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Ekologinio projektavimo reikalavimai su energija susijusiems gaminiams 

(nauja redakcija) ***I 

2009 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios ekologinio projektavimo 

reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (nauja redakcija) 

(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD)) 

(Bendro sprendimo procedūra: nauja redakcija) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2008)0399), 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 

pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6–0277/2008), 

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 

teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2008 m. spalio 9 d. laišką, pagal Darbo tvarkos 

taisyklių 80a straipsnio 3 dalį pateiktą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 

komitetui, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80a ir 51 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6–0096/2009), 

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 

grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir 

kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų 

kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės, 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 

rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais; 

2. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos; 

3. ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu 

tekstu; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

                                                 
1  OL C 77, 2002 3 28, p. 1. 
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Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. balandžio 24 d., 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/.../EB, nustatančią 

ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo 

sistemą (nauja redakcija) 

 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme 

atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/125/EB.) 

 



PRIEDAS 

Komisijos pareiškimas 

 

Komisija pareiškia, kad pritarimas pasiūlymui išplėsti Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos, nustatančios ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems 

gaminiams nustatymo sistemą, taikymo sritį neturės įtakos šiuo metu nustatomos darbo 

programos įgyvendinimui. 

 

Be to, Komisija deramai atsižvelgs į su direktyva susijusią patirtį, nustatydama darbo programą 

ir siūlydama naujas įgyvendinimo priemones pagal nauja redakcija išdėstytą direktyvą. 

Laikydamasi direktyvos 15 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatų ir geresnio reglamentavimo 

principų Komisija visų pirma sieks užtikrinti, kad būtų išlaikyta bendra gaminius 

reglamentuojančių ES teisės aktų darna. 

 

Be to, Komisija, vertindama direktyvos taikymo srities išplėtimo įtraukiant su energija 

nesusijusius gaminius tinkamumą pagal 21 straipsnį, svarstys, ar reikia koreguoti svarbių tokių 

gaminių aplinkosaugos parametrų nustatymo ir reglamentavimo metodiką. 

 


