50
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. “Aprites cikls” ir secīgi un saistīti 
ražojuma posmi, sākot ar jēlmateriāla 
izmantošanu un beidzot ar galīgo 
apglabāšanu;

13. “Aprites cikls” ir secīgi un saistīti 
ražojuma posmi, sākot ar jēlmateriāla 
izmantošanu un beidzot ar galīgo 
apglabāšanu vai otrreizēju izmantošanu, 
vai pārstrādi;

Or. en

Pamatojums

Jāmaina priekšstats par aprites ciklu no izgatavošanas līdz apglabāšanai. Ļoti bieži 
ražojumus pēc to lietošanas termiņa beigām var rekondicionēt un/vai pārstrādāt, lai 
izmantotu jaunos ražojumos.

Grozījums Nr. 51
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. “Aprites cikls” ir secīgi un saistīti 
ražojuma posmi, sākot ar jēlmateriāla 
izmantošanu un beidzot ar galīgo 
apglabāšanu;

13.  „Aprites cikls” ir secīgi un saistīti 
ražojuma posmi, sākot ar enerģijas 
patēriņu un jēlmateriāla izmantošanu 
ražošanas procesā, enerģijas patēriņu 
transportēšanas un izplatīšanas laikā un 
lietošanas posmā, iespējamo otrreizējo 
lietošanu vai pārstrādi un un beidzot ar 
galīgās apglabāšanas laikā ietaupītās 
enerģijas patēriņu;

Or. en
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Pamatojums

Lai precizētu, ka tiek ņemts vērā enerģijas patēriņš gan ražošanas procesā, gan 
transportēšanas/ izplatīšanas un otrreizējās izmantošanas/ pārstrādes laikā.

Grozījums Nr. 52
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. “Enerģijas reģenerēšana” ir 
kurināmo atkritumu izmantošana, lai 
radītu enerģiju tiešas dedzināšanas 
rezultātā kopā ar citiem atkritumiem vai 
bez tiem, bet ar siltuma reģenerēšanu;

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność, natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.

Grozījums Nr. 53
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. “Enerģijas reģenerēšana” ir kurināmo 
atkritumu izmantošana, lai radītu enerģiju 
tiešas dedzināšanas rezultātā kopā ar citiem 
atkritumiem vai bez tiem, bet ar siltuma

16. “Daļēja enerģijas reģenerēšana 
sadedzinot” ir kurināmo atkritumu 
otrreizēja pārstrāde tiešas dedzināšanas 
rezultātā kopā ar citiem atkritumiem vai 
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reģenerēšanu; bez tiem, daļēji reģenerējot enerģiju 
siltuma veidā;

Or. pl

Pamatojums

Lietas jāsauc to īstajos vārdos. Atkritumu sadedzināšanu nevar uzskatīt par enerģijas 
reģenerēšanas veidu, ja tas ir tikai atkritumu otrreizējās pārstrādes veids, neminot lielo 
apdraudējumu, ko tas rada videi. Enerģijas reģenerēšana, sadedzinot atkritumus, 
nenovēršami rada lielāku toksisko gāzu emisiju, ko veido toksisko komponentu otrreizēja 
sintēze zemākā temperatūrā, ko nosaka vajadzība savākt siltumu. 

Grozījums Nr. 54
Marie–Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. “Ekoloģisks profils” ir to izejvielu un 
produkcijas (piemēram, materiāli, emisija 
un atkritumi) apraksts, kas saistīti ar 
ražojumu visā ražojumu aprites ciklā, 
saskaņā ar īstenošanas pasākumu, kas 
piemērojams ražojumam. Šis apraksts ir 
svarīgs no vides aspekta un tas tiek izteikts 
fiziskā daudzumā, ko var izmērīt;

20. “Ekoloģisks profils” ir to izejvielu un 
produkcijas (piemēram, materiāli, emisija 
un atkritumi) apraksts, kas saistīti ar 
enerģiju patērējošu ražojumu visā 
ražojumu aprites ciklā, saskaņā ar 
īstenošanas pasākumu, kas piemērojams 
enerģiju patērējošam ražojumam. Šis 
apraksts ir svarīgs no vides aspekta un tas 
tiek izteikts fiziskā daudzumā, ko var 
izmērīt, tostarp attiecībā uz oglekļa 
dioksīda emisijas ietekmi;

Or. fr

Pamatojums

Pašsaprotami, ka energopatēriņa raksturlielumi vien neveicinās siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu; jāņem vērā arī ražojumu radītās oglekļa dioksīda emisijas ietekme, un lietotāji 
ir jāinformē par šo ietekmi ikvienā ražojuma aprites cikla posmā, lai popularizētu ražojumus, 
kam ir niecīga ietekme uz klimata pārmaiņām.
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Grozījums Nr. 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

21. “Ražojuma ekoloģiskie raksturlielumi” 
ir rezultāti, ko panācis ražotājs, pārvaldot 
ražojuma vispārējo ietekmi uz vidi visā tā 
aprites ciklā, un kas ir atspoguļoti tā 
tehniskajā dokumentācijā;

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski uzsvērt, ka visu ražojuma ekoloģisko raksturlielumu novērtējumu pamatā ir jābūt 
aprites cikla pieejai.

Grozījums Nr. 56
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

21. “Ražojuma ekoloģiskie raksturlielumi” 
ir ražojuma vides aspektu pārvaldības 
rezultāti, ko panācis ražotājs un kas ir 
atspoguļoti tā tehniskajā dokumentācijā, un 
kas rada attiecīgā ražojuma videi nodarītā 
kaitējuma īstenu samazinājumu visos 
aprites cikla posmos vai jebkurā no tiem;

Or. pl

Pamatojums

Ekoloģiskajiem raksturlielumiem jābūt tādiem, kas ne tikai ir iekļauti tehniskajā 
dokumentācijā, bet kas patiešām samazina videi nodarīto kaitējumu. Pretējā gadījumā šis 
formulējums būtu vienīgi banalitāte, lai palielinātu ekoloģiskās izmaksas saistībā ar attiecīgā 
ražojuma kopējiem izdevumiem.
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Grozījums Nr. 57
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

21. “Ražojuma ekoloģiskie raksturlielumi” 
ir rezultāti, ko panācis ražotājs, pārvaldot 
ražojuma vispārējo ietekmi uz vidi visā tā 
aprites ciklā, un kas ir atspoguļoti tā 
tehniskajā dokumentācijā;

Or. en

Pamatojums

Veicot vides raksturlielumu novērtēšanu, Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome atbalsta 
vajadzību ņemt vērā visu aprites ciklu.

Grozījums Nr. 58
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. “Ekoloģisko raksturlielumu 
uzlabošana” ir ražojuma ekoloģisko 
raksturlielumu uzlabošanas process,
secīgās paaudzēs, lai gan ne vienmēr 
attiecībā uz visiem ražojuma vides 
aspektiem vienlaicīgi;

22. “Ekoloģisko raksturlielumu 
uzlabošana” ir ražojuma ilgtspējīga 
tendence mazināt ietekmi uz vidi secīgās 
paaudzēs, lai gan ne vienmēr attiecībā uz 
visiem ražojuma vides aspektiem 
vienlaicīgi;

Or. pl

Pamatojums

Ekoloģisko raksturlielumu uzlabošanai nav jābūt birokrātiskam formulējumam, kas 
atspoguļots tehniskās dokumentācijas izmaiņās, bet gan ražojuma ietekmes uz vidi īstenam un 
izmērāmam samazinājumam.
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Grozījums Nr. 59
Marie–Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ražojumu laižot tirgū vai nododot 
ekspluatācijā Eiropas Savienībā, noteikt 
tā kopējo oglekļa dioksīda emisijas 
ietekmi,

Or. fr

Pamatojums

Pašsaprotami, ka energopatēriņa raksturlielumi vien neveicinās siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu; jāņem vērā arī ražojumu radītās oglekļa dioksīda emisijas ietekme, un lietotāji 
ir jāinformē par šo ietekmi ikvienā ražojuma aprites cikla posmā, lai popularizētu ražojumus, 
kam ir niecīga ietekme uz klimata pārmaiņām.

    

Grozījums Nr. 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms ražojums, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi, tiek laists tirgū 
un/vai nodots ekspluatācijā, tam piestiprina 
CE atbilstības marķējumu, kā arī izsniedz 
atbilstības deklarāciju, ar ko ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis garantē un deklarē, 
ka ražojums atbilst visiem piemērojamā 
īstenošanas pasākuma attiecīgajiem 
noteikumiem.

1. Pirms ražojums, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi vai pašregulatīvie 
pasākumi, tiek laists tirgū un/vai nodots 
ekspluatācijā, tam piestiprina CE
atbilstības marķējumu, kā arī izsniedz 
atbilstības deklarāciju, ar ko ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis garantē un deklarē, 
ka ražojums atbilst visiem piemērojamā 
īstenošanas pasākuma attiecīgajiem 
noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 61
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms ražojums, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi, tiek laists tirgū 
un/vai nodots ekspluatācijā, tam piestiprina 
CE atbilstības marķējumu, kā arī izsniedz 
atbilstības deklarāciju, ar ko ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis garantē un deklarē, 
ka ražojums atbilst visiem piemērojamā 
īstenošanas pasākuma attiecīgajiem 
noteikumiem.

1. Pirms ražojums, uz ko attiecas 
īstenošanas pasākumi vai pašregulatīvie 
pasākumi, tiek laists tirgū un/vai nodots 
ekspluatācijā, tam piestiprina CE
atbilstības marķējumu, kā arī izsniedz 
atbilstības deklarāciju, ar ko ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis garantē un deklarē, 
ka ražojums atbilst visiem piemērojamā 
īstenošanas pasākuma attiecīgajiem 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Teksts grozīts, lai to saskaņotu ar iepriekš norādīto grozījumu Nr. 2.

Grozījums Nr. 62
Marie–Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants
Brīva aprite

svītrots

1. Dalībvalstis, pamatojoties uz ekodizaina 
prasībām, kas saistītas ar I pielikuma 
1. daļā minētajiem ekodizaina
parametriem, uz kuriem attiecas 
piemērojamais īstenošanas pasākums, 
neaizliedz, neierobežo un neaizkavē tāda 
ražojuma laišanu tirgū un/vai nodošanu 
ekspluatācijā to teritorijā, kas atbilst 
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visiem atbilstīgajiem piemērojamā 
pasākuma noteikumiem un kam ir CE 
marķējums saskaņā ar 5. pantu.
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 ražojuma laišanu tirgū 
un/vai nodošanu ekspluatācijā to 
teritorijā, kam ir CE marķējums saskaņā 
ar 5. pantu.
3. Dalībvalstis netraucē izrādīt, piemēram, 
gadatirgos, izstādēs un demonstrācijās, 
ražojumus, kas neatbilst piemērojamā 
īstenošanas pasākuma noteikumiem, ja ir 
redzamas norādes, ka tos nevar laist tirgū 
un/vai nodot ekspluatācijā, kamēr nav 
nodrošināta atbilstība.

Or. fr

Pamatojums

Pašsaprotami, ka energopatēriņa raksturlielumi vien neveicinās siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu; jāņem vērā arī ražojumu radītās oglekļa dioksīda emisijas ietekme, un lietotāji 
ir jāinformē par šo ietekmi ikvienā ražojuma aprites cikla posmā, lai popularizētu ražojumus, 
kam ir niecīga ietekme uz klimata pārmaiņām.

    

Grozījums Nr. 63
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis gādā, jo īpaši nostiprinot 
atbalsta tīklus un struktūras, ka tās 
veicina, lai MVU un ļoti mazie uzņēmumi 
jau ražojuma izstrādes posmā ievērotu 

3. Dalībvalstis gādā, ka tās veicina, lai 
MVU un ļoti mazie uzņēmumi jau 
ražojuma izstrādes posmā ievērotu vides 
aizsardzības principus un pielāgotos 
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vides aizsardzības principus un pielāgotos 
turpmākiem Eiropas tiesību aktiem.

turpmākiem Eiropas tiesību aktiem.

Or. pl

Pamatojums

Lai varētu ievērot ekodizaina prasības, tās ir skaidri jānorāda. Vides aizsardzības principu 
ievērošana nozīmē visu ekoloģisko izmaksu samazināšanu visos ražojuma aprites cikla 
posmos.

Grozījums Nr. 64
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis sniedz MVU un 
sīkuzņēmumiem visu vajadzīgo palīdzību 
attiecībā uz informāciju par ekodizaina 
prasībām. Šīs prasības nerada šķēršļus, 
kas ir neproporcionāli, salīdzinot ar 
ekodizaina mērķiem. Pamatotos 
gadījumos dalībvalstis var noteikt pagaidu 
atbrīvojumus no sevišķi apgrūtinošu 
prasību piemērošanas saistībā ar šo 
mērķu sasniegšanu.

Or. pl

Pamatojums

MVU un sīkuzņēmumus sevišķi ietekmē tiesību aktu izmaiņas, kas rada papildu izmaksas un 
birokrātiju. Konstruktīvi atbalsta pasākumi ir lietderīgi un efektīvi. Līdz ar to pasākumi ietver 
ne tikai piekļuvi informācijai, kas ir pats pirmais posms, lai pielāgotos jaunajiem darba 
apstākļiem.
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Grozījums Nr. 65
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Analizējot izmaksas, jāņem vērā pilns ražojuma aprites cikls.

Grozījums Nr. 66
Marie–Noëlle Lienemann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Pamatojums

Pašsaprotami, ka energopatēriņa raksturlielumi vien neveicinās siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu; jāņem vērā arī ražojumu radītās oglekļa dioksīda emisijas ietekme, un lietotāji 
ir jāinformē par šo ietekmi ikvienā ražojuma aprites cikla posmā, lai popularizētu ražojumus, 
kam ir niecīga ietekme uz klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 67
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ņem vērā ražojuma aprites ciklu, tostarp 
ražošanas procesu, un visus ievērojamos 
vides aspektus, tostarp energoefektivitāti 
un resursu efektīvu izmantošanu. Vides 
aspektu un to uzlabošanas iespēju analīzes 
pamatīgums ir proporcionāls to 
nozīmīgumam.

Or. en

Pamatojums

Jāietver ražošanas laikā patērētā enerģija.

Grozījums Nr. 68
Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ņem vērā ražojuma aprites ciklu un visus 
ievērojamos vides aspektus, tostarp 
energoefektivitāti. Vides aspektu un to 
uzlabošanas iespēju analīzes pamatīgums ir 
proporcionāls to nozīmīgumam. To 

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

proporcionāls to nozīmīgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veic novērtēšanu, kurā tiek apsvērta 
ietekme uz vidi, patērētājiem un 
ražotājiem, tostarp MVU, saistībā ar 
konkurētspēju, tostarp tirgos ārpus 
Kopienas, jaunradi, tirgus piekļuvi, 
izmaksām un ieguvumiem;

(b) veic novērtēšanu, kurā tiek apsvērta 
ietekme uz vidi, patērētājiem un 
ražotājiem, tostarp MVU un 
sīkuzņēmumiem, saistībā ar konkurētspēju, 
tostarp tirgos ārpus Kopienas, jaunradi, 
tirgus piekļuvi, izmaksām un ieguvumiem;

Or. pl

Pamatojums

Preambulā minētie mērķi ir jāiekļauj arī noteikumos par ekodizaina uzdevumu sasniegšanu. 
Kopienas tautsaimniecības pamatā ir MVU un mazo uzņēmēju (sīkuzņēmumu) darbība, kuru 
intereses ir jāiekļauj plānotajos tiesību aktos.

Grozījums Nr. 70
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nosaka īstenošanas termiņu, jebkuru pa 
fāzēm sadalītu vai pārejas pasākumu vai 
periodus, jo īpaši ņemot vērā iespējamo 
ietekmi uz MVU vai uz īpašām ražojumu 
grupām, ko galvenokārt ražo MVU.

f) nosaka īstenošanas termiņu, jebkuru pa 
fāzēm sadalītu vai pārejas pasākumu vai 
periodus, jo īpaši ņemot vērā iespējamo 
ietekmi uz MVU un sīkuzņēmumiem vai 
uz īpašām to izgatavotu ražojumu grupām.



AM\766500LV.doc 41/51 PE418.286v02-00

LV

Or. pl

Pamatojums

Preambulā minētie mērķi ir jāiekļauj arī noteikumos par ekodizaina uzdevumu sasniegšanu. 
Kopienas tautsaimniecības pamatā ir MVU un mazo uzņēmēju (sīkuzņēmumu) darbība, kuru 
intereses ir jāiekļauj plānotajos tiesību aktos.

Grozījums Nr. 71
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti 
15. pantā, un apspriedusies ar Apspriežu 
forumu, kas minēts 18. pantā, Komisija ne 
vēlāk kā 2007. gada 6. jūlijā izstrādā darba 
plānu, ko dara zināmu atklātībai.

1. Saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti 
15. pantā, un apspriedusies ar Apspriežu 
forumu, kas minēts 18. pantā, Komisija ne 
vēlāk kā 2009. gada 31. decembrī un pēc 
tam reizi trijos gados izstrādā darba plāna 
projektu, kurā ņem vērā darbības jomas 
paplašināšanu attiecībā uz ražojumiem, 
kas saistīti ar enerģiju, un kuru dara 
zināmu atklātībai.

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

Darba plāna projektā nosaka nākamajiem
trijiem gadiem pilnīgu to ražojumu grupu 
sarakstu, kas tiks uzskatītas par 
prioritārām, lai pieņemtu īstenošanas 
pasākumus.

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

Darba plāna projektu iesniedz 
izskatīšanai Eiropas Parlamentā. Eiropas 
Parlaments katru ražojumu grupu izskata 
atsevišķi. Galīgajā darba plānā ietver tikai 
tās ražojumu grupas, kuras apstiprinājis 
Eiropas Parlaments. Komisija neizskata 
citas ražojumu grupas, lai pieņemtu 
īstenošanas pasākumus. Eiropas 
Parlamentam var atkārtoti iesniegt 
izskatīšanai citas ražojumu grupas, lai tās 
iekļautu nākamajā darba plāna projektā.

Or. de
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Pamatojums

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten.  

Grozījums Nr. 72
Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1. un 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti 
15. pantā, un apspriedusies ar Apspriežu 
forumu, kas minēts 18. pantā, Komisija ne 
vēlāk kā 2007. gada 6. jūlijā izstrādā darba 
plānu, ko dara zināmu atklātībai.

1. Saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti 
15. pantā, un apspriedusies ar Apspriežu 
forumu, kas minēts 18. pantā, Komisija ne 
vēlāk kā 2010. gada 6. jūlijā izstrādā darba 
plānu, ko dara zināmu atklātībai.

Plānā iekļauj tādu ar enerģiju saistītu 
ražojumu un ūdeni patērējošu ražojumu 
prioritāro sarakstu (piemēram, 
būvizstrādājumus un mazgāšanas 
līdzekļus), kas jāreglamentē līdz 
2012. gadam, pamatojoties uz šo 
ražojumu ietekmi uz vidi un iespējamo 
uzlabojumu piemērošanas jomu visā 
ražojumu aprites ciklā.

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Līdz 2011. gadam Komisija izstrādā 
metodoloģiju, lai sagatavotu īstenošanas 
pasākumus un veicinātu prioritātes 
noteikšanas procesu attiecībā uz 
ražojumiem, kas nav saistīti ar enerģiju,
tostarp attiecībā uz ūdeni patērējošiem 
ražojumiem, tekstilprecēm, mēbelēm, 
būvizstrādājumiem un mazgāšanas 
līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā metodoloģija īstenošanas pasākumu izstrādei ir jāpielāgo, lai ietvertu ar enerģiju 
nesaistītus ražojumus.

Grozījums Nr. 74
John Bowis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Teksts grozīts, lai to saskaņotu ar iepriekš norādīto apsvērumu Nr. 22.

Grozījums Nr. 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, ka, veicot savas 
darbības, attiecībā uz katru īstenošanas 
pasākumu tā ievēro dalībvalstu pārstāvju 
un visu ieinteresēto pušu, kas saistīti ar 
konkrēto ražojumu/ražojumu grupu, 
proporcionālu dalību. Šādas puses ietver, 
piemēram, nozari, tostarp MVU, 
amatniecības nozari, arodbiedrības, 
tirgotājus, mazumtirgotājus, importētājus, 
vides aizsardzības grupas un patērētāju 
organizācijas. Šīs puses jo īpaši 
līdzdarbojas īstenošanas pasākumu 
noteikšanā un pārskatīšanā, izveidoto tirgus 
uzraudzības mehānismu efektivitātes 
izvērtēšanā un brīvprātīgo vienošanos un 
citu pašregulācijas pasākumu izvērtēšanā. 
Šīs puses tiekas Apspriežu forumā. 
Komisija pieņem foruma reglamentu.

Komisija nodrošina, ka, veicot savas 
darbības, attiecībā uz katru īstenošanas 
pasākumu tā ievēro dalībvalstu pārstāvju 
un visu ieinteresēto pušu, kas saistīti ar 
konkrēto ražojumu/ražojumu grupu, 
proporcionālu dalību. Šādas puses ietver, 
piemēram, nozari, tostarp MVU, 
amatniecības nozari, arodbiedrības, 
tirgotājus, mazumtirgotājus, importētājus, 
vides aizsardzības grupas un patērētāju 
organizācijas. Šīs puses jo īpaši 
līdzdarbojas īstenošanas pasākumu un 
attiecīgu papildpasākumu noteikšanā un 
pārskatīšanā, lai uzlabotu ražojumu 
ekoloģiskos raksturlielumus visā to 
aprites ciklā, piemēram, veicinot 
alternatīvu uzņēmējdarbības attīstību, 
izveidoto tirgus uzraudzības mehānismu 
efektivitātes izvērtēšanā un brīvprātīgo 
vienošanos un citu pašregulācijas 
pasākumu izvērtēšanā. Šīs puses tiekas 
Apspriežu forumā. Komisija pieņem 
foruma reglamentu.

Or. en
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Pamatojums

Apspriežu forumam jāsekmē pēc iespējas plašāks dialogs.

Grozījums Nr. 76
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus, ko 
piemēro to valsts tiesību normu 
pārkāpumiem, kas pieņemtas saskaņā ar šo 
direktīvu, un pieņem visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie tiek 
īstenoti. Noteiktajām sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām, 
ņemot vērā neatbilstības pakāpi un to 
neatbilstīgo ražojumu vienību skaitu, kas 
laisti Kopienas tirgū. Dalībvalstis ne vēlāk 
kā 23. panta 1. punktā noteiktajā datumā 
paziņo par šiem noteikumiem Komisijai un 
nekavējoties paziņo tai par visiem to 
turpmākiem grozījumiem.

Dalībvalstis paredz noteikumus, ko 
piemēro to valsts tiesību normu 
pārkāpumiem, kas pieņemtas saskaņā ar šo 
direktīvu, un pieņem visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie tiek 
īstenoti. Noteiktajām sankcijām jābūt 
proporcionālām ražojuma samazinātajam 
apdraudējumam, taču vienlaikus tām 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām, ņemot vērā neatbilstības 
pakāpi un to neatbilstīgo ražojumu vienību 
skaitu, kas laisti Kopienas tirgū. . 
Dalībvalstis ne vēlāk kā 23. panta 1. punktā 
noteiktajā datumā paziņo par šiem 
noteikumiem Komisijai un nekavējoties 
paziņo tai par visiem to turpmākiem 
grozījumiem.

Or. pl

Pamatojums

Attiecībā uz ekodizaina direktīvas mērķu sasniegšanu atšķirībā no citiem noteikumiem, kuru 
galvenais mērķis ir aizsargāt patērētājus no faktiskā apdraudējumu, ko rada iespējami 
nedrošu ražojumu laišana tirgū, piemērotajām sankcijām jāietver samazinātais 
apdraudējums, kas izriet no šīs direktīvas principu neīstenošanas. Sankcijām jābūt 
proporcionālām radītajam apdraudējumam.
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Grozījums Nr. 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2012. gadā Komisija izskata 
vajadzību paplašināt direktīvas darbības 
jomu, ietverot ar enerģiju nesaistītus 
ražojumus, šīs direktīvas un tās 
īstenošanas pasākumu efektivitāti, 
sliekšņus īstenošanas pasākumiem, tirgus 
uzraudzības mehānismus un jebkuras 
attiecīgās pašregulācijas veicināšanu, 
apspriedusies ar Apspriežu forumu, kas 
minēts 18. pantā, un vajadzības gadījumā 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei, lai grozītu šo 
direktīvu.

Ne vēlāk kā 2015. gadā Komisija izskata 
šīs direktīvas un tās īstenošanas pasākumu 
efektivitāti, sliekšņus īstenošanas 
pasākumiem, tirgus uzraudzības 
mehānismus un jebkuras attiecīgās 
pašregulācijas veicināšanu, apspriedusies 
ar Apspriežu forumu, kas minēts 18. pantā, 
un vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei, lai grozītu šo direktīvu.

Or. de

Pamatojums

Pirms direktīvas darbības jomas paplašināšanas, ir jāpārskata pati direktīva. Pagaidām nav 
apkopota šīs direktīvas īstenošanas pieredze. Tas notiks dažus gadus pirms būs pieejama 
informācija par ražotāju pieredzi saistībā ar ekodizaina prasībām un to ietekmi uz tirgiem. 
Līdz laikam, kad praksē būs pārbaudīta šīs direktīvas darbība un efektivitāte, darbības jomas 
paplašināšana ir pāragra. 

Grozījums Nr. 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2012. gadā Komisija izskata 
vajadzību paplašināt direktīvas darbības 
jomu, ietverot ar enerģiju nesaistītus 
ražojumus, šīs direktīvas un tās 
īstenošanas pasākumu efektivitāti, 
sliekšņus īstenošanas pasākumiem, tirgus 

Ne vēlāk kā 2012. gadā Komisija izskata 
šīs direktīvas un tās īstenošanas pasākumu 
efektivitāti, īpašu uzmanību pievēršot 
ražojumu visam aprites ciklam, ietverot 
resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 
otrreizējās izmantošanas un pārstrādes 
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uzraudzības mehānismus un jebkuras
attiecīgās pašregulācijas veicināšanu, 
apspriedusies ar Apspriežu forumu, kas 
minēts 18. pantā, un vajadzības gadījumā 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei, lai grozītu šo 
direktīvu.

veicināšanu, sliekšņus īstenošanas 
pasākumiem, tirgus uzraudzības 
mehānismus un jebkuras attiecīgās 
pašregulācijas veicināšanu — tostarp 
alternatīvu uzņēmējdarbības modeļu 
veicināšanu, lai uzlabotu ekoloģiskos 
raksturlielumus visā ražojumu aprites 
ciklā, piemēram, īstenojot funkcionālu 
pieeju, dematerializēšanu un 
biomīmikriju—, apspriedusies ar 
iepriekšminēto Apspriežu forumu, un 
vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei, lai grozītu šo direktīvu. 

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 2 pamatojumu.

Grozījums Nr. 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1.1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) atkārtota lietošana vai reģenerācija;

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu, ka definīcija attiecas arī uz atkārtotu lietošanu un reģenerāciju.
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Grozījums Nr. 80
Marie–Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1.2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) oglekļa dioksīda emisijas ietekme;

Or. fr

Pamatojums

Pašsaprotami, ka energopatēriņa raksturlielumi vien neveicinās siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu; jāņem vērā arī ražojumu radītās oglekļa dioksīda emisijas ietekme, un lietotāji 
ir jāinformē par šo ietekmi ikvienā ražojuma aprites cikla posmā, lai popularizētu ražojumus, 
kam ir niecīga ietekme uz klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1.3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) tādu vielu izmantošana, kas atbilst 
Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH) 
57. panta kritērijiem un ir noteiktas 
saskaņā ar minētās regulas 59. pantu 
1. punktu, un ņemot vērā tiesību aktus par 
konkrētu vielu laišanu tirgū un lietošanu, 
piemērām, Direktīvu 76/769/EEK vai 
Direktīvu 2002/95/EK;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 82
Marie–Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ražojuma radītās oglekļa dioksīda 
emisijas ietekmi, vismaz laižot ražojumu 
tirgū vai nododot to ekspluatācijā Eiropas 
Savienībā,

Or. fr

Pamatojums

Pašsaprotami, ka energopatēriņa raksturlielumi vien neveicinās siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu; jāņem vērā arī ražojumu radītās oglekļa dioksīda emisijas ietekme, un lietotāji 
ir jāinformē par šo ietekmi ikvienā ražojuma aprites cikla posmā, lai popularizētu ražojumus, 
kam ir niecīga ietekme uz klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 83
Marie–Noëlle Lienemann

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz vides aspektiem, kas 
īstenošanas pasākumā ir noteikti kā tie, ko 
var būtiski ietekmēt ražojuma 
projektēšanas laikā, ražojumu ražotājiem 
prasīs veikt ražojuma modeļa izvērtēšanu 
visā tā aprites ciklā, pamatojoties uz 
reālistiskiem pieņēmumiem par normāliem 
apstākļiem un izmantošanas nolūkiem. 
Citus vides aspektus var izskatīt 

1. Attiecībā uz vides aspektiem, kas 
īstenošanas pasākumā ir noteikti kā tie, ko 
var būtiski ietekmēt ražojuma 
projektēšanas laikā, enerģiju patērējošu 
ražojumu ražotājiem prasīs veikt enerģiju 
patērējošā ražojuma modeļa izvērtēšanu 
visā tā aprites ciklā, pamatojoties uz 
reālistiskiem pieņēmumiem par normāliem 
apstākļiem un izmantošanas nolūkiem un 
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brīvprātīgi. uz ražojuma oglekļa dioksīda emisijas 
ietekmi. Citus vides aspektus var izskatīt 
brīvprātīgi.

Or. fr

Pamatojums

Pašsaprotami, ka energopatēriņa raksturlielumi vien neveicinās siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu; jāņem vērā arī ražojumu radītās oglekļa dioksīda emisijas ietekme, un lietotāji 
ir jāinformē par šo ietekmi ikvienā ražojuma aprites cikla posmā, lai popularizētu ražojumus, 
kam ir niecīga ietekme uz klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 84
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 9. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. STIMULU SADERĪBA 9. POLITIKAS KONSEKVENCE

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu virsraksta atbilstību šīs klauzulas nozīmei.

Grozījums Nr. 85
John Bowis

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a RAŽOJUMU NOZARU 
PĀRKLĀJUMS
Pašregulatīvos pasākumus parasti 
neuzskata par atbilstīgiem šajā pielikumā 
minētajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, 
kad ražojumu vai ražojumu grupas 
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izlaides apjoms ES ir 75 % vai lielāks.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka visi pašregulatīvo pasākumu priekšlikumi ir pietiekami reprezentatīvi 
attiecībā uz ražojumu vai ražojumu grupu, un līdz ar to tiktu risināts spekulatīvo izmantotāju 
pārmērīga skaita problēma, kas potenciāli apdraud pašregulatīvo pasākumu uzticamību. 
Pašreiz Komisijas tekstā nav ierosināta izslēgšana, un pastāv risks, ka, neparedzot šādu 
izslēgšanu, brīvprātīgos pašregulatīvos pasākumus varētu uzskatīt par dzīvotnespējīgiem, pat 
tad, ja tie būtu rezultatīvāki un to ieviešana lētāka par īstenošanas pasākumiem.
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