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Tema: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos, nustatančios 
ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams 
nustatymo sistemą (nauja redakcija)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl sistemingesnio teisės aktų 
pakeitimo metodo atnaujinimo numatyta, kad iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
teisės tarnybų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos pateiktus 
pasiūlymus dėl teisės aktų išdėstymo nauja redakcija.

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo.

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą pateiks per 2008 m. spalio 7d.
posėdį.
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TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ GRUPĖ

2008 m. rugsėjo 6 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos, nustatančios ekologinio 
projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą
COM(2008) 399 galutinis 2008 liepos 16 - 2008/0151 (COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. liepos 
24 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų klausimų svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis 
pasiūlymas.

Posėdyje1 svarstydama pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria 
siekiama nauja redakcija išdėstyti Europos Parlamento ir Tarybos 2005 m. liepos 6 d. 
direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją 
vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 
92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB, 
konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad žodžio „sankcijos“ pakeitimas žodžiu 
„taisyklės“ ir pridedamas paskutinis sakinys („Valstybės narės praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ne vėliau kaip iki 23 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos ir nedelsdamos praneša 
apie bet kokį reikšmingą nuostatų pakeitimą.“) turėtų būti pažymėti kaip esminiai pakeitimai 
pilka spalva.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė kad 
                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
remdamasi anglų k. variantu – pagrindiniu nagrinėto teksto variantu.
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pasiūlyme nėra esminių pakeitimų, išskyrus nurodytuosius pačiame pasiūlyme arba šioje 
nuomonėje. Kalbant apie nepakeistų ankstesniojo teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių 
pakeitimų kodifikavimą, konsultacinė darbo grupė nutarė, kad pasiūlymu siekiama tik 
kodifikuoti esamą tekstą nekeičiant jo esmės.
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