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Pakeitimas 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Pasiūlymas dėl direktyvos-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Šiomis aplinkybėmis gaminių grupėms, kurioms taikomas šis teisės aktas, įgyvendinimo 
priemones vis dar reikia priimti. Dėl direktyvos persvarstymo padaugėtų biurokratijos ir 
padidėtų gamybos ir plėtros išlaidos ir nė kiek nepasistūmėtų klimato kaitos klausimų 
sprendimas. Bendro išmetimų kiekio mažinimo tikslo reikia siekti naudojantis prekyba taršos 
leidimais.

Pakeitimas 10
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybių narių priimtų įstatymų arba 
administracinių priemonių skirtumai su 
energija susijusių  gaminių ekologinio 
projektavimo klausimais gali trukdyti 
prekybai ir iškraipyti konkurenciją 
Bendrijoje ir todėl tiesiogiai paveikti 
vidaus rinkos kūrimą ir funkcionavimą. 
Nacionalinių įstatymų suderinimas yra 
vienintelis būdas išvengti tokių prekybos 
trukdžių ir nesąžiningos konkurencijos.  
Išplečiant taikymo sritį ir įtraukiant visus 
su energija susijusius gaminius 
užtikrinama, kad ekologinio projektavimo 
reikalavimai visiems svarbiems su energija 
susijusiems gaminiams gali būti 
suderinami Bendrijos lygiu.

(2) Valstybių narių priimtų įstatymų arba 
administracinių priemonių skirtumai su 
energija susijusių gaminių ekologinio 
projektavimo klausimais gali trukdyti 
prekybai ir iškraipyti konkurenciją 
Bendrijoje ir todėl tiesiogiai paveikti 
vidaus rinkos kūrimą ir funkcionavimą. 
Nacionalinių įstatymų suderinimas yra 
vienintelis būdas išvengti tokių prekybos 
trukdžių ir nesąžiningos konkurencijos. 
Išplečiant taikymo sritį ir įtraukiant visus 
su energija susijusius gaminius 
užtikrinama, kad ekologinio projektavimo 
reikalavimai visiems svarbiems su energija 
susijusiems gaminiams gali būti 
suderinami Bendrijos lygiu. Išplečiant 
taikymo sritį ir įtraukiant visus su 
energija susijusius gaminius turi 
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neatsirasti pernelyg didelių komercinių 
suvaržymų MVĮ, kurie trukdytų jų 
konkurencingumui.

Or. de

Pakeitimas 11
Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybių narių priimtų įstatymų arba 
administracinių priemonių skirtumai su 
energija susijusių  gaminių ekologinio 
projektavimo klausimais gali trukdyti 
prekybai ir iškraipyti konkurenciją 
Bendrijoje ir todėl tiesiogiai paveikti 
vidaus rinkos kūrimą ir funkcionavimą. 
Nacionalinių įstatymų suderinimas yra 
vienintelis būdas išvengti tokių prekybos 
trukdžių ir nesąžiningos konkurencijos. 
Išplečiant taikymo sritį ir įtraukiant visus 
su energija susijusius gaminius 
užtikrinama, kad ekologinio projektavimo 
reikalavimai visiems svarbiems su 
energija susijusiems gaminiams gali būti 
suderinami Bendrijos lygiu.

(2) Valstybių narių priimtų įstatymų arba 
administracinių priemonių skirtumai 
gaminių ekologinio projektavimo 
klausimais gali trukdyti prekybai ir 
iškraipyti konkurenciją Bendrijoje ir todėl 
tiesiogiai paveikti vidaus rinkos kūrimą ir 
funkcionavimą. Nacionalinių įstatymų 
suderinimas yra vienintelis būdas išvengti 
tokių prekybos trukdžių ir nesąžiningos 
konkurencijos. Išplečiant taikymo sritį ir 
įtraukiant visus su energija susijusius 
gaminius užtikrinama, kad ekologinio 
projektavimo reikalavimai visiems 
gaminiams, darantiems didelį poveikį 
aplinkai ir suteikiantiems daug poveikio 
aplinkai gerinimo galimybių, gali būti 
suderinami Bendrijos lygiu. Taikymo sritį 
galima plėsti ir įtraukti su energija 
susijusius gaminius tokiu mastu, kad tai 
neužkrautų neproporcingai didelės 
ekonominės naštos, kuri galėtų kelti 
pavojų MVĮ konkurencingumui vidaus 
rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Visomis priemonėmis reikia vengti painiavos ir sutampančių teisės aktų. Pavyzdžiui, statybų 
sektoriuje statybos produktų rinkodara reglamentuojama labai konkrečiais teisės aktais 
(Statybos produktų direktyva, kuri netrukus po persvarstymo taps Statybos produktų 
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reglamentu). Taikant galiojančias Statybos produktų direktyvos įgyvendinimo priemones jau 
įvesta nauja gaminių marketingo ir ženklinimo sistema, įskaitant eksploatacinių savybių 
deklaraciją ant „CE“ etiketės, pvz., šilumos pralaidumas. 

Pakeitimas 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Statybos produktų nereikėtų įtraukti į 
šios direktyvos taikymo sritį.
Bendro statybos produktų veiksmingumo 
aplinkos apsaugos požiūriu ir ypač jų 
energijos vartojimo efektyvumo negalima 
įvertinti ar išmatuoti atskiriems 
produktas, tik pastatams.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 13
Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Ši direktyva taikoma tik tuo atveju, 
jei kituose derinamuosiuose Bendrijos 
teisės aktuose nėra konkrečių nuostatų, 
kurių tikslas, pobūdis ir poveikis yra 
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panašūs. Itin reikia vengti painiavos 
rinkoje ir pernelyg didelių išlaidų dėl 
sutampančių teisės aktų.

Or. en

Pagrindimas

Visomis priemonėmis būtina vengti painiavos ir sutampančių teisės aktų.

Pakeitimas 14
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Su energija susiję  gaminiai 
sunaudoja didelę Bendrijoje suvartojamų 
gamtinių išteklių ir energijos dalį. Jie taip 
pat kelia ir kitų svarbių poveikių aplinkai.
Galima pastebėti, kad didžioji dauguma 
Bendrijos rinkoje siūlomų gaminių 
kategorijų pasižymi labai skirtingu 
poveikiu aplinkai, nors turi panašų funkcinį 
naudingumą. Tvaraus vystymosi labui 
reikia skatinti nuolatinį tokių gaminių 
bendro poveikio aplinkai gerinimą, 
pirmiausia nustatant neigiamų poveikių 
aplinkai pagrindinius šaltinius ir vengiant 
taršos pernešimo, tačiau tokiu gerinimu 
nesukeliant pernelyg didelių išlaidų.

(3) Galima pastebėti, kad didžioji dauguma 
Bendrijos rinkoje siūlomų gaminių 
kategorijų pasižymi labai skirtingu 
poveikiu aplinkai, nors turi panašų funkcinį 
naudingumą. Tvaraus vystymosi labui 
reikia skatinti nuolatinį tokių gaminių 
bendro poveikio aplinkai gerinimą, 
pirmiausia nustatant neigiamų poveikių 
aplinkai pagrindinius šaltinius ir vengiant 
taršos pernešimo, tačiau tokiu gerinimu 
nesukeliant pernelyg didelių išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Jei direktyvos taikymo sritis išplečiama taip, kad apimtų visus gaminius siekiant efektyviau 
naudoti energiją bei išteklius, tada tikslinga išbraukti du pirmus sakinius. 
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Pakeitimas 15
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Su energija susiję  gaminiai sunaudoja 
didelę Bendrijoje suvartojamų gamtinių 
išteklių ir energijos dalį. Jie taip pat kelia ir 
kitų svarbių poveikių aplinkai. Galima 
pastebėti, kad didžioji dauguma Bendrijos 
rinkoje siūlomų gaminių kategorijų 
pasižymi labai skirtingu poveikiu aplinkai, 
nors turi panašų funkcinį naudingumą. 
Tvaraus vystymosi labui reikia skatinti 
nuolatinį tokių gaminių bendro poveikio 
aplinkai gerinimą, pirmiausia nustatant 
neigiamų poveikių aplinkai pagrindinius 
šaltinius ir vengiant taršos pernešimo, 
tačiau tokiu gerinimu nesukeliant pernelyg 
didelių išlaidų.

(3) Su energija susiję gaminiai sunaudoja 
didelę Bendrijoje suvartojamų gamtinių 
išteklių ir energijos dalį. Jie taip pat kelia 
poveikį aplinkai dėl atliekų susidarymo.. 
Galima pastebėti, kad didžioji dauguma 
Bendrijos rinkoje siūlomų gaminių 
kategorijų pasižymi labai skirtingu 
poveikiu aplinkai, kuris susijęs su 
produktų gamybos technologijų pažangos 
lygiu ir bendromis gamybos išlaidomis.
Tvaraus vystymosi labui reikia skatinti  
tokių gaminių bendro poveikio aplinkai 
mažinimą, pirmiausia nustatant tokio
poveikio aplinkai pagrindinius šaltinius ir 
vengiant taršos pernešimo, tačiau tokiu 
gerinimu nesukeliant pernelyg didelių 
išlaidų.

Or. pl

Pagrindimas

Bendros produkto gamybos išlaidos apima aplinkos apsaugos išlaidas, o jo energijos imlumas 
labai priklauso nuo gamybos technologijų pažangos lygio. Šie veiksniai tiesiogiai susiję su 
poveikiu, kurį gaminys daro aplinkai.

Pakeitimas 16
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Tobulinant projektavimą, daugelį su 
energija susijusių, taip pat su energija 
nesusijusių gaminių galima kur kas 
labiau pagerinti siekiant sumažinti jų 
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poveikį aplinkai ir užtikrinti veiksmingą 
išteklių bei medžiagų panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ekologinis gaminių projektavimas yra 
vienas iš esminių Bendrijos integruotos 
produktų politikos strategijos veiksnių. 
Reikšdamas prevencinį požiūrį, leidžiantį 
optimizuoti gaminių aplinkosauginį 
veiksmingumą ir kartu išlaikyti jų 
funkcines savybes, jis atveria puikias 
naujas galimybes gamintojams, 
vartotojams ir apskritai visai visuomenei.

4. Ekologinis gaminių projektavimas yra 
vienas iš esminių Bendrijos integruotos 
produktų politikos strategijos veiksnių. 
Reikšdamas prevencinį požiūrį, leidžiantį 
optimizuoti gaminių aplinkosauginį 
veiksmingumą ir kartu išlaikyti jų 
funkcines savybes, jis atveria puikias 
naujas galimybes gamintojams, 
vartotojams ir apskritai visai visuomenei. 
Siekiant efektyviau naudoti energiją ir 
išteklius ir riboti taršą, reikėtų apsvarstyti 
įvairias galimybes, pvz., funkcionalaus 
mąstymo (kaip gaminius paversti 
paslaugomis), skaitmeninimo 
panaudojant IRT ir technologijų plėtrą, 
pagrįstą gamtos imitavimu (biologinė 
mimikrija).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kur kas efektyviau naudoti energiją ir išteklius reikės kruopščiai apsvarstyti 
dabartinius verslo modelius ir gamybos bei vartojimo tvarką. Tai jau vyksta. Kaip pavyzdį 
galima pateikti JAV kilimų gamintojus. Jų gaminai nuomojami, užuot juos pardavus, ir dėl 
šios priežasties kur kas mažiau sunaudojama medžiagų ir išskiriama CO2.
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Pakeitimas 18
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Ekologinis gaminių projektavimas yra 
vienas iš esminių Bendrijos integruotos 
produktų politikos strategijos veiksnių. 
Reikšdamas prevencinį požiūrį, leidžiantį 
optimizuoti gaminių aplinkosauginį 
veiksmingumą ir kartu išlaikyti jų 
funkcines savybes, jis atveria puikias 
naujas galimybes gamintojams, 
vartotojams ir apskritai visai visuomenei.

(4) Ekologinis projektavimas yra vienas iš 
esminių Bendrijos integruotos produktų 
politikos strategijos veiksnių. Reikšdamas 
prevencinį požiūrį, leidžiantį optimizuoti 
gaminių išlaidas aplinkos apsaugos 
aspektu ir kartu išlaikyti jų funkcines 
savybes, jis atveria galimybę sumažinti 
valstybių narių ekonominės veiklos 
poveikį aplinkai.

Or. pl

Pagrindimas

Ekologiniu projektavimu siekiama sumažinti valstybių narių ekonominės veiklos energijos 
imlumą.

Pakeitimas 19
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Laikoma, kad energijos vartojimo 
efektyvumo didinimas, įskaitant ir 
galimybę efektyviau vartoti galutinę 
elektros energiją, įneš svarų indėlį 
įgyvendinant šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijų mažinimo Bendrijoje siekius.
Elektros energijos paklausa yra greičiausiai 
auganti galutinio energijos vartojimo 
kategorija, ir numatoma, kad jos paklausa 
per artimiausius 20–30 metų išaugs, jei 
nebus šią tendenciją stabdančių politikos 
veiksmų. Kaip siūloma Komisijos Europos 
klimato kaitos programoje (EKKP), yra 

(5) Pripažįstama, kad valstybių narių 
ekonominės veiklos energijos imlumo 
mažinimas labai prisideda prie aplinkos 
apsaugos Bendrijoje ir už jos ribų, nes 
sunaudojama mažiau importuojamų 
žaliavų. Elektros energijos paklausa yra 
greičiausiai auganti energijos vartojimo 
kategorija, ir numatoma, kad jos paklausa 
per artimiausius 20–30 metų išaugs. Kaip 
siūloma Komisijos Europos klimato kaitos 
programoje (EKKP), energijos vartojimo 
mažinimas, kartu su efektyvesne energijos 
gamyba, yra vienas iš aplinkos apsaugos 
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įmanoma ženkliai sumažinti energijos 
vartojimą. Klimato kaita yra vienas iš 
Šeštosios Bendrijos aplinkos apsaugos 
veiksmų programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1600/2002/EB, prioritetų. Energijos 
taupymas yra ekonomiškiausias būdas 
didinti tiekimo patikimumą ir mažinti 
priklausomybę nuo importo. Todėl reikia 
priimti svarias paklausos valdymo 
priemones ir siekius.

prioritetų. Energijos taupymas yra 
ekonomiškiausias būdas didinti tiekimo 
patikimumą ir mažinti priklausomybę nuo 
importo. Taigi reikia priimti svarias 
energijos ir paklausos valdymo priemones 
ir planinius rodiklius.

Or. pl

Pagrindimas

Valstybių narių ekonominės veiklos energijos imlumo mažinimas ir efektyvesnė energijos 
gamyba – tai veiksmingos priemonės siekiant apsaugoti aplinką ir sumažinti mūsų 
priklausomybę nuo importo. Per kitus 20–30 metų neišvengiamai didės energijos vartojimas, 
nepaisant visų pastangų ją taupyti. Taigi svarbiausia ne tik mažinti ekonominės veiklos 
energijos imlumą, bet ir plėsti naujų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą.

Pakeitimas 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Laikoma, kad energijos vartojimo 
efektyvumo didinimas, įskaitant ir 
galimybę efektyviau vartoti galutinę 
elektros energiją, įneš svarų indėlį 
įgyvendinant šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijų mažinimo Bendrijoje siekius. 
Elektros energijos paklausa yra greičiausiai 
auganti galutinio energijos vartojimo 
kategorija, ir numatoma, kad jos paklausa 
per artimiausius 20–30 metų išaugs, jei 
nebus šią tendenciją stabdančių politikos 
veiksmų. Kaip siūloma Komisijos Europos 
klimato kaitos programoje (EKKP), yra 
įmanoma ženkliai sumažinti energijos 
vartojimą. Klimato kaita yra vienas iš 
Šeštosios Bendrijos aplinkos apsaugos 

(5) Laikoma, kad energijos ir išteklių 
vartojimo efektyvumo didinimas, įskaitant 
ir galimybę efektyviau vartoti galutinę 
elektros energiją, įneš svarų indėlį 
įgyvendinant šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijų mažinimo Bendrijoje siekius, 
taip pat įgyvendinti Tematinės gamtinių 
išteklių strategijos tikslus. Elektros 
energijos paklausa yra greičiausiai auganti 
galutinio energijos vartojimo kategorija, ir 
numatoma, kad jos paklausa per 
artimiausius 20–30 metų išaugs, jei nebus 
šią tendenciją stabdančių politikos 
veiksmų. Kaip siūloma Komisijos Europos 
klimato kaitos programoje (EKKP), yra 
įmanoma ženkliai sumažinti energijos 
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veiksmų programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1600/2002/EB, prioritetų. Energijos 
taupymas yra ekonomiškiausias būdas 
didinti tiekimo patikimumą ir mažinti 
priklausomybę nuo importo. Todėl reikia 
priimti svarias paklausos valdymo 
priemones ir siekius.

vartojimą. Klimato kaita yra vienas iš 
Šeštosios Bendrijos aplinkos apsaugos 
veiksmų programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 
1600/2002/EB1, prioritetų. Energijos 
taupymas yra ekonomiškiausias būdas 
didinti tiekimo patikimumą ir mažinti 
priklausomybę nuo importo. Todėl reikia 
priimti svarias paklausos valdymo 
priemones ir siekius.

Daugelyje mokslinių tyrimų ataskaitose ir 
Teminėje gamtinių išteklių strategijoje 
atskleistas poreikis efektyviau naudoti 
išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu paminėti Teminę gamtinių išteklių strategiją, nes joje pateikiami pagrindiniai 
argumentai, kodėl Ekologinio projektavimo direktyva turėtų būti taikoma plačiau, o ne vien 
siekiant efektyviau naudoti energiją.

Pakeitimas 21
Anders Wijkman

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 jo 
gyvavimo ciklą nulemia būtent šis tarpsnis. 
Remiantis funkciniu požiūriu daugelio 
gaminių srityse suteikiama galimybė kur 
kas efektyviau naudoti išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2 pakeitimo pagrindimą. Funkcinis mąstymas, iš esmės siekiant gaminius paversti 
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paslaugomis, turi daug galimybių daugelio gaminių srityse.

Pakeitimas 22
Urszula Krupa

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 energijos 
imlumą, taip pat ir didžiumą su ja susijusių 
išlaidų, įskaitant aplinkos apsaugos 
išlaidas, nulemia būtent šis tarpsnis.

Or. pl

Pagrindimas

Su gaminiu susiję išlaidos tiesiogiai priklauso nuo jo energijos imlumo. Bendros aplinkos 
apsaugos išlaidos gali būti apskaičiuotos projektavimo etape.

Pakeitimas 23
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Reikėtų sukurti nuoseklią sistemą su 
energija susijusių gaminių  ekologinio 
projektavimo reikalavimams Bendrijoje 
taikyti, kad būtų užtikrintas laisvas tokių 
gaminių, atitinkančių šiuos reikalavimus, 
judėjimas ir būtų pagerintas bendras 
poveikis aplinkai. Tokie Bendrijos 
reikalavimai turėtų atsižvelgti į sąžiningos 
konkurencijos ir tarptautinės prekybos 
principus.

(7) Reikėtų sukurti nuoseklią sistemą su 
energija susijusių gaminių ekologinio 
projektavimo reikalavimams Bendrijoje 
taikyti, kad būtų sumažintas jų bendras 
poveikis aplinkai. Tokie Bendrijos 
reikalavimai turėtų atsižvelgti į sąžiningos 
konkurencijos ir tarptautinės prekybos 
principus.

Or. pl
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Pagrindimas

Regis, pagrindinis ekologinio projektavimo tikslas – sumažinti su energija susijusių gaminių 
poveikį aplinkai.  

Pakeitimas 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

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 
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 ir 
išteklių vartojimo efektyvumą prisidedama 
prie didesnio energijos tiekimo 
patikimumo ir sumažina gamtinių išteklių 
poreikį, o tai yra pagrindas racionaliai 
ekonominei veiklai, taigi ir tvariam 
vystymuisi.

Or. en

Pakeitimas 25
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybė narė, kuri mano esant 
būtina išlaikyti nacionalines nuostatas 
vadovaujantis svarbiu poreikiu saugoti 
aplinką arba įvesti naujas nuostatas dėl 
su aplinkos apsauga susijusių naujų 
mokslinių įrodymų dėl tai valstybei narei 

Išbraukta.
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būdingos problemos, kylančios priėmus 
taikytiną įgyvendinimo priemonę, gali tai 
padaryti laikydamasi Sutarties 
95 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių sąlygų, 
numatančių būtinybę iš anksto praneši 
Komisijai ir gauti jos pritarimą.

Or. pl

Pakeitimas 26
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybė narė, kuri mano esant būtina 
išlaikyti nacionalines nuostatas 
vadovaujantis svarbiu poreikiu saugoti 
aplinką arba įvesti naujas nuostatas dėl su 
aplinkos apsauga susijusių naujų mokslinių 
įrodymų dėl tai valstybei narei būdingos 
problemos, kylančios priėmus taikytiną 
įgyvendinimo priemonę, gali tai padaryti 
laikydamasi Sutarties 95 straipsnio 4, 5 ir 
6 dalių sąlygų, numatančių būtinybę iš 
anksto praneši Komisijai ir gauti jos 
pritarimą.

(10) Valstybė narė, kuri mano esant būtina 
išlaikyti nacionalines nuostatas 
vadovaujantis svarbiu poreikiu saugoti 
aplinką arba įvesti naujas nuostatas dėl su 
aplinkos apsauga susijusių naujų mokslinių 
įrodymų dėl tai valstybei narei būdingos 
problemos, kylančios priėmus taikytiną 
įgyvendinimo priemonę, gali tai padaryti 
laikydamasi Sutarties 95 straipsnio 4, 5 ir 
6 dalių sąlygų, numatančių būtinybę iš 
anksto pranešti Komisijai ir gauti jos 
pritarimą, jei nė viena iš minėtųjų 
nacionalinių nuostatų netrukdo derinimui 
arba vidaus rinkos veikimui.

Or. en

Pagrindimas

Taikant ekologinio projektavimo direktyvą valstybės narės neturi būti skatinamos priimti 
nepriklausomas priemones, kurios menkintų direktyvos derinimo tikslą ar trikdytų vidaus 
rinką.
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Pakeitimas 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant iš tobulesnio projektavimo 
gauti kuo didesnę aplinkosauginę naudą 
gali tekti informuoti vartotojus apie su 
energija susijusių gaminių  ekologines 
charakteristikas ir aplinkosauginį 
veiksmingumą ir patarti jiems, kaip naudoti 
gaminį aplinkai nežalingu būdu.

(11) Siekiant iš tobulesnio projektavimo 
gauti kuo didesnę aplinkosauginę naudą be 
galo svarbu informuoti vartotojus apie 
gaminių ekologines charakteristikas ir 
aplinkosauginį veiksmingumą ir patarti 
jiems, kaip naudoti gaminį aplinkai 
nežalingu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Tvarios gamybos ir vartojimo esminis bruožas – informuoti vartotojus. Ši politika bus 
veiksminga tik tada, jei vartotojai gerai žino galimas pasirinktis ir kaip naudoti atitinkamus 
gaminius ir siūlomas paslaugas.

Pakeitimas 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Ši direktyva, kuri remiasi Komisijos 
komunikatu dėl integruotos produktų 
politikos (COM(2003)0302), turėtų 
skatinti alternatyvius verslo modelius, 
pagal kuriuos per visą gaminių ir 
paslaugų gyvavimo ciklą skatinamas jų 
aplinkosauginis veiksmingumas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2 pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 29
Urszula Krupa

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) Energijos imlumo ir atliekų 
susidarymo gamybos, gaminių naudojimo 
ir perdirbimo procese mažinimą reikėtų 
laikyti aplinkosaugos prioritetiniu tikslu iki 
kol bus priimtas darbo planas.

Or. pl

Pagrindimas

Geriausias ir veiksmingiausias aplinkos apsaugos būdas – mažinti gaminio energijos imlumą 
visais gyvavimo ciklo etapais. 

Pakeitimas 30
Marie-Noëlle Lienemann

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. Visais atvejais 
reikėtų įvertinti bendrą su gaminiu 
susijusį anglies dvideginio išmetimą ir į jį 
atsižvelgti ekologinio projektavimo 
procese.

Or. fr
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Pagrindimas

Akivaizdu, kad vien tik energijos vartojimo savybių nepakaks siekiant skatinti metodus, 
kuriuos taikant mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas; siekiant skatinti 
gaminius, kurie turi nedidelį poveikį klimato kaitai, reikia atsižvelgti į bendrą su gaminiu 
susijusį anglies dvideginio išmetimą, taip pat ir vartotojai turėtų būti informuoti apie šį 
išmetimą kiekviename gaminio gyvavimo ciklo būvio etape.

Pakeitimas 31
Satu Hassi

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 vykdymo, taip 
pat į Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 
pasiekti, kad 20 proc. veiksmingiau būtų 
naudojama energija, 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.

Or. en
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Pakeitimas 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Pirmenybę reikėtų teikti 
alternatyviems veiksmams, pavyzdžiui, 
pramonės savireguliacijai, jeigu galima 
tikėtis, kad tokie veiksmai leis siekti 
politikos tikslų greičiau arba pigiau negu 
privalomi reikalavimai. Teisėkūros 
priemonių gali prireikti ten, kur rinkos 
jėgoms nepavyks veikti teisinga kryptimi 
arba pakankamai sparčiai.

(17) Pirmenybę reikėtų teikti 
alternatyviems veiksmams, pavyzdžiui, 
pramonės savireguliacijai, jeigu galima
tikėtis, kad tokie veiksmai leis siekti 
politikos tikslų greičiau arba pigiau negu 
privalomi reikalavimai. Pramonės 
sektorius reikėtų skatinti rengti 
savireguliacijos pasiūlymus. Teisėkūros 
priemones reikėtų taikyti tik tada, kai 
rinkos jėgoms nepavyks veikti teisinga 
kryptimi arba pakankamai sparčiai. 

Or. en

Pagrindimas

Savireguliacija sektoriaus viduje gali suteikti galimybę rentabiliai didinti energijos ir išteklių 
naudojimo efektyvumą. Reikėtų skatinti pramonės rodomą iniciatyvą.

Pakeitimas 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Pirmenybę reikėtų teikti 
alternatyviems veiksmams, pavyzdžiui, 
pramonės savireguliacijai, jeigu galima 
tikėtis, kad tokie veiksmai leis siekti 
politikos tikslų greičiau arba pigiau negu 
privalomi reikalavimai. Teisėkūros 
priemonių gali prireikti ten, kur rinkos 
jėgoms nepavyks veikti teisinga kryptimi 
arba pakankamai sparčiai.

(17) Pirmenybę reikėtų teikti 
alternatyviems veiksmams, pavyzdžiui, 
pramonės savireguliacijai, jeigu galima 
tikėtis, kad tokie veiksmai leis siekti 
politikos tikslų greičiau arba pigiau negu 
privalomi reikalavimai. Pramonės 
sektorius reikėtų skatinti rengti 
savireguliacijos pasiūlymus. Teisėkūros 
priemones reikėtų taikyti tik tada, kai 
rinkos jėgoms nepavyks veikti teisinga 
kryptimi arba pakankamai sparčiai.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad sparti pažanga siekiant didesnio tvarumo tikėtina imantis savanoriškų 
veiksmų. Su energija susijusių gaminių sektoriai, kurie negali arba nenori parengti 
savireguliacijos priemones, ilgainiui turės taikyti jiems nustatytas įgyvendinimo priemones, 
tačiau toks požiūris neturėtų reikšti, kad reikėtų trukdyti taikyti savanorišką savireguliaciją, 
kurią turi parengę kiti su energija susiję sektoriai, priešingai, ją reikia aktyviai skatinti. 

Pakeitimas 34
Urszula Krupa

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 būtų daug ir ji būtų lengvai 
prieinama, jei nebūtų nereikalingos 
biurokratijos, būtų vengiama papildomų 
ir neproporcingai didelių, palyginti su 
nustatytais ekologinio projektavimo 
tikslais, išlaidų ir būtų nustatyti ilgesni šių 
nuostatų įgyvendinimo terminai.

Or. pl

Pagrindimas

MVĮ ir labai mažos įmonės itin jautriai reaguoja į teisės aktų nuostatų pokyčius, dėl kurių 
kyla papildomų išlaidų ir biurokratinių kliūčių. Gerai apgalvotos paramos priemonės yra 
naudingos ir veiksmingos. Todėl priemonės neturėtų apsiriboti prieigos prie informacijos 
suteikimu, nes tai tik pirmas prisitaikymo prie naujų MVĮ darbo sąlygų proceso etapas.
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Pakeitimas 35
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Su energija susiję gaminiai  , 
tenkinantys ekologinio projektavimo 
reikalavimus, kuriuos nustato šios 
direktyvos įgyvendinimo priemonės, turėtų 
būti pažymėti „CE“ ženklu ir turėti užrašą 
su atitinkama informacija, kad galėtų būti 
pateikti į vidaus rinką ir joje laisvai judėtų. 
Įgyvendinimo priemones būtina griežtai 
vykdyti, siekiant mažinti reguliuojamų su 
energija susijusių gaminių  poveikį 
aplinkai ir užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją.

(22) Su energija susiję gaminiai, 
tenkinantys ekologinio projektavimo 
reikalavimus, kuriuos nustato šios 
direktyvos įgyvendinimo priemonės, turėtų 
būti pažymėti „CE“ ženklu ir turėti užrašą 
su atitinkama informacija, kad galėtų būti 
pateikti į vidaus rinką ir joje laisvai judėtų.

Or. pl

Pagrindimas

Griežtas įgyvendinimo priemonių taikymas nesiderina su principais, kuriais pagrįstos 
priemonės, kurias taikant siekiama ekologinio projektavimo tikslų, kaip nurodyta 17, 18 ir 19 
konstatuojamose dalyse, kuriose aptariamos savireguliacijos priemonės.

Pakeitimas 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Su energija susiję gaminiai  , 
tenkinantys ekologinio projektavimo 
reikalavimus, kuriuos nustato šios 
direktyvos įgyvendinimo priemonės, turėtų 
būti pažymėti „CE“ ženklu ir turėti užrašą 
su atitinkama informacija, kad galėtų būti 
pateikti į vidaus rinką ir joje laisvai judėtų.
Įgyvendinimo priemones būtina griežtai 
vykdyti, siekiant mažinti reguliuojamų su 

(22) Su energija susiję gaminiai, 
tenkinantys ekologinio projektavimo 
reikalavimus, kuriuos nustato šios 
direktyvos įgyvendinimo priemonės arba 
savireguliacijos priemonės, turėtų būti 
pažymėti „CE“ ženklu ir turėti užrašą su 
atitinkama informacija, kad galėtų būti 
pateikti į vidaus rinką ir joje laisvai judėtų.
Įgyvendinimo priemones būtina griežtai 
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energija susijusių gaminių  poveikį aplinkai 
ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

vykdyti, siekiant mažinti reguliuojamų su 
energija susijusių gaminių poveikį aplinkai 
ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad gaminiai, kurie atitinka patvirtintų savireguliacijos priemonių 
reikalavimus, būtų pripažįstami rinkoje taip pat, kaip pripažįstami įgyvendinimo priemonių 
reikalavimus atitinkantys gaminiai.

Pakeitimas 37
Marie-Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Su energija susiję gaminiai  , 
tenkinantys ekologinio projektavimo 
reikalavimus, kuriuos nustato šios 
direktyvos įgyvendinimo priemonės, turėtų 
būti pažymėti „CE“ ženklu ir turėti užrašą 
su atitinkama informacija, kad galėtų būti 
pateikti į vidaus rinką ir joje laisvai judėtų. 
Įgyvendinimo priemones būtina griežtai 
vykdyti, siekiant mažinti reguliuojamų su 
energija susijusių gaminių  poveikį 
aplinkai ir užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją.

(22) Energiją naudojantys gaminiai, 
tenkinantys ekologinio projektavimo 
reikalavimus, kuriuos nustato šios 
direktyvos įgyvendinimo priemonės, turėtų 
būti pažymėti „CE“ ženklu ir turėti užrašą 
su atitinkama informacija, visų pirma dėl 
su gaminiu susijusio anglies dvideginio 
išmetimo, kad galėtų būti pateikti į vidaus 
rinką ir joje laisvai judėtų. Įgyvendinimo 
priemones būtina griežtai vykdyti, siekiant 
mažinti reguliuojamų energiją 
naudojančių gaminių poveikį aplinkai ir 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

Or. fr

Pagrindimas

Akivaizdu, kad vien tik energijos vartojimo savybių nepakaks siekiant skatinti metodus, 
kuriuos taikant mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas; siekiant skatinti 
gaminius, kurie turi nedidelį poveikį klimato kaitai, reikia atsižvelgti į bendrą su gaminiu 
susijusį anglies dvideginio išmetimą, taip pat ir vartotojai turėtų būti informuoti apie šį 
išmetimą kiekviename gaminio gyvavimo ciklo būvio etape.
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Pakeitimas 38
John Bowis

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 39
Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei galiojantys teisės aktai apima visus 
šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus 
ar jų dalį, pirmenybė teikiama šiems 
galiojantiems teisėms aktams. 

Or. en

Pagrindimas

Įstatymų leidėjas turėtų vengti painiavos ir sutampančių teisės aktų. Kai kurie sektoriai jau 
yra tinkamai reglamentuojami konkrečiais teisės aktais. Laikantis neseniai priimtoje naujoje 

Adlib Express Watermark



AM\766500LT.doc PE418.286v02-0023/52 AM\

LT

teisinėje sistemoje minimų principų, visų pirma turi būti taikomi specialūs su gaminiu susiję 
teisės aktai.

Pakeitimas 40
Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pagal užsakymą pagamintiems 
gaminiams ši direktyva netaikoma.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia direktyva numatoma nustatyti 
reikalavimus, kuriuos turės tenkinti su 
energija susiję  gaminiai, kuriems taikomos 

2. Šia direktyva numatoma nustatyti 
reikalavimus, kuriuos turės tenkinti su 
energija susiję  gaminiai, kuriems taikomos 
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įgyvendinimo priemonės, kad šiuos 
gaminius galima būtų pateikti rinkai ir 
(arba) pradėti naudoti. Didindama 
energijos vartojimo efektyvumą ir keldama 
aplinkosaugos lygį ir kartu stiprindama 
energijos tiekimo patikimumą, ji prisideda 
prie tvaraus vystymosi.

įgyvendinimo priemonės, kad šiuos 
gaminius galima būtų pateikti rinkai ir 
(arba) pradėti naudoti. Didindama 
energijos ir išteklių vartojimo efektyvumą 
ir keldama aplinkosaugos lygį ir kartu 
stiprindama energijos tiekimo patikimumą, 
ji prisideda prie tvaraus vystymosi.

Or. en

Pakeitimas 42
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal užsakymą pagamintiems 
prietaisams ši direktyva netaikoma.

Or. de

Pagrindimas

Naujasis vidaus rinkos prekių paketas apima nuostatas dėl nereikalingos naštos MVĮ 
vengimo. Reglamente 765/2008/EC nustatoma, kad pagal užsakymą pagamintiems gaminiams 
ir nedidelės apimties serijinei gamybai nustatomos lengvesnės su atitikties vertinimu 
susijusios techninės ir administravimo sąlygos. Atitikties vertinimas turėtų būti atliekamas 
tokiu būdu, kad nebūtų užkraunama nereikalingos naštos įmonėms.

Pakeitimas 43
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Šios direktyvos nuostatos nepažeidžia 
Bendrijos priemonėse nustatytų nuostatų 
dėl techninių reikalavimų, susijusių su 
aplinkos apsauga.
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Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši direktyva netaikoma keleivinio ar 
krovininio transporto priemonėms.

3. Ši direktyva netaikoma keleivinio ar 
krovininio transporto priemonėms arba 
statybos produktams.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vengti statybų produktams taikomų teisės aktų dubliavimosi, kadangi jiems taikomi 
sudėtingi teisės aktai, kurie jau apima arba netrukus apims visus ekologinio projektavimo 
aspektus:
 Statybos produktų direktyva 89/106/EB (būsimasis Statybos produktų reglamentas COM 

(2008) 311, šiuo metu persvarstomas),
 Direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo (rengiama nauja redakcija),
 Pagrindų direktyva dėl atliekų 2008/98/EB.
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Pakeitimas 45
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1.„ Su energija susijęs  gaminys“ (toliau 
– gaminys) – bet kokia prekė, kurią 
naudojant daroma įtaka energijos 
vartojimui ir  kuri, pateikiama  rinkai ir 
(arba) pradedama  naudoti Europos 
Sąjungoje , įskaitant ir dalis, kurios skirtos 
įkomponuoti į su energija susijusius
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
kurios teikiamos rinkai ir (arba) galutinių 
vartotojų pradedamos naudoti kaip atskiros 
dalys ir kurių aplinkosauginį 
veiksmingumą galima nustatyti atskirai.

1. 1.„ Su energija susijęs  gaminys“ (toliau 
– gaminys) – bet kokia prekė, kurią 
naudojant daroma įtaka energijos 
vartojimui ir  kuri, pateikiama  rinkai ir 
(arba) pradedama  naudoti Europos 
Sąjungoje , įskaitant ir dalis, kurios daro 
įtakos su energija susijusio gaminio 
energijos sunaudojimui ir kurios skirtos 
įkomponuoti į su energija susijusius
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
kurios teikiamos rinkai ir (arba) galutinių 
vartotojų pradedamos naudoti kaip atskiros 
dalys ir kurių aplinkosauginį 
veiksmingumą galima nustatyti atskirai.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas reikalingas siekiant išvengti, kad dalims, skirtoms įkomponuoti į su energija 
susijusius gaminius ir kurių charakteristikos nedaro jokios įtakos su energija susijusio 
gaminio energijos sunaudojimui, nebūtų taikomi šios direktyvos reikalavimai. 

Vis dėlto, prieš išplečiant šios direktyvos taikymo sritį, reikėtų sutelkti pastangas siekiant, kad 
būtų geriau integruotos įvairios reguliavimo priemonės ir panaudoti šių priemonių sąveikos 
privalumai, ir užtikrinant, kad visos valstybės narės šias priemones įgyvendintų vienodai. 

Pakeitimas 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1.„ Su energija susijęs  gaminys“ (toliau 
– gaminys) – bet kokia prekė, kurią 

1. „ Su energija susijęs gaminys“ (toliau –
gaminys) – bet kokia prekė, kurią 
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naudojant daroma įtaka energijos 
vartojimui ir  kuri, pateikiama  rinkai ir 
(arba) pradedama  naudoti Europos 
Sąjungoje , įskaitant ir dalis, kurios skirtos 
įkomponuoti į su energija susijusius
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
kurios teikiamos rinkai ir (arba) galutinių 
vartotojų pradedamos naudoti kaip atskiros 
dalys ir kurių aplinkosauginį 
veiksmingumą galima nustatyti atskirai.

naudojant daroma didelė įtaka energijos 
vartojimui ir kuri, pateikiama rinkai ir 
(arba) pradedama naudoti Europos 
Sąjungoje, įskaitant ir dalis, kurios skirtos 
įkomponuoti į su energija 
susijusius gaminius, kuriems taikoma ši 
direktyva, ir kurios teikiamos rinkai ir 
(arba) galutinių vartotojų pradedamos 
naudoti kaip atskiros dalys ir kurių 
aplinkosauginį veiksmingumą galima 
nustatyti atskirai.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlyta apibrėžtis labai nekonkreti, ją reikėtų apriboti taip, kad ši direktyva būtų taikoma 
tik gaminiams, darantiems didelę įtaką energijos vartojimui. Tai atitinka pagrindinį tikslą 
užtikrinti poveikio aplinkai ir gerinimo galimybės proporcingumą.

Pakeitimas 47
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1.„ Su energija susijęs  gaminys“ (toliau 
– gaminys) – bet kokia prekė, kurią 
naudojant daroma įtaka energijos 
vartojimui ir  kuri, pateikiama  rinkai ir 
(arba) pradedama  naudoti Europos 
Sąjungoje, gali veikti numatyta paskirtimi 
tik gaudamas energiją (elektrą, iškastinį 
organinį kurą ir atsinaujinančius energijos 
šaltinius), arba gaminys, kuris tą energiją 
generuoja, perduoda ir matuoja, įskaitant ir 
dalis, kurios skirtos įkomponuoti į su 
energija susijusius  gaminius, kuriems 
taikoma ši direktyva, ir kurios teikiamos 
rinkai ir (arba) galutinių vartotojų 
pradedamos naudoti kaip atskiros dalys ir 
kurių aplinkosauginį veiksmingumą galima 
nustatyti atskirai.

1. 1.„ Su energija susijęs  gaminys“ (toliau 
– gaminys) – bet kokia prekė, kurios 
energijos sunaudojimą gamybos proceso 
metu galima suskaičiuoti ir (arba) kurią 
naudojant daroma įtaka energijos 
vartojimui ir kuri, pateikiama rinkai ir 
(arba) pradedama naudoti Europos 
Sąjungoje, įskaitant ir dalis, kurios skirtos 
įkomponuoti į su energija susijusius 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
kurios teikiamos rinkai ir (arba) galutinių 
vartotojų pradedamos naudoti kaip atskiros 
dalys ir kurių aplinkosauginį 
veiksmingumą galima nustatyti atskirai.
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti energijos vartojimą gamybos proceso metu.

Pakeitimas 48
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. „Poveikis aplinkai“ – bet koks aplinkos 
pokytis, kurį visiškai arba iš dalies sukelia 
gaminys  per savo gyvavimo ciklą.

12. „Poveikis aplinkai“ – bet koks iš 
anksto numatomas arba nustatomas 
aplinkos pokytis, kurį visiškai arba iš dalies 
sukelia gaminys per savo gyvavimo 
ciklą, t. y. kai jis gaminamas, naudojamas 
ar išmetamas.

Or. pl

Pagrindimas

Jei nesuvokiame pokyčio, reaguodami į jį negalime imtis racionalių veiksmų. Gaminio 
gyvavimo ciklas apima daug etapų, ir įprastai manoma, kad gaminiai daro poveikį tik 
naudojimo etapu. Turint mintyje tai, kad į ekologinio projektavimo tikslus atsižvelgiama nuo 
projektavimo etapo, logiška, kad jie apimtų visą gaminio gyvavimo ciklą.

Pakeitimas 49
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a. „Didelis poveikis aplinkai“ – poveikis 
aplinkai, atsirandantis dėl gaminių, 
atitinkančių visus 15 straipsnio 2 dalyje 
nustatytus kriterijus.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, ką reiškia „didelis poveikis aplinkai“.

Pakeitimas 50
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. „Gyvavimo ciklas“ – iš eilės einantys ir 
tarpusavyje susiję gaminio  būvio tarpsniai 
nuo žaliavos panaudojimo iki galutinio 
pašalinimo.

13. „Gyvavimo ciklas“ – iš eilės einantys ir 
tarpusavyje susiję gaminio  būvio tarpsniai 
nuo žaliavos panaudojimo iki galutinio 
pašalinimo arba pakartotinio naudojimo 
arba perdirbimo.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka, susijusi su visu gyvavimo ciklu turėtų būti pakeista. Labai dažnai gaminiai, kurių 
naudingumo laikotarpis baigėsi, gali būti naudojami pakartotinai arba perdirbami ir 
panaudojami naujuose gaminiuose.

Pakeitimas 51
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. „Gyvavimo ciklas“ – iš eilės einantys ir 
tarpusavyje susiję gaminio  būvio tarpsniai 
nuo žaliavos panaudojimo iki galutinio 
pašalinimo.

13.  „Gyvavimo ciklas“ – iš eilės einantys 
ir tarpusavyje susiję gaminio  būvio 
tarpsniai nuo energijos ir žaliavos 
panaudojimo gamybos procese, energijos 
naudojimo transportuojant ir platinant ir 
vartojimo etape, galimo pakartotinio 
naudojimo arba perdirbimo iki energijos 
panaudojimo arba energijos išgavimo 
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galutinio pašalinimo metu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad apimamas energijos panaudojimas, gamybos procesas, 
transportavimas arba platinimas ir pakartotinis naudojimas arba perdirbimas.

Pakeitimas 52
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. „Energijos iš atliekų gamyba“ –
degiųjų atliekų naudojimas siekiant 
generuoti energiją, jas tiesiogiai deginant 
vienas ar su kitomis atliekomis, bet 
išgaunant šilumą.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność, natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.
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Pakeitimas 53
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. „Energijos iš atliekų gamyba“ –
degiųjų atliekų naudojimas siekiant 
generuoti energiją, jas tiesiogiai deginant 
vienas ar su kitomis atliekomis, bet 
išgaunant šilumą.

16. „Dalinė energijos iš atliekų gamyba 
deginant“ – degiųjų atliekų perdirbimas
jas tiesiogiai deginant vienas ar su kitomis 
atliekomis, bet išgaunant dalį energijos 
šilumos pavidalu.

Or. pl

Pagrindimas

Dalykus reikėtų vadinti tikrais jų vardais. Atliekų deginimas negali būti pateikiamas kaip 
energijos iš atliekų gamyba, nes tai tėra atliekų perdirbimo priemonė, nekalbant apie didelį 
pavojų, kurį tai kelia aplinkai.  Dėl energijos, pagamintos deginant atliekas, išgavimo 
neišvengiamai atsiranda didesnis išmetamų dujų toksiškumas, nes vyksta antrinė jų toksiškų 
sudėtinių dalių sintezė dėl šilumos  surinkimo sumažėjusioje temperatūroje. 

Pakeitimas 54
Marie-Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20.„Ekologinis profilis“ – sąnaudų ir 
išeigos (pvz., medžiagų, emisijų ir atliekų), 
susijusių su gaminiu  per jo gyvavimo 
ciklą, turinčių pastebimą poveikį aplinkai ir 
išreikštų fizikiniais dydžiais, kuriuos 
galima išmatuoti, aprašas pagal 
įgyvendinimo priemonę, taikomą 
gaminiui .

20.„Ekologinis profilis“ – sąnaudų ir 
išeigos (pvz., medžiagų, emisijų ir atliekų), 
susijusių su energiją vartojančiu gaminiu
per jo gyvavimo ciklą, turinčių pastebimą 
poveikį aplinkai ir išreikštų fizikiniais 
dydžiais, kuriuos galima išmatuoti, 
įskaitant išmetamą anglies dvideginį,
aprašas pagal įgyvendinimo priemonę, 
taikomą energiją vartojančiam gaminiui .

Or. fr
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Pagrindimas

Akivaizdu, kad vien tik energijos vartojimo savybių nepakaks siekiant skatinti metodus, 
kuriuos taikant mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas; reikia atsižvelgti į 
bendrą dėl gaminio atsirandantį anglies dvideginio išmetimą ir vartotojai taip pat turėtų būti 
informuoti apie šį išmetimą kiekviename gaminio gyvavimo ciklo būvio tarspnyje, kad būtų 
skatinami gaminiai, kurie turi nedidelį poveikį klimato kaitai.

    

Pakeitimas 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

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 
bendro poveikio aplinkai viso jo gyvavimo 
ciklo metu valdymo rezultatas, užfiksuotas 
techninėje dokumentacijoje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad vertinant gaminio aplinkosauginį veiksmingumą turi būti atsižvelgiama į 
gyvavimo ciklą.

Pakeitimas 56
Urszula Krupa

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, 
kurio pasekmė yra šio gaminio poveikio 
aplinkai sumažinimas per visą jo 
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gyvavimo ciklą arba jo gyvavimo ciklo 
tarpsniuose.

Or. pl

Pagrindimas

„Aplinkosauginis veiksmingumas“ negali būti apribotas gaminio technine dokumentacija, bet 
turi suteikti tikros naudos aplinkai. Kitaip ši formuluotė būtų tik banalybė, o pastangų 
rezultatas būtų aplinkos apsaugos išlaidų padidėjimas lyginant su visomis išlaidomis 
atitinkamam gaminiui.

Pakeitimas 57
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

21. „Aplinkosauginis veiksmingumas“ 
(gaminio) – gamintojo vykdyto gaminio 
bendro poveikio aplinkai viso jo gyvavimo 
ciklo metu valdymo rezultatas, užfiksuotas 
techninėje dokumentacijoje.

Or. en

Pagrindimas

Europos chemijos pramonės taryba (CEFIC) remia būtinybės atsižvelgti į pilną gyvavimo 
ciklą vertinant aplinkosauginį veiksmingumą įtraukimą.

Pakeitimas 58
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22. „Aplinkosauginio veiksmingumo 
gerinimas“ – tai gaminio aplinkosauginio 

22. „Aplinkosauginio veiksmingumo 
gerinimas“ – tai nuolatinis gaminio
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veiksmingumo didinimo iš vienos gaminio 
kartos į kitą procesas, tačiau nebūtinai 
vienu metu visais gaminio aplinkosaugos 
aspektais.

poveikio aplinkai mažinimas iš vienos 
gaminio kartos į kitą, tačiau nebūtinai 
vienu metu visais gaminio aplinkosaugos 
aspektais.

Or. pl

Pagrindimas

Aplinkosauginio veiksmingumo gerinimas neturėtų būti biurokratinė formuluotė, atspindėta 
techninės dokumentacijos pokyčiuose, bet tikras, kiekybiškai išmatuojamas gaminio poveikio 
aplinkai mažinimas.

Pakeitimas 59
Marie-Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatyti bendrą dėl gaminio 
atsirandantį anglies dvideginio išmetimą, 
jei gaminys teikiamas į rinką arba 
naudojamas Europos Sąjungoje,

Or. fr

Pagrindimas

Akivaizdu, kad vien tik energijos vartojimo savybių nepakaks siekiant skatinti metodus, 
kuriuos taikant mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas; reikia atsižvelgti į 
bendrą dėl gaminio atsirandantį anglies dvideginio išmetimą ir vartotojai taip pat turėtų būti 
informuoti apie šį išmetimą kiekviename gaminio gyvavimo ciklo būvio tarspnyje, kad būtų 
skatinami gaminiai, kurie turi nedidelį poveikį klimato kaitai.
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Pakeitimas 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pateikiant rinkai ir (arba) pradedant 
naudoti gaminį , kuriam taikomos 
įgyvendinimo priemonės, ant jo tvirtinamas 
CE atitikties ženklas ir išduodama atitikties 
deklaracija, kuriais gamintojas ar jo 
įgaliotas atstovas užtikrina ir deklaruoja, 
kad gaminys  atitinka visas taikytinos 
įgyvendinimo priemonės nuostatas.

1. Prieš pateikiant rinkai ir (arba) pradedant 
naudoti gaminį , kuriam taikomos 
įgyvendinimo priemonės arba 
savireguliacijos priemonės, ant jo 
tvirtinamas CE atitikties ženklas ir 
išduodama atitikties deklaracija, kuriais 
gamintojas ar jo įgaliotas atstovas užtikrina 
ir deklaruoja, kad gaminys  atitinka visas 
taikytinos įgyvendinimo priemonės 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 61
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pateikiant rinkai ir (arba) pradedant 
naudoti gaminį , kuriam taikomos 
įgyvendinimo priemonės, ant jo tvirtinamas 
CE atitikties ženklas ir išduodama atitikties 
deklaracija, kuriais gamintojas ar jo 
įgaliotas atstovas užtikrina ir deklaruoja, 
kad gaminys  atitinka visas taikytinos 
įgyvendinimo priemonės nuostatas.

1. Prieš pateikiant rinkai ir (arba) pradedant 
naudoti gaminį , kuriam taikomos 
įgyvendinimo priemonės arba 
savireguliacijos priemonės, ant jo 
tvirtinamas CE atitikties ženklas ir 
išduodama atitikties deklaracija, kuriais 
gamintojas ar jo įgaliotas atstovas užtikrina 
ir deklaruoja, kad gaminys  atitinka visas 
taikytinos įgyvendinimo priemonės 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su siūlomu 2 pakeitimu.

Adlib Express Watermark



AM\766500LT.doc PE418.286v02-0036/52 AM\

LT

Pakeitimas 62
Marie-Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis
Laisvas judėjimas

Išbraukta.

1. Valstybės narės savo teritorijose 
nedraudžia, neriboja ir netrukdo pateikti 
rinkai arba pradėti naudoti gaminį
remdamosi ekologinio projektavimo 
reikalavimais, taikytinais tiems I priedo 
1 dalyje nurodytiems ekologinio 
projektavimo kriterijams, kuriuos apima 
atitinkama įgyvendinimo priemonė, jeigu 
gaminys  atitinka taikomos įgyvendinimo 
priemonės nuostatas ir yra pažymėtas CE 
ženklu, kaip nurodyta 5 straipsnyje.
2. Valstybės narės savo teritorijose 
nedraudžia, neriboja ir netrukdo pateikti 
rinkai arba pradėti naudoti gaminį  , 
pažymėtą CE ženklu, kaip nurodyta 5 
straipsnyje, remdamosi ekologinio 
projektavimo reikalavimais, taikytinais 
I priedo 1 dalyje nurodytiems ekologinio 
projektavimo kriterijams, jeigu šiuos 
kriterijus apimanti atitinkama 
įgyvendinimo priemonė nenurodo, kad 
ekologinio projektavimo reikalavimas 
nėra būtinas.
3. Valstybės narės netrukdo rodyti 
gaminių  , neatitinkančių taikomos 
įgyvendinimo priemonės nuostatų, pvz., 
prekybos mugėse, parodose ir 
demonstravimo renginiuose, jeigu yra 
aiškiai nurodyta, kad šie gaminiai nebus 
teikiami rinkai ir (arba) pradėti naudoti, 
kol neįgis atitikties.

Or. fr
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Pagrindimas

Akivaizdu, kad vien tik energijos vartojimo savybių nepakaks siekiant skatinti metodus, 
kuriuos taikant mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas; reikia atsižvelgti į 
bendrą dėl gaminio atsirandantį anglies dvideginio išmetimą ir vartotojai taip pat turėtų būti 
informuoti apie šį išmetimą kiekviename gaminio gyvavimo ciklo būvio tarspnyje, kad būtų 
skatinami gaminiai, kurie turi nedidelį poveikį klimato kaitai.

    

Pakeitimas 63
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, ypač 
stiprindamos paramos tinklus ir 
struktūras, kad MVĮ ir labai mažos įmonės 
būtų skatinamos jau projektuodamos 
gaminį įdiegti aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir prisitaikyti prie būsimų 
Europos teisės aktų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad MVĮ ir 
labai mažos įmonės būtų skatinamos jau 
projektuodamos gaminį laikytis aplinkos 
apsaugos principų ir prisitaikyti prie 
būsimų Europos teisės aktų.

Or. pl

Pagrindimas

Jei turi būti įgyvendinami ekologinio projektavimo reikalavimai, jie turi būti aiškiai nustatyti.
Aplinkos apsaugos principus atitinkantis požiūris reiškia visų su gaminiu susijusių aplinkos 
apsaugos išlaidų mažinimą kiekvienu gaminio gyvavimo ciklo tarpsniu.

Pakeitimas 64
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės MVĮ ir labai mažoms 
įmonėms turi suteikti visapusišką paramą, 
susijusią su informacija apie ekologinio 
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projektavimo reikalavimus. Šie 
reikalavimai negali sudaryti naštos, kuri 
būtų neproporcingai didelė ekologinio 
projektavimo tikslų atžvilgiu. Valstybės 
narės pagrįstu atveju gali laikinai leisti 
nukrypimus nuo ypatingai apsunkinančių 
reikalavimų, susijusių su šių tikslų 
siekimu. 

Or. pl

Pagrindimas

MVĮ ir labai mažos įmonės ypač jautrios teisės aktų nuostatų pokyčiams, dėl kurių kyla 
papildomų išlaidų ir biurokratinių kliūčių. Gerai apgalvotos paramos priemonės yra 
naudingos ir veiksmingos. Todėl priemonės neturėtų apsiriboti prieigos prie informacijos 
suteikimu, nes tai tik pirmas žingsnis prisitaikymo prie naujų darbo sąlygų procese.

Pakeitimas 65
Thomas Ulmer

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, kuris 
nereikalauja pernelyg didelių išlaidų, 
pirmiausia atsižvelgiant į:

Or. en

Pagrindimas

Sąnaudų analizė turėtų būti grindžiama visu gaminio gyvavimo ciklu.
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Pakeitimas 66
Marie-Noëlle Lienemann

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 energiją vartojančio
gaminio gyvavimo ciklą ir į visus svarbius 
jo aplinkosaugos aspektus, inter alia, 
energijos vartojimo efektyvumą ir bendrą 
dėl gaminio atsirandantį anglies 
dvideginio išmetimą. 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;

Or. fr

Pagrindimas

Akivaizdu, kad vien tik energijos vartojimo savybių nepakaks siekiant skatinti metodus, 
kuriuos taikant mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas; reikia atsižvelgti į 
bendrą dėl gaminio atsirandantį anglies dvideginio išmetimą ir vartotojai taip pat turėtų būti 
informuoti apie šį išmetimą kiekviename gaminio gyvavimo ciklo būvio tarspnyje, kad būtų 
skatinami gaminiai, kurie turi nedidelį poveikį klimato kaitai.

Pakeitimas 67
Dorette Corbey

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 

a) atsižvelgia į gaminio gyvavimo ciklą, 
įskaitant gamybos procesą, ir į visus 
svarbius jo aplinkosaugos aspektus, inter 
alia, energijos ir išteklių vartojimo 
efektyvumą. Aplinkosaugos aspektų 
analizės išsamumas ir jų gerinimo 
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gaminio  aplinkosaugos aspektais, 
priėmimo neturi pernelyg uždelsti 
neaiškumai dėl kitų aspektų;

pagrįstumas yra proporcingi jų svarbai.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti energijos vartojimą gamybos proceso metu.

Pakeitimas 68
Anders Wijkman

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 ir išteklių vartojimo 
efektyvumą. Aplinkosaugos aspektų 
analizės išsamumas ir jų gerinimo 
pagrįstumas yra proporcingi jų svarbai.

Or. en

Pakeitimas 69
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atlieka analizę, kurioje įvertina poveikį 
aplinkai, vartotojams ir gamintojams, 
įskaitant MVĮ, dėl konkurencingumo, 
įskaitant rinkas už Bendrijos ribų, 
novatoriškumo, rinkos prieinamumo ir 

b) atlieka analizę, kurioje įvertina poveikį 
aplinkai, vartotojams ir gamintojams, 
įskaitant MVĮ ir labai mažas įmones, dėl 
konkurencingumo, įskaitant rinkas už 
Bendrijos ribų, novatoriškumo, rinkos 

Adlib Express Watermark



AM\766500LT.doc PE418.286v02-0041/52 AM\

LT

sąnaudų bei naudos; prieinamumo ir sąnaudų bei naudos;

Or. pl

Pagrindimas

Preambulėje nurodyti tikslai turėtų būti atspindėti nuostatose, susijusiose su ekologinio 
projektavimo tikslų siekimu. Bendrijos ekonomika pagrįsta MVĮ ir mažų ūkinės veiklos 
vykdytojų (labai mažos įmonės) veikla, todėl priimtuose teisės aktuose turėtų būti 
atsižvelgiama į jų interesus.

Pakeitimas 70
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies f punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nustato įgyvendinimo datą (-as), 
tarpsniais suskirstytą arba pereinamąją 
priemonę arba periodus, atsižvelgdama 
visų pirma į galimą poveikį MVĮ arba 
atskiroms produktų grupėms, ir ypač 
kurias gamina MVĮ.

f) nustato įgyvendinimo datą (-as), 
tarpsniais suskirstytą arba pereinamąją 
priemonę arba periodus, atsižvelgdama 
visų pirma į galimą poveikį MVĮ ir labai 
mažoms įmonėms arba atskiroms jų 
gaminamoms produktų grupėms.

Or. pl

Pagrindimas

Preambulėje nurodyti tikslai turėtų būti atspindėti nuostatose, susijusiose su ekologinio 
projektavimo tikslų siekimu. Bendrijos ekonomika pagrįsta MVĮ ir mažų ūkinės veiklos 
vykdytojų (labai mažos įmonės) veikla, todėl priimtuose teisės aktuose turėtų būti 
atsižvelgiama į jų interesus.

Pakeitimas 71
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamasi 15 straipsnyje nurodytų 
kriterijų ir pasikonsultavusi su 

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

18 straipsnyje nurodytu Konsultacijų 
forumu, Komisija ne vėliau kaip 2009 m.
gruodžio 31 d. ir po to kas trejus metus
sudaro darbo plano projektą, kuriame 
atsižvelgiama į tai, kad išplečiama 
taikymo sritis įtraukiant visus su energija 
susijusius gaminius, ir kuris yra viešai 
prieinamas.

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

Darbo plano trejiems ateinantiems metams
projekte pateikiamas galutinis sąrašas 
gaminių grupių, kurios bus laikomos 
prioritetinėmis priimant įgyvendinimo 
priemones.

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

Darbo plano projektas teikiamas Europos 
Parlamentui svarstyti. Europos 
Parlamentas atskirai svarsto kiekvieną 
gaminių grupę. Į galutinį darbo planą 
įtraukiamos tik tos gaminių grupės, 
kurioms pritarė Europos Parlamentas. 
Priimdama įgyvendinimo priemones 
Komisija neturėtų svarstyti jokių kitų 
gaminių grupių. Kitos gaminių grupės 
gali būti pateiktos Europos Parlamentui 
kitame darbo plano projekte, kad 
Parlamentas joms pritartų.

Or. de

Pagrindimas

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten.  
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Pakeitimas 72
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 1 ir 1 a (naujos)

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 2010 m. liepos 6 d. 
sudaro darbo planą, kuris yra viešai 
prieinamas.

Plane turėtų būti nurodytas prioritetinis 
su energija susijusių gaminių, pvz., 
statybos produktų ir valymo priemonių, ir 
vandenį vartojančių gaminių, kurie turėtų 
būti reglamentuojami iki 2012 m. 
remiantis jų daromu poveikiu aplinkai ir 
jų gyvavimo ciklo metu galbūt vykdomais 
patobulinimais, sąrašas.

Or. en

Pakeitimas 73
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iki 2011 m. Komisija sukuria 
įgyvendinimo priemonių rengimo 
metodiką, kurią taikant būtų lengvinamas 
su energija nesusijusių gaminių, įskaitant 
vandenį vartojančius produktus, tekstilės 
gaminius, baldus, statybos produktus ir 
valymo priemones, prioritetų nustatymo 
procesas.

Or. en
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Pagrindimas

Galiojanti įgyvendinimo priemonių rengimo metodika turėtų būti pritaikoma siekiant spręsti 
su energija nesusijusių produktų klausimus.

Pakeitimas 74
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies 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) 
sistemos,

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su siūlomu 22 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, vykdydama savo veiklą, dėl 
kiekvienos įgyvendinimo priemonės 
užtikrina subalansuotą valstybių narių 

Komisija, vykdydama savo veiklą, dėl 
kiekvienos įgyvendinimo priemonės 
užtikrina subalansuotą valstybių narių 

Adlib Express Watermark



AM\766500LT.doc PE418.286v02-0045/52 AM\

LT

atstovų ir visų su tuo gaminiu arba gaminių 
grupe susijusių suinteresuotų šalių, 
pavyzdžiui, pramonės srities, įskaitant ir 
MVĮ bei amatams priskirtinas pramonės 
sritis, profsąjungų, prekybininkų, 
mažmeninių prekiautojų, importuotojų, 
aplinkosaugos grupių ir vartotojų 
organizacijų, dalyvavimą. Šios šalys visų 
pirma padeda apibrėžti ir peržiūrėti 
įgyvendinimo priemones, tirti nustatytų 
rinkos stebėjimo priemonių veiksmingumą 
ir įvertinti savanoriškus susitarimus bei 
kitas savireguliacijos priemones. Šios šalys 
posėdžiauja Konsultacijų forume. Forumo 
darbo tvarkos taisykles nustato Komisija.

atstovų ir visų su tuo gaminiu arba gaminių 
grupe susijusių suinteresuotų šalių, 
pavyzdžiui, pramonės srities, įskaitant ir 
MVĮ bei amatams priskirtinas pramonės 
sritis, profsąjungų, prekybininkų, 
mažmeninių prekiautojų, importuotojų, 
aplinkosaugos grupių ir vartotojų 
organizacijų, dalyvavimą. Šios šalys visų 
pirma padeda apibrėžti ir peržiūrėti 
įgyvendinimo priemones ir atitinkamas 
papildomas priemones, pvz., skatinamus 
alternatyvius verslo modelius, kuriuos 
taikant didinamas gaminių 
aplinkosauginis veiksmingumas viso 
gyvavimo ciklo metu, tirti nustatytų rinkos 
stebėjimo priemonių veiksmingumą ir 
įvertinti savanoriškus susitarimus bei kitas 
savireguliacijos priemones. Šios šalys 
posėdžiauja Konsultacijų forume. Forumo 
darbo tvarkos taisykles nustato Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijų forumas turėtų siekti kuo platesnio dialogo.

Pakeitimas 76
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, taikomas 
pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas 
pagal šią direktyvą ir imasi visų priemonių, 
kurios reikalingos siekiant užtikrinti, kad 
jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios, atsižvelgiant 
į neatitikimo laipsnį ir į Bendrijos rinką 
pateiktų nuostatų neatitinkančių gaminių 
skaičių. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie šias nuostatas ne vėliau kaip iki 

Valstybės narės nustato taisykles, taikomas 
pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas 
pagal šią direktyvą ir imasi visų priemonių, 
kurios reikalingos siekiant užtikrinti, kad 
jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos 
sankcijos turi būti proporcingos 
atsižvelgiant į produkto nepavojingumą, 
taip pat veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios, atsižvelgiant į neatitikimo 
laipsnį ir į Bendrijos rinką pateiktų 
nuostatų neatitinkančių gaminių skaičių. . 
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23 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos ir 
nedelsdamos praneša apie bet kokį 
reikšmingą nuostatų pakeitimą.

Valstybės narės praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ne vėliau kaip iki 23 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos ir nedelsdamos 
praneša apie bet kokį reikšmingą nuostatų 
pakeitimą.

Or. pl

Pagrindimas

Turint mintyje ekologinio projektavimo direktyvos tikslus, nuobaudos turėtų būti skiriamos 
atsižvelgiant į gaminio nepavojingumą, susijusį su šios direktyvos principų pažeidimais, o ne 
atsižvelgiant į kitas taisykles, kurių pagrindinis tikslas – apsaugoti vartotojus nuo realaus 
pavojaus, kuris kyla pateikus į rinką potencialiai nesaugius gaminius. Nuobauda turi būti 
proporcinga atsižvelgiant į kilusį pavojų.

Pakeitimas 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

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 2015 m. 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.

Or. de

Pagrindimas

Direktyva turi būti iš naujo svarstoma prieš rengiantis išplėsti jos taikymo sritį. Dar nėra šios 
direktyvos įgyvendinimo patirties. Praeis keleri metai, kol bus galima gauti informacijos apie 
gamintojo patirtį taikant ekologinio projektavimo reikalavimus ir jų daromą poveikį rinkai.
Iki to laiko, kai direktyvos galiojimas ir veiksmingumas bus patikrintas praktiškai, per anksti 
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svarstyti bet kokį tolesnį taikymo srities išplėtimą.

Pakeitimas 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

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. Komisija 
peržiūri šios direktyvos ir jos įgyvendinimo 
priemonių veiksmingumą, konkrečiai 
atsižvelgdama į visą gaminių gyvavimo 
ciklą, įskaitant tvarų išteklių tvarkymą ir 
pakartotinio naudojimo bei perdirbimo 
skatinimą, jose nustatytus ribinius dydžius, 
rinkos priežiūros mechanizmus ir 
kiekvieną su jais susijusį savireguliacijos 
atvejį, įskaitant alternatyvių verslo 
modelių, pvz., funkcionalaus mąstymo, 
skaitmeninimo ir biologinės mimikrijos, 
kuriuos taikant puoselėjamas 
aplinkosauginis veiksmingumas viso 
gyvavimo ciklo metu, propagavimą,
pasikonsultavusi su 18 straipsnyje
nurodytu Konsultacijų forumu, ir, jeigu 
tikslinga, pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl šios direktyvos 
pakeitimo.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2 pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1.1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) pakartotinis naudojimas arba 
gamyba iš atliekų

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad pakartotinio naudojimo ir perdirbimo reikšmė nurodoma 
apibrėžtyje.

Pakeitimas 80
Marie-Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1.2 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) išmetamas anglies dioksidas.

Or. fr

Pagrindimas

Akivaizdu, kad vien tik energijos vartojimo veiksmingumo nepakaks siekiant skatinti metodus, 
kuriuos taikant mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas; siekiant skatinti 
gaminius, kurie turi nedidelį poveikį klimato kaitai, reikia atsižvelgti į bendrą su gaminiu 
susijusį anglies dioksido išmetimą, taip pat vartotojai turėtų būti informuojami apie šį 
išmetimą kiekviename gaminio gyvavimo ciklo etape.
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Pakeitimas 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1.3 punkto d papunktis (naujas)

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;

(d) medžiagų, atitinkančių Reglamento 
Nr. 1907/2006/EB (REACH) 
57 straipsnyje nurodytus kriterijus ir 
nustatomų pagal šio reglamento 
59 straipsnio 1 dalį, taip pat atsižvelgiant į 
teisės aktus dėl specifinių medžiagų 
pardavimo ir naudojimo, pavyzdžiui, 
Direktyvas 76/769/EEB ar 2002/95/EB, 
naudojimas;

Or. en

Pagrindimas

Cheminių medžiagų saugus naudojimas tvarkomas pagal REACH (Reglamentas 
Nr. 1907/2006/EB) nuostatas. Šis reglamentas yra pati išsamiausia ir reikliausia cheminių 
medžiagų politikos priemonė pasaulyje. Pagrindinis šio reglamento tikslas –apsaugoti žmonių 
sveikatą ir aplinką nuo pavojų, kuriuos gali sukelti cheminės medžiagos. Galima būtų 
atkreipti dėmesį į medžiagas, kurios kelia didelį susirūpinimą. Tačiau reikia užtikrinti, jog 
pasiūlyme dėl ekologinio projektavimo nebūtų numatyta priemonių, kurios dubliuotų REACH 
nuostatas, būtų su jomis nesuderinamos ar joms prieštarautų.

Pakeitimas 82
Marie-Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 dalies 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informaciją apie dėl gaminio 
atsirandantį anglies dioksido išmetimą, 
bent tuo atveju, jeigu gaminys teikiamas į 
rinką arba naudojamas Europos 
Sąjungoje,
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Or. fr

Pagrindimas

Akivaizdu, kad vien tik energijos vartojimo veiksmingumo nepakaks siekiant skatinti metodus, 
kuriuos taikant mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas; siekiant skatinti 
gaminius, kurie turi nedidelį poveikį klimato kaitai, reikia atsižvelgti į bendrą su gaminiu 
susijusį anglies dioksido išmetimą, taip pat vartotojai turėtų būti informuojami apie šį 
išmetimą kiekviename gaminio gyvavimo ciklo etape.

Pakeitimas 83
Marie-Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3dalies 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Aplinkosaugos aspektų, kuriuos 
įgyvendinimo priemonės laiko 
paveikiamais per gaminio projektinį 
sprendimą, atžvilgiu, iš gamintojų turėtų 
būti reikalaujama atlikti gaminio modelio 
įvertinimą per jo gyvavimo ciklą, remiantis 
realistinėmis prielaidomis apie normalias 
sąlygas ir naudojimą pagal paskirtį. Kitų 
aplinkosaugos aspektų tyrimai gali būti 
atlikti savanoriškai.

1. Aplinkosaugos aspektų, kuriuos 
įgyvendinimo priemonės laiko 
paveikiamais per gaminio projektinį 
sprendimą, atžvilgiu, iš energiją 
vartojančio gaminio gamintojų turėtų būti 
reikalaujama atlikti energiją vartojančio
gaminio modelio įvertinimą per jo 
gyvavimo ciklą, remiantis realistinėmis 
prielaidomis apie normalias sąlygas ir 
naudojimą pagal paskirtį bei anglies 
dioksido išmetimą. Kitų aplinkosaugos 
aspektų tyrimai gali būti atlikti 
savanoriškai.

Or. fr

Pagrindimas

Akivaizdu, kad vien tik energijos vartojimo veiksmingumo nepakaks siekiant skatinti metodus, 
kuriuos taikant mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas; siekiant skatinti 
gaminius, kurie turi nedidelį poveikį klimato kaitai, reikia atsižvelgti į bendrą su gaminiu 
susijusį anglies dioksido išmetimą, taip pat vartotojai turėtų būti informuojami apie šį 
išmetimą kiekviename gaminio gyvavimo ciklo etape.
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Pakeitimas 84
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 9 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. PASKATŲ SUDERINAMUMAS 9. POLITIKOS NUOSEKLUMAS

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti pavadinimą su šios nuostatos reikšme.

Pakeitimas 85
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. GAMINIŲ SEKTORIŲ 
PASIRINKIMAS
Savireguliacijos priemonės paprastai 
nelaikomos atitinkančios šio priedo 
kriterijus, jeigu gaminio ar gaminio 
grupės produkcijos kiekio dalis ES 
nesudaro 75 proc. ar daugiau.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad kiekvienas savireguliacijos priemonės pasiūlymas būtų taikomas 
pakankamai dideliam kiekiui gaminių ar didelei gaminių grupei, ir taip sprendžiama 
piktnaudžiautojų problema, kad nebūtų abejojama savireguliacijos priemonės patikimumu.  
Šiandien Komisijos tekste nesiūloma apribojimų, todėl kyla pavojus, kad nenustačius tam 
tikrų ribų savanoriška savireguliacija gali pasirodyti esanti neperspektyvi priemonė, nors ją 
taikant būtų galima rezultatų siekti greičiau ir pigiau negu taikant įgyvendinimo priemones.
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