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Rekomendacijos projektas antrajam svarstymui (PE 353.311v01-00)
Frédérique Ries
Dėl ekologinio projektavimo reikalavimų pagrindų energiją vartojantiems gaminiams 
nustatymo ir iš dalies keičiančių Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB

Tarybos bendroji pozicija (11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 25
Antraštinė dalis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
nustato ekologinio projektavimo reikalavimų 
pagrindus energiją vartojantiems gaminiams 
ir iš dalies keičia Tarybos direktyvą 
92/42/EEB bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB

(Neturi įtakos angliškai versijai.)

Or. de

Justification

(Does not affect English version.)



PE 353.671v02-00 2/2 AM\557898LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 26
1 nurodomoji dalis 

Atsižvelgiant į Europos Bendrijos Steigimo 
Sutartį ir visų pirma į jos 95 straipsnį,

Atsižvelgiant į Europos bendrijos steigimo 
sutartį ir visų pirma į jos 175 straipsnį,

Or. en

Justification

A proposal based on Article 95 risks restricting national environmental/energy requirements 
that wish to go beyond the EU requirements. This is especially relevant for hazardous 
substances and regional relevance of issues such as water efficiency or greenhouse gas 
reduction quotas under Kyoto commitments. Furthermore, it is common knowledge that 
national initiatives spur further EU action and this essential policy driver should not be 
undermined. There are other cases of product policy based on Article 175, such as Directive 
1999/32 on the Sulphur Content of Liquid Fuels, which harmonises the requirements 
regarding the sulphur content of fuel but allows Member States the freedom to set stricter 
requirements should they wish to.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 27
1 nurodomoji dalis 

Atsižvelgiant į Europos Bendrijos Steigimo 
Sutartį ir visų pirma į jos 95 straipsnį,

Atsižvelgiant į Europos Bendrijos Steigimo 
Sutartį ir visų pirma į jos 95 ir 175 
straipsnius,

Or. en

Justification

The purpose of the directive is primarily to protect, to a high level, health and the 
environment, promote reduced resource use and promote energy security through demand-
side efficiency.
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 28
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Šeštosios Bendrijos aplinkos apsaugos 
veiksmų programos tikslams pasiekti yra 
skatinamas ekologiškai švarių ir optimalių 
gaminių projektavimas bei operatyvinių 
priemonių formuojamas remiant atsargų 
prevenciją, t.y. stimuliuojant 
ilgaamžiškumą, pakartotinį naudojimą, 
perdirbimą, ir palaipsniui tam tikrų 
substancijų bei medžiagų likvidavimas 
gamybinio perdirbimo būdu.

Or. en

Justification

The objectives of this Directive are based on the Community’s environmental policy and as 
such should be appropriately recalled. This text is based on the objectives laid down in the 
Sixth Environmental Action Programme.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 29
1b konstatuojamoji dalis (nauja)

(1b) Šeštoji Bendrijos aplinkos apsaugos 
veiksmų programa nustato įsipareigojimus 
veikti darnaus valdymo ir natūralių išteklių 
naudojimo kryptimi, siekiant užtikrinti, kad 
išteklių vartojimas ir su jų vartojimų susiję 
poveikiai neviršija aplinkos galimybių, o 
glaudus ryšys tarp ekonomikos augimo ir 
išteklių panaudojimo yra nutrauktas. Šie 
tikslai turi būti pasiekti atsižvelgiant į 
gyvavimo ciklo požiūrį, nustatytą 
Integruotoje gaminių politikoje bei 
Bendrijos strategijoje dėl atliekų tvarkymo, 
tokiomis priemonėmis, kaip prioritetinių 
veiksmų numatymas, įskaitant inter alia 
gavybos plėtrą bei gamybos metodus ir 
technikas, siekiant skatinti ekologinį 



PE 353.671v02-00 4/2 AM\557898LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

veiksmingumą ir darnų žaliavos, energijos, 
vandens ir kitų išteklių naudojimą.

Or. en

Justification

The objectives of this Directive are based on the Community’s environmental policy and as 
such should be appropriately recalled. This text is based on the objectives laid down in the 
Sixth Environmental Action Programme. The present draft framework directive lacks any 
reference to existing EU environmental and health protection goals and targets. Reference to 
the 6th Environmental Action Programme is not sufficient. Setting political objectives for the 
manufacture of energy-using products requires clear and precise references to political 
ambitions given the fact that many decisions will have to be taken in commitology.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 30
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Šeštosios Bendrijos aplinkos apsaugos 
veiksmų programos tikslai turi būti pasiekti 
atsižvelgiant į gyvavimo ciklo požiūrį, 
nustatytą Integruotoje gaminių politikoje 
bei Bendrijos strategijoje dėl atliekų 
tvarkymo tokiomis priemonėmis, kaip inter 
alia ekologiškai švarių ir optimalių 
gaminių projektavimo skatinimas bei  
operatyvinių priemonių formavimas 
remiant atsargų prevenciją, t.y. 
stimuliuojant ilgaamžiškumą, pakartotinį 
naudojimą, perdirbimą, ir palaipsniui tam 
tikrų substancijų bei medžiagų likvidavimas 
gamybinio perdirbimo būdu. 

Or. en

Justification

The objectives of this Directive are based on the Community’s Environmental policy and as 
such should be appropriately recalled. This text is based on the objectives laid down in the 
Sixth Environmental Action Programme.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 31
1b konstatuojamoji dalis (nauja)

(1b) Šeštoji Bendrijos aplinkos apsaugos 
veiksmų programa nustato įsipareigojimus 
veikti darnaus valdymo ir natūralių išteklių 
naudojimo kryptimi, siekiant užtikrinti, kad 
išteklių vartojimas ir su jų vartojimų susiję 
poveikiai  neviršija aplinkos galimybių, o 
glaudus ryšys tarp ekonomikos augimo ir 
išteklių panaudojimo yra nutrauktas . Šie 
tikslai turi būti pasiekti, atsižvelgiant į 
gyvavimo ciklo požiūrį, nustatytą 
Integruotoje gaminių politikoje bei 
Bendrijos strategijoje dėl atliekų tvarkymo, 
tokiomis priemonėmis, kaip numatant 
prioritetinius veiksmus, įskaitant inter alia 
gavybos plėtrą bei gamybos metodus ir 
technikas, siekiant skatinti ekologinį 
veiksmingumą ir darnų žaliavos, energijos, 
vandens ir kitų išteklių naudojimą.

Or. en

Justification

The objectives of this Directive are based on the Community’s environmental policy and as 
such should be appropriately recalled. This text is based on the objectives laid down in the 
Sixth Environmental Action Programme. The present draft framework directive lacks any
reference to existing EU environmental and health protection goals and targets. Reference to 
the 6th Environmental Action Programme is not sufficient. Setting political objectives for the 
manufacture of energy-using products requires clear and precise references to political 
ambitions given the fact that many decisions will have to be taken in commitology.
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 32
12 konstatuojamoji dalis 

12) Gali būti būtina ir pateisinama sudaryti 
specifinius ekologinio projektavimo 
kiekybinius reikalavimus tam tikriems 
gaminiams ar aplinkosaugos aspektams, 
siekiant užtikrinti kad poveikis 
aplinkosaugai būtų iki minimumo 
sumažintas. Atsižvelgiant į būtinybę 
prisidėti prie Kioto protokolo pagrinduose 
numatytų įsipareigojimų Jungtinių Tautų 
Bendrosios klimato kaitos konvencijai 
(UNFCCC) įgyvendinimo ir be išankstinio 
nusistatymo remiant šią direktyvą, kai kurie 
prioritetai turi būti nustatyti toms 
priemonėms, kurios potencialiai mažina 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 
nedidelėmis sąnaudomis. Tokios priemonės 
gali prisidėti prie darnaus išteklių naudojimo 
ir reikšti didžiausią indėlį į dešimt metų 
trunkančias pagrindų programas, kurioms 
pritarta Pasauliniame aukščiausiojo lygio 
darnios plėtros susitikime 2002 m. rugsėjo 
mėnesį Johanesburge, skirtame optimaliai 
gamybai ir vartojimui.

12) Gali būti būtina ir pateisinama sudaryti 
specifinius ekologinio projektavimo 
kiekybinius reikalavimus tam tikriems 
gaminiams ar aplinkosaugos aspektams, 
siekiant užtikrinti kad poveikis 
aplinkosaugai būtų iki minimumo 
sumažintas. Atsižvelgiant į būtinybę 
prisidėti prie Kioto protokolo pagrinduose 
numatytų įsipareigojimų Jungtinių Tautų 
Bendrosios klimato kaitos konvencijai
(UNFCCC) įgyvendinimo ir be išankstinio 
nusistatymo remiant šią direktyvą, kai kurie 
prioritetai turi būti nustatyti toms 
priemonėms, kurios potencialiai mažina 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 
nedidelėmis sąnaudomis. Tokios priemonės 
gali prisidėti prie darnaus išteklių naudojimo 
ir reikšti didžiausią indėlį į dešimt metų 
trunkančias pagrindų programas, kurioms 
pritarta Pasaulinio aukščiausiojo lygio 
darnios plėtros susitikime 2002 m. rugsėjo 
mėnesį Johanesburge, skirtame optimaliai 
gamybai ir vartojimui.

Turi būti pripažinta potenciali 
aplinkosaugos nauda, ypač energiją 
vartojančių gaminių srityje, paverčiant 
gaminius į paslaugas. Priemonės turi būti 
ištirtos stimuliuojant verslo bendrijos 
veiksmus, siekiant sukelti permainas šioje 
srityje.

Or. en

Justification

The throughput of energy and materials could be significantly reduced in many product areas 
if consumer products were being turned into services instead. There are many examples of 
this, for instance the leasing of a television service or a washing service instead of purchasing 
a television set and/or washing machine, or an answering machine being replaced by an 
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answering service etc. By arranging services like this, dematerialisation is stimulated and 
producers are given a direct incentive to create products that are energy-efficient and can be 
easily maintained and improved over a long period of time. 

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 33
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Energijos vartojimo mažinimas yra 
svarbi Europos aplinkos apsaugos politikos 
priemonė, numatyta po konsultacijų su 
tiesiogiai susijusiomis suinteresuotomis 
šalimis EKKP. 

Or. en

Justification

Amendments 18 and 80 at first reading.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 34
13 konstatuojamoji dalis 

(13) Įprastiniais atvejais ekologinio 
projektavimo reikalavimų lygį reikėtų 
nustatyti remiantis technine, ekonomine ir 
aplinkosaugos analize. Lanksčiai taikant 
reikalavimų lygio nustatymo metodą, galima 
lengviau pagerinti įtaką aplinkai per trumpą 
laiką. Reikėtų konsultuotis su 
suinteresuotomis šalimis ir atliekant analizę 
įtraukti jas į aktyvų bendradarbiavimą. 
Nustatant privalomas priemones, reikėtų 
pakankamų konsultacijų su susijusiomis 
šalimis. Tokios konsultacijos galėtų 
išryškinti diegimo tarpsnių arba pereinamojo 
laikotarpio priemonių poreikį.  Tarpinių 
siekių nustatymas padidina politikos 
nuspėjamumą, sudaro sąlygas keisti gaminio 
tobulinimo ciklą ir suinteresuotoms šalims 

(13) Įprastiniais atvejais ekologinio 
projektavimo reikalavimų lygį reikėtų 
nustatyti remiantis technine, ekonomine ir 
aplinkosaugos analize. Lanksčiai taikant 
reikalavimų lygio nustatymo metodą, galima 
lengviau pagerinti įtaką aplinkai per trumpą 
laiką. Reikėtų konsultuotis su 
suinteresuotomis šalimis ir atliekant analizę 
įtraukti jas į aktyvų bendradarbiavimą. 
Nustatant privalomas priemones, reikėtų 
pakankamų konsultacijų su susijusiomis 
šalimis. Tokios konsultacijos galėtų 
išryškinti diegimo tarpsnių arba pereinamojo 
laikotarpio priemonių poreikį.  Tarpinių 
siekių nustatymas padidina politikos 
nuspėjamumą, sudaro sąlygas keisti gaminio 
tobulinimo ciklą ir suinteresuotoms šalims 
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palengvina ilgalaikį planavimą. palengvina ilgalaikį planavimą.

Tarptautinė lyginamoji analizė turi buti 
naudojama atliekant analizę (ypač 
gyvavimo ciklo sąnaudų analizę) ir 
nustatant reikalavimus.

Numatant reikalavimų lygio nustatymo 
metodus, „paslaugų projektavimo“ 
(funkcionalus ir sisteminis mąstymas) 
lyginamas su „gaminių projektavimu“ turi 
būti dalis lyginamosios analizės.

Or. en

Justification

The throughput of energy and materials could be significantly reduced in many product areas 
if consumer products were being turned into services instead. There are many examples of 
this, like for instance through the leasing of a television service or a washing service instead 
of purchasing a television set and/or washing machine, or an answering machine being 
replaced by an answering service etc. By arranging services like this, dematerialisation is 
stimulated and producers are given a direct incentive to create products that are energy-
efficient and can be easily maintained and improved over a long period of time.

Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 35
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Tokios šalys, kaip Japonija nustatė 
ambicingus ekologinio projektavimo 
reikalavimų nustatymo metodus, siekiant 
veiksmingo energijos naudojimo. Siekdama 
užtikrinti tolesnį Europos gamintojų 
konkurencingumą, Komisija turi atsakingai 
apsvarstyti individualias įgyvendinimo 
priemones per specifinių reikalavimų 
nustatymą.

Or. en

Justification

Amendment 21 at first reading retabled.
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 36
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Direktyva nedraudžia valstybėms 
narėms Sutartyje nustatyta tvarka išsaugoti 
arba priimti griežtesnius energiją 
vartojančių gaminių ekologinio 
projektavimo reikalavimus, siekiant aukšto 
lygio aplinkosaugos, sveikatos ir energijos 
tiekimo apsaugos. Direktyva 98/34/EB yra 
taikoma tokioms nacionalinėms 
priemonėms.
Jei valstybės narės išsaugo arba priima 
griežtesnius energiją vartojančių gaminių 
ekologinio projektavimo reikalavimus, 
tuomet turi būti stengiamasi užtikrinti, kad 
tokie reikalavimai neprieštarauja ES lygiu 
nustatytiems ekologinio projektavimo 
reikalavimams. 

Or. en

Justification

Based on Amendment 61 adopted by the EP at first reading, Recital 20 of the Common 
Position and Ries Amendment 17. A primary objective of the directive is environmental 
protection. Member States should therefore be given the opportunity to complement the 
requirements of this directive in view of the specific circumstances prevailing (e.g. climate 
differences, Kyoto requirements, specific ecological circumstances). Examples of Directives 
where Article 95 has been complemented by more stringent national provisions are: Dir 
90/314, 93/13, 01/95 and 94/62.

Pakeitimą pateikė Peter Liese and Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 37
14 konstatuojamoji dalis 

(14) Prioritetai turi būti suteikti 
alternatyviems veiksmams, tokiems kaip 
pramonės savireguliavimas, kur yra labiau 
tikėtina, kad tokie veiksmai pasieks politikos 

(14) Alternatyvūs veiksmai, tokie kaip 
pramonės savireguliavimas, turi būti 
apgalvoti, kur yra labiau tikėtina, kad tokie 
veiksmai pasieks politikos tikslus greičiau 
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tikslų greičiau arba mažesnėmis sąnaudomis 
nei privalomi reikalavimai. Teisės aktai gali 
būti reikalingi, kai rinka nepajėgia plėtotis 
teisinga kryptimi arba priimtina sparta.

arba mažesnėmis sąnaudomis nei privalomi 
reikalavimai. Esamas arba pasiūlytas 
savireguliavimas turi atitikti tas pačias 
nepriklausomas analizes, suinteresuotų 
šalių priežiūrą ir kontroliuoti kaip 
įgyvendinamoji priemonė. Teisės aktai yra 
reikalingi, kai rinka nepajėgia plėtotis 
teisinga kryptimi arba priimtina sparta.

Or. en

Justification

Amendment 22 at first reading.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 38
14 konstatuojamoji dalis 

(14) Prioritetai turi būti suteikti 
alternatyviems veiksmams, tokiems kaip 
pramonės savireguliavimas, kur yra labiau 
tikėtina, kad tokie veiksmai pasieks politikos 
tikslus greičiau arba mažesnėmis 
sąnaudomis nei privalomi reikalavimai. 
Teisės aktai gali būti reikalingi, kai rinka 
nepajėgia plėtotis teisinga kryptimi arba 
priimtina sparta.

(14) Alternatyvūs veiksmai, tokie kaip 
pramonės savireguliavimas, turi būti 
apgalvoti, kur yra labiau tikėtina, kad tokie 
veiksmai pasieks politikos tikslus greičiau 
arba mažesnėmis sąnaudomis nei privalomi 
reikalavimai. Esamas arba pasiūlytas 
savireguliavimas turi atitikti tas pačias 
nepriklausomas analizes, suinteresuotų 
šalių priežiūrą ir kontroliuoti kaip 
įgyvendinamoji priemonė. Teisės aktai yra 
reikalingi, kai rinka nepajėgia plėtotis 
teisinga kryptimi arba priimtina sparta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 39
14 konstatuojamoji dalis 

(14) Prioritetai turi būti suteikti 
alternatyviems veiksmams, tokiems kaip 
pramonės savireguliavimas, kur yra labiau 
tikėtina, kad tokie veiksmai pasieks politikos 

(14) Alternatyvūs veiksmai, tokie kaip 
pramonės savireguliavimas, turi būti 
apgalvoti, kur yra labiau tikėtina, kad tokie 
veiksmai pasieks politikos tikslus greičiau 
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tikslus greičiau arba mažesnėmis 
sąnaudomis nei privalomi reikalavimai. 
Teisės aktai gali būti reikalingi, kai rinka 
nepajėgia plėtotis teisinga kryptimi arba 
priimtina sparta.

arba mažesnėmis sąnaudomis nei privalomi 
reikalavimai. Esamas arba pasiūlytas 
savireguliavimas turi atitikti tas pačias 
nepriklausomas analizes, suinteresuotų 
šalių priežiūrą ir kontroliuoti kaip 
įgyvendinamoji priemonė. Teisės aktai yra 
reikalingi, kai rinka nepajėgia plėtotis 
teisinga kryptimi arba priimtina sparta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas  40
15 konstatuojamoji dalis 

15) Savireguliavimas, įskaitant pramonės 
siūlomus savanoriškus susitarimus kaip 
vienašalius įsipareigojimus, gali paspartinti 
progresą dėl spartaus ir veiksmingo 
sąnaudų panaudojimo įgyvendinimo ir 
leidžia lankstų ir tinkamą prisitaikymą prie 
technologinių pasirinkimų, ir yra jautrus 
rinkai.

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 41
20 konstatuojamoji dalis 

20) Ruošdama įgyvendinimo priemones, 
Komisija turi atsižvelgti į nacionalinius 
aplinkos apsaugos teisės aktus, ypač dėl 
toksinių medžiagų, kuriuose valstybės narės 
nustatė, kad neturi būti mažinami esami ir 
patvirtinti apsaugos lygiai valstybėse 
narėse.

(20) Ruošdama įgyvendinimo priemones, 
Komisija turi atsižvelgti į nacionalinius 
aplinkos apsaugos teisės aktus, ypač dėl 
toksinių medžiagų. 

Or. en
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Justification

Article 95 (4) – (9) of the EC Treaty provides the conditions on maintaining or introducing 
stricter national legislation. Secondary law cannot overrule primary law.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 42
25 konstatuojamoji dalis 

(25) Viena svarbiausių harmonizuotų 
standartų paskirčių yra padėti gamintojams 
taikyti pagal šią direktyvą priimtas 
įgyvendinimo priemones. Tokių standartų 
pagrindu galėtų būti kuriami matavimo ir 
patikros metodai. Bendrų ekologinio 
projektavimo reikalavimų taikymo atvejais 
harmonizuoti standartai galėtų gerokai 
padėti kreipiant gamintojus į jų gaminių 
ekologinio profilio kūrimą pagal 
atitinkamos įgyvendinimo priemonės 
reikalavimus. Tokie standartai turėtų aiškiai 
parodyti ryšį tarp jų atskirų punktų ir 
atitinkamų reikalavimų. Harmonizuotų 
standartų tikslas neturėtų būti nustatyti
ribas aplinkosaugos aspektams.

(25) Viena svarbiausių harmonizuotų 
standartų paskirčių yra padėti gamintojams 
taikyti pagal šią direktyvą priimtas 
įgyvendinimo priemones. Tokių standartų 
pagrindu galėtų būti kuriami matavimo ir 
patikros metodai. Bendrų ekologinio 
projektavimo reikalavimų taikymo atvejais 
harmonizuoti standartai turi būti naudojami, 
kai yra atlikta lyginamoji analizė. Tokie 
standartai turėtų aiškiai parodyti ryšį tarp jų 
atskirų punktų ir atitinkamų reikalavimų. 
Harmonizuoti standartai turėtų nebūti 
naudojami apibrėžiant arba keičiant 
aplinkosaugos veikimo bei siekiamų 
reikalavimų lygius aplinkosaugos aspektams
(pvz., nustatant vertės ribas).

Or. en

Justification

Harmonised standards should not be expected, or allowed to decide upon or change the level 
of environmental ambition/performance intended by the requirements set in the implementing 
measure. Furthermore, it is not only limit values that define the environmental performance. 
The subject is broader. Interference of standard setting in the eventual environmental 
performance level of a requirement defined in the implementing measure can also be through 
selection of a specific measuring approach for example.
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Pakeitimą pateikė Karin Scheele

Pakeitimas 43
28a konstatuojamoji dalis (nauja)

(28a) Įsigaliojusiai direktyvai turėtų būti 
taikomas Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai 35 straipsnio 2 dalies nuostatos, 
pirma ir antra įtraukos. Numatyta, kad 
įsigaliojus šiai Sutarčiai turėtų įsigalioti ir 
įgyvendinimo priemonė, nebent Europos 
Parlamentas savo narių balsų dauguma 
tam paprieštarautų per nustatytą laikotarpį.

Or. en

Justification

EP Amendment 30 rephrased. This is linked to the EuP revision proposal in Article 19 and is 
important to create a ‘call-back’ mechanism in order to oversee the delegation of regulation 
from the classic legislative codecision process to Commission commitology procedures. 
Article 35.2 reads: “- the European Parliament or the Council of Ministers may decide to 
revoke the delegation; -the delegated regulation may enter into force only if no objection has 
been expressed by the European Parliament or the Council of Ministers within a period set by 
the European Law or framework law.”

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 44
28a konstatuojamoji dalis (nauja)

(28a) Įsigaliojusiai direktyvai turėtų būti 
taikomas Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai 35 straipsnio 2 dalies nuostatos, 
pirma ir antra įtraukos. Numatyta, kad 
įsigaliojus šiai Sutarčiai turėtų įsigalioti ir 
įgyvendinimo priemonė, nebent Europos 
Parlamentas savo narių balsų dauguma 
tam paprieštarautų per nustatytą laikotarpį.

Or. en
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Justification

Amendment 30 rephrased. This is linked to the EuP revision proposal in Article 19 and is 
important to create a ‘call-back’ mechanism in order to oversee the delegation of regulation 
from the classic legislative codecision process to Commission commitology procedures. 
Article 35(2) reads: “- the European Parliament or the Council of Ministers may decide to 
revoke the delegation; -the delegated regulation may enter into force only if no objection has 
been expressed by the European Parliament or the Council of Ministers within a period set by 
the European Law or framework law.”

Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 45
1 straipsnio 1 dalis 

1. Ši direktyva numato Bendrijos energija 
vartojančių gaminių ekologinio 
projektavimo reikalavimų nustatymo 
pagrindus, siekiant užtikrinti šių gaminių 
laisvą judėjimą vidaus rinkoje.

1. Ši direktyva numato Bendrijos energija 
vartojančių gaminių ekologinio 
projektavimo reikalavimų nustatymo 
pagrindus, teikiant prioritetus energijos 
veiksmingo naudojimo gerinimui ir siekiant 
užtikrinti šių gaminių laisvą judėjimą
vidaus rinkoje.

Or. en

Justification

Amendment 31 at first reading.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 46
2 straipsnio 6 punktas

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, gaminantis energiją vartojančius 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
kuris  yra atsakingas už šių gaminių atitiktį 
šiai direktyvai, paleidžiant juos į rinką 
ir/arba naudojant juos paslaugoms teikti 
gamintojo vardu arba su prekės ženklu arba  
skirtų pačiam gamintojui naudoti. Neesant 
gamintojo, kaip apibrėžta pirmame 

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, atsakingas už energiją vartojančių 
gaminių atitiktį šiai direktyvai, paleidžiant 
juos į rinką gamintojo vardu arba su prekės 
ženklu arba skirtų pačiam gamintojui 
naudoti. 
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sakinyje, fizinis arba juridinis asmuo, kuris 
paleidžia į rinką ir/arba naudoja 
paslaugoms teikti energiją vartojančius 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva,  
yra laikomas gamintoju;

Or. en

Justification

Original definition of manufacturer proposed by the Commission and left untouched by 
Parliament. In combination with the definition of 'importer' adopted by Parliament at first 
reading.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 47
2 straipsnio 6 punktas 

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, gaminantis energiją vartojančius 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
kuris yra atsakingas už šių gaminių atitiktį 
šiai direktyvai, paleidžiant juos į rinką 
ir/arba naudojant juos paslaugoms teikti 
gamintojo vardu arba su prekės ženklu arba  
skirtų pačiam gamintojui naudoti. Neesant 
gamintojo, kaip apibrėžta pirmame sakinyje, 
fizinis ar juridinis asmuo, kuris paleidžia į 
rinką ir/arba naudoja paslaugoms teikti
energiją vartojančius gaminius, kuriems 
taikoma ši direktyva,  yra laikomas 
gamintoju;

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris yra atsakingas už energiją 
vartojančių gaminių projektavimą ir 
gamybą, paleidžiant juos į Bendrijos rinką 
ir/arba naudojant paslaugoms teikti su 
gamintojo arba prekės ženklu arba skirtų 
pačiam gamintojui naudoti. Neesant 
gamintojo, kaip apibrėžta pirmame sakinyje 
arba įgalioto atstovo Bendrijai, fizinis arba 
juridinis asmuo, kuris išleidžia į Bendrijos 
rinką energiją vartojančius gaminius, 
kuriems taikoma ši direktyva,  yra laikomas 
gamintoju;

Or. en

Justification

The present definition of “manufacturer” is incomplete and may cause free-riding. This 
definition ensures that market surveillance authorities will always have a contact point within 
the Community responsible for the conformity of the EuP.
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Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola ir Martin Callanan

Pakeitimas 48
2 straipsnio 6 punktas 

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, gaminantis energiją vartojančius 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva ir 
kuris yra atsakingas už šių gaminių atitiktį
šiai direktyvai, paleidžiant juos į rinką 
ir/arba naudojant juos paslaugoms teikti
gamintojo vardu arba su prekės ženklu arba  
skirtų pačiam gamintojui naudoti. Neesant 
gamintojo, kaip apibrėžta pirmame sakinyje, 
fizinis ar juridinis asmuo, kuris paleidžia į 
rinką ir/arba naudoja paslaugoms teikti 
energiją vartojančius gaminius, kuriems 
taikoma ši direktyva, yra laikomas 
gamintoju;

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris yra atsakingas už energiją 
vartojančių gaminių projektavimą ir atitiktį 
šiai direktyvai, paleidžiant juos į rinką 
ir/arba naudojant paslaugoms teikti su 
gamintojo ar prekės ženklu arba skirtų 
pačiam gamintojui naudoti. Neesant 
gamintojo Bendrijoje, kaip apibrėžta 
pirmame sakinyje, arba įgaliotojo atstovo, 
fizinis arba juridinis asmuo, kuris išleidžia į 
rinką ir/arba naudoja paslaugoms teikti 
energiją vartojančius gaminius, kuriems 
taikoma ši direktyva, yra laikomas 
gamintoju;

Or. en

Justification

In today’s structure of the industrial world, designing a product, manufacturing it and 
placing it on the market are operations that can be carried out by different economic actors. 
Under such conditions, with the current definition of manufacturer it would be difficult to 
identify the “legally responsible party” under the requirements of the future implementing 
measures. As the design of the product is the main target of this directive, the focus should be 
more on the design phase of the production process and on those parties who are responsible 
for the product design. Thus, the definition of manufacturer needs to be amended to clearly 
combine responsibility for the design and the placing of the product on the market.

The amendment seeks to clarify the definition of the manufacturers in the Common Position 
and builds on the ideas behind the Parliament’s amendments tabled at 1st reading introducing 
the definition of importer and importer’s responsibilities.

The importance of this amendment must be considered in conjunction with the amendments 
proposed to Art. 7 Part 3, which clarifies the obligations on the manufacturer when the 
design of a EuP is carried out outside the manufacturer’s organisation. 
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Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 49
2 straipsnio 6 punktas 

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, gaminantis energiją vartojančius 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
kuris yra atsakingas už šių gaminių atitiktį
šiai direktyvai, paleidžiant juos į rinką 
ir/arba naudojant juos paslaugoms teikti
gamintojo vardu arba su prekės ženklu arba  
skirtų pačiam gamintojui naudoti. Neesant 
gamintojo, kaip apibrėžta pirmame sakinyje, 
fizinis arba juridinis asmuo, kuris paleidžia į 
rinką ir/arba naudoja paslaugoms teikti 
energiją vartojančius gaminius, kuriems 
taikoma ši direktyva, yra laikomas 
gamintoju;

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris yra atsakingas už energiją 
vartojančių gaminių projektavimą ir atitiktį 
šiai direktyvai, paleidžiant juos į rinką 
ir/arba naudojant paslaugoms teikti su 
gamintojo ar prekės ženklu arba skirtų 
pačiam gamintojui naudoti. Neesant 
gamintojo Bendrijoje, kaip apibrėžta 
pirmame sakinyje, arba įgaliotojo atstovo, 
fizinis arba juridinis asmuo, kuris paleidžia į 
rinką ir/arba naudoja paslaugoms teikti 
energiją vartojančius gaminius, kuriems 
taikoma ši direktyva, yra laikomas 
gamintoju;

Or. en

Justification

The amendment seeks to clarify the definition of the manufacturers in the Common Position 
and builds on the ideas behind the Parliament’s amendments tabled at 1st reading introducing 
the definition of importer and importer’s responsibilities.
The importance of this amendment must be considered in conjunction with the amendments 
proposed to Art. 7 Part 3, which clarifies the obligations on the manufacturer when the 
design of a EuP is carried out outside the manufacturer’s organisation.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 50
2 straipsnio 6 punktas 

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, gaminantis energiją vartojančius 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
kuris yra atsakingas už šių gaminių atitiktį
šiai direktyvai, paleidžiant juos į rinką 
ir/arba naudojant juos paslaugoms teikti

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris yra atsakingas už energiją 
vartojančių gaminių, kuriems taikoma ši 
direktyva, projektavimą ir gamybą,
paleidžiant juos į bendrą rinką ir/arba 
naudojant paslaugoms teikti su gamintojo
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gamintojo vardu arba su prekės ženklu arba  
skirtų pačiam gamintojui naudoti. Neesant 
gamintojo, kaip apibrėžta pirmame sakinyje, 
fizinis ar juridinis asmuo, kuris paleidžia į 
rinką ir/ar naudoja paslaugoms teikti 
energiją vartojančius gaminius, kuriems 
taikoma ši direktyva, yra laikomas 
gamintoju;

arba prekės ženklu arba skirtų pačiam 
gamintojui naudoti. Neesant gamintojo, kaip 
apibrėžta pirmame sakinyje, arba įgaliotojo 
atstovo Bendrijai, fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris paleidžia į rinką ir/arba 
naudoja paslaugoms teikti energiją 
vartojančius gaminius, kuriems taikoma ši 
direktyva, yra laikomas gamintoju;
. 

Or. sv

Justification

The present definition of 'manufacturer' is incomplete and could result in free-riding. The 
Commission's 'Guide to the implementation of directives based on the New and Global 
Approach' applies a definition of 'manufacturer' which should also be used in this directive in 
order to ensure better surveillance of the market.

Pakeitimą pateikė Niels Busk

Pakeitimas 51
2 straipsnio 6 punktas 

6. Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, gaminantis energiją vartojančius 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
kuris yra atsakingas už šių gaminių atitiktį 
šiai direktyvai, paleidžiant juos į rinką 
ir/arba naudojant juos paslaugoms teikti 
gamintojo vardu arba su prekės ženklu arba  
skirtų pačiam gamintojui naudoti. Neesant 
gamintojo, kaip apibrėžta pirmame sakinyje, 
fizinis arba juridinis asmuo, kuris paleidžia į 
rinką ir/arba naudoja paslaugoms teikti
energiją vartojančius gaminius, kuriems 
taikoma ši direktyva, yra laikomas 
gamintoju;

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris yra atsakingas už energiją 
vartojančių gaminių, kuriems taikoma ši 
direktyva, projektavimą ir  gamybą,
paleidžiant juos į Bendrijos rinką ir/arba 
naudojant paslaugoms teikti su gamintojo
arba prekės ženklu arba skirtų pačiam 
gamintojui naudoti. Neesant gamintojo, kaip 
apibrėžta pirmame sakinyje, arba įgaliotojo 
atstovo Bendrijai, fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris paleidžia į Bendrijos rinką 
energiją vartojančius gaminius, kuriems 
taikoma ši direktyva,  yra laikomas 
gamintoju;

Or. en
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Justification

The present definition of "manufacturer" is incomplete and may cause free-riding.
The Commission's "Guide to the implementation of directives based on the New and Global 
Approach" provides a definition of a manufacturer, which should also be used for the EuP 
proposal in the interests of proper market surveillance. This definition ensures that market 
surveillance authorities will always have a contact point within the Community responsible 
for the conformity of the EuP. Aligning the definition of the manufacturer in the EuP proposal 
with the definition provided in the above-mentioned Commission Guide would also ensure 
consistency with other legislation that already applies to the same EuP that are potentially 
targeted by an implementing measure.
The amendment fulfils the objectives of the position of the European Parliament adopted at 
first reading (see Amendments 36, 48.1a, 50 and 70 of final EP report). 

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 52
2 straipsnio 6 punktas 

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, gaminantis energiją vartojančius 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
kuris yra atsakingas už šių gaminių atitiktį 
šiai direktyvai, paleidžiant juos į rinką 
ir/arba naudojant juos paslaugoms teikti 
gamintojo vardu arba su prekės ženklu arba  
skirtų pačiam gamintojui naudoti. Neesant 
gamintojo, kaip apibrėžta pirmame sakinyje, 
fizinis arba juridinis asmuo, kuris paleidžia į 
rinką ir/arba naudoja paslaugoms teikti 
energiją vartojančius gaminius, kuriems 
taikoma ši direktyva, yra laikomas 
gamintoju;

6) Gamintojas – tai fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris yra atsakingas už energiją 
vartojančių gaminių projektavimą ir  
atitiktį šiai direktyvai, paleidžiant juos į  
rinką ir/arba naudojant paslaugoms teikti su 
gamintojo arba prekės ženklu arba skirtų 
pačiam gamintojui naudoti. Neesant 
gamintojo Bendrijoje, kaip apibrėžta 
pirmame sakinyje, arba įgaliotojo atstovo, 
fizinis arba juridinis asmuo, kuris paleidžia į 
rinką ir/arba naudoja paslaugoms teikti 
energiją vartojančius gaminius, kuriems 
taikoma ši direktyva,  yra laikomas 
gamintoju;

Or. en
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Justification

In today’s structure of the industrial world, designing a product, manufacturing it and 
placing it on the market are operations that can be carried out by different economic actors. 
Under such conditions, with the current definition of manufacturer it would be difficult to 
identify the “legally responsible party” under the requirements of the future implementing 
measures. As the design of the product is the main target of this directive, the focus should be 
more on the design phase of the production process and on those parties who are responsible 
for the product design. Thus, the definition of manufacturer needs to be amended to clearly 
combine responsibility for the design and the placing of the product on the market.

The amendment seeks to clarify the definition of the manufacturers in the Common Position 
and builds on the ideas behind Parliament’s amendments tabled at 1st reading introducing the 
definition of importer and importer’s responsibilities.

The importance of this amendment must be considered in conjunction with the amendments 
proposed to Art. 7 Part 3, which clarifies the obligations for the manufacturer when the 
design of a EuP is carried out outside the manufacturer’s organisation.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas  53 
2 straipsnio 6a punktas (nauja)

6a) Importuotojas – tai Bendrijoje įsisteigęs 
fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia 
pirmą kartą energiją vartojančius gaminius 
į rinką, kai gamintojas nėra įsisteigęs 
Bendrijoje ir neturi įgaliotojo atstovo;

Or. en

Justification

It is essential to introduce this definition and address the obligations of the importer to avoid 
free-riding from EuP manufactured in third countries outside the EU (i.e. goods being placed 
on the market that avoid the eco-design obligations introduced as a result of this Directive). 
In the spirit of the New Approach, the importer should always be in a position to provide the 
market surveillance authority with a copy of the CE declaration of conformity and the 
technical documentation of the product.
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Pakeitimą pateikė Peter Liese and Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 54
2 straipsnio 18a  punktas (nauja)

18a) Mažiausios gyvavimo ciklo sąnaudos –
tai pirkimo kaina, pridėjus eksploatavimo 
išlaidas, susidariusias realiai naudojant 
energiją vartojančius gaminius.

Or. en

Justification

Amendment 46 at first reading.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 55
2 straipsnio19a punktas (nauja)

19a) Gaminio ekologinio projektavimo 
standartas – reiškia, kad remiamasi 
naujausiais tam tikram aplinkos apsaugos 
aspektui taikomais ekologinio projektavimo 
reikalavimais1. Jei tinka, naudojami 
tarptautiniai standartai (pagal nustatytas 
veiksmingumo ribas ir panaudotus 
duomenis), ypač su energijos vartojimo 
efektyvumu susiję standartai.

Or. en

Justification

Amendment 44 at first reading - amended.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 56
2 straipsnio19 a punktas (nauja) 

  
1 Kaip apibrėžta IPPC direktyvoje
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(19a) ) Gaminio ekologinio projektavimo 
standartas – reiškia, kad remiamasi 
naujausiais tam tikram aplinkos apsaugos 
aspektui taikomais ekologinio projektavimo 
reikalavimais1. Jei tinka, naudojami 
tarptautiniai standartai( pagal nustatytas 
veiksmingumo ribas ir panaudotus 
duomenis), ypač su energijos vartojimo 
efektyvumu susiję standartai.

Or. en

Justification

Retabling of EP Am 44, to establish a definition of the term 'benchmark', used in both Annex 
I, Part 3 and Annex II, Part 1.
• ‘State of the art in eco-design’ has been replaced with 'BAT' 'Best Available Technology' 

(as used in the IPPC directive) in order to clarify the definition. 'State of the art' has 
different meanings in different languages (in English it means the best performance; in 
other languages it can mean the average). BAT (as used in the IPPC directive) always 
implies 'within the boundary condition of social and economic feasibility or safety 
requirements'. 

• International best-practice and best-available technology (BAT) benchmarking should be 
clearly specified. Introducing international benchmarking has two implications:

a) To make sure that the efficiency thresholds imposed at the EU level are at least as 
ambitious as the thresholds existing internationally and in other States; 

b) To ensure that the values and the data used for the techno-economic analysis, which is 
used to define the Least Life Cycle Cost, are credible. In order to guarantee the 
credibility and reliability of the data applied in the EU energy-engineering techno-
economic analysis, the Commission and the actors involved must be aware of and take 
into account the existing international studies on the efficiency and cost of the most 
efficient technology available.

Pakeitimą pateikė Peter Liese and Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 57
3 straipsnis 

Paleidimas į rinką ir/ar panaudojimas 
paslaugoms teikti 

Rinkos stebėsena

1. Valstybės narės priima visas atitinkamas 1. Valstybės narės priima visas atitinkamas 

  
1 Kaip apibrėžta IPPC direktyvoje
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priemones, siekdamos užtikrinti, kad 
energiją vartojantys gaminiai, kuriems 
taikomos įgyvendinimo priemonės, gali būti 
išleisti į rinką ir/arba naudojami paslaugoms 
teikti, tik jei jie atitinka tas priemones ir turi 
CE ženklinimus 4 straipsnyje nustatyta 
tvarka. 

priemones, siekdamos užtikrinti, kad 
energiją vartojantys gaminiai, kuriems 
taikomos įgyvendinančios priemonės ar 
savanoriški susitarimai nustatyti pagal 13a 
straipsnį, gali būti išleistos į rinką ir
naudojami paslaugoms teikti, tik jei jie 
atitinka tas priemones. 

2. Valstybės narės įsteigia atsakingas už  
rinkos stebėseną valdžios institucijas.
Tokios valdžios institucijoms turi ir 
naudoja suteiktus būtinus įgaliojimus imtis 
atitinkamų priemonių, kurios joms priklauso 
pagal šią direktyvą. Valstybės narės 
apibrėžia  užduotis, įgaliojimus ir 
organizacinius kompetentingų valdžios 
institucijų susitarimus, kurios turės teisę:

2. Valstybės narės įsteigia atsakingas už  
šios direktyvos įgyvendinimą valdžios 
institucijas. Tokios valdžios institucijoms
turi ir įgyvendina suteiktus būtinus 
įgaliojimus imtis atitinkamų priemonių, 
kurios joms priklauso pagal šią direktyvą. 
Valstybės narės apibrėžia  užduotis, 
įgaliojimus ir organizacinius kompetentingų 
valdžios institucijų susitarimus, kurios turės 
teisę:

(i) organizuoti atitinkamus patikrinimus dėl 
energiją vartojančių gaminių atitikties 
adekvačiai skalei, ir įpareigoti gamintoją ar 
jo įgaliotą atstovą pašalinti neatitinkančius 
energiją vartojančius gaminius iš rinkos 6 
straipsnyje nustatyta tvarka;

(i) organizuoti, net jei energiją vartojantys 
gaminiai yra jau paleisti į rinką, 
atitinkamus patikrinimus dėl jų atitikties 
adekvačiai skalei, ir įpareigoti gamintoją ar 
importuotoją pašalinti neatitinkančius 
gaminius iš rinkos; 

(ii) reikalauti tiesiogiai susijusių asmenų 
pateikti visą būtiną informaciją, 
įgyvendinimo priemonėse nustatyta tvarka;

(ii) ) reikalauti tiesiogiai susijusių asmenų 
pateikti visą būtiną informaciją, 
įgyvendinimo priemonėse ar 
savanoriškuose susitarimuose nustatyta 
tvarka;

(iii) paimti gaminių pavyzdžius ir patikrinti 
jų atitiktį.

(iii) paimti gaminių pavyzdžius ir patikrinti 
jų atitiktį.

3. Valstybės narės informuoja Komisiją apie 
rinkos stebėsenos rezultatus, ir prireikus 
Komisija tokią informaciją perduoda kitoms 
valstybėms narėms.

3. Valstybės narės informuoja, ir prireikus 
Komisija tokią informaciją perduoda kitoms 
valstybėms narėms.

4. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojams 
ir kitiems suinteresuotiems asmenims yra 
suteikiamos galimybės pateikti pastabas dėl 
gaminių atitikimo kompetentingoms 

4. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojams 
ir kitiems suinteresuotiems asmenims yra 
suteikiamos galimybės pateikti skundus dėl 
gaminių atitikties ir stebėsenos 
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valdžios institucijoms. kompetentingoms valdžios institucijoms. 
Valstybės narės aktyviai informuoja 
vartotojus ir suinteresuotus asmenis apie 
šiam tikslui pasiekti nustatytas procedūras.

Or. en

Justification

Amendment 47 at first reading.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 58
5 straipsnio2 dalis 

2. Valstybės narės negali uždrausti, apriboti 
ar apsunkinti paleidimą į rinką ir/ar 
panaudojimą paslaugoms teikti energiją 
vartojančių gaminių su CE ženklinimu 4 
straipsnyje nustatyta tvarka jų teritorijose 
ekologinio projektavimo reikalavimų 
pagrindais, susijusiais su tais ekologinio 
projektavimo parametrais, nustatytais I 
priedo 1 dalyje, dėl kurių taikoma 
įgyvendinamoji priemonė numato, kad 
laikytis ekologinio projektavimo 
reikalavimų nėra būtina. 

išbraukta

Or. en

Justification

The newly introduced Article 5, paragraph 2 is inadequate as it introduces the idea of the 
implementing measure saying that no ecodesign requirement is necessary. This is 
counterproductive as it will encourage industry not to improve the performance of its 
products with respect to these “non-requirements”. This will be an impediment to innovation 
and it is very unusual to state in a legal document that no performance is required. It would 
also create an effective restriction on establishment of national requirements on aspects, 
despite the fact that they are not regulated at EU level.
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Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 59
6 straipsnio5a  dalis (nauja)

5a) Kai energiją vartojantis gaminys 
neatitinka visų svarbių reikalavimų, 
nustatytų įgyvendinimo priemonėse, ir turi 
CE ženklinimą, tokia valstybė narė turi 
imtis atitinkamų veiksmų prieš gamintoją 
arba jo įgaliotąjį atstovą, kuris skyrė CE 
ženklinimą, arba importuotoją, kuris  
paleido energiją naudojantį gaminį į 
Bendrijos rinką, ir informuoja apie tai 
Komisiją ir kitas valstybes nares.

Or. en

Justification

Retables paragraph 6 from the original proposal as modified by the EP at first reading (Am. 
50). It is necessary to fight fraud.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 60
6 straipsnio 6 dalis 

6. Valstybės narės ir Komisija turi imtis 
būtinų priemonių pateiktos informacijos 
konfidencialumui užtikrinti, kai tam yra 
pagrindas.

6. Valstybės narės ir Komisija turi imtis 
būtinų priemonių pateiktos informacijos 
konfidencialumui užtikrinti, kai tam yra 
pagrindas.

Valstybės narės ir Komisija informuoja 
visuomenę apie nustatytus atitikties 
pažeidimų atvejus.

Or. en

Justification

Am. 50 at first reading. The Name-and-Shame procedure can help to fight fraud.
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Pakeitimą pateikė Karin Scheele

Pakeitimas 61
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę gamintojams rinktis tarp 
IV priede nustatytos projektavimo vidaus 
kontrolės ir V priede nustatytos valdymo 
sistemos. Pakankamai pagrįsta ir 
proporcinga rizikai atitikties įvertinimo 
tvarka išsamiau išdėstoma atitinkamuose 
sprendimo 93/465/EEB moduliuose.

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę gamintojams rinktis tarp 
IV priede nustatytos projektavimo vidaus 
kontrolės ir V priede nustatytos valdymo 
sistemos. Pakankamai pagrįsta ir 
proporcinga rizikai atitikties įvertinimo 
tvarka išsamiau išdėstoma atitinkamuose 
sprendimo 93/465/EEB moduliuose.

Atitikties vertinimo tvarka turi numatyti, 
kad gamintojai aplinkosaugos vykdymo 
deklaracijas teikia atsakingoms valdžios 
institucijoms įgyvendinimo priemonėse 
nustatyta ekologinio projektavimo 
reikalavimų tvarka. Informacija turi būti 
centralizuotai apdorota ir labai 
suprantamai pateikiama visuomenei ir 
ekspertams.
Šiuo tikslu standartinių formų 
deklaracijoms svarbūs elementai turi būti 
detalizuoti įgyvendinimo priemonėse, o 
valstybės narės nustato atsakingus 
duomenų rinkimo organus nacionaliniu 
ir/ar Bendrijos lygiais. 

Or. en

Justification

Reinstates the reinforcement of the information exchange functions of this directive - retabling

old EP Amendment 75, with some improvements taken from EP Ams 55/76 addressing the 
same issue. This amendment implements Council Common Position Recital 22 – “The 
exchange of information on environmental life-cycle performance and on the achievement of 
design solutions should be facilitated. The accumulation and dissemination of the body of 
knowledge generated by the ecodesign effects of manufacturers is one of the crucial benefits 
of this directive”.
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Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 62
7 straipsnio 2 dalis 

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę gamintojams rinktis tarp 
IV priede nustatytos projektavimo vidaus 
kontrolės ir V priede nustatytos valdymo 
sistemos. Pakankamai pagrįsta ir 
proporcinga rizikai atitikties įvertinimo 
tvarka išsamiau išdėstoma atitinkamuose 
sprendimo 93/465/EEB moduliuose.

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę gamintojams rinktis tarp 
IV priede nustatytos projektavimo vidaus 
kontrolės ir V priede nustatytos valdymo 
sistemos. Pakankamai pagrįsta ir 
proporcinga rizikai atitikties įvertinimo 
tvarka išsamiau išdėstoma atitinkamuose 
sprendimo 93/465/EEB moduliuose.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja pagal 2001 m. kovo 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų 
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS)1 registruota organizacija ir ši 
registracija apima projektavimo funkcijas, 
tai tokios organizacijos valdymo sistema 
laikoma tenkinančia šios direktyvos V 
priedo reikalavimus.

Jeigu gamintojas energiją vartojančio 
gaminio, kuriam taikomos įgyvendinimo 
priemonės, pagal 2001 m. kovo 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų 
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS)2 yra registruota organizacija ir ši 
registracija apima projektavimo funkcijas, 
tai tokios organizacijos valdymo sistema 
laikoma tenkinančia šios direktyvos V 
priedo reikalavimus.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja organizacija, turinti gaminio 
projektavimo funkciją apimančią valdymo 
sistemą, įdiegtą laikantis harmonizuotų 
standartų, kurių numeriai buvo paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, tai 
tokia valdymo sistema laikoma tenkinančia 
V priedo reikalavimus.

Jeigu gamintojas energiją vartojančio 
gaminio, kuriam taikomos įgyvendinimo 
priemonės, yra organizacija, turinti gaminio 
projektavimo funkciją apimančią valdymo 
sistemą, įdiegtą laikantis harmonizuotų 
standartų, kurių numeriai buvo paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, tai 
tokia valdymo sistema laikoma tenkinančia 
V priedo reikalavimus.

Or. en

  
1 OL L 144, 2001 4 24, p. 1.
2 OL L 144, 2001 4 24, p. 1.
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Justification

It is important that the obligation to have an EMS (design function included) addresses 
directly the manufacturer (who is also responsible for product design). Asking the EuP 
designer to have an EMS, while the actual requirements for product performance listed in 
Annex V address the manufacturer, makes the identification of the legally responsible entity 
difficult, leaving scope for free-riding.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 63
7 straipsnio 2 dalis 

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę gamintojams rinktis tarp 
IV priede nustatytos projektavimo vidaus 
kontrolės ir V priede nustatytos valdymo 
sistemos. Pakankamai pagrįsta ir 
proporcinga rizikai atitikties įvertinimo 
tvarka išsamiau išdėstoma atitinkamuose 
sprendimo 93/465/EEB moduliuose.

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę gamintojams rinktis tarp 
IV priede nustatytos projektavimo vidaus 
kontrolės V priede nustatytos valdymo 
sistemos. Pakankamai pagrįsta ir 
proporcinga rizikai atitikties įvertinimo 
tvarka išsamiau išdėstoma atitinkamuose 
sprendimo 93/465/EEB moduliuose.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja pagal 2001 m. kovo 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų 
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS)1 registruota organizacija ir ši 
registracija apima projektavimo funkcijas, 
tai tokios organizacijos valdymo sistema 
laikoma tenkinančia šios direktyvos V 
priedo reikalavimus.

Jeigu gamintojas energiją vartojančio 
gaminio, kuriam taikomos įgyvendinimo 
priemonės pagal 2001 m. kovo 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų 
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS)2 ir yra registruota organizacija ir ši 
registracija apima projektavimo funkcijas, 
tai tokios organizacijos valdymo sistema 
laikoma tenkinančia šios direktyvos V 
priedo reikalavimus.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės,
projektuoja organizacija, turinti gaminio 
projektavimo funkciją apimančią valdymo 
sistemą, įdiegtą laikantis harmonizuotų 

Jeigu gamintojas energiją vartojančio 
gaminio, kuriam taikomos įgyvendinimo 
priemonės, yra organizacija, turinti gaminio 
projektavimo funkciją apimančią valdymo 
sistemą, įdiegtą laikantis harmonizuotų 

  
1 OL L 144, 2001 4 24, p. 1.
2 OL L 144, 2001 4 24, p. 1.
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standartų, kurių numeriai buvo paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, tai 
tokia valdymo sistema laikoma tenkinančia 
V priedo reikalavimus.

standartų, kurių numeriai buvo paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, tai 
tokia valdymo sistema laikoma tenkinančia 
V priedo reikalavimus.

Or. en

Justification

It is important that the obligation to have an EMS (design function included) addresses 
directly the manufacturer (who is also responsible for product design). Asking the EuP 
designer to have an EMS, while the actual requirements for product performance listed in 
Annex V address the manufacturer, makes the identification of the legally responsible entity 
difficult, leaving scope for free-riding.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 64
7 straipsnio 2 dalis 

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę gamintojams rinktis tarp 
IV priede nustatytos projektavimo vidaus 
kontrolės ir V priede nustatytos valdymo 
sistemos. Pakankamai pagrįsta ir 
proporcinga rizikai atitikties įvertinimo 
tvarka išsamiau išdėstoma atitinkamuose 
sprendimo 93/465/EEB moduliuose.

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę atitinkamiems
gamintojams rinktis tarp IV priede 
nustatytos projektavimo vidaus kontrolės ir 
V priede nustatytos valdymo sistemos. 
Pakankamai pagrįsta ir proporcinga rizikai 
atitikties įvertinimo tvarka išsamiau 
išdėstoma atitinkamuose sprendimo 
93/465/EEB moduliuose.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja pagal 2001 m. kovo 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų 
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS)1 registruota organizacija ir ši 
registracija apima projektavimo funkcijas, 
tai tokios organizacijos valdymo sistema 
laikoma tenkinančia šios direktyvos V 

Jeigu energiją vartojančio gaminio, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
gamintojas projektuoja pagal 2001 m. kovo 
19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 761/2001 dėl 
organizacijų savanoriško dalyvavimo 
Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistemoje (EMAS)2 ir yra registruota 
organizacija ir ši registracija apima 
projektavimo funkcijas, tai tokios 
organizacijos valdymo sistema laikoma 

  
1 OL L 144, 2001 4 24, p. 1.
2 OL L 144, 2001 4 24, p. 1.
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priedo reikalavimus. tenkinančia šios direktyvos V priedo 
reikalavimus.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja organizacija, turinti gaminio 
projektavimo funkciją apimančią valdymo 
sistemą, įdiegtą laikantis harmonizuotų 
standartų, kurių numeriai buvo paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, tai 
tokia valdymo sistema laikoma tenkinančia 
V priedo reikalavimus.

Jeigu energiją vartojančio gaminio, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
gamintojas projektuoja ir yra organizacija, 
turinti gaminio projektavimo funkciją 
apimančią valdymo sistemą, įdiegtą laikantis
harmonizuotų standartų, kurių numeriai 
buvo paskelbti Europos Sąjungos 
oficialiame leidinyje, tai tokia valdymo 
sistema laikoma tenkinančia V priedo 
reikalavimus.

Or. en

Justification

Environmental management systems (EMS) can be used only by manufacturers which are 
responsible for the design function. 

The use of environmental management systems (EMS) is one of the two methods of conformity 
assessment proposed by this directive. In order to ensure proper use of EMS and effective 
market surveillance, it is fundamental to guarantee that manufacturers have registered with 
EMS, and the design function is included in the registration. 

It is important that the obligation to have an EMS (design function included) addresses 
directly the manufacturer (which is also responsible for product design). Asking the EuP 
designer to have an EMS, while the actual requirements for product performance listed in 
Annex V address the manufacturer, makes the identification of the legally responsible entity , 
leaving scope for free-riding.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 65
7 straipsnio 2 dalis

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę gamintojams rinktis tarp 
IV priede nustatytos projektavimo vidaus 
kontrolės ir V priede nustatytos valdymo 
sistemos. Pakankamai pagrįsta ir 
proporcinga rizikai atitikties įvertinimo 

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę gamintojams rinktis tarp 
IV priede nustatytos projektavimo vidaus 
kontrolės ir V priede nustatytos valdymo 
sistemos. Pakankamai pagrįstą atitikties 
įvertinimo tvarką gali atlikti registruota 
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tvarka išsamiau išdėstoma atitinkamuose
sprendimo 93/465/EEB moduliuose. 

įstaiga, vadovaudamasi EB patikrinimo 
modeliu, pagal atitinkamą sprendimo 
93/465/EEB modulį.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja pagal 2001 m. kovo 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų 
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS)1 registruota organizacija ir ši 
registracija apima projektavimo funkcijas, 
tai tokios organizacijos valdymo sistema 
laikoma tenkinančia šios direktyvos V
priedo reikalavimus.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja pagal 2001 m. kovo 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų 
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS)1 registruota organizacija ir ši 
registracija, atitikdama reikalavimus, 
išdėstytus IV priedo 2 ir 3 dalyse, apima 
projektavimo funkcijas, tai tokios 
organizacijos valdymo sistema laikoma 
tenkinančia šios direktyvos V priedo 
reikalavimus.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja organizacija, turinti gaminio 
projektavimo funkciją apimančią valdymo 
sistemą, įdiegtą laikantis harmonizuotų 
standartų, kurių numeriai buvo paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, tai 
tokia valdymo sistema laikoma tenkinančia 
V priedo reikalavimus.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja organizacija, turinti tokią
gaminio projektavimo funkciją, kuri atitinka 
reikalavimus, išdėstytus IV priedo 2 ir 3 
dalyse ir apima valdymo sistemą, įdiegtą 
laikantis harmonizuotų standartų, kurių 
numeriai buvo paskelbti Europos Sąjungos 
oficialiame leidinyje, tai tokia valdymo 
sistema laikoma tenkinančia V priedo 
reikalavimus.

Or. en

Justification

The amendment is based on Amendments 51 and 75 of the EP adopted at first reading. The 
1st part of the amendment make it possible to use module B (EC type-examination) in the 
cases where it is justified according to Annex 7, point 6. A management system (EMS) as 
described here is not a sufficient instrument to guarantee that the products fulfil the 
requirements of the conformity assessments. EMS does not guarantee environmental 
improvements, but rather ensures an organised approach towards environmental 
management.

  
1 OL L 144, 2001 4 24, p. 1.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 66
7 straipsnio 2 dalis

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę gamintojams rinktis tarp 
IV priede nustatytos projektavimo vidaus 
kontrolės ir V priede nustatytos valdymo 
sistemos. Pakankamai pagrįsta ir 
proporcinga rizikai atitikties įvertinimo 
tvarka išsamiau nurodoma atitinkamuose
sprendimo 93/465/EEB moduliuose.

2. Atitikties vertinimo tvarką nustato 
įgyvendinimo priemonės ir ta tvarka turi 
sudaryti galimybę gamintojams rinktis tarp 
IV priede nustatytos projektavimo vidaus 
kontrolės ir V priede nustatytos valdymo 
sistemos. Pakankamai pagrįstą atitikties 
įvertinimo tvarką gali atlikti registruota 
įstaiga, vadovaudamasi EB patikrinimo 
modeliu, pagal atitinkamą sprendimo 
93/465/EEB modulį.

2. Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja pagal 2001 m. kovo 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų 
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS)1 registruota organizacija ir ši 
registracija apima projektavimo funkcijas, 
tai tokios organizacijos valdymo sistema 
laikoma tenkinančia šios direktyvos V 
priedo reikalavimus.

2. Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja pagal 2001 m. kovo 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų 
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS)1 registruota organizacija ir ši 
registracija apima projektavimo funkcijas 
(atitinkančias išdėstytas V priedo 3 dalyje),
tai tokios organizacijos valdymo sistema 
laikoma tenkinančia šios direktyvos V 
priedo reikalavimus.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja organizacija, turinti gaminio 
projektavimo funkciją apimančią valdymo 
sistemą, įdiegtą laikantis harmonizuotų 
standartų, kurių numeriai buvo paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, tai 
tokia valdymo sistema laikoma tenkinančia 
V priedo reikalavimus.

Jeigu energiją vartojantį gaminį, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės, 
projektuoja organizacija, turinti gaminio 
ekologinio projektavimo funkciją 
(atitinkančią išdėstytą V priedo 3 dalyje),
apimančią valdymo sistemą, įdiegtą laikantis 
harmonizuotų standartų, kurių numeriai 
buvo paskelbti Europos Sąjungos 
oficialiame leidinyje, tai tokia valdymo 
sistema laikoma tenkinančia V priedo 
reikalavimus.

Or. en

  
1 OL L 144, 2001 4 24, p. 1.
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Justification

1) The amendment clarifies the possibility to make use of module B (EC type-examination) 
which would be a compromise between the original intent of the EP Am. 51 (default 
module B) and the Council Common Position. The use of module should be appropriately 
justified and specific criteria established to guide the ‘due justification’ (see amendment 
to Annex VII below). The new text also avoids the words "...and proportionate to the 
risk..." contained in the COM and Council Common Position documents, which is 
inadequate because we are not talking about safety but the environment.

2) EMS (EMAS or others) are not an adequate instrument for conformity assessment of 
products. The provision that EMAS registration gives a presumption of conformity to 
Annex V provided that “the design function is included within the scope of that 
registration” does not make any sense because it is not clear what the meaning of this 
provision is. The design function is not defined and can be interpreted in many ways. It 
would only make sense if all requirements of Annex IV concerning conformity assessment 
of EuPs (internal design control) were incorporated in the EMS. Therefore as an 
alternative to deleting the references to Annex V and other EMS systems, the EMS systems 
accepted should be required to cover the critical eco-design elements as specified by 
Annex V part 3.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola ir Martin Callanan

Pakeitimas 67
7 straipsnio 3 dalis

3. Pateikus energiją vartojantį gaminį, 
kuriam taikomos įgyvendinimo priemonės, 
pardavimui arba ėmus ji naudoti, gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas saugos atlikto 
suderinimo įvertinimo pateisinamuosius 
dokumentus ir išduotas suderinimo 
deklaracijas, kad jas galėtų patikrinti 
valstybės narės 10 metų po paskutinio 
energiją vartojančio gaminio pagaminimo.

3. Pateikus energiją vartojantį gaminį, 
kuriam taikomos įgyvendinimo priemonės, 
pardavimui arba ėmus ji naudoti, gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas saugos atlikto 
suderinimo įvertinimo pateisinamuosius 
dokumentus ir išduotas suderinimo 
deklaracijas, kad jas galėtų patikrinti 
valstybės narės 10 metų po paskutinio 
energiją vartojančio gaminio pagaminimo.

Kompetentingiems valstybės narės valdžios 
organams tinkami dokumentai yra 
pateikiami per 10 dienų nuo pareikalavimo.

Kompetentingiems valstybės narės valdžios 
organams tinkami dokumentai yra 
pateikiami per 10 dienų nuo pareikalavimo.

Kai energiją vartojančio gaminio, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės,
projektavimas atliekamas ne gamintojo 
organizacijoje, gamintojas įsipareigoja 
užtikrinti, kad taikomos įgyvendinimo 
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priemonės reikalavimai būtų įvykdyti, ir jis 
gautų techninę dokumentaciją, kai energiją 
vartojantis gaminys bus pateiktas 
pardavimui.

Or. en

Justification

When the design of a EuP is carried out within the manufacturer’s organisation, the 
manufacturer is able to control the production and availability in the Community of the 
technical documentation, which proves the conformity of the EuP with the legal requirements 
established by the implementing measure.
In those situations where the entity which actually designs the EuP is outside the 
manufacturer’s organisation and not established in the Community (thus not bound by 
Community law) it must be the responsibility of the party placing the product on the EU 
market to ensure that this is designed according to the relevant implementing measure. 

This amendment reiterates a position taken initially by the Commission and which Parliament 
supported at 1st reading.

Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 68
7 straipsnio 3 dalis

3. Pateikus energiją vartojantį gaminį, 
kuriam taikomos įgyvendinimo priemonės, 
pardavimui arba ėmus ji naudoti, gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas saugos atlikto 
suderinimo įvertinimo pateisinamuosius 
dokumentus ir išduotas suderinimo 
deklaracijas, kad jas galėtų patikrinti 
valstybės narės 10 metų po paskutinio 
energiją vartojančio gaminio pagaminimo.

3. Pateikus energiją vartojantį gaminį, 
kuriam taikomos įgyvendinimo priemonės, 
pardavimui arba ėmus ji naudoti, gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas saugos atlikto 
suderinimo įvertinimo pateisinamuosius 
dokumentus ir išduotas suderinimo 
deklaracijas, kad jas galėtų patikrinti 
valstybės narės 10 metų po paskutinio 
energiją vartojančio gaminio pagaminimo.

Kai energiją vartojančio gaminio, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės,
projektavimas atliekamas ne gamintojo 
organizacijoje, gamintojas įsipareigoja 
užtikrinti, kad taikomos įgyvendinimo 
priemonės reikalavimai būtų įvykdyti, ir jis 
gautų techninę dokumentaciją, kai energiją 
vartojantis gaminys bus pateiktas 
pardavimui.

Kompetentingiems valstybės narės valdžios Kompetentingiems valstybės narės valdžios 



AM\557898LT.doc 35/2 PE 353.671v02-00
Vertimas pagal sutartį

LT

organams tinkami dokumentai yra 
pateikiami per 10 dienų nuo pareikalavimo.

organams tinkami dokumentai yra 
pateikiami per 10 dienų nuo pareikalavimo, 
ir yra prieinami Bendrijoje gamintojui.

Or. en

Justification

In situations where the entity which actually designs the EuP is outside the manufacturer’s 
organisation and not established in the Community (thus not bound by Community law) it 
must be the responsibility of the party placing the product on the EU market to ensure that 
this is designed according to the relevant implementing measure. 
This amendment reiterates a position taken initially by the Commission and which Parliament 
supported at 1st reading. Also, in order for effective monitoring to be carried out, the 
documents have to be available in the Community.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 69
7 straipsnio 3 dalis

3. Pateikus energiją vartojantį gaminį, 
kuriam taikomos įgyvendinimo priemonės, 
pardavimui arba ėmus ji naudoti, gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas saugos atlikto 
suderinimo įvertinimo pateisinamuosius 
dokumentus ir išduotas suderinimo 
deklaracijas, kad jas galėtų patikrinti 
valstybės narės 10 metų po paskutinio 
energiją vartojančio gaminio pagaminimo.

3. Pateikus energiją vartojantį gaminį, 
kuriam taikomos įgyvendinimo priemonės, 
pardavimui arba ėmus ji naudoti, gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas saugos atlikto 
suderinimo įvertinimo pateisinamuosius 
dokumentus ir išduotas suderinimo 
deklaracijas, kad jas galėtų patikrinti 
valstybės narės 10 metų po paskutinio 
energiją vartojančio gaminio pagaminimo.

Kai energiją vartojančio gaminio, kuriam 
taikomos įgyvendinimo priemonės,
projektavimas atliekamas ne gamintojo 
organizacijoje, gamintojas įsipareigoja 
užtikrinti, kad taikomos įgyvendinimo 
priemonės reikalavimai būtų įvykdyti ir jis 
gautų techninę dokumentaciją, kai energiją 
vartojantis gaminys bus pateiktas 
pardavimui.

Kompetentingiems valstybės narės valdžios 
organams tinkami dokumentai yra 
pateikiami per 10 dienų nuo pareikalavimo.

Kompetentingiems valstybės narės valdžios 
organams tinkami dokumentai yra 
pateikiami per 10 dienų nuo pareikalavimo, 
ir yra prieinami Bendrijoje gamintojui.

Or. en
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Justification

When the design of a EuP is carried out within the manufacturer’s organisation, the 
manufacturer is able to control the production and availability in the Community of the 
technical documentation, which proves the conformity of the EuP with the legal requirements 
established by the implementing measure.
In those situations where the entity which actually designs the EuP is outside the 
manufacturer’s organisation and not established in the Community (thus not bound by 
Community law) it must be the responsibility of the party placing the product on the EU 
market to ensure that this is designed according to the relevant implementing measure. 
This amendment reiterates a position taken initially by the Commission and which Parliament 
supported at 1st reading.

In order to allow market surveillance authorities to monitor the market effectively, they 
should be put in a position to check the technical documentation of EuP when relevant for the 
purpose of assessing the conformity of a product. To ensure that such documentation is 
readily available when demanded by market surveillance authorities, the documentation 
should be available in the Community to the manufacturer.

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta

Pakeitimas70
7 straipsnio 3 dalis

3. Pateikus energiją vartojantį gaminį, 
kuriam taikomos įgyvendinimo priemonės, 
pardavimui arba ėmus ji naudoti, gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas saugos atlikto 
suderinimo įvertinimo pateisinamuosius 
dokumentus ir išduotas suderinimo 
deklaracijas, kad jas galėtų patikrinti 
valstybės narės 10 metų po paskutinio 
energiją vartojančio gaminio pagaminimo.

3. Pateikus energiją vartojantį gaminį, 
kuriam taikomos įgyvendinimo priemonės, 
pardavimui arba ėmus ji naudoti, gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas saugos atlikto 
suderinimo įvertinimo pateisinamuosius 
dokumentus ir išduotas suderinimo 
deklaracijas, kad jas galėtų patikrinti 
valstybės narės 10 metų po paskutinio 
energiją vartojančio gaminio pagaminimo.

Kompetentingiems valstybės narės valdžios 
organams tinkami dokumentai yra 
pateikiami per 10 dienų nuo pareikalavimo.

Kompetentingiems valstybės narės valdžios 
organams tinkami dokumentai yra 
pateikiami per 10 dienų nuo pareikalavimo, 
ir yra prieinami Bendrijoje gamintojui.

Or. en

Justification

In order to allow market surveillance authorities to monitor the market effectively, they 
should be put in a position to check the technical documentation of EuP when relevant for the 
purpose of assessing the conformity of a product. To ensure that such documentation is 



AM\557898LT.doc 37/2 PE 353.671v02-00
Vertimas pagal sutartį

LT

readily available when demanded by market surveillance authorities, the documentation 
should be available in the Community to the manufacturer. As a result, the manufacturer (as 
defined in the directive) should have the documentation when the product is placed in the 
market. This will represent a deterrent to free-riders.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 71
7 straipsnio 3 dalis

3. Pateikus energiją vartojantį gaminį, 
kuriam taikomos įgyvendinimo priemonės, 
pardavimui arba ėmus ji naudoti, gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas saugos atlikto 
suderinimo įvertinimo pateisinamuosius 
dokumentus ir išduotas suderinimo 
deklaracijas, kad jas galėtų patikrinti 
valstybės narės 10 metų po paskutinio 
energiją vartojančio gaminio pagaminimo.

3. Pateikus energiją vartojantį gaminį, 
kuriam taikomos įgyvendinimo priemonės, 
pardavimui arba ėmus ji naudoti, gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas saugos atlikto 
suderinimo įvertinimo pateisinamuosius 
dokumentus ir išduotas suderinimo 
deklaracijas, kad jas galėtų patikrinti 
valstybės narės 10 metų po paskutinio 
energiją vartojančio gaminio pagaminimo.

Kompetentingiems valstybės narės valdžios 
organams tinkami dokumentai yra 
pateikiami per 10 dienų nuo pareikalavimo.

Kompetentingiems valstybės narės valdžios 
organams tinkami dokumentai yra 
pateikiami per 10 dienų nuo pareikalavimo.

Kai gamintojas yra įsikūręs Bendrijai 
nepriklausančioje valstybėje ir neturi 
įgaliotojo asmens, įsipareigojimas 
užtikrinti, kad energiją vartojantis gaminys, 
pateiktas pardavimui arba ėmus jį naudoti, 
atitinka šią direktyvą, ir įgyvendinimo 
priemonės taikymas arba, atitinkamai, 
direktyvos pažeidimų nutraukimas tenka 
importuotojui. Importuotojas taip pat  
įsipareigoja saugoti suderinimo deklaraciją 
ir techninę dokumentaciją.

Or. en

Justification

If the manufacturer, or its authorised representative, is not established in the Community, it is 
fundamental to ensure that the trading company importing the product has got the relevant 
documentation from the manufacturer located in the third country, to enable proper market 
surveillance by surveillance authorities.
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Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 72
8 straipsnio 4 dalis

4. Darydama suderinimo prielaidą ir 
vadovaudamasi šia direktyva, Komisija, 
laikydamasi darbo tvarkos ir remdamasi 15 
straipsnio 2 dalimi, gali nuspręsti, kad kiti 
ekologiniai žymenys atitinka tokias pat 
Komisijos ekologinio žymens sąlygas pagal 
reglamentą (EB) Nr. 1980/2000. Energiją 
vartojantis gaminys, apdovanotas kitokiais 
ekologiniais žymenimis, yra laikomas 
atitinkančiu ekologinio projektavimo, 
kuriam taikoma įgyvendinimo priemonė, 
reikalavimus tiek, kiek šie reikalavimai 
atitinka ekologinį žymenį.

4. Darydama suderinimo prielaidą ir 
vadovaudamasi šia direktyva, Komisija, 
laikydamasi darbo tvarkos, remdamasi 15 
straipsnio 2 dalimi ir pasikonsultavusi su 
Konsultacijų forumu, gali nuspręsti, kad kiti 
ekologiniai žymenys atitinka tokias pat 
Komisijos ekologinio žymens sąlygas pagal 
reglamentą (EB) Nr. 1980/2000. Energiją 
vartojantis gaminys, apdovanotas kitokiais 
ekologiniais žymenimis, yra laikomas 
atitinkančiu ekologinio projektavimo, 
kuriam taikoma įgyvendinimo priemonė, 
reikalavimus tiek, kiek šie reikalavimai 
atitinka ekologinį žymenį.

Sprendimas yra skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ypač 
paminėtinas taikant įgyvendinimo 
priemonę.

Or. en

Justification

To guarantee an open and transparent process in the interests of proper market surveillance.
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Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 73
8 straipsnio 4 dalis

4. Darydama suderinimo prielaidą ir 
vadovaudamasi šia direktyva, Komisija, 
laikydamasi darbo tvarkos ir remdamasi 15 
straipsnio 2 dalimi, gali nuspręsti, kad kiti 
ekologiniai žymenys atitinka tokias pat 
Komisijos ekologinio žymens sąlygas pagal 
reglamentą (EB) Nr. 1980/2000. Energiją 
vartojantis gaminys, apdovanotas kitokiais 
ekologiniais žymenimis, yra laikomas 
atitinkančiu ekologinio projektavimo, 
kuriam taikoma įgyvendinimo priemonė, 
reikalavimus tiek, kiek šie reikalavimai 
atitinka ekologinį žymenį.

4. Darydama suderinimo prielaidą ir 
vadovaudamasi šia direktyva, Komisija, 
laikydamasi darbo tvarkos ir remdamasi 15 
straipsnio 2 dalimi, gali nuspręsti, kad kiti 
ekologiniai žymenys atitinka tokias pat 
Komisijos ekologinio žymens sąlygas pagal 
reglamentą (EB) Nr. 1980/2000, su sąlyga, 
kad kiekviena iš šių etikečių yra 
pripažįstama visoje Europos Sąjungos 
teritorijoje. Energiją vartojantis gaminys, 
apdovanotas kitokiais ekologiniais 
žymenimis, yra laikomas atitinkančiu 
ekologinio projektavimo, kuriam taikoma 
įgyvendinimo priemonė, reikalavimus tiek, 
kiek šie reikalavimai atitinka ekologinį 
žymenį.

Or. fr

Justification

The purpose is to ensure that eco-labels other than the Community label which may give rise 
to a presumption of conformity are genuinely applicable.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 74
9 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės pagal turimas galimybes
užtikrina, kad yra imamasi tinkamų 
priemonių, kad suinteresuotos šalys būtų 
konsultuojamos apie pasiruošimo ir 
tikrinimo harmonizuotus standartus 
nacionaliniu lygiu.

1. Valstybės narės užtikrina, kad yra 
imamasi tinkamų priemonių, kad 
suinteresuotos šalys būtų konsultuojamos 
apie pasiruošimo ir tikrinimo harmonizuotus 
standartus nacionaliniu lygiu. Tai apima 
aktyvų suinteresuotų grupių tinkamo 
tarpininkavimo rėmimą ir finansavimą, 
konkrečiai – pilietinės visuomenės 
organizacijas nacionaliniu ir europiniu 
lygiais.

Or. en
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Justification

Original EP Amendment 53 from first reading. If extensive reliance on standardisation is 
advocated, guarantees relating to its use should be established under codecision. For this 
purpose the three key phases should be addressed:

1) development of the mandate to the standardisation body (it should clearly and adequately 
reflect the intentions of the requirements of the implementing measure)

2) adequate involvement of civil society interests in both EU and national level 
standardisation discussions during development of the standards 

3) a procedure for scrutiny of a proposed standard (of the draft standard before publication 
by the standards organisation AND before publication in the Official Journal as a 
harmonised standard), involving stakeholders (via the Consultation Forum), establishing 
a mechanism such that the Commission may request the standardisation body to amend 
specific aspects of the proposed standard as a result of this process

4) possibilities for MSs to respond to a standard they think is unsuitable during or after 
publication of that standard – existing paragraphs 9.2 and 3.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas75
9 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės pagal turimas galimybes 
užtikrina, kad yra imamasi tinkamų 
priemonių, kad suinteresuotos šalys būtų 
konsultuojamos apie pasiruošimo ir 
tikrinimo harmonizuotus standartus 
nacionaliniu lygiu.

1. Valstybės narės užtikrina, kad yra 
imamasi tinkamų priemonių, kad 
suinteresuotos šalys būtų konsultuojamos 
apie pasiruošimo ir tikrinimo harmonizuotus 
standartus nacionaliniu lygiu. Tai apima 
aktyvų suinteresuotų grupių tinkamo 
tarpininkavimo rėmimą ir finansavimą, 
konkrečiai – pilietinės visuomenės 
organizacijas nacionaliniu ir europiniu 
lygiais.

Or. en

Justification

Despite the creation of the new structures for the involvement of environmental advocates at 
the EU level, the more critical level in standardisation processes, the national level, remains
without the participation of these and other interest groups partly due to lack of funding from 
the national standardisation bodies.
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 76
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Harmonizuoti standartai nenaudojami 
įtakos aplinkai lygiui arba reikalavimų 
aplinkos aspektų pasiekimo lygiui 
(pavyzdžiui, nustatant vertybių ribas) 
nusakyti ar pakeisti.

Or. en

Justification

The intention of the Council CP text of Recital 25 should be made binding in Article 9. 
Harmonised standards should not be expected, or allowed to decide upon or change the level 
of environmental ambition/performance intended by the requirements set in the implementing 
measure. Furthermore, it is not only limit values that define the environmental performance. 
The subject is broader. Interference of standard setting in the eventual environmental 
performance level of a requirement defined in the implementing measure can also occur 
through selection of a specific measuring technology, for example.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 77
9 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Bet koks harmonizuotų standartų 
pateiktas mandatas, perduotas 
standartizacijos organizacijai, yra 
detalizuojamas pasikonsultavus su 
Konsultacijų forumu. Atsižvelgiama į 
Konsultacijų forumo nuomonę.
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 78
9 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Prieš galutinai priimdama 
standartizacijos organizacijos pasiūlytą 
standartą, dėl projekto Komisija 
konsultuojasi su Konsultacijų forumu.
Šia konsultacija turėtų būti aiškinamasi:
i) siūlomo standarto dėl nustatytų aplinkos 
tikslų kokybė ir tinkamumas
ii) sprendžiamoji darbo tvarka
standartizacijos organizacijoje. Jeigu 
Konsultacijų forumas siūlo pakeitimus dėl 
standarto projekto, Komisija prašo 
standartizacijos organizaciją atitinkamai 
pakeisti standarto projektą.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 79
9 straipsnio 2c dalis (nauja)

2c. Prieš priimdama sprendimą dėl 
harmonizuoto standarto, Komisija dėl 
standartizacijos organizacijos pateikto 
standarto konsultuojasi su Konsultacijų 
forumu.
Šia konsultacija turėtų būti aiškinamasi:
i) siūlomo standarto dėl nustatytų aplinkos 
tikslų kokybė ir tinkamumas
ii) sprendžiamoji darbo tvarka 
standartizacijos organizacijoje.
Atsižvelgiama į Konsultacijų forumo 
nuomonę.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 80
9 straipsnio 3 dalis
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3. Atsižvelgdama į Komiteto nuomonę, 
Komisija sprendžia skelbti, neskelbti arba 
ribotai skelbti, tvirtinti arba anuliuoti 
nurodymus dėl atitinkamų harmonizuotų 
standartų Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

3. Atsižvelgdama į Komiteto ir Konsultacijų 
forumo nuomonę, Komisija sprendžia 
skelbti, neskelbti arba ribotai skelbti, tvirtinti 
arba anuliuoti nurodymus dėl atitinkamų 
harmonizuotų standartų Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Justification

If extensive reliance on standardisation is advocated, guarantees relating to their use should 
be established under codecision. For this purpose the three key phases should be addressed:

1) development of the mandate to the standardisation body (it should clearly and adequately 
reflect the intentions of the requirements of the implementing measure)

2) adequate involvement of civil society interests in both EU and national level 
standardisation discussions during development of the standards 

3) a procedure for scrutiny of a proposed standard (of the draft standard before publication 
by the standards organisation AND before publication in the Official Journal as a 
harmonised standard), involving stakeholders (via the Consultation Forum), establishing 
a mechanism such that the Commission may request the standardisation body to amend 
specific aspects of the proposed standard as a result of this process

4) possibilities for MSs to respond to a standard they think is unsuitable during or after 
publication of that standard – existing paragraphs 9(2) and (3).

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 81
9 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Siekdama užtikrinti standartų 
efektyvumą, Komisija nuolat atlieka 
standartų vertinimą pagal įtaką aplinkai 
(įskaitant sprendžiamąją darbo tvarką 
standartizacijos organizacijoje) ir 
konsultavimo bei pakeitimų darbo tvarkos 
funkcionavimą.
Galiausiai Komisija atsiskaito Europos 
Parlamentui ir Tarybai kiekvienoje 
Parlamento sesijoje ir, kur reikia, siūlo 
atitinkamus pakeitimus dėl direktyvos 
struktūros.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 82
10 straipsnis

Taikomos įgyvendinimo priemonės 
reikalauja, kad gamintojai arba jų įgaliotieji 
atstovai, pateikdami parduoti komponentus 
ir surinkimo mazgus ir/arba juos 
remontuodami, aprūpintų energiją 
vartojančio gaminio, kuriam taikomos 
įgyvendinimo priemonės, gamintoją 
atitinkama informacija apie medžiagos 
struktūrą ir energijos, medžiagų ir/arba 
komponentų arba surinkimo mazgų žaliavų 
sunaudojimą.

Taikomos įgyvendinimo priemonės 
reikalauja, kad gamintojai arba jų įgaliotieji 
atstovai, pateikdami parduoti komponentus 
ir surinkimo mazgus ir/arba juos 
remontuodami, aprūpintų energiją 
vartojančio gaminio, kuriam taikomos 
įgyvendinimo priemonės, gamintoją 
atitinkama informacija apie medžiagos 
sunaudojimą ir komponentų arba surinkimo 
mazgų žaliavų suvartojimą naudojimosi 
metu.

Or. en

Justification

The term "resources" includes energy and materials. The basis and precondition for 
achieving the directive’s objectives are comparable data for eco-profiles. But, without 
specification by the amendment "during use", the comparability of data cannot be achieved in 
accordance with the directive's objectives. The current wording leaves scope for different 
interpretations.
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Pakeitimą pateikė Karin Scheele

Pakeitimas 83
11 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad yra 
imamasi atitinkamų priemonių paraginti 
atsakingus valdžios organus bendradarbiauti 
įgyvendinant šią direktyvą ir suteikti viena 
kitai bei Komisijai informacijos, kuri padėtų 
vykdyti šią direktyvą ir ypač padėtų 
įgyvendinti 6 straipsnį.

1. Valstybės narės užtikrina, kad yra 
imamasi atitinkamų priemonių paraginti 
atsakingus valdžios organus bendradarbiauti 
įgyvendinant šią direktyvą ir suteikti viena 
kitai bei Komisijai informacijos, kuri padėtų 
vykdyti šią direktyvą ir ypač padėtų 
įgyvendinti 6 straipsnį.

Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
pateikia atitinkamiems valdžios organams 
įtakos aplinkai deklaracijas, remiantis 
ekologinio projektavimo reikalavimais, 
nustatytais įgyvendinimo priemonėje. 
Informacija yra apdorojama ir prieinama 
visuomenei bei ekspertams lengvai 
suprantama forma.
Galiausiai, standartų ataskaitų formos 
atitinkamiems elementams yra išdėstomos 
įgyvendinimo priemonėje ir valstybės narės 
paskiria organus, atsakingus už duomenų 
rinkimą ir apdorojimą nacionaliniu ir/arba 
Bendrijos lygiais.

Administracinis bendradarbiavimas ir 
keitimasis informacija yra didžiausias 
elektroninių komunikacijos priemonių
privalumas ir jas remia atitinkamos 
Bendrijos programos.

Administracinis bendradarbiavimas ir 
keitimasis informacija yra didžiausias 
elektroninių komunikacijos priemonių 
privalumas ir jas remia atitinkamos 
Bendrijos programos.

Valstybės šalys informuoja Komisiją apie 
valdžios organus, atsakingus už šios 
direktyvos įgyvendinimą.

Valstybės šalys informuoja Komisiją apie 
valdžios organus, atsakingus už šios 
direktyvos įgyvendinimą.

2. Dėl aiškios keitimosi informacija tarp 
Komisijos ir valstybių narių prigimties ir 
struktūros sprendžiama remiantis darbo 
tvarka, nurodyta 15 straipsnio 15 dalies 2 
punkte.

2. Dėl aiškios keitimosi informacija tarp 
Komisijos ir valstybių narių prigimties ir 
struktūros sprendžiama remiantis darbo 
tvarka, nurodyta 15 straipsnio 15 dalies 2 
punkte.

3. Remdamasi šiuo straipsniu, Komisija 
imasi atitinkamų priemonių raginti ir 
prisidėti prie bendradarbiavimo tarp 
valstybių narių. 

3. Remdamasi šiuo straipsniu, Komisija 
imasi atitinkamų priemonių raginti ir 
prisidėti prie bendradarbiavimo tarp 
valstybių narių.
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3a. Ypatingas finansavimas yra skiriamas 
energijos efektyvumo palaikymo tinklui 
sukurti.

Or. en

Justification

Reinstates the reinforcement of the information exchange functions of this directive and the
creation of the energy efficiency network from EP Amendments 55 and 76 (with some 
improvements taken from EP Am. 75 addressing the same issue). This amendment implements 
Council Common Position Recital 22 – “The exchange of information on environmental life-
cycle performance and on the achievement of design solutions should be facilitated. The 
accumulation and dissemination of the body of knowledge generated by the ecodesign effects 
of manufacturers is one of the crucial benefits of this directive”.

Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 84
11 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės užtikrina, kad yra imamasi 
atitinkamų priemonių paraginti atsakingus 
valdžios organus bendradarbiauti 
įgyvendinant šią direktyvą ir suteikti viena 
kitai bei Komisijai informacijos, kuri padėtų 
vykdyti šią direktyvą ir ypač padėtų 
įgyvendinti 6 straipsnį.

Valstybės narės užtikrina, kad yra imamasi 
atitinkamų priemonių paraginti atsakingus 
valdžios organus bendradarbiauti 
įgyvendinant šią direktyvą ir suteikti viena 
kitai bei Komisijai informacijos, kuri padėtų 
vykdyti šią direktyvą ir ypač padėtų 
įgyvendinti 6 straipsnį.

Administracinis bendradarbiavimas ir 
keitimasis informacija yra didžiausias 
elektroninių komunikacijos priemonių 
privalumas ir jas remia atitinkamos 
Bendrijos programos.

Administracinis bendradarbiavimas ir 
keitimasis informacija yra didžiausias 
elektroninių komunikacijos priemonių 
privalumas ir jas remia atitinkamos 
Bendrijos programos.

Valstybės šalys informuoja Komisiją apie 
valdžios organus, atsakingus už šios 
direktyvos įgyvendinimą.

Valstybės šalys informuoja Komisiją apie 
valdžios organus, atsakingus už šios 
direktyvos įgyvendinimą.

Valstybės narės užtikrina, ypač 
stiprindamos pagalbos tinklus ir struktūras, 
kad SVĮ ir labai mažos įmonės būtų 
skatinamos jau projektuodamos gaminį 
diegti aplinkos apsaugos reikalavimus, taip 
užtikrindamos ekologinio projektavimo 
tobulinimą, ir laikytis Bendrijos teisės aktų.
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Or. en

Justification

Amendment 55 at first reading (partially).

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 85
11 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės užtikrina, kad yra imamasi
atitinkamų priemonių paraginti atsakingus 
valdžios organus bendradarbiauti 
įgyvendinant šią direktyvą ir suteikti viena 
kitai bei Komisijai informacijos, kuri padėtų 
vykdyti šią direktyvą ir ypač padėtų 
įgyvendinti 6 straipsnį.

Valstybės narės užtikrina, kad yra imamasi 
atitinkamų priemonių paraginti atsakingus 
valdžios organus bendradarbiauti 
įgyvendinant šią direktyvą ir suteikti viena 
kitai bei Komisijai informacijos, kuri padėtų 
vykdyti šią direktyvą ir ypač padėtų 
įgyvendinti 6 straipsnį.

Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
pateikia atitinkamiems valdžios organams 
įtakos aplinkai deklaracijas, remiantis 
ekologinio projektavimo reikalavimais, 
nustatytais įgyvendinimo priemonėje. 
Informacija yra apdorojama ir prieinama 
visuomenei bei ekspertams lengvai 
suprantama forma
Galiausiai, standartų ataskaitų formos 
atitinkamiems elementams yra išdėstomos 
įgyvendinimo priemonėje ir valstybės narės 
paskiria organus, atsakingus už duomenų 
rinkimą ir apdorojimą nacionaliniu ir/arba 
Bendrijos lygiais.

Administracinis bendradarbiavimas ir 
keitimasis informacija yra didžiausias 
elektroninių komunikacijos priemonių 
privalumas ir jas remia atitinkamos 
Bendrijos programos.

Administracinis bendradarbiavimas ir 
keitimasis informacija yra didžiausias 
elektroninių komunikacijos priemonių 
privalumas ir jas remia atitinkamos 
Bendrijos programos.

Valstybės šalys informuoja Komisiją apie 
valdžios organus, atsakingus už šios 
direktyvos įgyvendinimą.

Valstybės šalys informuoja Komisiją apie 
valdžios organus, atsakingus už šios 
direktyvos įgyvendinimą.

Or. en

Justification

Reinstates the reinforcement of the information exchange functions of this directive and the 
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creation of the energy efficiency network from EP Amendments 55 and 76 (with some 
improvements taken from EP Am. 75 addressing the same issue). This amendment implements 
Council Common Position Recital 22 – “The exchange of information on environmental life-
cycle performance and on the achievement of design solutions should be facilitated. The 
accumulation and dissemination of the body of knowledge generated by the ecodesign effects 
of manufacturers is one of the crucial benefits of this directive”.

Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 86
11 straipsnio 1a dalis

1a. Valstybės narės užtikrina, kad SVĮ 
turėtų būtinas lėšas ekologiniams 
projektavimui ir perdirbimui. Pavyzdžiui, ši 
pagalba prieinama forma teikia gaminio 
perprojektavimo sprendimus, mokymą ir 
įvertinimą.

Or. en

Justification

Amendment 55 at first reading (partially).

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 87
11 straipsnio 3a dalis

3a. Kai valstybės narės pradeda trečiosios 
šalies patikrinimą pagal 7 straipsnį, jos 
paskiria nepriklausomas, kvalifikuotas ir 
registruotas įstaigas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 88
11 straipsnio 3a dalis

3a. Valstybės narės paskiria 
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nepriklausomas, kvalifikuotas ir registuotas 
įstaigas, kaip reikalaujama 7 straipsnyje, 
atlikti trečiosios šalies suderinimo 
patikrinimo įvertinimą.

Or. en

Justification

Reinstates the creation of notified bodies from EP Amendments 55 and 76.

Pakeitimą pateikė Niels Busk

Pakeitimas 89
12 straipsnio 1 dalis

1. Komisija 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka priima įgyvendinimo priemones.

1. Komisija 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka ir vadovaudamasi Bendrijos aplinkos 
apsaugos prioritetais, numatytais 
sprendime Nr. 160/2002/EB, direktyvoje 
2000/60/EB ir direktyvoje 75/442/EB, 
Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos 
apsaugos konvencijoje, kitose 
atitinkamuose ES aplinkosaugos aktuose ir 
strategijose, bei atsižvelgdama į Jungtinių 
Tautų Bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK) Kioto protokolo 
įsipareigojimus priima įgyvendinimo 
priemones, jei tenkinami šie kriterijai:
a) energiją vartojančio gaminio atrankos 
kriterijai:
(i) energiją vartojantis gaminys sudaro 
reikšmingą pardavimų ir prekybos dalį, tai 
yra, 200 000 vienetų per metus Bendrijos 
teritorijoje;
ii) energiją vartojantis gaminys daro 
svarbią įtaką aplinkai;
(iii) energiją vartojantis gaminys turi 
pastebimą poveikio aplinkai gerinimo 
potencialą;
iv) energiją vartojantis gaminys yra 
nepavaldus kitiems susijusiems Bendrijos 
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įstatymams arba savireguliacijai, tokiai 
kaip laisva sutartis, kuri, pavyzdžiui, labiau 
siekia politinių tikslų arba mažesne nei 
mandatiniai reikalavimai kaina, ir ten, kur 
reikia, atsižvelgia į VIIa priedo tinkamumo 
kriterijus;
b) priemonių turinio kriterijai::
i) atsižvelgiama į visą gaminio gyvavimo 
ciklą;
ii) gaminio veiksmingumas naudotojui 
negali būti žymiai paveiktas;
iii) nedaro žalos sveikatai ir saugumui;
iv) nedaro žymaus neigiamo poveikio 
vartotojams, ypač dėl kainos ir gaminio 
gyvavimo ciklo išlaidų;
v) atsižvelgiama į galimą įtaką SVĮ arba 
pradžioje SVĮ gamintai specifinei gaminių 
grupei;
vi) iš principo ekologinio projektavimo 
reikalavimų nustatymas nereiškia, kad 
gamintojas bus verčiamas naudoti 
patentuotą technologiją.

Or. en

Justification

The amendment explains what is meant by a "significant volume of sales and trade", and sets 
certain limits to the powers conferred upon the Commission by commitology. Furthermore, it 
respects the idea of sustainable development, i.e. that costs should also be considered when 
judging the possible level of improvement in terms of its environment impact.

Pakeitimą pateikė Niels Busk

Pakeitimas 90
12 straipsnio 2 dalis

2. Kad energiją vartojančiam gaminiui 
būtų taikoma įgyvendinimo priemonė, jis 
turi atitikti visus šiuos kriterijus:

2. Komisija informuoja Europos 
Parlamentą dėl įgyvendinimo priemonių 
bendrąja tvarka priėmimo, remdamasi 
Tarybos 1999/468/EB sprendimu.
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a) energiją vartojančio gaminio pardavimų 
ir prekybos Bendrijoje apimtis, remiantis 
naujausiais prieinamais skaičiais, viršija 
200 000 vienetų per metus;
b) atsižvelgiant į teikiamus rinkai ir (arba) 
pradedamus naudoti kiekius, energiją 
vartojantis gaminys turi Bendrijoje 
pastebimą poveikį aplinkai, kaip nustatyta 
sprendime Nr. 1600/2002/EB nurodytuose 
Bendrijos strateginiuose prioritetuose;
c) energiją vartojantis gaminys turi 
pastebimą poveikio aplinkai gerinimo 
potencialą, kuris nereikalauja pernelyg 
didelių išlaidų. Tikrinant, kaip tenkinamas 
šis kriterijus, taikomi šie parametrai:
- kitų svarbių Bendrijos teisės aktų stoka;
- rinkos jėgų nepajėgumas spręsti 
problemos,
- dideli rinkoje esančių energiją 
vartojančių gaminių su vienodu funkciniu 
naudingumu poveikio aplinkai skirtumai.

Or. en

Justification

It is of great importance that the European Parliament should be properly informed about the 
Commission's activities concerning the adoption of implementing measures.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 91
12 straipsnio 2c dalis 

c) energiją vartojantis gaminys turi 
pastebimą poveikio aplinkai gerinimo 
potencialą, kuris nereikalauja pernelyg 
didelių išlaidų. Tikrinant, kaip tenkinamas 
šis kriterijus, taikomi šie parametrai:

c) energiją vartojantis gaminys turi 
pastebimą poveikio aplinkai gerinimo 
potencialą, kuris nereikalauja pernelyg 
didelių išlaidų.  Tikrinant, kaip tenkinamas 
šis kriterijus, taikomi šie parametrai:

- kitų svarbių Bendrijos teisės aktų stoka; - kitų svarbių Bendrijos teisės aktų stoka;
- rinkos jėgų nepajėgumas spręsti 
problemos;

- rinkos jėgų nepajėgumas spręsti 
problemos;
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- Komisijos nuomone, nėra gamintojo, 
kuris savo valia įsipareigotų gaminti 
pakankamą partijų kiekį, tinkamą 
geografiniu požiūriu aprūpinti Europos 
Sąjungą, ir jų pagamintų pakankamai;

- dideli rinkoje esančių energiją vartojančių
gaminių su vienodu funkciniu naudingumu 
poveikio aplinkai skirtumai.

- dideli rinkoje randamų energiją vartojančių 
gaminių su vienodu funkciniu naudingumu 
poveikio aplinkai skirtumai.

Or. fr

Justification

When the Commission proposes an implementing measure for a particular type of product in 
relation to which a voluntary commitment exists, the Commission should be required to 
demonstrate that the commitment is inadequate.

It is vital that the momentum provided by voluntary commitments should not be destroyed on 
the basis of unjustified allegations. It is therefore up to the Commission to prove that 
voluntary commitments are inadequate before proposing an implementing measure.

Pakeitimą pateikė Niels Busk

Pakeitimas 92
12 straipsnio 4 dalis

4. Rengdama įgyvendinimo priemonės 
projektą, Komisija:

4. Įgyvendinimo priemonės apima VII 
priede pateiktą informaciją ir jas pateikiant 
nustatomos kiekybinės vertės, į kurias turi 
atsižvelgti trečioji šalis atsitiktinės prieš 
paskirstymą atliekamos patikros metu; taip 
pat įtraukiamos nuolatinių valstybių narių 
ataskaitų apie šią veiklą Komisijai 
nuostatos; tikrintinų gaminių procentas 
nustatomas atsižvelgiant į gaminio padėtį 
rinkoje.

a) atsižvelgia į energiją vartojančio 
gaminio gyvavimo ciklą;
b) atlieka analizę, įvertindama poveikį 
aplinkai, vartotojams ir gamintojams, 
įskaitant SVĮ, konkurencingumo, 
novatoriškumo, rinkos prieinamumo ir 
sąnaudų bei naudos aspektus;
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c) atsižvelgia į galiojančius nacionalinius 
aplinkosaugos teisės aktus, kuriuos 
valstybės narės laiko svarbiais;
d) konsultuojasi su suinteresuotais 
asmenimis;
e) rengia įgyvendinimo priemonės projekto 
aiškinamąjį memorandumą, kuris 
grindžiamas b punkte nurodyta analize;
f) nustato įgyvendinimo datą (-as), 
tarpsniais suskirstytą arba pereinamąją 
priemonę arba periodus, atsižvelgdama visų 
pirma į galimą poveikį SVĮ arba atskiroms 
gaminių grupėms, ir ypač toms, kurias 
gamina SVĮ.

Or. en

Justification

The amendment includes the obligation for the Commission to make an impact assessment of 
the implementing measures in line with the objectives of the "Better regulation package".

Pakeitimą pateikė Niels Busk

Pakeitimas 93
12 straipsnio 5 dalis

5. Įgyvendinimo priemonės tenkina visus 
šiuos kriterijus:

5. Projektuodama įgyvendinimo priemones, 
Komisija naudojasi mokslinėmis žiniomis, 
sukauptiems žymenims ES sudaryti. 

(a) nekelia pastebimo neigiamo poveikio 
gaminio funkcionalumui naudotojo 
požiūriu;
(b) nedaro žalos sveikatai, saugumui ir 
aplinkai;
(c) nekelia pastebimo neigiamo poveikio 
vartotojams, ypač gaminio kainai ir 
gaminio gyvavimo ciklo išlaidoms;
(d) nekelia pastebimo neigiamo poveikio 
gamintojų konkurencingumui, įskaitant ir 
rinkas už Bendrijos ribų;
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(e) iš principo ekologinio projektavimo 
reikalavimų nustatymas nereiškia, kad 
gamintojas bus verčiamas naudoti 
patentuotą technologiją;
(f) nesukelia gamintojui pernelyg didelių 
administravimo sąnaudų.

Justification

The aim is to ensure the application of the latest know-how available at the time of drafting of 
implementing measures.

Pakeitimą pateikė Niels Busk

Pakeitimas 94
straipsnio 6 dalis 

6. Įgyvendinimo priemonėmis numatomi 
ekologinio projektavimo reikalavimai, kurie 
nurodyti I ir (arba) II priede.

6. Reikalavimai formuluojami taip, kad 
rinkos priežiūros institucijos galėtų 
patikrinti energiją vartojančio gaminio 
atitiktį įgyvendinimo priemonės 
reikalavimams. Įgyvendinimo priemonė 
konkretizuoja, ar patikra gali būti atlikta 
tiesiogiai su pačiu energiją vartojančiu 
gaminiu, ar pagal techninius dokumentus.

Specialieji ekologinio projektavimo 
reikalavimai taikomi parinktiems 
aplinkosaugos aspektams, turintiems 
pastebimą poveikį aplinkai.
Įgyvendinimo priemonės taip pat gali 
numatyti, jog ekologinio projektavimo 
reikalavimas nebūtinas konkretiems 
ekologinio projektavimo kriterijams iš tų, 
kurie nurodyti I priedo I dalyje.

Or. en

Justification

The aim is to improve the possibility for market surveillance authorities to check that the EuP 
fulfils the requirements set out in the implementing measures.
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 95
12 straipsnio 6 dalis 

6. Įgyvendinimo priemonėmis numatomi 
ekologinio projektavimo reikalavimai, kurie 
nurodyti I ir (arba) II priede.

6. Įgyvendinimo priemonėmis numatomi 
ekologinio projektavimo reikalavimai, kurie 
nurodyti I ir (arba) II priede.

Reikalavimai, nustatyti įgyvendinimo 
priemonėse, turi būti pamatuojami 
tiesiogiai su pačiu energiją vartojančiu
gaminiu.
Pagal 12 straipsnio 2 dalį energiją 
vartojančiam gaminiui, darančiam 
pastebimą poveikį aplinkai naudojimo 
metu, reikalavimai, nurodyti I ir (arba) II 
priede, bus taikomi išskirtinai dėl energijos 
sunaudojimo sumažinimo ir kitokio 
vyraujančio poveikio palinkai naudojimo 
metu.

Specialieji ekologinio projektavimo 
reikalavimai taikomi parinktiems 
aplinkosaugos aspektams, turintiems 
pastebimą poveikį aplinkai.

Specialieji ekologinio projektavimo 
reikalavimai taikomi parinktiems 
aplinkosaugos aspektams, turintiems 
pastebimą poveikį aplinkai.

Įgyvendinimo priemonės taip pat gali 
numatyti, jog ekologinio projektavimo 
reikalavimas nebūtinas konkretiems 
ekologinio projektavimo kriterijams iš tų, 
kurie nurodyti I priedo I dalyje.

Įgyvendinimo priemonės taip pat gali 
numatyti, jog ekologinio projektavimo 
reikalavimas nebūtinas konkretiems 
ekologinio projektavimo kriterijams iš tų, 
kurie nurodyti I priedo I dalyje.

Or. en

Justification

Requirements defined in implementing measures must be measurable directly on the product. 
There would be legal uncertainty if requirements were determined in other areas than the 
product itself. This would ultimately lead to market distortions, and proper market 
surveillance would not to be guaranteed.
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Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 96
12 straipsnio 6 dalis 

6. Įgyvendinimo priemonėmis numatomi 
ekologinio projektavimo reikalavimai, kurie 
nurodyti I ir (arba) II priede.

6. Įgyvendinimo priemonėmis numatomi 
ekologinio projektavimo reikalavimai, kurie 
nurodyti I ir (arba) II priede, sutelkiant 
dėmesį išskirtinai į vyraujančius 
aplinkosaugos aspektus, kuriuos galima 
pamatuoti su pačiu gaminiu.

Specialieji ekologinio projektavimo 
reikalavimai taikomi parinktiems 
aplinkosaugos aspektams, turintiems 
pastebimą poveikį aplinkai.

Specialieji ekologinio projektavimo 
reikalavimai taikomi parinktiems 
aplinkosaugos aspektams, turintiems 
pastebimą poveikį aplinkai.

Įgyvendinimo priemonės taip pat gali 
numatyti, jog ekologinio projektavimo 
reikalavimas nebūtinas konkretiems 
ekologinio projektavimo kriterijams iš tų, 
kurie nurodyti I priedo I dalyje.

Įgyvendinimo priemonės taip pat gali 
numatyti, jog ekologinio projektavimo 
reikalavimas nebūtinas konkretiems 
ekologinio projektavimo kriterijams iš tų, 
kurie nurodyti I priedo I dalyje.

Or. en

Justification

Corresponds to Amendment 67 at first reading. The Council changed the text of Annex II, 
which is why modifications are necessary.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 97
12 straipsnio 7 dalis 

7. Reikalavimai formuluojami taip, kad 
rinkos priežiūros institucijos galėtų patikrinti 
energiją vartojančio gaminio atitiktį 
įgyvendinimo priemonės reikalavimams. 
Įgyvendinimo priemonė konkretizuoja, ar 
patikra gali būti atlikta tiesiogiai su pačiu 
energiją vartojančiu gaminiu, ar pagal 
techninius dokumentus.

7. Reikalavimai formuluojami taip, kad 
rinkos priežiūros institucijos galėtų patikrinti 
energiją vartojančio gaminio atitiktį 
įgyvendinimo priemonės reikalavimams. 
Įgyvendinimo priemonė konkretizuoja, ar 
patikra turėtų būti atlikta tiesiogiai su pačiu 
energiją vartojančiu gaminiu, ar įvertinta 
išskirtinai pagal techninius dokumentus.

Or. en
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Justification

In order to ensure that market surveillance is carried out in an effective manner, market 
surveillance authorities should generally be able to assess the conformity of the EuP on the 
product. Only exceptionally, market surveillance should rely solely on the technical 
documentation. This should be done to reduce the risk of free-riders putting on the market 
products, accompanied by a fake technical file, that do not comply with the legal 
requirements.

Pakeitimą pateikė Niels Busk
Pakeitimas 98

12 straipsnio 8 dalis 

8. Įgyvendinimo priemonės apima VII 
priede išvardytus elementus.

išbraukta

Or. en

Justification

The paragraph is already covered with the adoption of the amendments tabled to Article 12.

Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 99
13 straipsnio 2 dalis 

2. Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, kai 
sudarydama 1 dalyje nurodytą darbo planą
ir laikydamasi 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos, 12 straipsnyje nurodytų 
kriterijų ir pasikonsultavusi su Konsultacijų 
forumu, Komisija gali priimti įgyvendinimo 
priemones, pradėdama nuo tų gaminių, 
kuriuos ECCP išskyrė kaip turinčius didelį 
rentabilų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo mažinimo potencialą.

2. Per 12 mėnesių nuo pagrindų 
reglamento priėmimo ir laikydamasi 15 
straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, ir 
pasikonsultavusi su Konsultacijų forumu, 
Komisija priims įgyvendinimo priemones, 
bent tiems gaminiams, kuriuos ECCP 
išskyrė kaip turinčius didelį rentabilų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
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.
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Tuo pačiu laikotarpiu Komisija pateikia 
atskirą įgyvendinimo priemonę, kuria 
mažinamos visų gaminių budėjimo režimo 
metu sunaudojamos energijos sąnaudos. Iš 
esmės IKT (Informacijos ir komunikacijos 
technologijų) gaminių sunaudojamos 
energijos kiekį reikia mažinti tiek, kiek 
techniškai įmanoma.
Jei Komisija patvirtino sąlygas šio 
pasiūlymo atmetimui pagal aukščiau 
minėtas sferas, pavyzdžiui, savanoriško 
susitarimo, kuriuo politikos tikslai 
pasiekiami greičiau arba su mažesnėmis 
sąnaudomis nei privalomų reikalavimų 
atveju, egzistavimo, tai formaliai patvirtins 
jos sprendimą šiuo klausimu Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
Vadovaudamasi Konsultacijų forumu, kaip 
nurodyta 14 straipsnyje, Komisija, 
atsižvelgdama į bendrą poveikį aplinkai, 
privalo nustatyti darbo planą ateinantiems 
trejiems metams su sąrašu, nurodančiu 
gaminių grupių, kurios bus laikomos 
įgyvendinimo priemonių priėmimo 
prioritetais, ir privalo pateikti planą 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Gaminių 
grupių sąrašą periodiškai tvirtins Komisija, 
konsultuodamasi su komitetu, nurodytu 15 
straipsnyje.
Kas penkeri metai Komisija privalės 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą, nurodantį rezultatus, pasiektus 
sferose, kuriose įgyvendinamos priemonės 
buvo įvykdytos ir kur buvo taikomi 
savanoriški pramoniniai susitarimai.

Or. en

Justification

Amendment 59 at first reading Similar to Amendment 16 of the rapporteur. Amendment 59 
however was more precise and more ambitious. By adopting the framework, the EP will give 
a lot of responsibility to the Commission. Before adopting this 'blank cheque', we should 
secure guarantees as to how the Commission will use this framework.
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes 
Pakeitimas 100

13 straipsnio 2 dalis 

2. Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, kai 
sudarydama 1 dalyje nurodytą darbo planą ir 
laikydamasi 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tvarkos, 12 straipsnyje nurodytų kriterijų ir 
pasikonsultavusi su Konsultacijų forumu, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo 
priemones, pradėdama nuo tų gaminių, 
kuriuos ECCP išskyrė kaip turinčius didelį 
rentabilų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo mažinimo potencialą.

2. Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, kai 
sudarydama 1 dalyje nurodytą darbo planą ir 
laikydamasi 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tvarkos, 12 straipsnyje nurodytų kriterijų ir 
pasikonsultavusi su Konsultacijų forumu, 
Komisija priims įgyvendinimo priemones, 
pradėdama nuo tų gaminių, kuriuos ECCP 
išskyrė kaip turinčius didelį rentabilų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimo potencialą.

Per 12 mėnesių nuo reglamento priėmimo 
Komisija pateiks priėmimui atskirą 
įgyvendinimo priemonę, mažinančią visų 
gaminių pasyvius nuostolius. Iš esmės IKT 
(Informacijos ir komunikacijos
technologijų) gaminių sunaudojamos 
energijos kiekį reikia mažinti tiek, kiek 
techniškai įmanoma.

Or. en

Justification

EP Amendment 59.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 101
13a straipsnis (naujas)

13a straipsnis
Nukrypimai

Šia direktyva nepažeidžiamos valstybių 
narių teisės vadovaujantis Sutartimi taikyti 
arba pradėti taikyti griežtesnius ekologinio 
projektavimo reikalavimus energiją 
vartojantiems gaminiams, norint pasiekti 
aukštą aplinkos ir visuomenės sveikatos 
apsaugos laipsnį bei energijos pasiūlos 
apsaugą, jei tokios taisyklės nepažeidžia 
šios direktyvos nuostatų. Direktyva 
98/34/EC bus taikoma visoms tokioms 
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nacionalinėms priemonėms.

Or. en

Justification

To ensure that MS are allowed to adapt a EU standard to their specific national 
circumstances (e.g. climatic differences, different environmental regional realities and 
priorities) in order to achieve a high level of environmental and health protection as provided 
for in Art. 95.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 102
13a straipsnis (naujas)

13a straipsnis
Nukrypimai 

Šia direktyva nepažeidžiamos valstybių 
narių teisės vadovaujantis Sutartimi taikyti 
arba pradėti taikyti griežtesnius ekologinio 
projektavimo reikalavimus energiją 
vartojantiems gaminiams, norint pasiekti 
aukštą aplinkos ir visuomenės sveikatos 
apsaugos laipsnį bei energijos pasiūlos 
apsaugą, jei tokios taisyklės nepažeidžia 
šios direktyvos nuostatų. Direktyva 
98/34/EC bus taikoma visoms tokioms 
nacionalinėms priemonėms.

Or. en

Justification

Based on EP Amendment 61 and Recital 20 of the Common Position. This text reflects the 
necessity for Member States to be able to 'go beyond’ when appropriate public policy reasons 
exist – for example specific environmental regional conditions (e.g. blackouts, water scarcity, 
serious air quality problems, environmental/health contamination) or abatement burdens 
(GHG burden sharing) etc. Such a framework also exists in the US for energy efficiency 
requirements, allowing individual states to set more ambitious requirements for well defined 
public policy reasons. It is not unusual for Article 95 type directives to contain conditions 
whereby the harmonisation provided for is of a minimum type only.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 103
13a straipsnis (naujas)

13a straipsnis
Nukrypimai 

Šia direktyva nepažeidžiamos valstybių 
narių teisės vadovaujantis Sutartimi ir 
atsargumo principu taikyti arba pradėti 
taikyti griežtesnes energiją vartojančių 
gaminių gamybos, importo, pardavimo ir 
naudojimo taisykles, kurios, jų nuomone, 
yra reikalingos norint pasiekti aukštą 
aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos 
laipsnį bei energijos pasiūlos apsaugą.

Or. en

Justification

A proposal based on Article 95 risks restricting national environmental/energy requirements 
in Member States that wish to go beyond the EU requirements. This is especially relevant for 
hazardous substances and regional relevance of issues such as water efficiency, waste 
recycling goals or greenhouse gas reduction quotas under Kyoto commitments or the national 
emissions ceiling directive. Furthermore it is common knowledge that national initiatives spur 
further EU action and this essential policy driver should not be undermined. This ensures that 
EuP just ´cuts off the tail´, i.e. sets minimum requirements and restricts the placing on the
market of the worst products but does not ´cut off the head´, i.e. induce Member States to 
require better products and so stimulate further innovation.
Such mechanisms have already been established in other areas - Article 13(2) of Directive 
2001/37 (tobacco products - OJ L194/26 of 18.7.2001) and in the recent revision of the 
directive on detergents.

Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 104
13a straipsnis (naujas)

13a straipsnis
Savireguliavimas

Ekologinio projektavimo Taryba atidžiai 
išnagrinės savanoriškus susitarimus arba 
siūlomas savireguliavimo priemones, 
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atsižvelgdama į analitines studijas ir 
siekdama nustatyti, ar jos yra tinkamos 
nustatytiems rezultatams pasiekti, įskaitant 
ambicingumo lygį, nustatytus tikslus ir 
nustatytas pranešimo ir peržiūros 
procedūras, kartu su minimaliais 
tinkamumo kriterijais, nustatytais VII a 
priede.

Or. en

Justification

Amendment 60 at first reading.

Pakeitimą pateikė Karin Scheele

Pakeitimas 105
14 straipsnis

Komisija, vykdydama savo veiklą, dėl 
kiekvienos įgyvendinimo priemonės 
užtikrina subalansuotą valstybių narių 
atstovų ir visų su tuo gaminiu arba gaminių 
grupe susijusių suinteresuotų šalių, 
pavyzdžiui, pramonės srities, įskaitant ir SVĮ 
bei amatams priskirtinas pramonės sritis, 
profsąjungų, prekybininkų, mažmeninių 
prekiautojų, importuotojų, aplinkosaugos 
grupių ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą.  
Šios šalys posėdžiauja Konsultacijų forume.  
Forumo darbo tvarkos taisykles nustato 
Komisija.

Komisija, vykdydama savo veiklą, dėl 
kiekvienos įgyvendinimo priemonės 
užtikrina subalansuotą valstybių narių 
atstovų ir visų su tuo gaminiu arba gaminių 
grupe susijusių suinteresuotų šalių, 
pavyzdžiui, pramonės srities, įskaitant ir SVĮ 
bei amatams priskirtinas pramonės sritis, 
profsąjungų, prekybininkų, mažmeninių 
prekiautojų, importuotojų, aplinkosaugos 
grupių ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą. 
Šios šalys posėdžiauja Konsultacijų forume. 
Forumas ypač padės apibrėžti ir peržiūrėti 
įgyvendinimo priemones ir įvertinti 
savireguliavimo priemones. Forumo darbo 
tvarkos taisykles nustato Komisija ir į 
taisykles bus įtrauktos nuostatos dėl 
atitinkamų civilinių visuomenės grupių 
dalyvavimo finansavimo.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 106
14 straipsnis
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Komisija, vykdydama savo veiklą, dėl 
kiekvienos įgyvendinimo priemonės 
užtikrina subalansuotą valstybių narių 
atstovų ir visų su tuo gaminiu arba gaminių 
grupe susijusių suinteresuotų šalių, 
pavyzdžiui, pramonės srities, įskaitant ir SVĮ 
bei amatams priskirtinas pramonės sritis, 
profsąjungų, prekybininkų, mažmeninių 
prekiautojų, importuotojų, aplinkosaugos 
grupių ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą.  
Šios šalys posėdžiauja Konsultacijų forume.  
Forumo darbo tvarkos taisykles nustato 
Komisija.

Komisija, vykdydama savo veiklą, dėl 
kiekvienos įgyvendinimo priemonės 
užtikrina subalansuotą valstybių narių 
atstovų ir visų su tuo gaminiu arba gaminių 
grupe susijusių suinteresuotų šalių, 
pavyzdžiui, pramonės srities, įskaitant ir SVĮ 
bei amatams priskirtinas pramonės sritis, 
profsąjungų, prekybininkų, mažmeninių 
prekiautojų, importuotojų, aplinkosaugos 
grupių ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą. 
Šios šalys posėdžiauja Konsultacijų forume. 
Forumas ypač padės apibrėžti ir peržiūrėti 
įgyvendinimo priemones ir įvertinti 
savireguliavimo priemones. Forumo darbo 
tvarkos taisykles nustato Komisija ir į 
taisykles bus įtrauktos nuostatos dėl 
atitinkamų civilinių visuomenės grupių 
dalyvavimo finansavimo.

Or. en

Justification
Based on Amendment 63.

Pakeitimą pateikė Karin Scheele
Pakeitimas 107

19 straipsnis 

Ne vėliau kaip  ........ * Komisija peržiūrės 
šios Direktyvos efektyvumą ir jos 
įgyvendinimo priemones, įgyvendinimo 
priemonių ribas, rinkos priežiūros 
mechanizmus ir visas atitinkamas 
savireguliavimo priemones. 
Pasikonsultavusi su Konsultacijų forumu, 
kaip nurodyta 14 straipsnyje, pateiks 
siūlymus Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 
šios direktyvos pakeitimų.

Ne vėliau kaip  ........ * Komisija peržiūrės 
šios Direktyvos efektyvumą ir jos 
įgyvendinimo priemones, ypač susijusias su 
Naujojo požiūrio naudojimu, demokratijos 
balansu ir komitologijos procedūrų 
aiškumu, atitikimo įvertinimo efektyvumu 
ir rinkos priežiūros mechanizmais,
įgyvendinimo priemonių aplinkosaugos 
funkcijų atlikimu, ir visomis atitinkamomis 
savireguliavimo priemonėmis. 
Pasikonsultavusi su Konsultacijų forumu, 
kaip nurodyta 14 straipsnyje, pateiks 
pasiūlymus Europos Parlamentui, turėdama 
omenyje ateities konstitucijos nuostatas, 

  
* po penkerių metų po šios direktyvos priėmimo.
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susijusias su reguliavimo delegavimu.

Or. en

Justification

Use of commitology for setting implementing measures and private standardisation bodies for 
setting standards (New Approach) requires a review procedure to ensure that the delegation 
of environmental regulation has sufficient checks and balances. Other issues of concern for 
review are the level of environmental ambition of resulting implementing measures and any 
self-regulatory alternatives, and the effectiveness of market surveillance and conformity 
assessment procedures.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 108
19 straipsnis 

Ne vėliau kaip  ........ * Komisija peržiūrės 
šios Direktyvos efektyvumą ir jos 
įgyvendinimo priemones, rinkos priežiūros 
mechanizmus ir visas atitinkamas 
savireguliavimo priemones. 
Pasikonsultavusi su Konsultacijų forumu, 
kaip nurodyta 14 straipsnyje, pateiks 
siūlymus Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 
šios direktyvos pakeitimų.

Ne vėliau nei  ........ * Komisija peržiūrės 
šios Direktyvos efektyvumą ir jos 
įgyvendinimo priemones, rinkos priežiūros 
mechanizmus ir visas atitinkamas 
savireguliavimo priemones, taip pat plėtros 
priemonių direktyvos ribose galimybes, 
kurios skatintų „serviso projektavimą“ 
(funkcinį ir sisteminį mąstymą), užuot 
skatinusios „gaminio projektavimą“, ypač 
siekiant skatinti mažiau ir veiksmingiau 
naudoti išteklius. Dėl to Komisija, bent 
prieš šešis mėnesius prieš šios direktyvos 
peržiūrą, pateiks Europos Parlamentui ir 
Tarybai pranešimą ir, pasikonsultavusi su 
Konsultacijų forumu, kaip nurodyta 14 
Straipsnyje, pateiks siūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl šios direktyvos 
pakeitimų. 

Or. en

Justification

Related to Anders Wijkman´s Amendment 3. The concept of service design is promising from 

  
* po penkerių metų po šios direktyvos priėmimo.
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the point of view of energy- and resource efficiency. However, it has not been given 
prominence in the eco-design process so far and should therefore be considered in the review.

Pakeitimą pateikė Peter Liese, Holger Krahmer ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 109
I priedo 3 dalis

Reikalavimai gamintojui išbraukta
1. Sutelkdami dėmesį į aplinkosaugos 
aspektus, kurie įgyvendinimo priemonėje 
pripažįstami kaip galintys būti žymiai 
paveikti projektuojant gaminį, energiją 
naudojančio gaminio gamintojai privalės 
atlikti energiją naudojančio modelio viso jo 
gyvavimo ciklo įvertinimą, grindžiamą 
realiomis prielaidomis apie normalias 
naudojimo sąlygas ir tikslus.
Šio įvertinimo pagrindu gamintojai 
nustatys energiją naudojančio gaminio 
ekologinį profilį. Jis bus paremtas 
aplinkosaugos reikalavimus 
atitinkančiomis gaminio charakteristikomis 
ir viso gaminio gyvavimo laiko sąnaudomis 
ir produkcija, kurie išreikšti fiziniais 
pamatuojamais dydžiais.
2. Gamintojai naudos šį įvertinimą 
vertindami alternatyvius projektavimo 
sprendimus ir pasiektą gaminio 
aplinkosaugos reikalavimų atitikimą pagal 
ataskaitos taškus.
Komisija nustatys ataskaitos taškus 
įgyvendinimo priemonei pagal informaciją, 
kuri bus surinkta ruošiant priemonę.
Specialių projektavimo sprendimų 
pasirinkimas leis pasiekti tinkamą balansą 
tarp įvairių aplinkosaugos aspektų, kitų 
atitinkamų aspektų, pavyzdžiui, saugumo ir 
sveikatos, funkcionalumo techninių 
reikalavimų, kokybės ir veikimo, ir 
ekonominių aspektų, įskaitant gamybos 
išlaidas ir perkamumą, laikantis visų 
atitinkamų teisės aktų.
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Or. en

Justification

The European Parliament deleted this part of the annex at first reading (Amendment 66). The 
obligation to make a life cycle analysis constitutes an unbearable burden for SMEs. 
Compliance with this requirement is difficult to monitor in third countries. Instead of having 
mandatory requirements for all enterprises, companies that do life-cycle analyses should be 
given incentives.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 110
II priedo 1 punktas

1. Techninės, aplinkosaugos ir ekonominės 
analizės metu parenkama keletas 
nagrinėjamo rinkoje esančio energiją 
vartojančio gaminio reprezentatyvių modelių 
ir nustatomos techninės galimybės pagerinti 
gaminio poveikį aplinkai, neužmirštant tokių 
galimybių ekonominio gyvybingumo ir 
vengiant prarasti pastebimą dalį 
veiksmingumo arba naudingumo 
vartotojams.

1. Techninės, aplinkosaugos ir ekonominės 
analizės metu parenkama keletas 
nagrinėjamo rinkoje esančio energiją 
vartojančio gaminio reprezentatyvių modelių 
ir nustatomos techninės galimybės pagerinti 
gaminio poveikį aplinkai, neužmirštant tokių 
galimybių ekonominio gyvybingumo ir 
vengiant prarasti pastebimą dalį 
veiksmingumo arba naudingumo 
vartotojams.

Techninės, aplinkosaugos ir ekonominės 
analizės metu taip pat nustatomi mažiausiai 
veikiantys aplinką pagal tuos pačius 
aplinkosaugos aspektus gaminiai ir 
technologijos, kuriuos galima rasti rinkoje.

Techninės, aplinkosaugos ir ekonominės 
analizės metu taip pat nustatomi mažiausiai 
veikiantys aplinką pagal tuos pačius 
aplinkosaugos aspektus gaminiai ir 
technologijos, kuriuos galima rasti rinkoje.

Tarptautinė lyginamoji analizė pagal 
ataskaitos tašką bus naudojama analizei 
(ypač gyvavimo ciklo energijos kainos 
analizei) bei reikalavimams nustatyti. Tai 
užtikrins, kad efektyvumo ribos, priimtos 
ES lygiu, yra bent tiek pat siekiančios kaip 
ir ribos, nustatytos tarptautiniu lygiu ir 
kitose rinkose. Tarptautinė lyginamoji 
analizė pagal ataskaitos tašką taip pat 
užtikrins, kad duomenys, naudojami 
analizei, yra moksliškai pagrįsti ir 
atsižvelgiama į tarptautinius tyrimus 
efektyviausios technologijos efektyvumo ir 
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kainos srityje.
Remiantis šia analize ir atsižvelgiant į 
ekonominį ir techninį galimumą, taip pat 
patobulinimo galimybę, imamasi konkrečių 
priemonių, kad būtų sumažintas gaminio 
poveikis aplinkai.

Remiantis šia analize ir atsižvelgiant į 
ekonominį ir techninį galimumą, taip pat 
patobulinimo galimybę, imamasi konkrečių 
priemonių, kad būtų minimaliai sumažintas
gaminio poveikis aplinkai.

Nagrinėjant energijos sąnaudas gaminio 
naudojimo metu, energijos vartojimo 
efektyvumo arba šių sąnaudų lygis 
nustatytinas orientuojantis į energiją 
vartojančio gaminio reprezentatyvių modelių 
gyvavimo ciklo išlaidų galutiniams 
naudotojams minimumą, kartu atsižvelgiant 
į pasekmes aplinkosaugai. Gyvavimo ciklo 
išlaidų analizės metodui naudojama reali 
diskonto norma, nustatyta pagal Europos 
Centrinio Banko teikiamus duomenis ir 
tikrąją energiją vartojančio gaminio 
gyvavimo trukmę; jos pagrindu imama 
pirkimo kainų svyravimų (kurią lema 
pramonės išlaidų svyravimai) ir veikimo 
išlaidų svyravimų suma, priklausanti nuo 
skirtingų techninio tobulinimo variantų lygio 
ir diskontuota per visą nagrinėjamų energiją 
vartojančio gaminio reprezentatyvių modelių 
gyvavimo trukmę. Veikimo išlaidos apima 
pirmiausia energijos sąnaudas ir papildomas 
išlaidas kitiems ištekliams (pvz., vandeniui 
arba valymo priemonėms).

Nagrinėjant energijos sąnaudas gaminio 
naudojimo metu, specifiniai ekologinio 
projektavimo reikalavimai bus nustatyti  
orientuojantis arba į rinkoje esančio 
geriausiai veikiančio gaminio lygį arba į 
energiją vartojančio gaminio reprezentatyvių 
modelių gyvavimo ciklo išlaidų galutiniams 
naudotojams minimumą, kartu atsižvelgiant 
į pasekmes aplinkosaugai. Gyvavimo ciklo 
išlaidų analizės metodui naudojama reali 
diskonto norma, nustatyta pagal Europos 
Centrinio Banko teikiamus duomenis ir 
tikrąją energiją vartojančio gaminio 
gyvavimo trukmę; jos pagrindu imama 
pirkimo kainų svyravimų (kurią lema 
pramonės išlaidų svyravimai) ir veikimo 
išlaidų svyravimų suma, priklausanti nuo 
skirtingų techninio tobulinimo variantų lygio 
ir diskontuota per visą nagrinėjamų energiją 
vartojančio gaminio reprezentatyvių modelių 
gyvavimo trukmę. Veikimo išlaidos apima 
pirmiausia energijos sąnaudas ir papildomas 
išlaidas kitiems ištekliams (pvz., vandeniui 
arba valymo priemonėms).

Siekiant patikrinti, ar yra žymių pokyčių ir 
ar išvados yra tvirtos, atliekama jautrumo 
analizė pagal svarbius veiksnius (pvz., 
energijos ar kitų išteklių kainą, išlaidas 
žaliavoms arba  gamybos išlaidas, diskonto 
normą) ir, jeigu reikia, įskaičiuojamos ir 
išorinės aplinkos apsaugos išlaidos.  Po to 
atitinkamai patikslinamas pats reikalavimas.

Siekiant patikrinti, ar yra žymių pokyčių ir 
ar išvados yra tvirtos, atliekama jautrumo 
analizė pagal svarbius veiksnius (pvz., 
energijos ar kitų išteklių kainą, išlaidas 
žaliavoms arba  gamybos išlaidas, diskonto 
normą) ir, jeigu reikia, įskaičiuojamos ir 
išorinės aplinkos apsaugos išlaidos.  Po to 
atitinkamai patikslinamas pats reikalavimas.

Panašią metodiką galima taikyti ir kitiems 
ištekliams, kaip antai vandeniui.

Panašią metodiką galima taikyti ir kitiems 
ištekliams, kaip antai vandeniui.

Or. en
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Justification

Corresponds to Amendment 67 at first reading. The Council changed the text of Annex II, 
which is why modifications are necessary.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 111
II priedo 1 punktas

1. Techninės, aplinkosaugos ir ekonominės 
analizės metu parenkama keletas 
nagrinėjamo rinkoje esančio energiją 
vartojančio gaminio reprezentatyvių modelių 
ir nustatomos techninės galimybės pagerinti 
gaminio poveikį aplinkai, neužmirštant tokių 
galimybių ekonominio gyvybingumo ir 
vengiant prarasti pastebimą dalį 
veiksmingumo ar naudingumo vartotojams.

1. Techninės, aplinkosaugos ir ekonominės 
analizės metu parenkama keletas 
nagrinėjamo rinkoje esančio energiją 
vartojančio gaminio reprezentatyvių modelių 
ir nustatomos techninės galimybės pagerinti 
gaminio poveikį aplinkai, neužmirštant tokių 
galimybių ekonominio gyvybingumo ir 
vengiant prarasti pastebimą dalį 
veiksmingumo ar naudingumo vartotojams..

Techninės, aplinkosaugos ir ekonominės 
analizės metu taip pat nustatomi mažiausiai 
veikiantys aplinką pagal tuos pačius 
aplinkosaugos aspektus gaminiai ir 
technologijos, kuriuos galima rasti rinkoje.

Techninės, aplinkosaugos ir ekonominės 
analizės metu taip pat nustatomi mažiausiai 
veikiantys aplinką pagal tuos pačius 
aplinkosaugos aspektus gaminiai ir 
technologijos, kuriuos galima rasti rinkoje .

Tarptautinė lyginamoji analizė pagal 
ataskaitos tašką bus naudojama analizei 
(ypač gyvavimo ciklo energijos kainos 
analizei) bei reikalavimams nustatyti. Tai 
užtikrins, kad efektyvumo ribos, priimtos 
ES lygiu, yra bent tiek pat siekiančios kaip 
ir ribos, nustatytos tarptautiniu lygiu ir 
kitose rinkose. Tarptautinė lyginamoji 
analizė pagal ataskaitos tašką taip pat 
užtikrins, kad duomenys, naudojami 
analizei, yra moksliškai pagrįsti ir 
atsižvelgiama į tarptautinius tyrimus dėl 
efektyviausios technologijos efektyvumo ir 
kainos

Remiantis šia analize ir atsižvelgiant į 
ekonominį ir techninį galimumą, taip pat
patobulinimo galimybę, imamasi konkrečių 
priemonių, kad būtų sumažintas gaminio 
poveikis aplinkai.

Remiantis šia analize ir atsižvelgiant į 
ekonominį ir techninį galimumą, taip pat 
patobulinimo galimybę, imamasi konkrečių 
priemonių, kad būtų minimaliai sumažintas
gaminio poveikis aplinkai.
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Nagrinėjant energijos sąnaudas gaminio 
naudojimo metu, energijos vartojimo 
efektyvumo arba šių sąnaudų lygis 
nustatytinas orientuojantis į energiją 
vartojančio gaminio reprezentatyvių modelių 
gyvavimo ciklo išlaidų galutiniams 
naudotojams minimumą, kartu atsižvelgiant 
į pasekmes aplinkosaugai. Gyvavimo ciklo 
išlaidų analizės metodui naudojama reali 
diskonto norma, nustatyta pagal Europos 
Centrinio Banko teikiamus duomenis ir 
tikrąją energiją vartojančio gaminio 
gyvavimo trukmę; jos pagrindu imama 
pirkimo kainų svyravimų (kurią lema 
pramonės išlaidų svyravimai) ir veikimo 
išlaidų svyravimų suma, priklausanti nuo 
skirtingų techninio tobulinimo variantų lygio 
ir diskontuota per visą nagrinėjamų energiją 
vartojančio gaminio reprezentatyvių modelių 
gyvavimo trukmę.  Veikimo išlaidos apima 
pirmiausia energijos sąnaudas ir papildomas 
išlaidas kitiems ištekliams (pvz., vandeniui 
arba valymo priemonėms).

Nagrinėjant energijos sąnaudas gaminio 
naudojimo metu, specifiniai ekologinio 
projektavimo reikalavimai bus nustatyti  
orientuojantis arba į rinkoje esančio 
geriausiai veikiančio gaminio lygį, arba į 
energiją vartojančio gaminio reprezentatyvių 
modelių gyvavimo ciklo išlaidų galutiniams 
naudotojams minimumą, kartu atsižvelgiant 
į pasekmes aplinkosaugai. Gyvavimo ciklo 
išlaidų analizės metodui naudojama reali 
diskonto norma, nustatyta pagal Europos 
Centrinio Banko teikiamus duomenis ir 
tikrąją energiją vartojančio gaminio 
gyvavimo trukmę; jos pagrindu imama 
pirkimo kainų svyravimų (kurią lema 
pramonės išlaidų svyravimai) ir veikimo 
išlaidų svyravimų suma, priklausanti nuo 
skirtingų techninio tobulinimo variantų lygio 
ir diskontuota per visą nagrinėjamų energiją 
vartojančio gaminio reprezentatyvių modelių 
gyvavimo trukmę.  Veikimo išlaidos apima 
pirmiausia energijos sąnaudas ir papildomas 
išlaidas kitiems ištekliams (pvz., vandeniui 
arba valymo priemonėms).

Nustatant mažiausius efektyvumo 
standartus, reikėtų atsižvelgti į 
nepageidaujamo anglies dvideginio 
išmetimo dydį. Komisija nustato 
nepageidaujamo anglies dvideginio 
išmetimo dydį ir jis yra nuolatos 
atnaujinamas. Į pagrindinį skaičiavimą 
gali būti įtrauktos išorinės anglies 
dvideginio išmetimo išlaidos.
Nepriklausoma ekspertų tarnyba kartu su 
gamintojais, kurie tieks duomenis, nustatys 
ataskaitos tašką gaminiui, dėl kitų aspektų 
nei energijos sunaudojimas, pasirinktai 
įgyvendinamai priemonei. Specifiniai 
ekologinio projektavimo reikalavimai bus 
nustatyti arba pagal Geriausios galimos 
technologijos lygį arba pagal mažiausių 
gyvavimo ciklo išlaidų lygį, atsižvelgiant į 
pasekmes aplinkosaugai.

Siekiant patikrinti, ar yra žymių pokyčių ir 
ar išvados yra tvirtos, atliekama jautrumo 

Siekiant patikrinti, ar yra žymių pokyčių ir 
ar išvados yra tvirtos, atliekama jautrumo 
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analizė pagal svarbius veiksnius (pvz., 
energijos arba kitų išteklių kainą, išlaidas 
žaliavoms arba gamybos išlaidas, diskonto 
normą) ir, jeigu reikia, įskaičiuojamos ir 
išorinės aplinkos apsaugos išlaidos. Po to 
atitinkamai patikslinamas pats reikalavimas.

analizė pagal svarbius veiksnius (pvz., 
energijos arba kitų išteklių kainą, išlaidas 
žaliavoms arba  gamybos išlaidas, diskonto 
normą) ir, jeigu reikia, įskaičiuojamos ir 
išorinės aplinkos apsaugos išlaidos.  Po to 
atitinkamai patikslinamas pats reikalavimas.

Panašią metodiką galima taikyti ir kitiems 
ištekliams, kaip antai vandeniui.

Panašią metodiką galima taikyti ir kitiems 
ištekliams, kaip antai vandeniui.

Or. en

Justification

Based on EP Amendment 67. Reintroduces a clear ambition level for both energy-in-use 
requirements and non-energy-in-use requirements (‘minimising’ instead of ‘reducing’, and 
use of best practice/ best performance on the market or BAT benchmarks), reintroduces the 
proper wording on LLCC and the internalisation of external costs of avoided CO2 in the 
calculation.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 112
II priedo 1 punkto 2 pastraipa 

Techninės, aplinkosaugos ir ekonominės 
analizės metu taip pat nustatomi mažiausiai 
veikiantys aplinką pagal tuos pačius 
aplinkosaugos aspektus gaminiai ir 
technologijos, kuriuos galima rasti rinkoje.

Techninės, aplinkosaugos ir ekonominės 
analizės metu taip pat nustatomi mažiausiai 
veikiantys aplinką pagal tuos pačius 
aplinkosaugos aspektus gaminiai ir 
technologijos, kuriuos galima rasti rinkoje
ekonomiškai priimtina kaina.

Or. fr

Justification

It is vital to include this qualification in order to take account of the issue of international 
competitiveness which producers within the EU face.

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta

Pakeitimas 113
IV priedo 1 punktas
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1. Šiame priede aprašoma procedūra, pagal 
kurią gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, 
kuris vykdo įpareigojimus, nustatytus šio 
priedo 2 dalyje, užtikrina ir deklaruoja, kad 
energiją vartojantis gaminys atitinka 
taikomos įgyvendinimo priemonės 
reikalavimus. Atitikimo deklaracija gali 
apimti vieną ar daugiau gaminių ir ją turi 
laikyti gamintojas.

1. Šiame priede aprašoma procedūra, pagal 
kurią gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, 
kuris vykdo įpareigojimus, nustatytus šio 
priedo 2 dalyje, užtikrina ir deklaruoja, kad 
energiją vartojantis gaminys atitinka 
taikomos įgyvendinimo priemonės 
reikalavimus. Atitikimo deklaracija gali
apimti vieną ar daugiau gaminių ir ji turi būti 
prieinama gamintojui Bendrijos ribose.

Or. en

Justification

In order to allow market surveillance authorities to monitor the market effectively, they 
should be put in a position to check the technical documentation of EuP when relevant for 
assessing the conformity of a product. To ensure that such documentation is readily available 
when demanded by market surveillance authorities, the documentation should be available to 
the manufacturer in the Community. As a result, the manufacturer (as defined in the directive) 
must have the documentation when the product is placed on the market. This will represent a 
deterrent for free-riders.

Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 114
IV priedo 1 punktas

1. Šiame priede aprašoma procedūra, pagal 
kurią gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, 
kuris vykdo įpareigojimus, nustatytus šio 
priedo 2 dalyje, užtikrina ir deklaruoja, kad 
energiją vartojantis gaminys atitinka 
taikomos įgyvendinimo priemonės 
reikalavimus. Atitikimo deklaracija gali 
apimti vieną ar daugiau gaminių ir ją turi 
laikyti gamintojas.

1. Šiame priede aprašoma procedūra, pagal 
kurią gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, 
kuris vykdo įpareigojimus, nustatytus šio 
priedo 2 dalyje, užtikrina ir deklaruoja, kad 
energiją vartojantis gaminys atitinka 
taikomos įgyvendinimo priemonės 
reikalavimus. Atitikimo deklaracija gali 
apimti vieną ar daugiau gaminių ir ją turi 
laikyti gamintojas Bendrijos ribose.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 115
IV priedo 3 punktas

3. Gamintojas privalo imtis visų priemonių, 
užtikrinančių, kad gaminys bus gaminamas 

3. Gamintojas privalo imtis visų priemonių, 
užtikrinančių, kad gaminys bus arba yra
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pagal projektavimo specifikacijas, nustatytas 
2 dalyje, ir pagal gaminiui taikomos 
priemonės reikalavimus.

gaminamas pagal projektavimo 
specifikacijomas, nustatytomas 2 dalyje, ir 
pagal gaminiui taikomos priemonės 
reikalavimus.

Or. en

Justification

The amendment seeks to clarify that the manufacturer has a responsibility to ensure that an 
EuP is produced according to EU law. Since the role of trading companies is to buy finished 
products and sell them on the most convenient market, their duty to ensure that the products 
they buy have been produced in compliance with EuP requirements should be clearly spelled 
out in the text. Once the intention exists to place a product on the EU market, it must be 
ensured that such a product will be designed and manufactured according to the applicable 
EuP requirements.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 116
IV priedo 3 punktas

3. Gamintojas privalo imtis visų priemonių, 
užtikrinančių, kad gaminys bus gaminamas 
pagal projektavimo specifikacijas, nustatytas 
2 dalyje, ir pagal gaminiui taikomos 
priemonės reikalavimus.

3. Gamintojas privalo imtis visų priemonių, 
užtikrinančių, kad gaminys bus arba yra
gaminamas pagal projektavimo 
specifikacijas, nustatytas 2 dalyje, ir pagal 
gaminiui taikomos priemonės reikalavimus.

Or. en

Justification

The amendment seeks to clarify that the manufacturer has a responsibility to ensure that a 
EuP is produced according to EU law. Since the role of trading companies is to buy finished 
products and sell them on the most convenient market, their duty to ensure that the products 
they buy have been produced in compliance with EuP requirements should be clearly spelled 
out in the text. Once the intention exists to place a product on the EU market, it must be 
ensured that such a product will be designed and manufactured according to the applicable 
EuP requirements.
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Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 117
IV priedo 3 punktas

3. Gamintojas privalo imtis visų priemonių, 
užtikrinančių, kad gaminys bus gaminamas 
pagal projektavimo specifikacijas, nustatytas 
2 dalyje, ir pagal gaminiui taikomos 
priemonės reikalavimus.

3. Gamintojas privalo imtis visų priemonių, 
užtikrinančių, kad gaminys yra gaminamas 
pagal projektavimo specifikacijas, nustatytas 
2 dalyje, ir pagal gaminiui taikomos 
priemonės reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 118
IV priedo 3 punktas

3. Gamintojas privalo imtis visų priemonių, 
užtikrinančių, kad gaminys bus gaminamas 
pagal projektavimo specifikacijas, nustatytas 
2 dalyje, ir pagal gaminiui taikomos 
priemonės reikalavimus.

3. Gamintojas privalo imtis visų priemonių, 
užtikrinančių, kad gaminys yra gaminamas 
pagal projektavimo specifikacijas, nustatytas 
2 dalyje, ir pagal gaminiui taikomos 
priemonės reikalavimus.

Or. en

Justification

The manufacturer should ensure that an EuP is produced according to EU law, while trading 
companies, which buy finished products and sell them on the most convenient market, should 
ensure that the products they buy have been produced in compliance with the requirements 
established by EU legislation. In order to place a product on the EU market, it must be 
ensured that it will be designed and manufactured according to the applicable legal 
requirements in Europe.

Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Holger Krahmer

Pakeitimas 119
V priedas

Atitikimo įvertinimo valdymo sistema išbraukta
(Remiantis 7 straipsniu )
1. Šiame priede aprašoma procedūra, pagal 
kurią gamintojas, kuris vykdo 
įpareigojimus, nustatytus šio priedo 2 
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dalyje, užtikrina ir deklaruoja, kad energiją 
vartojantis gaminys atitinka taikomos 
įgyvendinamos priemonės reikalavimus. 
Atitikimo deklaracija gali apimti vieną ar 
daugiau gaminių ir ją turi laikyti 
gamintojas.
2. Energiją vartojančio gaminio atitikimo 
įvertinimui galima naudoti kokybės 
sistemą, jei gamintojas įgyvendina 
aplinkosaugos elementus, nustatytus šio 
priedo 3 dalyje.
3. Valdymo sistemos aplinkosaugos 
elementai 
Šioje dalyje apibrėžiami valdymo sistemos 
elementai ir procedūros, kuriomis 
gamintojas gali parodyti, kad energiją 
vartojantis gaminys atitinka taikomos 
įgyvendinimo priemonės reikalavimus.
3.1. Gaminio veikimo aplinkosaugos 
prasme politika 
Gamintojas privalo parodyti taikomos 
įgyvendinimo priemonės reikalavimų 
atitikimą. Gamintojas taip pat privalo galėti 
pateikti gaminio veikimo aplinkosaugos 
prasme tikslų ir rodiklių nustatymo ir 
peržiūros pagrindus, siekiant pagerinti 
bendrą gaminio veikimą aplinkosaugos 
prasme.
Visos priemonės, kurias priėmė gamintojas, 
siekdamas pagerinti bendrą gaminio 
veikimą aplinkosaugos prasme ir nustatyti 
energiją vartojančio gaminio ekologinį 
profilį, turi būti sistemingai ir tvarkingai 
patvirtintos dokumentais – rašytinių 
procedūrų ir instrukcijų forma. Tokiose 
procedūrose ir instrukcijose turi ypač būti 
atitinkamai nurodyta: 
- dokumentų, kurie turi būti paruošti, 
siekiant parodyti energiją vartojančio 
gaminio atitikimą ir  - jei tinka – kurie turi 
būti paruošti, sąrašas;
- gaminio veikimo aplinkosaugos prasme 
tikslai ir rodikliai ir organizacinė struktūra, 
pareigos, vadovybės galios ir išteklių 
paskirstymas pagal jų įgyvendinimą ir 
priežiūrą  ;
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- po gamybos atlikti patikrinimai ir 
bandymai, siekiant patvirtinti gaminio 
veikimo atitikimą aplinkosaugos 
rodikliams;
- procedūros, skirtos reikalaujamiems 
dokumentams tikrinti ir užtikrinti, kad jie 
yra atnaujinami;
- valdymo sistemos aplinkosaugos elementų 
įgyvendinimo ir efektyvumo patvirtinimo 
metodas.
3.2. Planavimas
Gamintojas privalo sukurti ir išlaikyti 
(a) gaminio ekologinio profilio 
nustatymo procedūras;
(b) gaminio veikimo aplinkosaugos 
prasme tikslus ir rodiklius, atsižvelgiant į 
technologines galimybes pagal 
technologinius ir ekonominius 
reikalavimus;
(c) šių tikslų pasiekimo programą.
3.3. Įgyvendinimas ir dokumentai
3.3.1. Dokumentuose, susijusiuose su 
valdymo sistemomis, turi būti, ypač:
(a) dokumentuose nustatyti ir įforminti 
atsakomybė ir įgaliojimai, siekiant 
užtikrinti efektyvų gaminio veikimą 
aplinkosaugos prasme ir ataskaitas dėl jo 
veikimo, skirtas peržiūrėti ir tobulinti;
(b) dokumentai turi būti kuriami nurodant 
projektavimo kontrolę ir įgyvendintas 
patvirtinimo technologijas ir procesus ir 
sistemines priemones, naudojamas 
projektuojant gaminį;
(c) gamintojas sukurs ir prižiūrės 
informaciją, skirtą pagrindiniams valdymo 
sistemos elementams apibūdinti, ir 
reikalaujamų dokumentų kontrolės 
procedūras.
3.3.2.Dokumentai, susiję su energiją 
vartojančiu gaminiu, ypač nurodys:
(a) bendrą energiją vartojančio gaminio 
aprašymą ir jo skirtą naudojimą;
(b) aptinkamų aplinkosaugos įvertinimo 
tyrimų, atliekamų gamintojo, rezultatus ir 
(arba) nuorodas į aplinkosaugos įvertinimo 
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literatūrą arba atvejų tyrimus, kuriuos 
gamintojas naudojo vertindamas, 
formindamas dokumentuose ir 
nustatydamas gaminio projekto 
sprendimus;
(c) ekologinį profilį, jei to reikalauja 
įgyvendinimo priemonė;
(d) dokumentus, aprašančius atliktų 
matavimų dėl ekologinio projektavimo 
rezultatus, įskaitant šių matavimų atitikimo 
elementus, lyginant su ekologinio 
projektavimo reikalavimais, nustatytais 
taikomojoje įgyvendinimo priemonėje;
(e) gamintojas nustatys specifikacijas, 
kurios nurodys standartus, kurie buvo 
taikomi; jei standartai, nurodyti 9 
straipsnyje, nėra taikomi arba jie neapima 
visų atitinkamos įgyvendinimo priemonės 
reikalavimų – priemones, naudojamas 
atitikimui užtikrinti;
(f) informacijos, susijusios su gaminio, 
teikiamo pagal reikalavimus, nurodytus I 
priedo 2 dalyje, ekologinio projektavimo 
aspektus, kopiją.
3.4. Tikrinimo ir taisymo veiksmas 
(a) Gamintojas privalo imtis visų 
priemonių, užtikrinančių, kad energiją 
vartojantis gaminys yra gaminamas  pagal 
projektavimo specifikaciją ir gaminiui 
taikomos priemonės reikalavimus;
(b) gamintojas nustatys ir prižiūrės 
procedūras, skirtas neatitikimams ištirti ir į 
juos reaguoti, ir dokumentuose numatytų 
procedūrų pakeitimams, atsirandantiems 
dėl taisymo veiksmų, įgyvendinti;
(c) gamintojas bent kas trys metai vykdys 
išsamų išorinį valdymo sistemos auditą, 
atsižvelgdamas į jos aplinkosaugos 
elementus.

Or. en

Justification

Amendment 74 at first reading.
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Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta

Pakeitimas 120
V priedo 1 punktas

1. Šiame priede aprašoma procedūra, pagal 
kurią gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, 
kuris vykdo įpareigojimus, nustatytus šio 
priedo 2 dalyje, užtikrina ir deklaruoja, kad 
energiją vartojantis gaminys atitinka 
taikomos įgyvendinimo priemonės 
reikalavimus. Atitikimo deklaracija gali 
apimti vieną ar daugiau gaminių ir ją turi 
laikyti gamintojas.

1. Šiame priede aprašoma procedūra, pagal 
kurią gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, 
kuris vykdo įpareigojimus, nustatytus šio 
priedo 2 dalyje, užtikrina ir deklaruoja, kad 
energiją vartojantis gaminys atitinka 
taikomos įgyvendinimo priemonės 
reikalavimus. Atitikimo deklaracija gali 
apimti vieną ar daugiau gaminių ir ji turi būti 
prieinama gamintojui Bendrijos ribose.

Or. en

Justification

In order to allow market surveillance authorities to monitor the market effectively, they 
should be put in a position to check the technical documentation of EuP when relevant for 
assessing the conformity of a product. To ensure that such documentation is readily available 
when demanded by market surveillance authorities, the documentation should be available to 
the manufacturer in the Community. As a result, the manufacturer (as defined in the directive) 
must have the documentation when the product is placed on the market. This will represent a 
deterrent for free-riders.
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 121
VII priedo 3 punktas

3. ekologiniai projektavimo parametrai, 
nurodyti I priedo 1 dalyje, kuriais remiantis 
nereikalaujamas joks ekologinis 
projektavimas;

išbraukta

Or. en

Justification

The newly introduced paragraph 3 is inadequate as it introduces the idea of the implementing 
measure saying that no ecodesign requirement is necessary. This is counterproductive as it 
will encourage industry not to improve the performance of their products with respect to these 
“non-requirements”. This will be an impediment for innovation and it is very unusual to state 
in a legal document that no performance is required. It would be also create an effective 
restriction on establishment of national requirements on aspects, despite the fact that they are 
not regulated at EU level. 

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 122
VII priedo 5 punktas

5. planuojami naudoti matavimo standartai ir 
(arba) matavimo metodai; kai galima, bus 
naudojami harmonizuoti standartai, kurių 
numeriai buvo paskelbti Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje;

5. planuojami naudoti matavimo standartai ir 
(arba) matavimo metodai; kai galima, bus 
naudojami harmonizuoti standartai, susiję su 
matavimu, kurio numeriai buvo paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

Or. en

Justification

Harmonised standards in general are of a voluntary nature (see Recital 24, Article 2(26) and 
Annexes IV and V). Measurement standards, however, should be mandatory to ensure a level 
playing field and allow for comparison of measurements between different EuPs covered by 
the implementing measure.
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 123
VII priedo 6 punktas

6. atitikimo įvertinimo elementai pagal 
sprendimą 93/465/EEB

6. atitikimo įvertinimo elementai pagal 
sprendimą 93/465/EEB

- kai planuojamas (-i) taikyti modulis (-iai) 
skiriasi nuo A modulio; faktoriai, lemiantys 
tos specifinės procedūros pasirinkimą;

- faktoriai, lemiantys atitikimo įvertinimo
procedūros pasirinkimą; faktoriai, kuriuos 
reikia specialiai apsvarstyti, yra šie:
a) šios gaminių grupės nacionaliniai arba 
Europos aplinkosaugos ir (arba) saugumo 
teisės aktai, kuriuose reikalaujama 
trečiosios šalies tikrinimo 
b) nepatenkinamos savos atitikimo 
deklaracijos, arba atitikimo EMS 
naudojimas ekologinio projektavimo srityje 
c) poveikio aplinkai arba reikalingų 
patobulinimų svarba arba skubumas

- atitinkami kriterijai trečiųjų šalių 
patvirtinimui ir (arba) atestacijai;

- atitinkami kriterijai trečiųjų šalių 
patvirtinimui ir (arba) atestacijai

Kai kituose CE yra nurodyti skirtingi 
moduliai tam pačiam energiją vartojančiam 
gaminiui, tam reikalavimui modulis, 
nustatytas įgyvendinimo priemonėje, bus 
viršesnis;

Or. en

Justification

A clear definition, including setting certain criteria for when the different modules are going 
to be used, needs to be given. 

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 124
VII priedo 7a punktas (naujas)

7a. atitikimo prielaidos tikslu, kuris atitinka 
Bendrijos ekologinio žymens sąlygas, yra 
galimi kitokie nei Bendrijos ekologiniai 
žymenys, kaip nurodyta 8 straipsnio 4 
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dalyje.

Or. en

Justification

To guarantee an open and transparent process in the interests of proper market surveillance.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 125
VII priedo 7a punktas (naujas)

7a. atitikimo prielaidos tikslu, kuris atitinka 
Bendrijos ekologinio žymens sąlygas, yra 
galimi kitokie nei Bendrijos ekologiniai 
žymenys, kaip nurodyta 8 straipsnio 4 
dalyje.

Or. en

Justification

It is important to guarantee an open and transparent process in the interests of proper market 
surveillance.
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