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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios nuostatos

2008 m. liepą Europos Komisija pateikė Tausaus vartojimo ir gamybos veiksmų planą. Į jame 
pateiktų veiksmų ir pasiūlymų sąrašą įtraukiamas „Ekologinio projektavimo reikalavimų 
energiją naudojantiems gaminiams direktyvos“1 (Ekologinio projektavimo direktyva) 
išdėstymas nauja redakcija. Direktyvos 2005/32/EB išdėstymo nauja redakcija bendras tikslas 
– išplėsti jos taikymo sritį leidžiant nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus taip pat ir 
su energija susijusiems gaminiams. Taigi, pagrindų direktyva taip pat apims gaminius, kurie 
nenaudoja energijos patys, bet kurie turi įtakos energijos vartojimui, tokie, kaip langai ir 
vandenį naudojantys prietaisai. Pavyzdžiui, ekologiškai suprojektuotos dušo galvutės gali 
sumažinti vandens suvartojimą, taip sumažinant bendrą vandens šildymui skirtos energijos 
poreikį. 

Tikslas

1) Direktyvos taikymo sritis

Išplėtus Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritį taip, kaip siūloma – įtraukiant su 
energija susijusius gaminius, bus galima naudotis dideliu dar nepanaudotu energijos 
tausojimo potencialu. Leidžiant nustatyti minimalius aplinkos apsaugos standartus, taikomus 
platesnei gaminių įvairovei, prisidedama prie to, kad produktai labiau tausotų aplinką. Tai 
padeda taupyti retus išteklius ir piliečių pinigus.

Kadangi ne visiems gaminiams direktyvą galima taikyti vienu metu, būtų labiau priimtinas jos 
taikymo srities plėtimas etapais. Tačiau ateities gaminiai turės būti gaminami ir naudojami ne 
tik tausojant energiją, bet ir labiau tausojant išteklius. Todėl reikia aiškiai nustatyti tvarkaraštį, 
kada Komisija persvarstys direktyvą, kad ji aprėptų visus gaminius (21 straipsnis), o ne tik 
palikti tai „išplėtimo įtraukiant su energija nesusijusius gaminius tinkamumo“ vertinimui iki 
2012 m. 

2) Užkirsti kelią naudojimuisi apribojimų nebuvimu

Ekologinio projektavimo direktyvoje ir pasiūlyme dėl jos taikymo srities išplėtimo įtraukiant 
su energija nesusijusius gaminius leidžiamas pramonės savireguliavimas, kaip, pvz., 
savanoriški ir vienašaliai įsipareigojimai. Šia nuostata siekiama leisti mažesnėmis sąnaudomis 
ir greičiau bei lanksčiau pasiekti direktyvos tikslus. Tačiau, kadangi priemonės pačios 
savaime yra savanoriškos, neužtikrinama, kad įpareigojimai bus įvykdyti praktikoje. Be to,
savanoriškiems įsipareigojimams dažnai trūksta skaidrumo ir ambicijų.

Europos pramonė pažymi, kad ši nuostata leidžia besinaudojantiems apribojimų nebuvimu 
rinką palikti planuojantiems trumparegiškiems jos dalyviams rinkai pateikti standartų 
                                               
1 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatanti ekologinio projektavimo 
reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 
92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB, Oficialusis leidinys L 191, 
2005 7 22, p. 29–58.
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neatitinkančius gaminius. Tai yra nesąžiningas konkurencinis pranašumas ir rimta kliūtis 
tikrai vienodoms konkurencijos sąlygoms. Todėl pirmenybę reiktų teikti teisėkūros 
priemonėms, o ne savanoriškiems susitarimams.

3) Skaidrumo gerinimas

Skaidrumas ir aiški informacija yra stiprinimo ir gaminio nuolatinio gerinimo pagrindas. 
Tačiau, patirtis rodo, kad vartotojams, pramonei ir įgyvendinančioms institucijoms trūksta 
aiškios ir lengvai suprantamos informacijos apie ekologiškai suprojektuotus gaminius. Be to, 
dabartiniam įgyvendinimo/produkto tyrimų procesui reikia daug laiko, jis yra brangus, o jo 
rezultatas – mažai dalyvių suinteresuotų šalių susitikimuose. Ypač, deramai neatstovaujama 
MVĮ. Sukūrus ekologinio projektavimo gaminių duomenų bazę (naujas 18 a straipsnis) būtų 
pridedama daug papildomos naudos Europos pramonei ir vartotojams, suteikiant lengvai 
pasiekiamą informaciją ir palengvinant greitą ir lankstų suinteresuotų šalių dalyvavimą.

Be to, labai svarbu, kad Komisija nedelsiant informuotų Europos Parlamentą (3 straipsnio 3 
dalis) apie nacionalinių rinkos priežiūros institucijų pateikiamus priežiūros rezultatus, ypač 
neatitikties atveju.

Bendrosios aplinkybės

Dabartinė finansų krizė sustiprina ES atsakomybę laikytis savo įsipareigojimų dėl energijos ir 
aplinkos apsaugos. Ji suteikia galimybę iš naujo apibrėžti Europos prioritetus ir į pirmą vietą 
iškelti tarptautinį Europos gaminių konkurencingumą.

Vartotojai pakankamai neįvertina veiksmingai energiją naudojančių prietaisų ir įrangos 
ekonominės naudos. Tačiau vartotojų sprendimai pirkti yra labai svarbūs siekiant gerų 
energijos taupymo rezultatų. Energijos ir išteklių tausojimas turėtų tapti vartotojų sprendimų 
pagrindu. Dinamiškų standartus naudojimas drauge su naudingumo reitingo ir ženklinimo 
sistemomis yra galinga priemonė, skirta informuoti vartotojus ir orientuoti rinką į energijos 
vartojimo efektyvumą.

Kadangi gamtiniai ištekliai nėra neriboti, aplinkai nekenkiančiais ir energiją tausojančiais 
gaminiais bus ne tik sumažinta ES priklausomybė nuo energijos importo ir padedama 
sušvelninti klimato kaitą, bet taip pat ir žymiai prisidedama prie Europos įmonių 
konkurencingumo ir sėkmės.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Konstatuojamoji dalis 5 a (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Po 2007 m. kovo 8–9 d. vykusio 
Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
pateiktose pirmininkaujančios valstybės 
narės išvadose pabrėžiama, kad 
Bendrijoje reikia pagerinti energijos 
vartojimo efektyvumą, norint pasiekti 
numatomą tikslą iki 2020 m. sutaupyti 
20% ES suvartojamos energijos, palyginti 
su 2020 m. planais ir paragino išsamiai ir 
greitai įgyvendinti 2006 m. spalio 19 d. 
Komisijos komunikate „Efektyvaus 
energijos vartojimo veiksmų planas: 
išnaudoti potencialą“ nurodytas
pagrindines sritis. Veiksmų plane 
pabrėžiamos didžiulės energijos taupymo 
galimybės gaminių sektoriuje. Europos 
Parlamentas savo 2008 m. sausio 31 d. 
rezoliucijoje dėl veiksmų plano paragino 
sugriežtinti Direktyvos 2005/32/EB 
nuostatas.

Pagrindimas

Požiūrio į ekologinį projektavimą reikia laikytis atsižvelgiant į „Efektyvaus energijos 
vartojimo veiksmų planą“ ir į bendrą įsipareigojimą iki 2020 m. 20% sumažinti energijos 
suvartojimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Imtis veiksmų reikėtų su energija 
susijusių gaminių projektavimo tarpsnyje, 
nes paaiškėjo, kad gaminio taršą, taip pat ir 
didžiumą su ja susijusių išlaidų per jo
gyvavimo ciklą nulemia būtent šis tarpsnis.

(6) Imtis veiksmų reikėtų su energija 
susijusių gaminių projektavimo tarpsnyje, 
nes paaiškėjo, kad gaminio taršą, taip pat ir 
didžiumą su ja susijusių išlaidų per visą jo 
gyvavimo ciklą nulemia būtent šis tarpsnis.
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Pagrindimas

Svarbu imtis veiksmų su energija susijusių gaminių projektavimo tarpsnyje, nes paaiškėjo, 
kad gaminio taršą, taip pat ir didžiumą su ja susijusių išlaidų per visą jo gyvavimo ciklą 
nulemia būtent šis tarpsnis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Šia direktyva siekiama pasiekti aukštą 
aplinkos apsaugos lygį mažinant potencialų 
su energija susijusių gaminių poveikį 
aplinkai, ir tai vėliau bus naudinga 
vartotojui ir kitiems galutiniams 
naudotojams. Tvarus vystymasis reikalauja 
rimtai vertinti numatomų priemonių 
poveikį sveikatai, socialinį ir ekonominį 
poveikius. Didinant gaminių energijos 
vartojimo efektyvumą prisidedama prie 
didesnio energijos tiekimo patikimumo, 
o tai yra pagrindas racionaliai ekonominei 
veiklai, taigi ir tvariam vystymuisi.

(9) Šia direktyva siekiama pasiekti aukštą 
aplinkos apsaugos lygį mažinant potencialų 
neigiamą su energija susijusių 
gaminių poveikį aplinkai, ir tai vėliau bus 
naudinga vartotojui ir kitiems galutiniams 
naudotojams. Tvarus vystymasis reikalauja 
rimtai vertinti numatomų priemonių 
poveikį sveikatai, socialinį ir ekonominį 
poveikius. Didinant gaminių energijos 
vartojimo efektyvumą prisidedama prie 
didesnio energijos tiekimo patikimumo, 
o tai yra pagrindas racionaliai ekonominei 
veiklai, taigi ir tvariam vystymuisi.

Pagrindimas

Svarbu, kad taikant šią direktyvą būtų pasiektas aukštas aplinkos apsaugos lygis mažinant 
potencialų neigiamą su energija susijusių gaminių poveikį aplinkai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Nors platus požiūris į aplinkosauginį 
veiksmingumą yra pageidautinas, tačiau 
aplinkosaugos prioritetiniu tikslu, iki kol 
bus priimtas darbo planas, reikėtų laikyti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų 
poveikio mažinimą didinant energijos 
vartojimo efektyvumą.

(13) Nors platus požiūris į aplinkosauginį 
veiksmingumą yra pageidautinas, tačiau 
aplinkosaugos prioritetiniu tikslu, iki kol 
bus priimtas darbo planas, reikėtų laikyti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų 
poveikio mažinimą didinant energijos 
vartojimo efektyvumą. Didinant gaminių 
energijos vartojimo efektyvumą galima 
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greičiausiai ir pigiausiai sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą.

Pagrindimas

Didinant gaminių energijos vartojimo efektyvumą galima greičiausiai ir pigiausiai sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Gali būti reikalinga ir pateisinama 
nustatyti konkrečius kiekybinius 
ekologinio projektavimo reikalavimus kai 
kuriems gaminiams arba jų aplinkosaugos 
aspektams, siekiant kuo daugiau sumažinti 
tų gaminių poveikį aplinkai. Atsižvelgiant 
į neatidėliotiną būtinybę prisidėti prie 
įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(JTBKKK) Kioto protokolą vykdymo ir 
nepakenkti šioje direktyvoje keliamam 
integruotam požiūriui, tam tikrą prioritetą 
reikia teikti priemonėms, turinčioms didelį 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų 
mažinimo mažomis sąnaudomis potencialą. 
Tokios priemonės prisidėtų prie tvaraus 
išteklių naudojimo ir įneštų labai svarbų 
indėlį į tvarios gamybos ir vartojimo 
programų 10 metų sistemą, dėl kurios buvo 
sutarta Pasaulio viršūnių susitikime dėl 
tvaraus vystymosi Johanesburge 
2002 m. rugsėjo mėn.

(14) Gali būti reikalinga ir pateisinama 
nustatyti konkrečius kiekybinius 
ekologinio projektavimo reikalavimus kai 
kuriems gaminiams arba jų aplinkosaugos 
aspektams, siekiant kuo daugiau sumažinti 
tų gaminių poveikį aplinkai. Atsižvelgiant 
į neatidėliotiną būtinybę prisidėti prie 
įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(JTBKKK) Kioto protokolą ir Bendrijos 
įsipareigojimo iki 2020 m. bent 20 % 
palyginti su 1990 m. sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą ir 30 % 
sumažinti šių dujų išmetimą, jei bus 
sudarytas tarptautinis susitarimas, ir 
nepakenkti šioje direktyvoje keliamam
integruotam požiūriui, tam tikrą prioritetą 
reikia teikti priemonėms, turinčioms didelį 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų 
mažinimo mažomis sąnaudomis potencialą. 
Tokios priemonės prisidėtų prie tvaraus 
išteklių naudojimo ir įneštų labai svarbų 
indėlį į tvarios gamybos ir vartojimo 
programų 10 metų sistemą, dėl kurios buvo 
sutarta Pasaulio viršūnių susitikime dėl 
tvaraus vystymosi Johanesburge 
2002 m. rugsėjo mėn.
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Pagrindimas

Reikia atnaujinti šią konstatuojamąją dalį siekiant į ją įtraukti2007 m. kovo mėn. valstybių 
vadovų priimtą sprendimą dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo 
Bendrijoje.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Ši direktyva turėtų paskatinti 
ekologinio projektavimo integravimą 
į mažas ir vidutines įmones (MVĮ) bei labai 
mažas įmones. Integravimas palengvėtų, 
jei informacijos apie tokių produktų 
tvaraus vystymosi savybę būtų daug ir ji 
būtų lengvai prieinama.

(21) Ši direktyva turėtų paskatinti 
ekologinio projektavimo integravimą 
į mažas ir vidutines įmones (MVĮ) bei labai 
mažas įmones. Integravimas palengvėtų, 
jei informacijos apie tokių produktų 
tvaraus vystymosi savybę būtų daug ir ji 
būtų lengvai prieinama ir jei MVĮ, 
dirbančioms energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo srityje, būtų 
prieinamos specialios finansavimo 
priemonės.

Pagrindimas

Ekologinio projektavimo integravimas į mažas ir vidutines įmones (MVĮ) bei labai mažas 
įmones palengvėtų, jei informacijos apie tokių produktų tvaraus vystymosi savybę būtų daug 
ir ji būtų lengvai prieinama ir jei MVĮ, dirbančioms energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
srityje, būtų prieinamos specialios finansavimo priemonės.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a). Įgyvendindamos šią direktyvą 
valstybės narės turėtų aktyviai atsižvelgti į 
visas smulkiojo verslo akte nustatytas
taisykles, kurios užtikrintų palankesnes 
sąlygas MVĮ keistis informacija ir taikyti 
nustatytus standartus. 



AD\762954LT.doc 9/18 PE416.299v02-00

LT

Pagrindimas

Labai svarbu atsižvelgti į administracinę naštą, tenkančią MVĮ, taigi ir siekti kiek galima ją 
sumažinti.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Rengdama įgyvendinimo priemones ir 
savo darbo planą, Komisija turėtų 
konsultuotis su valstybių narių atstovais ir 
su kitomis su gaminių grupe susijusiomis 
suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, 
pramonės sritimi, įskaitant ir MVĮ bei 
amatams priskirtinus gamintojus,
profsąjungas, prekybininkus, mažmeninius 
prekiautojus, importuotojus, aplinkosaugos 
grupes ir vartotojų organizacijas.

(23) Rengdama įgyvendinimo priemones ir 
savo darbo planą, Komisija turėtų 
konsultuotis su valstybių narių atstovais ir 
su kitomis su gaminiu ar gaminių grupe 
susijusiomis suinteresuotomis šalimis, 
pavyzdžiui, pramonės sritimi, įskaitant ir 
MVĮ bei amatams priskirtinus gamintojus, 
profsąjungas, prekybininkus, mažmeninius 
prekiautojus, importuotojus, aplinkosaugos 
grupes ir vartotojų organizacijas.

Pagrindimas

Nurodoma sąsaja tarp direktyvoje apibrėžto termino „gaminys“ ir tokių gaminių grupės 
siekiant parengti įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a.) Pagal šią direktyvą nustatydamos 
standartus valstybės narės turėtų aktyviai 
atsižvelgti į tai, kad MVĮ kartais susiduria 
su tam tikrais naujųjų standartų taikymo 
sunkumais.

Pagrindimas
Labai svarbu atsižvelgti į administracinę naštą, tenkančią MVĮ, taigi ir siekti kiek galima ją 
sumažinti.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Reikėtų atsižvelgti į techninio 
derinimo direktyvose numatytus naudoti 
modulius ir taisykles, išdėstytas 
1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendime 
93/465/EEB dėl modulių, taikomų 
įvairiuose atitikties įvertinimo procedūrų 
etapuose, ir atitikties ženklo CE žymėjimo 
ir naudojimo taisyklių, taikytinų techninio 
derinimo direktyvos1.
1 OL L 220, 1993 8 30, p. 23 p.

(25) Reikėtų atsižvelgti į techninio 
derinimo direktyvose numatytus naudoti 
modulius ir taisykles, išdėstytas 2008 m. 
liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime Nr. 768/2008/EB dėl 
bendrosios gaminių pardavimo sistemos1.

1  OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Priežiūros institucijos turėtų keistis 
informacija apie priemones, numatytas 
pagal šios direktyvos taikymo sritį rinkos 
priežiūrai pagerinti. Tokiam 
bendradarbiavimui reikia kuo plačiau 
naudotis elektroninėmis ryšio priemonėmis 
ir atitinkamomis Bendrijos programomis. 
Reikėtų sudaryti lengvesnes sąlygas keistis 
informacija apie aplinkosauginį 
veiksmingumą per gyvavimo ciklą ir 
projektavimo sprendimų laimėjimus. 
Vienas svarbiausių šios direktyvos 
pasiekimų yra ekologinio projektavimo 
metu gamintojų pastangomis gautų 
pagrindinių žinių kaupimas ir sklaida.

(26) Priežiūros institucijos turėtų keistis 
informacija apie priemones, numatytas 
pagal šios direktyvos taikymo sritį rinkos 
priežiūrai pagerinti, atsižvelgiant į 2008 m. 
liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 765/2008 nustatantį 
su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimus1. Tokiam bendradarbiavimui 
reikia kuo plačiau naudotis elektroninėmis 
ryšio priemonėmis ir atitinkamomis 
Bendrijos programomis. Reikėtų sudaryti 
lengvesnes sąlygas keistis informacija apie 
bendrą aplinkosauginį veiksmingumą per 
gyvavimo ciklą ir projektavimo sprendimų 
laimėjimus. Vienas svarbiausių šios 
direktyvos pasiekimų yra ekologinio 
projektavimo metu gamintojų pastangomis 
gautų pagrindinių žinių kaupimas ir 
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sklaida.
1  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

Pagrindimas

Siekiant netrukdyti šiuo metu vykstančiam darbui, susijusiam su kitomis papildomomis 
Bendrijos priemonėmis, reikia įtraukti priemones, kurias ši direktyva papildo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Valstybės narės ir Komisija turėtų 
skatinti ir kurti specialias mokslinių 
tyrimų su energija susijusių gaminių 
ekologinio projektavimo srityje 
finansavimo programas ir priemones.

Pagrindimas

Valstybės narės ir Komisija turėtų skatinti ir kurti specialias mokslinių tyrimų su energija 
susijusių gaminių ekologinio projektavimo srityje finansavimo programas ir priemones.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva nustato ekologinio 
projektavimo reikalavimų su energija
susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, 
kad būtų užtikrintas laisvas tokių gaminių 

1. Ši direktyva nustato ekologinio 
projektavimo reikalavimų su energija
susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, 
kad būtų pagerintas jų aplinkosauginis 
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judėjimas vidaus rinkoje. veiksmingumas ir užtikrintas laisvas tokių 
gaminių judėjimas vidaus rinkoje.

Pagrindimas

Direktyvos 2005/32/EB išdėstymo nauja redakcija tikslas – išplėsti jos taikymo sritį leidžiant 
nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus taip pat ir visiems su energija susijusiems 
gaminiams. Tačiau bendras šio taikymo srities išplėtimo tikslas yra ne tik užtikrinti laisvą 
gaminių judėjimą, bet taip pat ir pagerinti jų aplinkosauginį veiksmingumą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21. „Aplinkosauginis veiksmingumas“ 
(gaminio) – gamintojo vykdyto 
gaminio aplinkosaugos aspektų valdymo 
rezultatas, užfiksuotas techninėje 
dokumentacijoje.

21. „Aplinkosauginis veiksmingumas“ 
(gaminio) – gamintojo vykdyto 
gaminio aplinkosaugos aspektų valdymo 
rezultatas, užfiksuotas techninėje 
dokumentacijoje, ir gaminio bendras 
poveikis aplinkai viso jo gyvavimo ciklo 
metu.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės ir Komisija skatina ir 
kuria specialias MVĮ, dirbančių energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo srityje, 
finansavimo programas ir priemones.

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės ir Komisija skatintų ir kurtų specialias MVĮ, dirbančių energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo srityje, finansavimo programas ir priemones.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gaminys turi pastebimą poveikio 
aplinkai gerinimo potencialą, kuris 
nereikalauja pernelyg didelių išlaidų,
pirmiausia atsižvelgiant į:

c) gaminys turi techniškai įmanomą ir 
ekonominiu požiūriu pagrįstą, gyvavimo 
ciklo sąnaudų analize paremtą poveikio 
aplinkai gerinimo potencialą, pirmiausia 
atsižvelgiant į:

Pagrindimas

„Pastebimas“ potencialas yra gan neapibrėžta apibrėžtis ir apribotų direktyvos taikymo sritį. 
Kaip nurodyta II priede, jis turėtų būti paremtas gyvavimo ciklo sąnaudų analize, 
atsižvelgiant į kitus aplinkos apsaugos aspektus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsižvelgia į gaminio gyvavimo ciklą ir 
į visus svarbius jo aplinkosaugos aspektus, 
inter alia, energijos vartojimo efektyvumą. 
Aplinkosaugos aspektų analizės išsamumas 
ir jų gerinimo pagrįstumas yra proporcingi 
jų svarbai. Ekologinio projektavimo 
reikalavimų, susijusių su svarbiais gaminio 
aplinkosaugos aspektais, priėmimo neturi 
pernelyg uždelsti neaiškumai dėl kitų 
aspektų;

a) atsižvelgia į gaminio gyvavimo ciklą ir į 
visus svarbius jo aplinkosaugos aspektus, 
inter alia, energijos vartojimo efektyvumą
nuo jo gamybos iki jo naudojimo ir 
pašalinimo imtinai naudodamasi mokslo 
duomenimis. Aplinkosaugos aspektų 
analizės išsamumas ir jų gerinimo 
pagrįstumas yra proporcingi jų svarbai. 
Ekologinio projektavimo reikalavimų, 
susijusių su svarbiais gaminio 
aplinkosaugos aspektais, priėmimo neturi 
pernelyg uždelsti neaiškumai dėl kitų 
aspektų;

Pagrindimas

Priimant sprendimus turi būti praktiškai remiamasi mokslo duomenimis.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamasi 15 straipsnyje nurodytų 
kriterijų ir pasikonsultavusi su 
18 straipsnyje nurodytu Konsultacijų 
forumu, Komisija ne vėliau kaip 
2007 m. liepos 6 d. sudaro darbo planą, 
kuris yra viešai prieinamas.

1. Laikydamasi 15 straipsnyje nurodytų 
kriterijų ir pasikonsultavusi su 
18 straipsnyje nurodytu Konsultacijų 
forumu, Komisija ne vėliau kaip 2011 m. 
spalio 31 d. ir po to kas trejus metus
sudaro darbo planą, kuris yra viešai 
prieinamas.

Darbo plane trejiems ateinantiems metams 
pateikiamas pirminis sąrašas gaminių 
grupių, kurios bus laikomos prioritetinėmis 
priimant įgyvendinimo priemones.

Darbo plane trejiems ateinantiems metams 
pateikiamas pirminis sąrašas gaminių 
grupių, kurios bus laikomos prioritetinėmis 
priimant įgyvendinimo priemones.

Komisija darbo planą reguliariai iš dalies 
keičia, pasikonsultavusi su Konsultacijų 
forumu.

Pagrindimas

Darbo plano sudarymo data turi būti atitinkamai atnaujinta. Be to, reikia aiškiai nurodyti 
tinkamą darbo plano pakeitimo laikotarpį.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

įgyvendinimo priemones, pradėdama nuo 
tų gaminių, kuriuos ECCP išskyrė kaip 
turinčius didelį rentabilų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų mažinimo 
potencialą, pavyzdžiui, šildymo ir vandens 
šildymo įranga, elektros variklių sistemos, 
buities ir paslaugų sektoriaus apšvietimo 
įrenginiai, buities prietaisai, buities ir 
paslaugų sektoriaus biurų įranga, vartotojų 
elektroninės ir ŠVOK (šildymo, 
ventiliavimo, oro kondicionavimo) 
sistemos,

įgyvendinimo priemones, pradėdama nuo 
tų gaminių ar gaminių grupių, kuriuos 
ECCP išskyrė kaip turinčius didelį 
rentabilų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijų mažinimo potencialą, pavyzdžiui, 
šildymo ir vandens šildymo įranga, 
elektros variklių sistemos, buities ir 
paslaugų sektoriaus apšvietimo įrenginiai, 
buities prietaisai, buities ir paslaugų 
sektoriaus biurų įranga, vartotojų 
elektroninės ir ŠVOK (šildymo, 
ventiliavimo, oro kondicionavimo) 
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sistemos,

Pagrindimas

Suderinama su siūlomu 1 pakeitimu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Ekologinio projektavimo duomenų bazė

1. Komisija sukuria internetinę viešą 
ekologinio projektavimo duomenų bazę. 
Ši duomenų bazė skirta padidinti 
skaidrumą vartotojams, pramonei ir 
kompetentingoms institucijoms bei padėti 
vartotojams ir MVĮ lengvai ir greitai 
rinkti duomenis. Be to, duomenų bazę 
galima naudoti siekiant suteikti pramonės 
subjektams galimybę teikiant naujausius 
duomenis padėti nustatyti ir peržiūrėti 
įgyvendinimo priemones ir viešai 
paskelbti atitinkamą informaciją, kuri, 
Komisijos, valstybės narės ar atitinkamos 
suinteresuotos šalies nuomone, yra ypač 
svarbi įgyvendinant šią direktyvą ir 
siekiant joje numatytų tikslų.
2. Ekologinio projektavimo duomenų 
bazėje suteikiama:
a) lengva jos prieiga vartotojams, 
pramonės subjektams, MVĮ ir 
kompetentingoms institucijoms;
b) į ją įmonių įvedama atitinkama 
informacija apie gaminių ekologinį 
projektavimą ir veiksmingumą;
c) paprastas duomenų įvedimas ir lengva 
rezultatų interpretacija;
d) gaminių ekologinių charakteristikų 
apskaičiavimas naudojant komercinėje 
rinkoje prieinamas medžiagų ir gamybos 
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duomenų bazes;

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad trūksta aiškios ir lengvai suprantamos informacijos apie ekologinio 
projektavimo gaminius. Be to, dabartiniam įgyvendinimo/produkto tyrimų procesui reikia 
daug laiko, jis yra brangus, o jo rezultatas – mažai dalyvių suinteresuotų šalių susitikimuose. 
Ypač, deramai neatstovaujama VMĮ. Siekiant suteikti lengvai pasiekiamą informaciją apie 
ekologinio projektavimo gaminius ir palengvinti greitą ir lankstų suinteresuotų šalių 
dalyvavimą, reikėtų sukurti internetinę ekologinio projektavimo duomenų bazę.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki 2012 m. Komisija 
peržiūri direktyvos taikymo srities 
išplėtimo įtraukiant su energija 
nesusijusius gaminius tinkamumą, šios 
direktyvos ir jos įgyvendinimo priemonių 
veiksmingumą, jose nustatytus ribinius 
dydžius, rinkos priežiūros mechanizmus ir 
kiekvieną su jais susijusį savireguliacijos 
atvejį, pasikonsultavusi su 18 straipsnyje 
nurodytu Konsultacijų forumu, ir, jeigu 
tikslinga, pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl šios direktyvos 
pakeitimo.

Ne vėliau kaip iki 2012 m. sausio 1 d.
Komisija peržiūri šios direktyvos ir jos 
įgyvendinimo priemonių veiksmingumą, 
jose nustatytus ribinius dydžius, rinkos 
priežiūros mechanizmus ir kiekvieną su 
jais susijusį savireguliacijos atvejį, 
pasikonsultavusi su 18 straipsnyje 
nurodytu Konsultacijų forumu, ir, jeigu 
tikslinga, pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl šios direktyvos 
pakeitimo, siekiant:.

- siekiant išplėsti šios direktyvos taikymo 
sritį įtraukiant su energija nesusijusius 
gaminius, kuriuos, geriau juos 
projektuojant, galima žymiai pagerinti
sumažinant jų poveikį aplinkai per visą jų 
gyvavimo ciklą ir užtikrinant veiksmingą 
išteklių bei medžiagų panaudojimą;
- įtraukti gaminius kurių pardavimų ir 
prekybos Bendrijoje apimtis yra mažesnė, 
nei 200 000 vienetų per metus, remiantis 
poveikio aplinkai ribiniu dydžiu.
Ne vėliau kaip 2010 m. Komisija pateikia 
prioritetinių gaminių, kurie, jei reikia , 
turi būti reglamentuoti iki 2012 m. 
remiantis jų daromu poveikiu aplinkai ir 



AD\762954LT.doc 17/18 PE416.299v02-00

LT

laukiama būsima nauda, sąrašą. Ypač 
pirmenybė teikiama gaminiams, kuriuos 
gaminant ir naudojant daromas poveikis 
energijos ir kitų išteklių sunaudojimui.

Pagrindimas

Reikia aiškiai nustatyti tvarkaraštį, kada Komisija persvarstys direktyvą, kad ji aprėptų visus 
gaminius, o ne tik palikti tai „išplėtimo įtraukiant su energija nesusijusius gaminius 
tinkamumo“ vertinimui iki 2012 m. Be to, 2012 m. išdėstant direktyvą nauja redakcija, turi 
būti įtraukti taip pat ir tokie gaminiai, kurių prekybos apimtis yra mažesnė, nei 200 000 
vienetų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1.3 punkto d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) medžiagų, laikomų pavojingomis 
sveikatai ir (arba) aplinkai pagal 
1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 
67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės 
aktų, reglamentuojančių pavojingų 
medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir 
ženklinimą etiketėmis, suderinimo, taip 
pat atsižvelgiant į teisės aktus dėl 
specifinių medžiagų pardavimo ir 
naudojimo, pavyzdžiui, Direktyvas 
76/769/EEB ar 2002/95/EB, naudojimas;

išbraukta

Pagrindimas

Cheminių medžiagų rizikos valdymas atitinkamai tvarkomas pagal REACH (Reglamentas Nr. 
1907/2006/EB) nuostatas. REACH reglamentas yra pati išsamiausia ir reikliausia cheminių 
medžiagų politikos priemonė pasaulyje. Pagrindinis šio reglamento tikslas  stiprinti žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo pavojų, kuriuos gali sukelti cheminės medžiagos. Taigi 
reikia užtikrinti, jog pasiūlyme dėl ekologinio projektavimo nebūtų numatyta priemonių, 
kurios dubliuotų REACH nuostatas, būtų su jomis nesuderinamos ar joms prieštarautų.
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