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PR_COD_Recastingam

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. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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 TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

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

(Bendro sprendimo procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0151),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0277/2008),

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2008 m. spalio 9 d. laišką, pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 80a straipsnio 3 dalį pateiktą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetui,

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

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6-0000/2009),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir 
kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtujų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 
rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

nustatanti ekologinio projektavimo 
reikalavimų su energija susijusiems

gaminiams nustatymo sistemą

nustatanti ekologinio projektavimo 
reikalavimų gaminiams nustatymo sistemą

Visame pasiūlyme, pradedant pavadinimu, 
žodžiai „su energija susiję (-ęs) gaminys (-
iai)“ pakeičiami žodžiu „gaminys (-iai)“.

Or. en

Pagrindimas

Išplėtus taikymo sritį tik tiek, kad į ją patektų su energija susiję gaminiai, nebus sudaryta 
sąlygų pasinaudoti visomis galimybėmis, kurių suteikia rentabilus gaminių poveikio aplinkai 
gerinimas, kadangi tokiu atveju būtų įtraukti tik kelių naujų grupių gaminiai. Be to, 
direktyvoje jau nustatyti gaminių, kuriems bus taikomos įgyvendinimo priemonės, atrankos 
kriterijai, įskaitant poveikio vertinimą ir pan. Taigi būtų nepagrįsta numatyti gana 
neobjektyvų išankstinį vertinimą. Išplėtus taikymo sritį taip, kad į ją patektų ne tik su energija 
susiję gaminiai, būtų užtikrintas didesnis lankstumas, kurio reikia norint teikti pirmenybę 
gaminiams, darantiems didelį poveikį aplinkai ir susijusiems su didelėmis galimybėmis tapti 
ekologiškesniais. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybių narių priimtų įstatymų arba 
administracinių priemonių skirtumai su 
energija susijusių gaminių ekologinio 
projektavimo klausimais gali trukdyti 
prekybai ir iškraipyti konkurenciją 
Bendrijoje ir todėl tiesiogiai paveikti 

(2) Valstybių narių priimtų įstatymų arba 
administracinių priemonių skirtumai 
gaminių ekologinio projektavimo 
klausimais gali trukdyti prekybai ir 
iškraipyti konkurenciją Bendrijoje ir todėl 
tiesiogiai paveikti vidaus rinkos kūrimą ir 
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vidaus rinkos kūrimą ir funkcionavimą. 
Nacionalinių įstatymų suderinimas yra 
vienintelis būdas išvengti tokių prekybos 
trukdžių ir nesąžiningos konkurencijos. 
Išplečiant taikymo sritį ir įtraukiant visus 
su energija susijusius gaminius 
užtikrinama, kad ekologinio projektavimo 
reikalavimai visiems svarbiems su 
energija susijusiems gaminiams gali būti 
suderinami Bendrijos lygiu. 

funkcionavimą. Nacionalinių įstatymų 
suderinimas yra vienintelis būdas išvengti 
tokių prekybos trukdžių ir nesąžiningos 
konkurencijos. Išplečiant taikymo sritį ir 
įtraukiant visus gaminius užtikrinama, kad 
ekologinio projektavimo reikalavimai 
visiems gaminiams, darantiems didelį 
poveikį aplinkai ir susijusiems su 
didelėmis poveikio aplinkai gerinimo 
galimybėmis, gali būti suderinami 
Bendrijos lygiu.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, 1 pakeitimą atitinkanti pataisa, susijusi su taikymo srities išplėtimu įtraukiant visus 
gaminius.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybė narė, kuri mano esant būtina 
išlaikyti nacionalines nuostatas 
vadovaujantis svarbiu poreikiu saugoti 
aplinką arba įvesti naujas nuostatas dėl su 
aplinkos apsauga susijusių naujų mokslinių 
įrodymų dėl tai valstybei narei būdingos 
problemos, kylančios priėmus taikytiną 
įgyvendinimo priemonę, gali tai padaryti 
laikydamasi Sutarties 95 straipsnio 4, 5 ir 
6 dalių sąlygų, numatančių būtinybę iš 
anksto praneši Komisijai ir gauti jos 
pritarimą.

(10) Valstybė narė, kuri mano esant būtina 
išlaikyti nacionalines nuostatas 
vadovaujantis svarbiu poreikiu saugoti 
aplinką arba įvesti naujas nuostatas dėl su 
aplinkos apsauga susijusių naujų mokslinių 
įrodymų dėl tai valstybei narei būdingos 
problemos, kylančios priėmus taikytiną 
įgyvendinimo priemonę, gali tai padaryti 
laikydamasi Sutarties 95 straipsnio 4, 5 ir 
6 dalių sąlygų, numatančių būtinybę iš 
anksto praneši Komisijai ir gauti jos 
pritarimą, su sąlyga, kad bet kokios tokios 
nacionalinės nuostatos netrukdo veikti 
vidaus rinkai.

Or. en
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Pagrindimas

Nacionalinių nuostatų išlaikymas arba naujų tokių nuostatų numatymas neturi trukdyti veikti 
vidaus rinkai. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Ši direktyva turėtų paskatinti 
ekologinio projektavimo integravimą į 
mažas ir vidutines įmones (MVĮ) bei labai 
mažas įmones. Integravimas palengvėtų, 
jei informacijos apie tokių produktų 
tvaraus vystymosi savybę būtų daug ir ji 
būtų lengvai prieinama.

(21) Ši direktyva turėtų paskatinti 
ekologinio projektavimo integravimą į 
mažas ir vidutines įmones (MVĮ) bei labai 
mažas įmones. Integravimas palengvėtų, 
jei informacijos apie tokių produktų 
tvaraus vystymosi savybę būtų daug ir ji 
būtų lengvai prieinama. Be to, Komisija 
turėtų užtikrinti deramą finansinę paramą 
atstovaujamosioms Europos MVĮ 
organizacijoms, siekiant užtikrinti 
veiksmingą MVĮ ir labai mažų įmonių 
dalyvavimą 18 straipsnyje nurodyto 
Konsultacijų forumo veikloje.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ ir labai mažos įmonės paprastai neturi laiko, finansinių išteklių ir kalbos žinių, kurių 
reikia norint tiesiogiai dalyvauti Konsultacijų forumo veikloje. Taigi MVĮ ir labai mažų 
įmonių atstovavimas turėtų būti patikėtas atstovaujamosioms Europos MVĮ organizacijoms, 
kurias atliekant šią užduotį turėtų finansiškai remti Komisija. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Remdamasi direktyvos taikymo 
patirtimi, Komisija turėtų peržiūrėti jos 

(38) Remdamasi direktyvos taikymo 
patirtimi, Komisija turėtų peržiūrėti 
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veikimą ir veiksmingumą bei įvertinti jos 
taikymo srities išplėtimo, įtraukiant ne 
vien su energija susijusius gaminius, 
tinkamumą. Atlikdama peržiūrą Komisija 
turėtų tartis su valstybių narių atstovais bei 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis.

direktyvos ir jos įgyvendinimo priemonių, 
taip pat įgyvendinimo priemonių rengimo 
būdų veiksmingumą. Atlikdama peržiūrą
Komisija turėtų tartis su valstybių narių 
atstovais bei susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis.

Or. en

Pagrindimas

Išplėtus taikymo sritį taip, kad į ją patektų visi gaminiai, reikės išsamiau svarstyti ne tik 
energijos vartojimo efektyvumą, bet ir kitus aplinkosaugos aspektus. Taigi reikia peržiūrėti 
įgyvendinimo priemonių rengimo būdus. Būdas, kurį taikant atsižvelgiama į daugelį kriterijų, 
taip pat atitinka Tausaus vartojimo, gamybos ir pramonės politikos veiksmų plane 
propaguojamą būvio ciklo strategiją. Konstatuojamoji dalis susijusi su peržiūrą 
reglamentuojančiu 21 straipsniu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „Su energija susijęs gaminys“ (toliau –
gaminys) – bet kokia prekė, kurią 
naudojant daroma įtaka energijos 
vartojimui ir kuri, pateikiama rinkai ir 
(arba) pradedama naudoti Europos 
Sąjungoje, įskaitant ir dalis, kurios skirtos 
įkomponuoti į su energija susijusius 
gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
kurios teikiamos rinkai ir (arba) galutinių 
vartotojų pradedamos naudoti kaip 
atskiros dalys ir kurių aplinkosauginį 
veiksmingumą galima nustatyti atskirai.

1. „Gaminys“ – bet kokia prekė, kuri 
pateikiama rinkai ir (arba) pradedama 
naudoti Europos Sąjungoje ir kurios
aplinkosauginį veiksmingumą galima 
nustatyti atskirai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, 1 pakeitimą atitinkanti pataisa, susijusi su taikymo srities išplėtimu įtraukiant visus 
gaminius.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 1. Laikydamasi 15 straipsnyje nurodytų 
kriterijų ir pasikonsultavusi su 
18 straipsnyje nurodytu Konsultacijų 
forumu, Komisija ne vėliau kaip 2007 m. 
liepos 6 d. sudaro darbo planą, kuris yra 
viešai prieinamas.

1. Laikydamasi 15 straipsnyje nurodytų 
kriterijų ir pasikonsultavusi su 
18 straipsnyje nurodytu Konsultacijų 
forumu, Komisija sudaro darbo planą, kuris 
yra viešai prieinamas.

Darbo plane trejiems ateinantiems metams 
pateikiamas pirminis sąrašas gaminių 
grupių, kurios bus laikomos prioritetinėmis 
priimant įgyvendinimo priemones.

Darbo plane trejiems ateinantiems metams 
pateikiamas pirminis sąrašas gaminių 
grupių, kurios bus laikomos prioritetinėmis 
priimant įgyvendinimo priemones.

Komisija darbo planą reguliariai iš dalies 
keičia, pasikonsultavusi su Konsultacijų 
forumu.

Komisija darbo planą reguliariai, ne rečiau 
kaip kartą per trejus metus, iš dalies 
keičia, pasikonsultavusi su Konsultacijų 
forumu.

Or. en

Pagrindimas

Pirmame sakinyje pateikiama data nebeaktuali ir turėtų būti išbraukta. Tačiau, norint 
nustatyti tam tikrą atskaitos tašką, Komisijai siūloma pateikti naują darbo planą bent kartą 
per trejus metus. Taip būtų užtikrintas nuolatinis tobulinimas ir verslui būtinas, su planavimu 
susijęs aiškumas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki 2012 m. Komisija 
peržiūri direktyvos taikymo srities 
išplėtimo įtraukiant su energija 
nesusijusius gaminius tinkamumą, šios 
direktyvos ir jos įgyvendinimo priemonių 

Ne vėliau kaip iki 2012 m. Komisija 
peržiūri šios direktyvos ir jos įgyvendinimo 
priemonių veiksmingumą, įgyvendinimo 
priemonių rengimo būdų, kuriuos taikant 
deramai atsižvelgiama į gaminių poveikį 
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veiksmingumą, jose nustatytus ribinius 
dydžius, rinkos priežiūros mechanizmus ir 
kiekvieną su jais susijusį savireguliacijos 
atvejį, pasikonsultavusi su 18 straipsnyje 
nurodytu Konsultacijų forumu, ir, jeigu 
tikslinga, pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl šios direktyvos 
pakeitimo.

aplinkai viso gaminių būvio ciklo metu, 
veiksmingumą, įgyvendinimo priemonėse
nustatytus ribinius dydžius, rinkos
priežiūros mechanizmus ir kiekvieną su 
jais susijusį savireguliacijos atvejį, 
pasikonsultavusi su 18 straipsnyje 
nurodytu Konsultacijų forumu, ir, jeigu 
tikslinga, pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl šios direktyvos 
pakeitimo.

Or. en

Pagrindimas

Išplėtus taikymo sritį taip, kad į ją patektų visi gaminiai, reikės išsamiau svarstyti ne tik 
energijos vartojimo efektyvumą, bet ir kitus aplinkosaugos aspektus. Taigi, norint įvertinti ne 
tik energijos vartojimo efektyvumo aspektus, bet visą gaminio būvio ciklą, reikia peržiūrėti 
įgyvendinimo priemonių rengimo būdus. Būdas, kurį taikant atsižvelgiama į daugelį kriterijų, 
taip pat atitinka Tausaus vartojimo, gamybos ir pramonės politikos veiksmų plane 
propaguojamą būvio ciklo strategiją.
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2008 m. rugsėjo 6 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas direktyvos dėl Europos Parlamento ir Tarybos, nustatančios ekologinio 
projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (nauja 
redakcija)
2008 m. liepos 16 d. COM(2008)0399 – 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 20 straipsnyje žodis „taisykles“, 
kuriuo pakeistas žodis „sankcijas“, ir pridėtas 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.“) turėjo būti pažymėti 
pilka spalva, kaip esminiai pakeitimai.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė grupė bendru sutarimu nusprendė, kad be pasiūlyme 
arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra. 
Konsultacinė grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir 
minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus 
                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.
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nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Juriskonsultas Juriskonsultas Laikinai einantis 
generalinio direktoriaus pareigas
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dabartinės vartojimo ir gamybos tendencijos turi reikšmingą poveikį aplinkai, įskaitant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, taršą ir gamtinių išteklių mažėjimą. Europoje 
galima pasiekti tvaresnio vartojimo ir gamybos be papildomų išlaidų įmonėms ir namų 
ūkiams – atvirkščiai, tai gali duoti naudos. (Citata iš Europos Komisijos komunikato dėl 
tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų plano, be kitų sektorių, 
apimančio ir ekologinio projektavimo reikalavimų nustatymą didesnei produktų įvairovei).

2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, toliau vadinama 
„Ekologinio projektavimo direktyva“, sukuriama ekologinio projektavimo reikalavimų 
energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistema. Siūlomo Ekologinio projektavimo 
direktyvos išdėstymo nauja redakcija tikslas – įtraukti iš dalies keičiančią Direktyvą 
2008/28/EB1 ir išplėsti jos taikymo sritį, kad Bendrijos ekologinio projektavimo reikalavimus 
būtų galima nustatyti ir visiems su energija susijusiems gaminiams. Šie ekologinio 
projektavimo reikalavimai yra privalomos nuostatos, numatytos įgyvendinimo priemonėmis ir 
skirtos užtikrinti, kad produktai nekenktų aplinkai.

Nauja redakcija

Pirmiausia pranešėjas apgailestauja, kad Komisija Ekologinio projektavimo direktyvos 
naujoje redakcijoje siūlo labai nedaug pakeitimų – nepanašu, kad direktyvoje būtų „esminių 
pakeitimų“, dėl kurių reikėtų jos naujos redakcijos.

Taikymo sritis

Naujoje redakcijoje Komisija tik siūlo išplėsti direktyvos taikymo sritį, kad ji būtų taikoma 
„su energija susijusiems gaminiams“, apibrėžiamiems kaip „bet kokia prekė, kurią naudojant 
daroma įtaka energijos vartojimui“, ir įsipareigoja 2012 m. direktyvą persvarstyti ir nustatyti, 
ar reikia dar plėsti taikymo sritį. Pranešėjas, priešingai, reikalauja nedelsiant pradėti direktyvą 
taikyti visiems produktams, išskyrus asmenis ar prekes gabenančias transporto priemones, kad 
jos turėtų lankstesnes galimybes prisitaikyti prie būsimų ekologinių uždavinių ir prioritetų, 
pvz., tvaraus gamtinių išteklių naudojimo. Komisijos poveikio vertinime ši galimybė 
praktiškai įvardyta kaip geriausia, o jos pasiūlyme pateikta galimybė netgi nevertinta!
Bendras ekologinio projektavimo tikslas – pagerinti produktų aplinkosauginį veiksmingumą 
mažiausiomis būvio ciklo sąnaudomis. Daroma prielaida, kad dauguma produktų gali būti 
veiksmingesni poveikio aplinkai mažinimo požiūriu tomis pačiomis arba tik šiek tiek 
didesnėmis sąnaudomis vartotojams. Ribotai išplėtus taikymo sritį ir į ją įtraukus tik su 
energija susijusius gaminius nebus išnaudotos visos galimybės sąnaudų požiūriu veiksmingai 
gerinti ekologinį produktų poveikį, nes įtraukiama tik nedaug naujų produktų grupių.

                                               
1 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/28/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 
2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo 
sistemą, taip pat Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei direktyvų 96/57/EB ir 2000/55/EB nuostatas, susijusias su 
Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (OL L 81, 2008 3 20, p. 48).
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Todėl itin svarbu, kad ES ekologinio projektavimo teisės aktų sistemoje būtų numatyta 
sistemingai integruoti ekologiniu požiūriu svarbius aspektus į visų produktų, kuriuos galima 
tobulinti, projektavimo etapą.

Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo srities išplėtimas netrukdys vykstančiam 
įgyvendinimo procesui, nes direktyva yra pagrindų direktyva ir jos taikymo srities pakeitimas 
neturės tiesioginio poveikio produktų pasirinkimui. Komisija, taikydama komitologijos 
(reguliavimo) procedūrą pati turi teisę nuspręsti, kokiems produktams taikyti įgyvendinimo 
priemones ir kaip juos suskirstyti pagal prioritetus. Nepateisinama įtraukti gana nepagrįstą 
išankstinį vertinimą, o idėja įtraukti su energija susijusius gaminius kaip tik tokia ir yra.

Jeigu direktyvos taikymo sritis būtų plečiama įtraukiant ne vien su energija susijusius 
gaminius, atsirastų lankstesnių galimybių pirmenybę teikti produktams, turintiems didelį 
poveikį aplinkai ir daugiau galimybių būti ekologiškai patobulintiems. Taptų įmanoma 
nustatyti minimalius ekologinius reikalavimus daugeliui produktų, taip gerinant jų 
aplinkosauginį veiksmingumą ir suteikiant vartotojams didesnę tvarių produktų įvairovę.

Mažėjant gamtinių išteklių ekologiški ir taupiai energiją naudojantys produktai ne tik duos 
naudos vartotojams ir aplinkai, bet ir vis labiau lems Europos bendrovių sėkmę ir 
konkurencingumą.

Persvarstymas

Atsižvelgiant į pranešėjo siūlymą pradėti direktyvą taikyti visiems produktams dabar, 
vertinimas siekiant nustatyti, ar reikia dar vieno taikymo srities išplėtimo, tampa 
nereikalingas. Nepaisant to, reikia persvarstyti visas direktyvoje numatytas priemones. Be to, 
reikia patikrinti įgyvendinimo priemonėms patvirtinti atliekamų parengiamųjų tyrimų 
metodiką. Nusprendus direktyvą taikyti visiems produktams prireiktų išsamiau apsvarstyti 
kitus ekologinius rodiklius, ne vien energijos vartojimo veiksmingumą. Todėl reikia 
persvarstyti įgyvendinimo priemonių rengimo metodiką, kad būtų atsižvelgiama į visą 
produkto būvio ciklą – tai taip pat atitiktų tvaraus vartojimo ir gamybos bei tvarios pramonės 
politikos veiksmų plane skatinamą būvio ciklo metodą.
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