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Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu 

projekta “Pazīsti EKOmarķējumu!” ietvaros.



1. Kas ir Eiropas Savienības (ES) ekomarķējums?

2. ES ekomarķējuma piešķiršanas kārtība. 

3. Produktu grupu apskats, kurās tiek piešķirts ES 

ekomarķējums. 

4. Kā atpazīt ES ekomarķējumu un kādiem produktiem 

tas līdz šim jau piešķirts Latvijā? 

5. Ieskats ES ekomarķējuma kritērijos trauku mazgāšanas 

līdzekļiem ar rokām (piemērs).

Prezentācijas tēmas



1. Kas ir ES ekomarķējums?

ES ekomarķējums ir I tipa vai ISO 14024 ekomarķējums*, kas nozīmē, ka:

• Piešķiršanas kritērijus nosaka neatkarīga iestāde un tos pārrauga ar

sertifikācijas un auditēšanas palīdzību;

• marķējums atbilst šādiem nosacījumiem:

▪ prasības marķējumam balstītas uz zinātniskiem datiem;

▪ ekomarķējuma kritēriji izstrādāti - piedaloties dažādām ieinteresētajām

pusēm (iestādēm, patērētājiem, ražotājiem, izplatītājiem un NVO);

▪ ekomarķējums ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm.

* skat. standartu LVS EN ISO 14024:2001 "Vides marķējumi un deklarācijas - Pirmā tipa vides

deklarācijas - Principi un procedūras”



1. Kas ir ES ekomarķējums?

ES ekomarķējuma sistēma izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (EK) Nr. 66/2010 (2009. gada 25. novembris) par ES ekomarķējumu,
saskaņā ar kuru:

• ES ekomarķējums ir daļa no ES vienotās politikas ilgtspējīga
patēriņa un ražošanas jomā.

• ES ekomarķējuma prasības attiecas uz produktu radītās ietekmes uz
vidi svarīgākajiem aspektiem visā aprites ciklā.

• ES ekomarķējuma mērķis ir samazināt patēriņa un ražošanas
negatīvo ietekmi uz vidi, veselību, klimatu un dabas resursiem.

• Minētā sistēma ir izstrādāta, lai ar ES ekomarķējuma palīdzību
popularizētu produktus, kuri atbilst labiem ekoloģiskajiem
raksturlielumiem.



2. ES ekomarķējuma piešķiršanas kārtība

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 :

• Vides prasības (kritērijus) ES ekomarķējuma piešķiršanai nosaka
katrai produktu grupai atsevišķi, ņemot vērā attiecīgajai produktu
grupai raksturīgās negatīvās ietekmes.

• ES ekomarķējuma kritērijus izstrādā atbilstoši Regulā (EK) 66/2010
paredzētajai procedūrai, pamatojoties uz zinātniskiem
pierādījumiem un ņemot vērā visu produkta aprites ciklu.

• ES ekomarķējuma kritēriju izstrādē un apspriešanā piedalās Eiropas
Komisijas izveidota ES ekomarķējuma komiteja (sastāvā ir pārstāvji
no visu dalībvalstu kompetentām iestādēm un citām ieinteresētām
personām, tostarp patērētāju un vides NVO).

• ES ekomarķējuma kritērijus katrai produktu grupai apstiprina ar
Eiropas Komisijas (EK) lēmumu.



2. ES ekomarķējuma piešķiršanas kārtība



Piešķirto ES ekomarķējuma produktu katalogs (ECAT) 

http://ec.europa.eu/ecat/

2. ES ekomarķējuma piešķiršanas kārtība

http://ec.europa.eu/ecat/
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2. ES ekomarķējuma piešķiršanas kārtība



Priekšrocības pretendentiem:

1. Uzņēmuma atpazīstamības veicināšana: centieni radīt ilgtspējīgus produktus / 

pakalpojumus.

2. Resursu un naudas ietaupījums (piemēram, izejvielu, ūdens un enerģijas patēriņa, 

atkritumu apjoma samazināšanās, CO2 pēdas samazinājums utt.)

3. Uzņēmuma izaugsmes un darbavietu radīšanas iespējas.

4. Apliecinājums, ka produkts / pakalpojums ir viens no videi draudzīgākajiem savā 

klasē.

5. Produkta atpazīstamības pielielināšana tirgū (miljoniem ES patērētāju visā Eiropā 

atzīst ES ekomarķējuma logotipu).

6. Produktu un uzņēmuma iekļaušana ES ekomarķējuma oficiālajā katalogā 

(http://ec.europa.eu/ecat/).

7. Ieguvumi no mārketinga aktivitātēm, ko veic arī Eiropas Komisija un valstu 

kompetentās iestādes (piemēram, sadarbība ar tiešsaistes mazumtirgotājiem).

8. Vienkāršāka piekļuve ZPI (zaļajam publiskajam iepirkumam).

2. ES ekomarķējuma piešķiršanas kārtība

http://ec.europa.eu/ecat/


Priekšrocības patērētājiem:

1. Uzticams trešās puses sertificēts logotips (attiecībā uz visiem 

galvenajiem vides, veselības, sociālajiem jautājumiem).

2. Kritēriju noteikšanai garantē caurskatāmu procesu.

3. Viegli atpazīstams logotips.

4. Tas palīdz izdarīt informētas izvēles.

5. Ļauj patērētājiem izvēlēties zaļu produktu, kas piedalās aprites 

ekonomikas veicināšanā (ilgtspējīgu produktu tirgū).

2. ES ekomarķējuma piešķiršanas kārtība



3. Produktu grupu apskats, kurās 

tiek piešķirts ES ekomarķējums

• noskalojami kosmētikas līdzekļi

• absorbējoši higiēnas produkti

• cietā seguma tīrīšanas līdzekļi

• trauku mazgājamās mašīnās lietojamie mazgāšanas līdzekļi

• rūpniecībā un iestādēs izmantojami trauku mazgāšanas līdzekļi, kas paredzēti trauku mazgājamām 

mašīnām

• līdzekļi trauku mazgāšanai ar rokām

• veļas mazgāšanas līdzekļi

• rūpniecībā un iestādēs izmantojami veļas mazgāšanas līdzekļi

• tekstilizstrādājumi

• apavi

• iekšdarbu un ārdarbu krāsas un lakas

• telpu uzkopšanas pakalpojumi

• elektroniskajiem displejiem

• koksnes, korķa un bambusa materiālu grīdas segumi

• cietie segumi

• mēbeles

• augšanas substrāti, augsnes ielabotāji un mulča

• lubrikanti

• gultas matrači

• apdrukāts papīrs, papīra maisiņi un papīra kancelejas preces

• iespiedpapīrs, salvešpapīrs un salvešpapīra izstrādājumi

• tūristu mītnes pakalpojums

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0763&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1216&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1215&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1214&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1218&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1219&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1349&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0312&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0680&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1804&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0176&from=EN
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/Krit__riji_ciet___seguma_produktiem.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1332&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2099&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1702&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0391&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1803&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0070&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175&from=EN


Informatīvi apraksti (latviešu valodā) par prasībām dažādās produktu 

grupās:

ES ekomarķējuma kritēriju saraksts cietajam segumam

ES ekomarķējuma kritēriju saraksts gultu matračiem

ES ekomarķējuma kritēriju saraksts tekstilizstrādājumiem

ES ekomarķējuma kritēriju saraksts tūristu mītnēm

ES ekomarķējuma kritēriju saraksts mēbelēm

ES ekomarķējuma kritēriju saraksts mazgāšanas līdzekļiem

3. Produktu grupu apskats, kurās 

tiek piešķirts ES ekomarķējums

http://www.vpvb.gov.lv/data/files/cieta_seguma_produkti.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/gultas_matraci.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/tekstilizstr__d__jumiem.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/tekstilizstr__d__jumiem.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/turistu_mitnem.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/turistu_mitnem.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/mebeles.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/azgasanas_lidzekliem.pdf


3. Produktu grupu apskats, kurās 

tiek piešķirts ES ekomarķējums

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html



https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

3. Produktu grupu apskats, kurās 

tiek piešķirts ES ekomarķējums



https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
products-groups-and-criteria.html

3. Produktu grupu apskats, kurās 

tiek piešķirts ES ekomarķējums



Aktuālās statistikas apskats 

(Marts, 2021)

• Kopš 2021. gada marta ES 

izsniegtas 1 892 

ekomarķējuma licences

kopumā 78 071 produktiem 

(preces un pakalpojumi)

• Šis ir lielākais ES 

ekomarķējuma produktu 

skaits kāds jebkad reģistrēts 

https://ec.europa.eu/environment/ec
olabel/facts-and-figures.html

3. Produktu grupu apskats, kurās 

tiek piešķirts ES ekomarķējums



ES ekomarķējuma kopējais produktu skaita sadalījums pa valstīm (Marts, 

2021) :

• Spānija (21%),

• Itālija (15%),

• Francija (11%)

• Vācija (10%).

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/f
acts-and-figures.html

3. Produktu grupu apskats, kurās 

tiek piešķirts ES ekomarķējums



Aktuālās statistikas apskats (Marts, 2021) - produktu skaits produktu 

grupā

No kopumā 78 071 produktiem vairākums produktu licencēti šādās 

produktu grupās:

• Iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētās lakas un krāsas (39 %)

• Salvešpapīra izstrādājumi (16 %)

• Cietie segumi (10 %)

https://ec.europa.eu/environment/ec
olabel/facts-and-figures.html

3. Produktu grupu apskats, kurās 

tiek piešķirts ES ekomarķējums



https://ec.europa.eu/environment/ec
olabel/facts-and-figures.html

3. Produktu grupu apskats, kurās 

tiek piešķirts ES ekomarķējums



Logo izmantošana

4. Kā atpazīt ES ekomarķējumu? 



Pieņemamas arī melnbaltas un 
monohromatiskas  krāsu kombinācijas

4. Kā atpazīt ES ekomarķējumu? 



Licences numurs

4. Kā atpazīt ES ekomarķējumu? 

ES dalībvalsts kods

Produktu grupas kods (atbilstoši EK 
lēmumam, vienmēr sastāvēs no 3 cipariem)

Kompetentās iestādes 
piešķirtais numurs



Piešķirtie Ekomarķējumi Latvijā (54 produkti)

• Noskalojami kosmētikas līdzekļi (4 produkti)

• Līdzekļi trauku mazgāšanai ar rokām (23 produkti)

• Cietā seguma tīrīšanas līdzekļi (7 produkti)

• Veļas mazgāšanas līdzekļi (20 produkti)

4. Kādiem produktiem ES ekomarķējums 

līdz šim jau piešķirts Latvijā? 

http://www.vpvb.gov.lv/data/files/Noskalojamie_kosm__tiskie_l__dzek__i.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/L__dzek__i_trauku_mazg____anai_ar_rok__m.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/Ciet___seguma_t__r____anas_l__dzek__i.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/Ve__as_mag____anas_l__dzek__i.pdf


5. Ieskats ES ekomarķējuma kritērijos trauku 

mazgāšanas līdzekļiem ar rokām

Informatīvs apraksts (latviešu valodā) par mājsaimniecības mazgāšanas 

līdzekļiem (ES ekomarķējuma kritēriju saraksts mazgāšanas līdzekļiem).         

http://www.vpvb.gov.lv/data/files/azgasanas_lidzekliem.pdf


Eiropas Komisijas lēmums (ES) 2017/1214 (2017. gada 23. jūnijs), ar ko

nosaka ES ekomarķējuma kritērijus līdzekļiem trauku mazgāšanai ar rokām

Spēkā līdz 2023. gada 26. jūnijam

Rokasgrāmata un deklarācijas formas pieejamas ES ekomarķējuma

jautājumiem veltītajā timekļa vietnē: Product Groups and Criteria - Ecolabel -

EUROPA

5. Ieskats ES ekomarķējuma kritērijos trauku 

mazgāšanas līdzekļiem ar rokām (ievads)

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html


Eiropas Komisijas lēmums (ES) 2017/1214 (2017. gada 23.jūnijs), ar
ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus līdzekļiem trauku mazgāšanai ar
rokām

Darbības joma (1. pants)

Produktu grupā “līdzekļi trauku mazgāšanai ar rokām” ietilpst visi
mazgāšanas līdzekļi, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un
Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem1 un
kurus laiž tirgū un paredzēts izmantot tādu priekšmetu kā stikla trauku,
māla trauku un virtuves piederumu, tostarp galda piederumu, katlu,
pannu un siltumizturīgu trauku, mazgāšanai ar rokām. Produktu grupa
aptver kā mājsaimniecībām, tā profesionāliem lietojumiem paredzētus
produktus. Šie produkti ir ķīmisko vielu maisījumi un nesatur ražotāja
tīši pievienotus mikroorganismus.

5. Ieskats ES ekomarķējuma kritērijos trauku 

mazgāšanas līdzekļiem ar rokām



Eiropas Komisijas lēmums (ES) 2017/1214 (2017. gada 23.jūnijs), ar ko
nosaka ES ekomarķējuma kritērijus līdzekļiem trauku mazgāšanai ar rokām

KRITĒRIJI 

1.Toksiskums ūdens organismiem. 

2. Bioloģiskās noārdīšanās spēja. 

a) Virsmaktīvo vielu bioloģiskās noārdīšanās spēja;

b) Organisko savienojumu bioloģiskās noārdīšanās spēja.

3. Ilgtspējīga palmu eļļas, palmu kodolu eļļas un to atvasinājumu ieguve. 

4. Aizliegtas un ierobežota lietojuma vielas.

a) Konkrētas aizliegtas un ierobežota lietojuma vielas.

i) Aizliegtas vielas;

ii) Ierobežota lietojuma vielas.

5. Ieskats ES ekomarķējuma kritērijos trauku 

mazgāšanas līdzekļiem ar rokām



4. Aizliegtas un ierobežota lietojuma vielas. (turpin.)
b) Bīstamas vielas.

i) Galaprodukts;

ii) Izmantotās vielas;

c) Vielas, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC);

d) Smaržvielas;

e) Konservanti;

f) Krāsvielas;

g) Fermenti;

h) Kodīgums.

5. Iepakojums. 
a) Masas un lietderības attiecība (WUR);

b) Otrreizējai pārstrādei piemērots dizains;

6. Piemērotība lietošanai. 

7. Informācija patērētājiem. 
a) Dozēšanas instrukcijas;

b) Informācija par iepakojuma iznīcināšanu

c) Vides informācija

8. Informācija ES ekomarķējumā.

5. Ieskats ES ekomarķējuma kritērijos trauku 

mazgāšanas līdzekļiem ar rokām



Prasības

Konkrētas novērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas katram kritērijam atsevišķi. 

Pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz deklarācijas, dokumentācija, analīžu rezultāti, testēšanas

pārskati vai citi pierādījumi par atbilstību kritērijiem, tos var sagatavot pieteikuma iesniedzējs

un/vai piegādātājs (piegādātāji).

Mazgāšanas līdzekļu datubāzes sarakstā (DID saraksts), kas ir pieejams ES ekomarķējuma

tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html, ir

iekļautas daudzas no plašāk izmantojamām mazgāšanas līdzekļu un kosmētikas līdzekļu

sastāvdaļām. Tā izmantojama datiem, pēc kuriem aprēķina robežatšķaidījumu (Critical Dilution

Volume – CDV) un novērtē izmantoto vielu bioloģiskās noārdīšanās spēju. Attiecībā uz vielām,

kuru nav DID sarakstā, sniegti norādījumi par to, kā aprēķināt vai ekstrapolēt attiecīgos datus.

Kompetentajai iestādei iesniedz sarakstu ar visām izmantotajām vielām, norādot tirdzniecības

nosaukumu (ja tāds ir), ķīmisko nosaukumu, CAS numuru., DID numuru, izmantoto vielu

daudzumu, funkcijas un formu gatavajā produktā (tostarp ūdenī šķīstošajā apvalkā, ja tādu

izmanto).

5. Ieskats ES ekomarķējuma kritērijos trauku 

mazgāšanas līdzekļiem ar rokām

(novērtēšana un verifikācija)

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html


Par katru izmantoto vielu, iesniedz drošības datu lapas (DDL). Ja DDL par

kādu vielu nav pieejama tāpēc, ka minētā viela ir daļa no maisījuma,

pieteikuma iesniedzējs iesniedz DDL par maisījumu.

Konservantus, smaržvielas un krāsvielas norāda neatkarīgi no to

koncentrācijas. Citas izmantotās vielas norāda, ja to koncentrācija ir vismaz

0,010 % (masas).

Mērījumu robežvērtības

Visām izmantotajām vielām ir jāatbilst ekoloģiskajiem kritērijiem, kā noteikts

1. tabulā.

5. Ieskats ES ekomarķējuma kritērijos trauku 

mazgāšanas līdzekļiem ar rokām

(novērtēšana un verifikācija)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1214&from=EN


Standartdeva

Ražotāja lielākā ieteiktā deva uz vienu litru mazgāšanas ūdens vidēji

netīru trauku mazgāšanai (norāda g uz litru mazgāšanas ūdens vai kā

ml uz litru mazgāšanas ūdens). Minētās devas uzskata par

standartdevām aprēķinos, ar kuriem dokumentē atbilstību ES

ekomarķējuma kritērijiem, un tīrīšanas spējas testēšanā. Pieteikuma

iesniedzējs iesniedz produkta etiķeti vai lietošanas instrukciju ar

dozēšanas informāciju.

5. Ieskats ES ekomarķējuma kritērijos trauku 

mazgāšanas līdzekļiem ar rokām

(novērtēšana un verifikācija)



Produktam jāatbilst visām tās valsts (to valstu) piemērojamajām juridiskajām prasībām, 
kurā (kurās) produktu paredzēts laist tirgū. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju 
par atbilstību šai prasībai.

Informācija par Atļaujām piesārņojošo darbību veikšanai:

Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 28. panta piektajai daļai, atļauju piesārņojošās 
darbības veikšanai izsniedz Valsts vides dienesta (turpmāk - Dienests) 
https://www.vvd.gov.lv/lv reģionālās vides pārvaldes pēc iekārtas darbības vietas.

Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama A kategorijas atļauja nosaka 
Likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikums (http://likumi.lv/doc.php?id=6075#piel1).

Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja nosaka 
Ministru Kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 1. pielikums 
(http://likumi.lv/doc.php?id=222147#piel1).

Piesārņojošas darbības (iekārtas), kas jāreģistrē C kategorijas piesārņojošu darbību 
reģistrā nosaka Ministru Kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 2. 
pielikums (http://likumi.lv/doc.php?id=222147#piel2).

5. Ieskats ES ekomarķējuma kritērijos trauku 

mazgāšanas līdzekļiem ar rokām

(novērtēšana un verifikācija)

https://www.vvd.gov.lv/lv
http://likumi.lv/doc.php?id=6075#piel1
http://likumi.lv/doc.php?id=222147#piel1
http://likumi.lv/doc.php?id=222147#piel2


Informācija par akreditētām laboratorijām Latvijā ir pieejama tīmekļvietnē 

https://www.latak.gov.lv/?Itemid=151&lang=lv. 

Vadlīnijas par pieteikumu kritēriju pārbaudes procedūru – testēšanas laboratoriju izmantošanu (Guidelines for a 

procedure for checking the criteria in respect of applications: use of test laboratories) Comité voor het 

toekennen van het Europese milieukeurmerk (europa.eu) 5. punkts noteic, ka testēšanu saistībā ar Eiropas 

Savienībā atzīta ekomarķējuma iegūšanai ir iespējams veikt:

1. laboratorijās, kas ir akreditētas noteiktajam testam saskaņā ar ISO 17025 vai GLP1 standartu

(Rokasgrāmatas 1. punkts); vai

2. laboratorijās, kas ir akreditētas citām testēšanas metodēm, nekā to prasa konkrētās ES ekomarķējuma

grupas kritēriji. Laboratorijas iesniedz deklarāciju, ka testi tiek veikti ar tādu pašu kvalitāti vadības

procedūras kā testus, kuriem viņi ir ieguvuši akreditāciju. (Rokasgrāmatas 2. punkts);vai

3. neatkarīgās laboratorijās (ja nav iespējams 1. vai 2. punkts), kuras apstiprinājis valdības departaments vai

citas valsts iestādes (Rokasgrāmatas 3. punkts); vai

4. neatkarīgās laboratorijās (ja neviens no 1. līdz 3. punktam nav iespējams), kas ir saņēmušas ISO 9001

sertifikātu, ja šī sertifikāta darbības joma ietver arī laboratoriju; vai

5. uzņēmuma laboratorijā (ja nevienu no iepriekš minētajiem punktiem nevar izpildīt), (kas nav akreditēta

ar ISO 17025 vai GLP, jo uz to attiektos Rokasgrāmatas 1. punkts) ar nosacījumu, ka uzņēmuma

laboratorijai ir kvalitātes vadības sistēma un saņemts ISO 9001 sertifikāts, ar nosacījumu, ka sertificētā

darbības sfēra ietver arī laboratoriju.

5. Ieskats ES ekomarķējuma kritērijos trauku 

mazgāšanas līdzekļiem ar rokām

(laboratorijas)

https://www.latak.gov.lv/?Itemid=151&lang=lv
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/testlabs_guidance.pdf


Noderīga informācija:

Tiešsaistes ECAT sistēma (produktu reģistrācija ES ekomarķējuma e-katalogam)

https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin/

Rokasgrāmata ECAT sistēmas reģistrācijai un lietošanai

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/ecat_user_manual/ECAT%20user%20manual_2021-
02.pdf

ES ekomarķējuma e-katalogs

http://ec.europa.eu/ecat/

ES ekomarķējuma palīdzības dienests.

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/helpdesk.html

ES ekomarķējuma tīmekļa vietne.

Product Groups and Criteria - Ecolabel - EUROPA

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietne

http://www.vpvb.gov.lv/lv/ekomarkejums

Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.877 "Noteikumi par Vides pārraudzības valsts 
biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” https://likumi.lv/doc.php?id=260019

https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin/
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/ecat_user_manual/ECAT%20user%20manual_2021-02.pdf
http://ec.europa.eu/ecat/
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/helpdesk.html
http://ec.europa.eu/ecat/
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://www.vpvb.gov.lv/lv/ekomarkejums
http://likumi.lv/doc.php?id=260019
https://likumi.lv/doc.php?id=260019


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 ( 2004. gada 31. marts ) par 
mazgāšanas līdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) - Publications Office of the EU (europa.eu)

ES ekomarķējuma logo vadlīnijas

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Logo%20Guidelines_June%202020.pdf

Vadlīnijas par testēšanas laboratoriju izmantošanu (Guidelines for a procedure for checking 
the criteria in respect of applications: use of test laboratories)

Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk (europa.eu)

ES ekomarķējuma mārketinga vadlīnijas

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/marketing_guide_en.pdf

ES ekomarķējuma stratēģija 2024. gadam

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/EU%20Ecolabel%20Work%20plan%20202
0-2024%20Dec%202020.pdf

Noderīga informācija:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ee39404-9401-4d1f-a1a2-019e23aae738/language-lv/format-PDFA1A
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Logo%20Guidelines_June%202020.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/testlabs_guidance.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/marketing_guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/EU%20Ecolabel%20Work%20plan%202020-2024%20Dec%202020.pdf
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