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PASIŪLYMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 

sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 

pasiūlymus: 

A. kadangi ekologinis projektavimas suteikia ekonominės naudos pramonei ir vartotojams ir 

reikšmingai prisideda prie Sąjungos klimato, energetikos ir žiedinės ekonomikos 

politikos; 

B. kadangi Komisija yra įvertinusi, kad Ekologinio projektavimo direktyvos ir Energijos 

vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamento indėlis sudarys apie pusę iki 2020 m. 

numatyto sutaupyti energijos kiekio, o jų potencialas ilgesniu laikotarpiu yra dar didesnis, 

ir kad dėl abiejų teisės aktų priklausomybė nuo iškastinio kuro importo turėtų sumažėti 

23 proc. gamtinių dujų ir 37 proc. – anglies atveju, ir jie taip pat turėtų padėti siekti 

klimato tikslų kasmet sumažinant išmetamą CO2 kiekį 320 mln. tonų; 

C. kadangi dėl šio numatomo sutaupyti energijos kiekio pagal ekologinio projektavimo ir 

energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo teisės aktus kiekvieno namų ūkio sąskaita už 

energiją galėtų sumažėti 490 EUR per metus, o pramonė, didmeninės ir mažmeninės 

prekybos sektoriai kasmet gautų 55 mlrd. EUR papildomų pajamų per metus ir galėtų būti 

sukurta 800 000 naujų tiesioginių darbo vietų šiuose sektoriuose; 

D. kadangi ekologinio projektavimo priemonės turėtų apimti visą gaminių gyvavimo ciklą, 

siekiant pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą Sąjungoje, atsižvelgiant į tai, kad 

daugiau kaip 80 proc. gaminio poveikio aplinkai nulemia projektavimo etapas, todėl jis 

atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant žiedinės ekonomikos aspektus, gaminio 

patvarumą, atnaujinamumą, pataisomumą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą; 

E. kadangi reikėtų ne tik gaminti tvaresnius ir efektyviau išteklius naudojančius gaminius, 

bet ir stiprinti dalijimosi ekonomikos ir paslaugų ekonomikos principų taikymą, o 

valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, 

kuriems kyla energijos nepritekliaus rizika, siekiant paskatinti naudoti efektyviausiai 

išteklius naudojančius gaminius ir paslaugas; 

F. kadangi Sąjunga yra pasirašiusi Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų 

(POT) ir todėl privalo imtis veiksmų, kad palaipsniui būtų nustota naudoti tas 

pavojingąsias medžiagas, be kita ko, apribojant jų naudojimą gaminio projektavimo etapu; 

G. kadangi Parlamentas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas drauge su 

suinteresuotaisiais vartotojų apsaugos subjektais, mokslininkų bendruomene ir įvairiomis 

pilietinės visuomenės organizacijomis keletą kartų prašė išplėsti Ekologinio projektavimo 

direktyvos taikymo sritį; 

1. rekomenduoja įtraukti daugiau vartojimo prekių į Ekologinio projektavimo direktyvos 

(2009/125/EB) taikymo sritį; pabrėžia, kad pirmenybę reikėtų teikti informacinių ir ryšių 

technologijų (IRT) gaminiams, kurių parduodama labai daug ir kurie dažnai keičiami; 

pabrėžia, kad Komisija turėtų atidžiai išnagrinėti ir įvertinti, kaip būtų galima padidinti ir 

patikrinti tokių grupių gaminių, ypač mobiliųjų (išmaniųjų) telefonų, tvarumą – jų 
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atsarginės dalys, baterijos ir priedai turėtų būti lengvai pakeičiami ir universalūs; 

2. pripažįsta, kad IRT gaminių technologijos sparčiai vystosi, todėl gali atsitikti taip, kad, kai 

teisės aktai dėl tų gaminių įsigalioja, jie jau būna pasenę; todėl primygtinai ragina 

Komisiją paspartinti tų gaminių ekologinio projektavimo reglamentavimo procesus ir 

ieškoti alternatyvų, kurios gali papildyti ekologinio projektavimo priemones, siekiant 

stebėti išteklių naudojimo efektyvumą gaminių naudojimo metu, pvz., naudojant didelių 

duomenų kiekių tvarkymo būdus;  

3. mano, kad Ekologinio projektavimo direktyva yra svarbi priemonė gaminių energijos 

vartojimo efektyvumui užtikrinti ir mano, kad jos derinimas su žiedinės ekonomikos 

iniciatyvomis ateityje galėtų dar labiau padidinti energijos efektyvumą; todėl ragina 

parengti plataus užmojo planą, susijusį su ekologiniu projektavimu ir žiedine ekonomika, 

nes jis duotų naudos aplinkai ir suteiktų unikalią galimybę kurti darbo vietas; 

4. pabrėžia, kad reikia palaipsniui priimti išmatuojamus ir įvykdomus gaminiams keliamus 

reikalavimus, kurie būtų visiškai suderinti Sąjungos lygmeniu, siekiant išsaugoti vidaus 

rinkos veikimą, paremti inovacijas, mokslinius tyrimus ir Europos gamintojų 

konkurencingumą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją nesukuriant nereikalingos 

administracinės naštos; 

5. ragina išplėsti ekologinio projektavimo kriterijus, kad jie apimtų efektyvų išteklių 

naudojimą, žiedinę ekonomiką ir su gaminiais susijusius sveikatos aspektus; mano, kad 

būtina derinti išteklių naudojimo efektyvumą ir medžiagų žiediškumą su nuolatiniu 

energijos taupymu ir nustatant naujus reikalavimus atsižvelgti į istorinius padėties 

gerėjimo rodiklius; pabrėžia, kad energija, ypač atsinaujinančioji energija, turėtų būti 

laikoma pagrindiniu ištekliumi, o gaminiai turėtų būti optimizuojami tiek energijos ir 

vandens vartojimo, tiek medžiagų naudojimo aspektu, žvelgiant iš gyvavimo ciklo 

perspektyvos; mano, kad patvarumas, atnaujinamumas, pataisomumas ir perdirbamumas 

galimybė taip pat gali padėti kurti darbo vietas;  

6. pabrėžia būtinybę įtraukti etinius kriterijus, visų pirma susijusius su naudojamų medžiagų 

kilme ir gavybos metodu, taip pat atsižvelgti į socialines darbuotojų ir vietos gyventojų 

sąlygas; 

7. apgailestauja, kad mažai pažengta įtraukiant žiedinės ekonomikos aspektus į esamų 

gaminiams taikomų priemonių ir naujų gaminių grupių peržiūrą; pažymi, kad nepaisant 

2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo plane ir Komisijos žiedinės ekonomikos 

dokumentų rinkinyje skirto vilčių teikiančio specialaus dėmesio žiedinės ekonomikos 

aspektams ir temos svarbos, iki šiol šiuo klausimu atliktas darbas nuvilia; todėl 

primygtinai ragina Komisiją paspartinti veiksmus siekiant užtikrinti, kad Ekologinio 

projektavimo direktyva būtų reikšmingai prisidėta prie žiedinės ekonomikos; 

8. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad: 

a) atnaujinamumas būtų skatinamas teikiant elektroninių prietaisų programinės įrangos 

naujinius;  

b) pataisomumas būtų skatinamas suteikiant galimybių gauti gaminio atsarginių dalių 

per visą jo gyvavimo ciklą už priimtiną kainą, lyginant su naujo gaminio bendra kaina;  
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c) perdirbamumas būtų didinamas naudojant unikalius arba suderinamus plastiko 

polimerus; 

9. pabrėžia, kad, be galimybės perdirbti užtikrinimo, turėtų būti skatinamas faktinis perdirbtų 

medžiagų naudojimas; mano, kad, viena vertus, galimybė perdirbti ir lengvai išardyti 

gaminius turi būti numatyta projektavimo etapu, kad gyvavimo ciklo pabaigos gaminiai 

galėtų būti lengvai paversti kokybiškomis perdirbtomis žaliavomis, ir, antra vertus, reikia 

skatinti ir remti faktinį šių perdirbtų žaliavų pakartotinį naudojimą naujuose gaminiuose, 

pvz., nustatant privalomą minimalų perdirbtų medžiagų naudojimą naujiems gaminiams; 

10. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti perdirbtų (antrinių) žaliavų naudojimą būtina turėti 

aukštos kokybės antrinių žaliavų ir todėl turėtų būti sukurta gerai organizuota tų žaliavų 

rinka; 

11. pabrėžia, jog svarbu priskirti atsakomybę gamintojams ir išplėsti garantijų laikotarpius ir 

sąlygas, kad gamintojai (pardavėjai) privalėtų prisiimti atsakomybę už visą gaminio 

gyvavimo ciklą, kad būtų skatinamas pataisomumas, atnaujinamumas, moduliškumas ir 

perdirbamumas ir būtų užtikrinta, kad žaliavos ir atliekų tvarkymas liktų Europos 

Sąjungoje; 

12. pabrėžia, kad numatant išplėstus ekologinio projektavimo kriterijus reikėtų atskirai 

apsvarstyti labai svarbių medžiagų, pavyzdžiui, retųjų žemės elementų, toksinių medžiagų 

arba pavojingų medžiagų, kaip antai patvariųjų organinių teršalų (POT) ir endokrininę 

sistemą ardančių medžiagų, naudojimą, siekiant jį apriboti arba bent užtikrinant jų 

pašalinimo (atskyrimo) galimybę gyvavimo laikotarpio pabaigoje; 

13. pabrėžia, kad reikia optimizuoti ir apsaugoti sprendimų priėmimo procesą; pabrėžia, kad 

ekologinio projektavimo priemonės turėtų būti priimamos pavieniui, laikantis nustatytų ir 

paskelbtų terminų, ir nedelsiant įgyvendinamos; ragina Komisiją numatyti įgyvendinimui 

reikiamų išteklių;  

14. pabrėžia, kad reikia optimizuoti į rinką pateikiamų gaminių priežiūrą, užtikrinant geresnį 

Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą, taip pat valstybių narių tarpusavio 

bendradarbiavimą; rekomenduoja užtikrinti nacionalinių rinkos priežiūros institucijų ES 

masto koordinavimą, kuriam vadovautų Komisija; 

15. pabrėžia, kad bandymo protokolai turėtų kuo labiau atitikti realias sąlygas, t. y. gaminiai 

turi būti bandomi tokiomis sąlygomis ir tokioje aplinkoje, kurios būtų kuo panašesnės į 

vidutinio vartotojo sąlygas ir aplinką; ragina ir tiekėjų, ir rinkos priežiūros institucijų 

bandymo metodus parengti ir taikyti taip, kad būtų galima aptikti bet kokį tyčinį ar 

netyčinį manipuliavimą ar bandymo rezultatų gerinimą ir juos panaikinti, o leidžiami 

bandymo rezultatų ir paskelbtų rezultatų skirtumai turėtų būti ne didesni nei statistinė 

matavimo įrangos paklaida; 

16. pabrėžia, kad, Komisijos skaičiavimais, 10-25 proc. rinkoje esančių gaminių neatitinka 

ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų, taigi 

prarandama apie 10 proc. numatomo sutaupyti kiekio; ragina geriau stebėti atitiktį; 

pabrėžia dideles greito patikrinimo metodų galimybes nustatant gaminius ir gaminių tipus, 

kurių atveju labiau tikėtina, kad jie neatitiks Ekologinio projektavimo direktyvos;  
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17. ragina užtikrinti didesnį nuoseklumą ir sinergiją su kitais konkrečių sektorių teisės aktais 

ir europinėmis priemonėmis, įskaitant atsakingo viešojo pirkimo kriterijus, ekologinį 

ženklą ir bendrą produktų registravimo duomenų bazės, sukurtos pagal Reglamentą (ES) 

2017/1369, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai, 

naudojimą;  

18. ragina skirti tinkamą finansavimą, kad Sąjunga ir valstybės narės galėtų užtikrinti tinkamą 

politikos formavimo stebėseną, vykdyti rinkos priežiūrą, kurti naujas verslo galimybes, 

konsultuotis nacionaliniu lygmeniu prieš valstybėms narėms balsuojant dėl įgyvendinimo 

priemonių ir parengti iniciatyvias komunikacijos strategijas; ragina Komisiją aktyviai 

bendrauti su Europos piliečiais ir informuoti juos apie ekologinio projektavimo priemonių 

naudą, nes tai yra neatskiriama ekologinio projektavimo priemonių priėmimo proceso 

dalis; 

19. ragina ES institucijas ir valstybes nares rodyti tinkamą pavyzdį sukuriant žiedinę 

ekonomiką ir visapusiškai naudojantis jos privalumais ir žaliųjų viešųjų pirkimų (ŽVP) 

strategijomis, kad investuojant pirmenybė būtų teikiama pasitvirtinusiems tvariems 

gaminiams, pavyzdžiui, ekologiniu ženklu pažymėtiems gaminiams, ir aukščiausiems 

išteklių efektyvumo standartams, ir kad būtų skatinama plačiai naudoti žaliuosius 

viešuosius pirkimus, be kita ko, ir privačiajame sektoriuje. 
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