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PR_COD_2am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA LIKUMDOŠANAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopīgo nostāju saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ko 
pieņem, lai izveidotu ietvaru ekoloģisko koncepciju prasību noteikšanai, kas piemērojamas 
enerģiju patērējošiem produktiem un lai grozītu Padomes Direktīvu Nr. 92/42/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas Nr. 96/57/EK un Nr. 2000/55/EK
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Koplēmuma procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopīgo nostāju (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– ņemot vērā savu pozīciju1 par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
pirmajā lasījumā (COM(2003)0453)2,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības komitejas rekomendāciju 
otrajam lasījumam (A6-0000/2005),

1. apstiprina kopīgo nostāju pēc grozījumiem;

2. uzdod Priekšsēdētājam nodot Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopīgā nostāja Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
APSVĒRUMS Nr. 2

2) Enerģiju patērējošie produkti Kopienā 
veido lielu daļu no dabas un enerģijas 
resursu patēriņa. Tiem ir arī daudzi citi 
svarīgi vidi ietekmējoši faktori. Lielākajai 
daļai Eiropas tirgū pieejamo produktu 
grupām ir novērota ļoti atšķirīga to 
ietekmes uz vidi pakāpe pat tad, ja šiem 
produktiem ir līdzīga funkcionālā 
efektivitāte. Noturīgas attīstības interesēs ir 
nepieciešams veicināt šo produktu globālās 

2) Enerģiju patērējošie produkti Kopienā 
veido lielu daļu no dabas un enerģijas 
resursu patēriņa. Tiem ir arī daudzi citi 
svarīgi vidi ietekmējoši faktori. Lielākajai 
daļai Eiropas tirgū pieejamo produktu 
grupām ir novērota ļoti atšķirīga to 
ietekmes uz vidi pakāpe pat tad, ja šiem 
produktiem ir līdzīga funkcionālā 
efektivitāte. Noturīgas attīstības interesēs ir 
nepieciešams veicināt šo produktu globālās 

  
1 Teksts, kas pieņemts 2004. gada 20. aprīlī, P5_TA(2004)0302
2 Vēl nav publicēts OV.



PE 353.311v01-00 6/28 PR\551338LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

ietekmes uz vidi ietekmes pastāvīgu 
uzlabošanu, jo īpaši, uzskaitot visus videi 
kaitīgās ietekmes galvenos avotus un 
novēršot jebkādu piesārņojuma tālāku 
nodošanu, ja šāda uzlabošana nav saistīta 
ar pārmērīgām izmaksām.

ietekmes uz vidi ietekmes pastāvīgu 
uzlabošanu, jo īpaši, uzskaitot visus videi 
kaitīgās ietekmes galvenos avotus un 
novēršot jebkādu piesārņojuma tālāku 
nodošanu.

Pamatojums

Daļēja pirmā lasījuma 5. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 2
APSVĒRUMS Nr. 4.BIS (jauns)

4.bis) Līguma 95. panta 3. punktā 
Komisija tiek aicināta savus 
priekšlikumus balstīt uz paaugstinātu 
vides aizsardzības līmeni, jo īpaši, ņemot 
vērā jebkādus jaunus uz zinātniskiem 
faktiem balstītus sasniegumus.

Pamatojums

Pirmā lasījuma 79. grozījuma atkārtošana. Jānorāda, ka, pat neņemot vērā 95. panta juridisko 
bāzi, paaugstināta vides aizsardzības līmeņa sasniegšana ir absolūta nepieciešamība.

Grozījums 
APSVĒRUMS Nr. 7

7) Ekoloģiskās koncepcijas prasības 
jānosaka, paturot prātā Kopienas sesto 
Vides rīcības programmu, iekļaujot šīs 
programmas attiecīgo tematisko stratēģiju 
piemērojamos mērķus, kur tas ir 
atbilstoši.

7) Ekoloģiskās koncepcijas prasības 
jānosaka, paturot prātā Kopienas sesto 
Vides rīcības programmu, iekļaujot 
paredzamos 6. KRP tematisko stratēģiju 
mērķus, piemēram, Dabas resursu 
noturīgas izmantošanas Tematisko 
stratēģiju, EKPP politikas ieteikumus, 
Apvienoto Nāciju pamatkonvenciju par 
klimata pārmaiņām un Kioto protokola 
saistības, kā arī, cita starpā, mērķus, kas 
noteikti Ūdens pamatdirektīvā, Gaisa 
kvalitātes pamatdirektīvā, Atkritumu 
pamatdirektīvā un direktīvās par 
bīstamajām un noturīgajām vielām, kā arī 
OSPAR Konvencijā, Kopienas ķīmisko 
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vielu politikā un Kopienas direktīvā par 
noturīgām organiskām piesārņojošām 
vielām.

Pamatojums

Pirmā lasījuma 10. grozījuma trūkstošās daļas atkārtojums.

Grozījums Nr. 4
APSVĒRUMS NR. 13

13) Ekoloģiskās koncepcijas prasību līmeni 
parasti vajadzētu noteikt, pamatojoties uz 
tehnisko, ekonomisko un vides analīzi. 
Līmeņa noteikšanas metodes elastība var 
atvieglot vides rezultātu ātru uzlabošanos. 
Ieinteresētajām pusēm ir jākonsultējas un 
jāsadarbojas šajā analīzē. Ierobežojošu 
pasākumu noteikšanai ir nepieciešamas 
adekvātas konsultācijas ar iesaistītajām 
pusēm. Pēc šīm konsultācijām var 
izrādīties, ka šos pasākumus jāīsteno 
pakāpeniski vai ka ir nepieciešami pārejas 
pasākumi. Starpposma mērķu ieviešana 
ļauj labāk paredzēt politikas attīstību, ļauj 
izstrādāt produkta attīstības ciklus un 
ieinteresētajām pusēm atvieglo ilgtermiņa 
plānošanu.

13) Ekoloģiskās koncepcijas prasību līmeni 
parasti vajadzētu noteikt, pamatojoties uz 
tehnisko, ekonomisko un vides analīzi. 
Līmeņa noteikšanas metodes elastība var 
atvieglot vides rezultātu ātru uzlabošanos. 
Ieinteresētajām pusēm ir jākonsultējas un 
jāsadarbojas šajā analīzē. Ierobežojošu 
pasākumu noteikšanai ir nepieciešamas 
adekvātas konsultācijas ar iesaistītajām 
pusēm. Pēc šīm konsultācijām var 
izrādīties, ka šos pasākumus jāīsteno 
pakāpeniski vai ka ir nepieciešami pārejas 
pasākumi. Starpposma mērķu ieviešana 
ļauj labāk paredzēt politikas attīstību, ļauj 
izstrādāt produkta attīstības ciklus un 
ieinteresētajām pusēm atvieglo ilgtermiņa 
plānošanu. Analīzes (jo īpaši, analizējot 
dzīves cikla izmaksas) laikā, un nosakot 
prasības, tiek uzsākta starptautiska 
rezultātu pārbaude.

Pamatojums

Daļēja pirmā lasījuma 25. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 5
APSVĒRUMS NR. 25

25) Vienam no galvenajiem saskaņotu 
standartu uzdevumiem vajadzētu būt 
palīdzība ražotājiem piemērot izpildes 
pasākumus, kas pieņemti ar šo direktīvu. 
Šādi standarti var būt svarīgi, nosakot 

25) Vienam no galvenajiem saskaņotu 
standartu uzdevumiem vajadzētu būt 
palīdzība ražotājiem piemērot izpildes 
pasākumus, kas pieņemti ar šo direktīvu. 
Šādi standarti var būt svarīgi, nosakot 
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mērījumu un testēšanas metodes. 
Vispārējas ekoloģiskās koncepcijas 
gadījumā saskaņoti standarti var 
ievērojami veicināt to, ka ražotāji savu 
produktu ekoloģiskās īpašības nosaka 
saskaņā ar piemērojamo izpildes 
pasākumu prasībām. Šiem standartiem ir 
skaidri jānorāda saikne starp to 
noteikumiem un noteiktajām prasībām.
Saskaņoto standartu mērķim nevajadzētu 
būt ekoloģisko aspektu robežu noteikšana.

mērījumu un testēšanas metodes. 
Vispārējas ekoloģiskās koncepcijas 
gadījumā saskaņotos standartus vajadzētu 
izmantot jo īpaši tur, kur jau ir noteikti 
kritēriji. Šiem standartiem ir skaidri 
jānorāda saikne starp to noteikumiem un 
noteiktajām prasībām. Saskaņoto standartu 
mērķim nevajadzētu būt ekoloģisko 
aspektu robežu noteikšana.

Grozījums Nr. 6
APSVĒRUMS Nr. 34.BIS (jauns)

34.bis) Zinot, ka laiks, kas ir 
nepieciešams, lai varētu sekmīgi pabeigt 
adekvātu atbilstības novērtēšanas 
procesu, var būt pārāk garš attiecībā pret 
laiku, kas parasti paiet starp produkta 
izlikšanu tirgū un galīgo pārdošanu 
patērētājam, izpildes pasākumos jāiekļauj 
arī noteikumi, kas Dalībvalstīm ļautu 
paredzēt sankcijas, kas atbilstu līmenim, 
kādā produkts neatbilst juridiskajām 
prasībām, un neatbilstīgā enerģiju 
patērējošā produkta daudzumam, kas 
izlikts tirgū, kas tiktu piemērotas, pirms 
valstu iestādes sāktu ierobežot šī produkta 
izlikšanu tirgū.

Pamatojums

Pirmā lasījuma 29. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 7
APSVĒRUMS Nr. 36.a (jauns)

36a) Pēc Līguma par Konstitūciju Eiropai 
stāšanās spēkā uz šo direktīvu vajadzētu 
attiekties tā 35. panta noteikumiem. Pēc šī 
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līguma stāšanās spēkā vajadzētu stāties 
spēkā izpildes pasākumiem, kā paredzēts, 
ja vien Eiropas Parlaments ar locekļu 
vairākumu noteiktā termiņā nav iebildis.

Pamatojums

Pārfrāzēts 30. grozījums no pirmā lasījuma.

Grozījums Nr. 8
2. PANTS, 7.BIS PUNKTS (jauns)

7. bis „Neatkarīga norīkota organizācija”: 
neatkarīga ekspertu organizācija, ko 
nozīmē valsts varas iestādes, kas ir 
ekonomiski neatkarīga un kuras 
uzdevums ir veikt neatkarīgas attiecīgā 
produkta vai produktu sektora pārbaudes, 
veicot izpildes pasākumus.

Pamatojums

Pirmā lasījuma 37. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 9
2. pants 12. punkts

12) „dzīves cikls”: secīgi, viens no otra 
neatkarīgi enerģiju patērējošā produkta 
etapi, sākot ar izejmateriālu izlietošanu un 
beidzot ar galīgu izlietošanu;

12) „dzīves cikls”: secīgi, viens no otra 
neatkarīgi enerģiju patērējošā produkta 
etapi no izejmateriālu iegūšanas līdz
galīgai produkta izlietošanai;

Pamatojums

Pirmā lasījuma 40. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 10
2. PANTS, 19.BIS PUNKTS (jauns)

19.bis) „Produktu standartizācija atkarībā 
no to ekoloģiskās koncepcijas”: nozīmē 
par atskaites punktu noteikt esošās 
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zināšanas ekoloģiskās koncepcijas jomā, 
ievērojot noteiktu vides aspektu, kā arī 
vajadzības gadījumā izmantojot 
starptautiskus atskaites punktus, jo īpaši, 
enerģētiskās efektivitātes gadījumā;

Pamatojums

Pirmā lasījuma 44. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 11
6. pants 1. punkts

1. Ja Dalībvalsts konstatē, ka kāds enerģiju 
patērējošs produkts, kam piešķirts 4. pantā 
noteiktais CE marķējums un kas tiek 
izmantots atbilstoši paredzētajam 
izmantošanas veidam, neatbilst visiem 
attiecīgajiem piemērojamo izpildes 
pasākumu noteikumiem, ražotājam vai tā 
pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums 
nodrošināt to, ka produkts atbilst 
piemērojamo īstenošanas tiesību normu 
noteikumiem un / vai CE marķējumam, kā 
arī to, ka tiek izbeigta Dalībvalsts uzlikto 
nosacījumu pārkāpšana.

1. Ja Dalībvalsts konstatē, ka kāds enerģiju 
patērējošs produkts, kam piešķirts 4. pantā 
noteiktais CE marķējums un kas tiek
izmantots atbilstoši paredzētajam 
izmantošanas veidam, neatbilst visiem 
attiecīgajiem piemērojamo izpildes 
pasākumu noteikumiem, ražotājam vai tā 
pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums 
nodrošināt to, ka produkts atbilst 
piemērojamo īstenošanas tiesību normu
noteikumiem un / vai CE marķējumam, kā 
arī to, ka tiek izbeigta Dalībvalsts uzlikto 
nosacījumu pārkāpšana.

Kompetentās varas iestādes īpašos 
gadījumos var nekavējoties aizliegt 
produkta pārdošanu Dalībvalsts teritorijā 
vai visā Eiropas Savienībā līdz brīdim, kas 
tiek no jauna nodrošināta atbilstība.

Ja neatbilstība turpinās, Dalībvalsts pieņem 
lēmumu ierobežot vai aizliegt attiecīgā 
enerģiju patērējošā produkta izlikšanu tirgū 
un / vai nodošanu patērētāju rīcībā vai likt 
attiecīgo produktu izņemt no tirgus aprites.

Ja neatbilstība turpinās, Dalībvalsts pieņem 
lēmumu ierobežot vai aizliegt attiecīgā 
enerģiju patērējošā produkta izlikšanu tirgū 
un / vai nodošanu patērētāju rīcībā vai likt 
attiecīgo produktu izņemt no tirgus aprites.

Pamatojums

Daļēja pirmā lasījuma 50. grozījuma atkārtošana.
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Grozījums Nr. 12
7. pants 2. punkts

2. Atbilstības novērtēšanas procedūras tiek 
noteiktas izpildes pasākumos un tās ļauj 
ražotājam izvēlēties starp iekšējo 
koncepcijas kontroli, kas paredzēta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas 
paredzēta V pielikumā. Ja tā ir pienācīgi 
attaisnota un proporcionāla riskam, 
atbilstības novērtēšanas procedūru izvēlas 
no attiecīgajiem moduļiem, kas aprakstīti 
lēmumā Nr. 93/465/EEK.

2. Atbilstības novērtēšanas procedūras tiek 
noteiktas izpildes pasākumos un tās ļauj 
ražotājam izvēlēties starp iekšējo 
koncepcijas kontroli, kas paredzēta IV 
pielikumā, un vadības sistēmu, kas 
paredzēta V pielikumā. Ja tā ir pienācīgi 
attaisnota un proporcionāla riskam, 
atbilstības novērtēšanas procedūru izvēlas 
no attiecīgajiem moduļiem, kas aprakstīti 
lēmumā Nr. 93/465/EEK.

Visi enerģiju patērējošie produkti ,par 
kuru atbilstību prasībām, kas noteiktas 
izpildes pasākumos, rodas nopietnas 
šaubas, tiek automātiski iesniegti 
pārbaudei neatkarīgai norīkotai 
organizācijai.
Neatkarīgajai norīkotajai organizācijai 
atzinums jāsniedz tā, lai izvēlētā laika 
posmā varētu izvērtēt korektīvos 
pasākumus, ja tādi ir nepieciešami.

Ja enerģiju patērējošie produktu, uz ko 
attiecas izpildes pasākumi, ir izstrādājusi 
organizācija, kas reģistrēta saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 19. marta Regulu (EK) 
Nr. 761/2001, ar kuru organizācijām atļauj 
brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS), un ja 
šajā reģistrācijā ir iekļauta izstrādes 
darbība, tiek uzskatīts, ka šīs organizācijas 
vadības sistēma atbilst šīs direktīvas V 
pielikuma prasībām.

Ja enerģiju patērējošie produktu, uz ko 
attiecas izpildes pasākumi, ir izstrādājusi 
organizācija, kas reģistrēta saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 19. marta Regulu (EK) 
Nr. 761/2001, ar kuru organizācijām atļauj 
brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS), un ja 
šajā reģistrācijā ir iekļauta izstrādes 
darbība, tiek uzskatīts, ka šīs organizācijas 
vadības sistēma atbilst šīs direktīvas V 
pielikuma prasībām.

Ja enerģiju patērējošo produktu, uz ko 
attiecas izpildes pasākumi, ir izstrādājusi 
organizācija , kurai ir vadības sistēma, kurā 
ir iekļauta produkta izstrādāšana un kas ir 
īstenota atbilstoši saskaņotajām normām, 
kuru atsauces numuri ir publicēti Eiropas 
Savienības Oficiālajā vēstnesī, tiek atzīts, 
ka šī vadības sistēma atbilst V pielikuma 
attiecīgajām prasībām.

Ja enerģiju patērējošo produktu, uz ko 
attiecas izpildes pasākumi, ir izstrādājusi 
organizācija , kurai ir vadības sistēma, kurā 
ir iekļauta produkta izstrādāšana un kas ir 
īstenota atbilstoši saskaņotajām normām, 
kuru atsauces numuri ir publicēti Eiropas 
Savienības Oficiālajā vēstnesī, tiek atzīts,
ka šī vadības sistēma atbilst V pielikuma 
attiecīgajām prasībām.
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Pamatojums

Pirmā lasījuma 52. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 13
11.BIS PANTS (jauns)

11.bis' pants
Pasākumi MVU-ĻMU

1. Lai MVU un ĻMU ļautu nodrošināt 
atbilstību šīs direktīvas noteikumiem, 
Komisija izveido publiski pieejamu datu 
bāzi, kas ietver vienkāršotus produktu 
dzīves cikla analīzes modeļus, modeļus 
pozitīvai ietekmei uz vidi katram dzīves 
cikla posmam un tās ekoloģiskās 
koncepcijas prasības, kas it īpaši jāņem 
vērā, lai samazinātu enerģijas un ūdens 
patēriņu un šo produktu trokšņa līmeni.
2. Dalībvalstis, pastiprinot īpaši atbalsta 
tīklus un struktūras, nodrošina, lai MVU-
ĻMU jau produkta izstrādes stadijā ņemtu 
vērā vides prasības un ievērotu Eiropas 
reglamentējošos noteikumus.

Pamatojums

Pirmā lasījuma 56. grozījuma atkārtošana. Ir jāņem vērā mazajiem uzņēmumiem (mazāk par 50 
darbinieku) un, vēl jo vairāk, mikro uzņēmumi (mazāk par 10 darbiniekiem) sastopas ar īpašām 
grūtībām, kuru starpā ir tādas kā cilvēku un / vai finanšu resursu nepietiekamība, lai 
noskaidrotu spēkā esošās Kopienas reglamentējošās tiesību normas vai pat nodrošināt 
atbilstību. Šī ir ekonomiska un sociāla realitāte, ko Padome neņem pietiekami vērā. Šis jaunais 
pants piedāvā ieviest svarīgus instrumentus, kas MVU-ĻMU palīdzētu piedāvāt tirgū ekoloģiski 
izstrādātus produktus.

Grozījums Nr. 14
11.TER PANTS (jauns)

11.ter pants
Informācija patērētājiem

Ražotājiem un izplatītājiem jānodrošina, 
lai ekoloģiskās koncepcijas jomas 
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prasībām atbilstošo enerģiju patērējošo 
produktu patērētāji varētu atbilstošā 
formā iegūt nepieciešamo informāciju 
par:
a) produkta ietekmi uz vidi visā tā dzīves 
cikla laikā;
b) produkta ekoloģiskās īpašības un 
ekoloģiskās koncepcijas priekšrocības;
c) to lomu enerģijas patēriņa 
samazināšanā, ilgāk lietojot produktu.

Pamatojums

Daļēja pirmā lasījuma 57. grozījuma atkārtošana. Ar šo grozījumu tiek izveidota jauna pants 
sadaļā „informācija patērētājiem” 

Grozījums Nr. 15
12. pants

1. Komisija saskaņā ar 15. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieņem izpildes 
pasākumus. 

1. Komisija saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto 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;
ii) enerģiju patērējošajam produktam ir 
nozīmīga ietekme uz vidi;
iii) enerģiju patērējošajam produktam 
ir liels uzlabošanas potenciāls attiecībā uz 



PE 353.311v01-00 14/28 PR\551338LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

tā ietekmi uz vidi,
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 
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.

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

2. Ja Komisija būtu pamatoti iemesli 
noraidīt izpildes pasākumu pieņemšanu, 
piemēram, ja pastāv brīvprātīgs nolīgums, 
ar kuru šīs politikas mērķi tiek sasniegti 
ātrāk un ar mazākām izmaksām nekā 
piespiedu prasības un kurā tiek ievēroti 
VII.a pielikumā minētie atbilstības 
kritēriji, Komisija šajā sakarā sniedz šī 
lēmuma pamatojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

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 
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piemēroti sekojoši parametri:
- nav citu attiecīgu Kopienas tiesību aktu
- šo jautājumu nav varējuši atrisināt 
tirgus spēki;
- lielas atšķirības starp vienādas 
funkcionalitātes enerģiju patērējošiem 
produktiem attiecībā uz vides rādītājiem.
3. Apsverot, vai gatavot izpildes pasākumu 
projektu, Komisija ņem vērā visus 
viedokļus, ko izsaka Komiteja, kas 
pieminēta 15. pantā, turklāt tā ņem vērā 
arī:

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

b) Kopienas vides aizsardzības prioritātes, 
piemēram, tās, kas norādītas Lēmumā 
Nr. 1600/2002/EK vai Komisijas Eiropas 
klimata pārmaiņu programmā (EKPP);

Noteiktiem vides aspektiem, kas ir būtiska 
ietekme uz vidi, tiks noteiktas specifiskas 
ekoloģiskās koncepcijas prasības.

b) attiecīgie brīvprātīgie pasākumi, 
piemēram, brīvprātīgi nolīgumi vai citi 
pasākumi, ko veic rūpniecības pārstāvji.

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

4. Sagatavojot izpildes pasākumu 
projektu, Komisija:

4. Izpildes pasākumos tiks iekļauta 
informācija, kas norādīta VII pielikumā, 
un tajos tiks noteikts, cik daudz 
neatkarīgu pārbaužu tiks veikts nejaušas 
izlases veidā pirms produktu laišanas 
apgrozībā, kā arī noteikumi attiecībā uz 
dalībvalstu regulāriem ziņojumiem par 
šīm darbībām Komisijai. Procentuālais 
daudzums produktiem, kas jāpārbauda, 
tiek noteikts atbilstoši šo produktu tirgus 
situācijai.

a) ņem vērā enerģiju patērējošā produkta 
dzīves ciklu;

b) veic novērtējumu par ietekmi uz vidi, 
patērētājiem un ražotājiem, ieskaitot 
MVU, attiecībā uz konkurētspēju, 
inovāciju, tirgus pieejamību un izmaksas 
un priekšrocības;
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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.
5. Izpildes pasākumiem jāatbilst visiem 
tālāk minētajiem kritērijiem:

5. Izpildes pasākumus pārskata un, ja 
nepieciešams, piemēro tehniskajam 
progresam ik pēc trīs gadiem.

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

6. Izstrādājot standartus, Komisija 
izmanto zinātību, kas uzkrāta ES mēroga 
marķējuma ieviešanai.

Noteiktiem vides aspektiem, kam ir 
būtiska ietekme uz vidi, tiks noteiktas 
specifiskas ekoloģiskās koncepcijas 
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prasības.
Izpildes pasākumi var arī noteikt, ka 
noteiktiem ekoloģiskās koncepcijas 
parametriem, kas pieminēti I pielikuma 
1. daļā, nav nepieciešamas ekoloģiskās 
koncepcijas prasības.
7. Prasības tiks formulētas tā, lai 
nodrošinātu, ka tirgus kontroles iestādes 
var pārbaudīt enerģiju patērējoša 
produkta atbilstību izpildes pasākumu 
prasībām. Izpildes pasākumos tiks 
noteikts, vai pārbaudi var veikt, pārbaudot 
pašu enerģiju patērējošo produktu vai, 
pamatojoties uz tā tehnisko 
dokumentāciju.
8. Izpildes pasākumos tiks iekļauti 
elementi, kas uzskaitīti VII pielikumā.
9. Attiecīgiem pētījumiem un analīzei, ko 
Komisija izmantojusi sagatavojot izpildes 
pasākumus, jābūt publiski pieejamiem.
10. Ja tas ir atbilstoši, izpildes 
pasākumam, kas nosaka ekoloģiskās 
koncepcijas prasības, tiek pievienotas 
vadlīnijas, kas Komisijai jāpieņem 
saskaņā ar 15. panta 2. punktu par 
līdzsvaru starp dažādiem vides aspektiem.

Pamatojums

Pirmā lasījuma 58. grozījuma atkārtojums.

Grozījums Nr. 16
13. pants 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 

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 
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pieņemt izpildes pasākumus, sākot ar 
produktiem, kuriem saskaņā ar EKPP var 
ievērojami samazināt siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju, ņemot vērā izmaksu 
un efektivitātes attiecību.

pieņemt izpildes pasākumus, sākot ar 
produktiem, kuriem saskaņā ar EKPP var 
ievērojami samazināt siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju, ņemot vērā izmaksu 
un efektivitātes attiecību, piemēram, 
apkures un ūdens sildīšanas iekārtas, 
iekārtas ar elektromotoriem, 
apgaismojums privātajos un sabiedriskajos 
sektoros, mājsaimniecības ierīces, biroja 
iekārtas privātajos un sabiedriskajos 
sektoros, publiski pieejamās elektroniskās 
iekārtas, apkures, ventilācijas un klimata 
iekārtas.

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.

Pamatojums

Daļēja pirmā lasījuma 59. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 17
13.A PANTS (jauns)

13.a pants
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 
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nav pretrunā ar šajā direktīvā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Pamatojums

Balstīts uz pirmā lasījuma 61. grozījumu un uz kopīgās nostājas 20 apsvērumu.

Grozījums Nr. 18
13.TER PANTS (jauns)

13.ter pants
Neatkarīga ekspertu organizācija

Tiek izveidota neatkarīga ekspertu 
organizācija, lai noteiktu kritērijus, veiktu 
neatkarīgu analīzi un palīdzētu Komisijai 
sastādīt izpildes pasākumos iekļaujamās 
ekoloģiskās koncepcijas prasības. Tas var 
būt daļa no jau pastāvošajām aģentūrām 
vai būt jauna struktūra, ja vien visiem 
iespējamajiem vides aspektiem ir pieejama 
neatkarīga ekspertīze. Šai organizācijai 
tiek piešķirti nepieciešamie līdzekļi, kas 
daļēji var nākt no programmas 
„Inteliģenta enerģija – Eiropa”.

Pamatojums

Pirmā lasījuma 62. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 19
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, 

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, 
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uzņēmēji, mazumtirgotāji, importētāji, 
vides aizsardzības asociācijas un 
atbilstošās patērētāju organizācijas.  Šīs 
puses tiekas konsultatīvā sanāksmē, kuras
iekšējo reglamentu sastāda Komisija.

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.

Pamatojums
Daļēja pirmā lasījuma 63. un 64. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 20
16. PANTS

Dalībvalstis nosaka sankcijas, kas tiek 
piemērotas, ja tiek pārkāpti noteikumi, ko 
valsts pieņēmusi, piemērojot šo direktīvu. 
Šīm paredzētajām sankcijām jābūt 
efektīvām, proporcionālām un atturošām.

Dalībvalstis nosaka sankcijas, kas tiek 
piemērotas, ja tiek pārkāpti noteikumi, ko 
valsts pieņēmusi, piemērojot šo direktīvu. 
Šīm paredzētajām sankcijām jābūt 
efektīvām, proporcionālām un atturošām, 
ņemot vērā to, cik lielā mērā un kāds 
daudzums neatbilstošo produktu ticis 
laists apgrozībā Kopienā pirms tam, kad 
dalībvalstis to aizliegušas. Saskaņā ar 
valstu praksi, pārkāpumā iesaistītais 
produkts tiek iesaistīts kontrolējošās 
iestādes darbības finansēšanai.

Pamatojums

Daļēja pirmā lasījuma 64. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 21
I PIELIKUMS, 3. DAĻA, 2. PUNKTS, 1.A UN 1.B APAKŠPUNKTS (jauns) 

Lai noteiktu kritērijus, tiek veikts 
reprezentējoša enerģijas patērētāja 
produkta modeļa vides aspektu 
novērtējums visā tā dzīves cikla laikā, kas 
pamatots uz normāliem apstākļiem un 
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pareizu lietošanu. Novērtēšanas procesā 
un izpildes pasākumā tiek jo īpaši ietverti 
elementi, kas uzskaitīti 2. daļā.
Pamatojoties uz šo novērtējumu, Komisija 
un neatkarīgā ekspertu organizācija, 
piedaloties ražotājiem, kas sniedz datus, 
noteiks kritērijus attiecīgā enerģiju 
patērējošā produkta ekoloģiskajai 
koncepcijai.

Pamatojums

Balstīts uz 66. grozījumu no pirmā lasījuma..

Grozījums Nr. 22
II PIELIKUMS, IEVADS

Īpašo ekoloģiskās koncepcijas prasību 
mērķis ir uzlabot atsevišķu produkta 
ietekmes uz vidi aspektu.  Tās var 
izpausties kā prasības samazināt noteikta 
resursa patēriņu, piemēram, ierobežojumus 
resursa izmantošanā dažādos enerģiju 
patērējošā produkta dzīves cikla posmos 
(piemēram, ūdens patēriņa ierobežojumi 
produkta lietošanas fāzē vai ierobežojumi 
attiecībā uz noteiktu materiālu izmantošanu 
produktā, vai prasība attiecībā uz minimālo 
pārstrādājamo materiālu daudzumu)..

Īpašo ekoloģiskās koncepcijas prasību 
mērķis ir uzlabot atsevišķu produkta 
ietekmes uz vidi aspektu.  Tās var 
izpausties kā prasības samazināt noteikta 
resursa patēriņu, piemēram, ierobežojumus 
resursa izmantošanā dažādos enerģiju 
patērējošā produkta dzīves cikla posmos 
(piemēram, ūdens patēriņa ierobežojumi 
produkta lietošanas fāzē vai ierobežojumi 
attiecībā uz noteiktu materiālu izmantošanu 
produktā, vai prasība attiecībā uz minimālo 
pārstrādājamo materiālu daudzumu)..

Ņemot vērā to, ka steidzami ir 
nepieciešami enerģijas efektivitātes 
pasākumi, tiks sperti soļi, lai noteiktu 
īpašas koncepcijas prasības tieši un 
neatkarīgi no citiem vides aspektiem, kas 
tiek novērtēti.

Izstrādājot izpildes pasākumus , kuros tiek 
noteiktas īpašas ekoloģiskās koncepcijas 
prasības saskaņā ar 12. pantu, Komisija no 
kritērijiem, kas noteikti I pielikuma 1. daļā, 
atbilstoši enerģiju patērējošajam 
produktam, uz ko attiecas izpildes 
pasākumi, izvēlēsies ekoloģiskās 
koncepcijas parametrus un šādi noteiks ar 

Izstrādājot izpildes pasākumus , kuros tiek 
noteiktas īpašas ekoloģiskās koncepcijas 
prasības saskaņā ar 12. pantu, Komisija no 
kritērijiem, kas noteikti I pielikuma 1. daļā, 
atbilstoši enerģiju patērējošajam 
produktam, uz ko attiecas izpildes 
pasākumi, izvēlēsies ekoloģiskās 
koncepcijas parametrus un šādi noteiks ar 
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tiem saistīto prasību līmeni saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 15. panta 
2. apakšpunktā:

tiem saistīto prasību līmeni saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 15. panta 
2. apakšpunktā:

Pamatojums

Pirmā lasījuma 67. grozījuma daļējs atkārtojums.

Grozījums Nr. 23
II PIELIKUMS, 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.

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 

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 reālajām 
atjaunošanas izmaksām, kas pamatotas uz 
Eiropas Centrālās bankas sniegtajiem 
datiem un reālistisku enerģijas patērētāja 
produkta dzīves cikla ilgumu. Tā balstās uz 
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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).

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.

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.

Līdzīgas metodes var piemērot citiem 
resursiem, piemēram – ūdenim.

Līdzīgas metodes var piemērot citiem 
resursiem, piemēram – ūdenim.

Pamatojums

Daļēja pirmā lasījuma 67. grozījuma atkārtošana.

Grozījums Nr. 24
VII.BIS PIELIKUMS (jauns)

VII.bis pielikums
Minimālie atbilstības kritēriji attiecībā uz 
brīvprātīgās reglamentācijas iniciatīvām, 
kas pieder šīs direktīvas kontekstam.
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1. Pamatprasības
Pašregulācijas pasākumu iniciatīvas 
atbilst visiem Līguma noteikumiem (un jo 
īpaši iekšējā tirgus un konkurences 
noteikumiem), kā arī Kopienas 
starptautiskajām saistībām, ieskaitot 
daudzpusējās tirdzniecības noteikumus.
Pašregulācijas pasākumu iniciatīvas ir 
atvērtas trešo valstu uzņēmēju dalībai gan 
sagatavošanas fāzē, gan izpildes fāzē.
2. Pievienotā vērtība
Pašregulācijas pasākumu iniciatīvas rada 
pievienoto vērtību (attiecībā pret 
pastāvošo situāciju), kas izpaužas 
attiecīgā enerģijas patērētāja produkta 
vides raksturīpašību uzlabošanā.
3. Pārstāvība
Uzņēmumi un to asociācijas, kas piedalās 
pašregulācijas pasākumos, pārstāv lielu 
attiecīgās ekonomikas nozares sektoru ar 
pēc iespējas mazāk izņēmumu. 
Jānodrošina konkurences noteikumu 
ievērošana.
4. Uzskaitītie un ieplānotie mērķi
Mērķi, ko definējušas attiecīgās puses, 
tiek noteikti skaidri un precīzi, 
pamatojoties uz skaidru bāzi. Ja 
pašregulācijas pasākumu iniciatīva 
paredzēta ilgtermiņa periodā, tiek noteikti 
starpposmu mērķi. Jābūt iespējai 
kontrolēt mērķus un starpposmu mērķus, 
šai kontrolei jānotiek pieejamos apstākļos 
un jābūt ticamai, kā arī jāizmanto skaidri 
un uzticami rādītāji. Pētījumos gūtie 
rezultāti, kā arī zinātniska un tehniska 
rakstura pamatinformācija, atvieglo šādu 
rādītāju izstrādāšanu.
5. Sabiedrības piedalīšanās
Lai nodrošinātu caurskatāmību, par 
pašregulācijas pasākumu iniciatīvām tiek 
publiski ziņots, jo īpaši izmantojot 
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internetu un citus elektroniskos 
informācijas izplatīšanas līdzekļus.
Caurskatāmība attiecas arī uz 
savstarpējām attiecībām un finansēm. 
Ieinteresētajām pusēm, jo īpaši, 
uzņēmumiem, vides aizsardzības un 
patērētāju asociāciju NVO, ir iespēja 
izteikt viedokli par jebkuru pašregulācijas 
pasākumu iniciatīvu.
6. Kontrole un atskaites
Pašregulācijas pasākumu iniciatīvas 
ietver labi plānotu kontroles sistēmu, kurā 
skaidri noteikta uzņēmumu un neatkarīgo 
novērtētāju atbildība. Lai kontrolētu 
projektu izpildi tiek uzaicināti Komisijas 
dienesti kopā ar pašregulācijas pasākumu 
iniciatīvā iesaistītajām pusēm.
Kontroles un atskaišu programma ir 
detalizēta, caurskatāma un objektīva. 
Komisijas dienestiem, izmantojot 
14. pantā paredzētās komitejas palīdzību, 
ir pienākums pārbaudīt, vai attiecīgie 
mērķi ir tikuši izpildīti.
7. Pašregulācijas pasākumu iniciatīvas 
izmaksu/efektivitātes attiecība 
Pašregulācijas pasākumu iniciatīvas 
izmaksas jo īpaši kontroles jomā nedrīkst 
radīt neproporcionāli lielu administratīvo 
nastu, salīdzinto ar mērķiem un citiem 
pastāvošajiem politikas instrumentiem.
8. Ilgtspējība
Pašregulācijas pasākumu iniciatīvas 
atbilst šīs direktīvas politiskajiem 
mērķiem, jo īpaši, integrētās pieejas, kā 
arī ilgtspē’jiās attīstības ekonomiskajiem 
un sociālajiem aspektiem. Tiek ņemtas 
vērā intereses patērētāju aizsardzības 
jomā (veselība, dzīves kvalitāte un 
ekonomikas intersese).
9. Iniciatīvu saderība
Pašregulācijas pasākumu iniciatīvas 
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nevar sasniegt nospraustos mērķus, ja citi 
faktori un stimuli – tirgus spiediens, 
nodokļu likumdošana, valsts tiesību akti –
dalībniekiem dod pretrunīgus signālus. 
Šajā sakarā ir nepieciešams, lai politika 
būtu saskaņota un tā jāņem vērā, veicot 
iniciatīvas efektivitātes novērtējumu.

Pamatojums

Pirmā lasījuma 73. grozījuma atkārtošana.
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EXPLANATORY STATEMENT

Council has reached a political agreement on the proposed directive on setting eco-design 
requirements for energy-using products (EuP) under Irish Presidency in June 2004. The final 
common position has been adopted by Council on 29 November and transmitted to the 
European Parliament by letter of 13 December 2004.

In its first reading, Parliament adopted 78 amendments to this important framework directive 
designed to reduce the adverse impact of energy-using products on the environment throughout 
the life-cycle of those products. The main issues addressed in these amendments were the 
provisions on the implementing measures, the establishment of a working plan, the role of self-
regulation, the establishment of an Eco-Design Board, the options for conformity assessment, 
the eco-design requirements (generic/specific), a credible system of market surveillance, support 
for SMEs and information to consumers as well as a review clause and a double legal base.

In quantitative terms, the Commission subsequently accepted roughly a third of Parliament's 
amendments (23 amendments fully, in substance, partially or in principle), Council followed the 
same approach in its common position. A more substantial analysis however reveals that only a 
few important requests have been taken on board in the common position.

These concern in particular the market surveillance mechanisms (Article 3), the establishment of 
a working plan (Article 13), the establishment of a Consultation Forum similar to Parliament's 
Eco-Design Board (Article 14) and the review clause concerning the effectiveness of the 
directive and its implementing measures, market surveillance mechanisms and any relevant self 
regulation stimulated (Article 19).

Council's common position however rejects third-party verification as a principle in the 
conformity assessment and insists on the inclusion of environmental management standards and 
schemes (Art. 7). Furthermore, Council does not take on board elements of the "top runner" 
approach following the Japanese model (Annex II), remains vague on the role of self regulation 
(despite the new recital 16), rejects the double legal base and any possibility of derogations and 
does not foresee specific measures in support of SMEs.

This is clearly not enough, particularly since the proposed directive is a framework directive 
where Council and Parliament delegate considerable power to the Commission and its 
supporting regulatory committee. The proposed directive even provides for 3 directives under 
co-operation and co-decision procedure to be moved to comitology procedure.

Your rapporteur therefore proposes to reinstate amendments which better clarify the role of self-
regulation measures, strengthen the conditions for conformity assessment, commit the 
Commission to put forward implementing measures and clarify what measures are to be 
expected and finally further support SMEs and provide for information and sensibilisation of 
consumers.

En outre, le rapporteur ne se satisfait pas de la nouvelle formulation du Conseil ? l'article 12. En 
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effet, la multiplication des crit?res qui y est établie ne facilitera pas la t?che de la Commission 
d?s lors qu'il s'agira de prendre des mesures d'exécution s'imposant aux entreprises afin 
d'améliorer la performance environnementale globale de produits consommateurs d'énergie, cela 
tout au long de leur cycle de vie.

Enfin, le rapporteur, m?me s'il souhaite maintenir l'article 95 du traité comme seule base 
juridique de cette proposition de directive, suivant en cela l'avis rendu par la Commission 
juridique le 26 février 2004, estime que des dérogations pour les Etats membres doivent ?tre 
prévues afin de tenir compte des probl?mes environnementaux qui diff?rent souvent d'une 
région européenne ? l'autre. L'article 13 bis qui est redéposé vise cet objectif. 


