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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISËKÛROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios 
Direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją 
vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 
92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 96/57/EB ir 2000/55/EB 
nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0907)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0034/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(5a) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo 
priemones, kuriomis nustatomi ekologinio 
projektavimo reikalavimai nustatytiems 
energiją vartojantiems gaminiams, 
įskaitant įgyvendinimo priemonių įvedimą 
pereinamuoju laikotarpiu, taip pat priimti 

  
1 OL C ... /Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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šias įgyvendinimo priemones papildančias 
rekomendacijas. Kadangi šios priemonės 
yra bendro pobūdžio ir yra skirtos šiai 
Direktyvai papildyti naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti 
priimamos vadovaujantis reguliavimo 
procedūra su tikrinimu, kuri numatoma 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonės, kuriomis nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, ir jas 
papildančios rekomendacijos turėtų būti pritaikytos prie reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas 2
1A STRAIPSNIS (naujas)

15 straipsnio 1 dalis (Direktyva 2005/32/EB)

1a straipsnis
Direktyvos 2005/32/EB 15 straipsnio 1 
dalyje žodžiai „laikosi 19 straipsnio 
2 dalyje nurodytos tvarkos“ keičiami 
žodžiais „laikosi 19 straipsnio 2a dalyje 
nurodytos tvarkos“.

Pagrindimas

Siekiant Direktyvą 2005/32/EB pritaikyti prie reguliavimo procedūros su tikrinimu, 15 
straipsnio 1 dalis dėl įgyvendinimo priemonių priėmimo taip pat turėtų būti pritaikyta prie 
šios procedūros.

Pakeitimas 3
1B STRAIPSNIS (naujas)

15 straipsnio 10 dalis (Direktyva 2005/32/EB)

1b straipsnis
Direktyvos 2005/32/EB 15 straipsnio 10 
dalyje žodžiai „pagal 19 straipsnio 2 dalį“ 
keičiami žodžiais „pagal 19 straipsnio 
2a dalį“.
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Pagrindimas

Siekiant Direktyvą 2005/32/EB pritaikyti prie reguliavimo procedūros su tikrinimu, 
15 straipsnio 10 dalis dėl įgyvendinimo priemones papildančių rekomendacijų taip pat turėtų 
būti pritaikyta prie šios procedūros.

Pakeitimas 4
1 C STRAIPSNIS (naujas)

16 straipsnio 2 dalis (Direktyva 2005/32/EB)

1c straipsnis
Direktyvos 2005/32/EB 16 straipsnio 
2 dalyje žodžiai „laikydamasi 
19 straipsnio 2 dalyje numatytos tvarkos“ 
keičiami žodžiais „laikydamasi 
19 straipsnio 2a dalyje numatytos 
tvarkos“.

Pagrindimas
Siekiant Direktyvą 2005/32/EB pritaikyti prie reguliavimo procedūros su tikrinimu, 
16 straipsnio 2 dalis dėl įgyvendinimo priemonių įvedimo pereinamuoju laikotarpiu taip pat 
turėtų būti pritaikyta prie šios procedūros.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymu Direktyva dėl ekologinio projektavimo1 pritaikoma prie naujos 
komitologijos procedūros (reguliavimo procedūra su tikrinimu)2. Komisijos pasiūlymu nauji 
karšto vandens katilai, buitiniai elektriniai šaldytuvai ir šaldikliai, liuminescensinio 
apšvietimo balastiniai įtaisai (šiuos gaminius reglamentavo senesnės direktyvos, kurios buvo 
iš dalies pakeistos Direktyva dėl ekologinio projektavimo)3 perkeliami į naujos komitologijos 
procedūros sritį, tačiau kitoms naujoms ekologinio projektavimo nuostatoms (įgyvendinimo 
priemonių priėmimas, įgyvendinimo priemones, kuriomis nustatomi ekologinio projektavimo 
reikalavimai, papildančių rekomendacijų priėmimas ir įgyvendinimo priemonių įvedimas 
pereinamuoju laikotarpiu) lieka galioti senoji tvarka. Pakeitimais užtikrinama, kad naujoms 
ekologinio projektavimo nuostatoms bus taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu.

  
1 Direktyva 2005/32/EB.
2 Sprendimas 1999/468/EB iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB. Aktualus yra 5a straipsnio tekstas.
3 Direktyva 92/42/EEB dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų naujiems karšto vandens 
katilams, Direktyva 96/57/EB dėl energijos naudojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų buitiniams 
elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams, Direktyva 2000/55/EB dėl energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimų, taikomų liuminescencinio apšvietimo balastiniams įtaisams.


