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23.5.2018 A8-0165/2 

Pakeitimas 2 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas 

2017/2087(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(A) kadangi Ekologinio projektavimo 

direktyvos tikslas – padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą ir aplinkos 

apsaugos lygį taikant suderintus 

reikalavimus, kuriais užtikrinamas vidaus 

rinkos veikimas ir sudaromos sąlygos tam, 

kad būtų nuolat mažinamas bendras su 

energija susijusių gaminių poveikis 

aplinkai; kadangi šios priemonės padeda 

mažinti energijos vartojimą, todėl jos taip 

pat daro teigiamą poveikį energetiniam 

saugumui; 

Išbraukta. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Pakeitimas 3 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas 

2017/2087(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(C) kadangi taikant direktyvą būtų 

galima reikšmingiau prisidėti prie ES 

pastangų, kuriomis siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą ir padėti 

įvykdyti tikslus, kurių siekiama 

įgyvendinant veiksmus klimato srityje; 

(C) kadangi panaikinus Ekologinio 

projektavimo direktyvą būtų galima 

reikšmingiau prisidėti prie Europos 

pastangų didinti energijos vartojimo 

efektyvumą; pabrėžia, kad energija, ypač 

iškastinis kuras, turėtų būti laikoma 

svarbiausiu ištekliumi, kurį naudojant 

galima remti ir užimtumo vystymą; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Pakeitimas 4 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas 

2017/2087(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(E) kadangi 2018 m. pradžioje buvo 

taikomi 29 konkretūs ekologinio 

projektavimo reglamentai, taikomi įvairių 

grupių gaminiams, taip pat buvo priimti 

trys savanoriški pagal šią direktyvą 

pripažįstami susitarimai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Pakeitimas 5 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas 

2017/2087(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(M) kadangi, nors 2009 m. Ekologinio 

projektavimo direktyvos taikymo sritis 

buvo išplėsta, kad apimtų visus su 

energija susijusius gaminius (išskyrus 

transporto priemones), ekologinio 

projektavimo reikalavimai dar netaikomi 

jokiems energijos nenaudojantiems 

gaminiams; 

(M) kadangi 2020 m. visa scenos 

apšvietimo įranga, naudojama visos 

pramogų industrijos, bus atgyvenusi, o 

užtikrinti lygiaverčio ryškumo apšvietimo, 

kuris būtinas kūrybos sektoriui, bus 

neįmanoma; kadangi dėl to scenos 

apšvietimui šis teisės aktas neturėtų būti 

taikomas; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Pakeitimas 6 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas 

2017/2087(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(O) kadangi Ekologinio projektavimo 

direktyvoje teigiama, kad tai, jog ji 

papildo REACH reglamentą dėl cheminių 

medžiagų, turėtų padėti padidinti jų 

atitinkamą poveikį ir nustatyti suderintus 

gamintojams taikytinus reikalavimus; 

kadangi su pavojingų cheminių medžiagų 

naudojimu ir perdirbimu susiję 

reikalavimai iki šiol buvo riboti; 

(O) kadangi Ekologinio projektavimo 

direktyva turės neigiamo poveikio 

teatrams ir panašioms renginių vietoms 

Europoje – ypač mažesnėms įstaigoms, 

kurios patirs neproporcingai didelį 

poveikį – ir kadangi kūrybos sektoriui šis 

teisės aktas neturėtų būti taikomas; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Pakeitimas 7 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas 

2017/2087(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

R konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(R) kadangi ES žiedinės ekonomikos 

veiksmų planas apima įsipareigojimą 

ateities produktų projektavimo 

reikalavimuose pagal Ekologinio 

projektavimo direktyvą daugiau dėmesio 

skirti žiedinės ekonomikos aspektams, 

sistemingai analizuojant tokius 

klausimus, kaip taisomumas, patvarumas, 

atnaujinamumas, galimybė perdirbti ir 

tam tikrų juose esančių medžiagų 

atsekamumas; 

(R) kadangi Komisijos Ekologinio 

projektavimo direktyvos pasekmės 

pramogų industrijai ir Europos kultūrai 

bus katastrofiškos; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Pakeitimas 8 

Julia Reid 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas 

2017/2087(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. primena, jog direktyvoje 

reikalaujama, kad Komisija pasiūlytų 

įgyvendinimo priemonių, jei gaminys 

atitinka kriterijus, t. y. produktai 

parduodami dideliais kiekiais, jų poveikis 

aplinkai yra reikšmingas ir jie gali būti 

tobulinami; pabrėžia, kad Komisijai tenka 

atsakomybė vykdyti šiuos įgaliojimus ir 

užtikrinti naudą vartotojams, kad būtų 

sėkmingai pasiekta žiedinė ekonomika ir 

aplinka, pripažįstant, kad tokius produktų 

standartus galima pasiekti tik Sąjungos 

lygmeniu, todėl valstybės narės tikisi, kad 

Komisija imsis reikiamų veiksmų šiuo 

klausimu; 

4. siūlo, kad tokių savavališkų 

sprendimų, susijusių su energija, 

nepriimtų Komisija, kuri nėra renkama 

institucija; 

Or. en 

 

 


