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Šio pranešimo priede delegacijoms pateikiamos 2008 m. gruodžio 4 d. Aplinkos tarybos priimtos 

išvados dėl pirmiau minėto veiksmų plano.
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PRIEDAS

„Tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų planas“

– Tarybos išvados –

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

PRIMINDAMA

(1) 2006 m. priimtą atnaujintą ES tvaraus vystymosi strategiją, kurioje nustatyta, kad tvarus 

vartojimas bei gamyba yra vieni pagrindinių tvaraus vystymosi uždavinių, ir pranešta apie 

veiksmų plano priėmimą 1
.

(2) 2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 1600/2002/EB, nustatantį 

šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą, kurioje nustatomos aplinkos apsaugos 

politikos Europos Sąjungoje pagrindinės gairės iki 2012 m. 2
.

(3) 2006 m. spalio 23 d. Aplinkos tarybos posėdžio išvadas dėl tvaraus gamtos išteklių naudojimo 

teminės strategijos, kuriose Komisijos ir valstybių narių, siekiant iki 2010 m. papildyti 

nurodytą strategiją, prašoma nustatyti kiekvienos išteklių rūšies konkretaus poveikio ir 

ekologinio efektyvumo tikslus 3
.

  
1 Dok. 10917/06.
2 OL L 242, 2002 9 10, p. 1–15.
3 Dok. 13989/06 (Press 287), p. 22, 8 punktas.
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(4) Komunikatą dėl integruotos produktų politikos, kuria siekiama pagerinti EB parduodamų 

produktų aplinkosauginį veiksmingumą ir energinį naudingumą, gamyboje taikyti gyvavimo 

ciklo požiūrį, remti žaliųjų (atsinaujinančiųjų išteklių energijos) tarifų nustatymą, geriau 

informuoti vartotojus ir skatinti valstybes nares parengti žaliesiems viešiesiems pirkimams 

palankius nacionalinius veiksmų planus ir priemones viešiesiems pirkimams remti 4
.

(5) 2007 m. lapkričio 22–23 d. Konkurencingumo tarybos išvadas, kuriose nurodytas 2007 m. 

liepos mėn. Komisijos komunikatas „Pramonės politikos vidurio laikotarpio peržiūra – ES 

augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis 5, kuriame buvo numatyta nauja iniciatyva dėl 

tvarios pramonės politikos siekiant vadovauti perėjimui prie saugios ir tvarios nedaug anglies 

dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos ir efektyvaus išteklių vartojimo 

ekonomikos.

(6) 2007 m. gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriuose buvo pakartota, kad 

„tvari gamyba bei tausus vartojimas yra labai svarbūs veiksniai siekiant Tvaraus vystymosi 

strategijos ir Lisabonos strategijos tikslų“ 6
.

(7) 2008 m. kovo 13 ir 14 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose buvo pakartotas Europos 

Sąjungos pasirengimas kovoti su klimato kaita nustatant šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

bendro išmetamo kiekio sumažinimo tikslus, didinant atsinaujinančiosios energijos vartojimo 

dalį ir gerinant energijos vartojimo efektyvumą parengiant ilgalaikę tvarią pramonės politiką 

ir plėtojant tvarias bei pasaulio mastu konkurencingas eksperimentines rinkas, kartu 

atsižvelgiant į energetikos ir klimato kaitos priemonių poveikį Europos įmonių 

konkurencingumui 7
.

  
4 Dok. 10801/03.
5 Dok. 11686/07.
6 Dok. 16616/1/07 REV 1.
7 Dok. 7652/08.
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(8) 2008 m. gegužės 29 d. Konkurencingumo tarybos jungtines išvadas „Naujas stimulas Europos 

ekonomikos konkurencingumui ir inovacijoms“ 8
.

(9) ES valstybių narių ir Europos Komisijos įnašą į Marakešo procesą ir į bendras tarptautines 

pastangas siekiant parengti 10 metų tvaraus vartojimo ir gamybos programų sistemą,

KADANGI

(1) Netausaus vartojimo ir gamybos modelių keitimas yra pagrindinė tvaresnio vystymosi sąlyga;

kadangi šiame procese dalyvauja vartotojai, gamintojai, mažmeniniai prekybininkai ir kiti 

ūkio subjektai, būtina juos įgalinti suteikiant atitinkamą informaciją bei užtikrinant švietimo 

galimybes, ir padedant jiems suprasti vartojimo poveikį aplinkai bei susipažinti su ekologinio 

projektavimo, ekologinės gamybos ir ekologinio vartojimo sprendimais, kad jie galėtų rinktis 

išsamesnėmis žiniomis pagrįstus sprendimus.

(2) Tvaresni vartojimo ir gamybos modeliai yra būtini klimato, ekosistemų, žmonių sveikatos 

apsaugai ir gamtinių išteklių išsaugojimui; kad sukurtų šiuos modelius, Europos Sąjunga turi 

užsitikrinti veiksmingas ir suderintas priemones, taip pat papildyti esamas priemones ir 

pagerinti jų įgyvendinimą.

(3) Reikia pateikti daugiau aiškesnės ir pagrįstesnės informacijos apie produktus ir jų 

aplinkosauginį veiksmingumą siekiant daryti įtaką vartojimo paklausai ir užtikrinti didesnį jos

tvarumą.

  
8 Dok. 10174/08.
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(4) Dinamiško integruoto požiūrio, apimančio ekologinio produktų projektavimo bei susijusio 

ženklinimo būtiniausius privalomus reikalavimus ir pažangesnius savanoriškai taikomus 

standartus, nustatymas, taip pat savanoriškai taikomų ekologinio ženklinimo ir aplinkosaugos 

valdymo priemonių įtvirtinimas bei plačiau vartojamas energijos sunaudojimo ženklinimas ir 

nuostatų dėl „žalesnių“ viešųjų pirkimų nustatymas yra ypač svarbus politikos sistemos ir 

sinergijos, kuria siekiama tvaresnio vartojimo ir gamybos ES, etapas.

(5) Užbaigus išsamesnius darbus socialinių kriterijų ir jų taikymo galimybių srityje, ES politikoje 

taip pat turi būti tinkamai atsižvelgta į vartojimo ir gamybos socialinę dimensiją.

(6) Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų dalies dydį Europos bendrajame vidaus produkte, tvarių 

viešųjų pirkimų vystymas kartu su didesniu dėmesiu inovacinių prekių, darbų ir paslaugų 

pirkimams, gali veiksmingai paskatinti pagerinti produktų ir paslaugų aplinkosauginį 

veiksmingumą ir energinį bei socialinį naudingumą ir sudaryti palankesnes sąlygas tvarių 

produktų, paslaugų ir darbų propagavimui rinkoje, kartu siekiant išvengti papildomos naštos 

viešiesiems finansams ir atsižvelgiant į visą produktų gyvavimo laikotarpį.

(7) Numatoma aiškių, įgyvendinamų ir pasiekiamų standartų sistema, pagrįsta aktyviu pramonės, 

įskaitant MVĮ, bendradarbiavimu, skatintų pramonę taikyti šiuos standartus, be kita ko, 

tradiciniuose sektoriuose, tačiau reikėtų reguliariai atlikti stebėseną ir prireikus standartus 

atnaujinti.

(8) Nors pagal šį veiksmų planą turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į savanoriškus susitarimus, 

atitinkamų pramonės sektorių savireguliavimą bei į rinką orientuotas priemones ir prireikus 

tam teikiama pirmenybė, kai būtina, reikėtų naudoti ir reguliavimo priemones.
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(9) Aplinką tausojantys produktai ir paslaugos, taip pat mažai anglies dioksido į aplinką 

išskiriančios technologijos sudaro sparčiai besivystančią pasaulinę rinką, kurioje Europos 

Sąjunga užima stiprias pozicijas ir turi daug galimybių jas dar labiau įtvirtinti, taip skatindama 

tiek didelių įmonių, tiek MVĮ augimą ir darbo vietų jose kūrimą.

(10) Gamtinių išteklių prieinamumas, veiksmingas ir tvarus jų naudojimas, ekologinės inovacijos, 

ekologinis projektavimas ir nedaug anglies į aplinką išskiriantys gamybos būdai turėtų būti 

pagrindiniai Europos ekonomikos tvarumo ir konkurencingumo užtikrinimo veiksniai.

(11) Viešojo sektoriaus, žinių institucijų, pramonės, socialinių partnerių ir kitų susijusių subjektų 

bendradarbiavimas, taip pat veiksmų plano ir susijusios šiuo metu vykdomos inovacinės 

veiklos, pavyzdžiui, Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 

demonstracinės veiklos programos 9, Konkurencingumo ir inovacijų programos (KIP) 10 ir 

Pirmaujančios rinkos iniciatyvos 11, sinergija yra būtini siekiant tvarių sprendimų,

  
9 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl 

Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

10 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) (OL L 310, 
2006 11 9, p. 15–40).

11 Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui: „Europos pirmaujančios rinkos iniciatyva“ 
(dok. 5121/08).
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TARYBA

(1) SU PASITENKINIMU ATKREIPIA DĖMESĮ į Komisijos komunikatą dėl tvaraus vartojimo 

bei gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų plano 12 ir jo teikiamą galimybę 

koordinuoti bei sustiprinti įvairias su tvariu vartojimu ir gamyba susijusias priemones, kad 

šiomis priemonėmis būtų galima prisidėti prie tvaresnių vartojimo ir gamybos modelių ES 

kūrimo ir Europos pramonės konkurencingumo didinimo, visapusiškai išnaudojant atnaujintos 

ES tvaraus vystymosi strategijos ir Lisabonos strategijos galimybes.

(2) MANO, kad šis veiksmų planas, pasitelkiant sinerginę sąveiką su kitais ES dokumentais, 

pavyzdžiui, Aplinkos technologijų veiksmų planą (ATVP) 13 ir Direktyvą 96/61/EB dėl taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) 14, gali prisidėti prie mažai anglies dioksido į 

aplinką išskiriančių technologijų ir veiksmingo išteklių naudojimo ekonomikos, kuri gali 

sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkose, kūrimo spartinimo.

I. Dinamiška ir darni politikos sistema siekiant užtikrinti tvaresnius produktus ir 

vartojimą

(3) PAŽYMI, kad veiksmų planas papildo esamas pramonės ir aplinkosaugos politikos sritis, visų 

pirma sritis, susijusias su „energetikos ir klimato kaitos“ paketu, nes plane didelis dėmesys 

skiriamas dinamiškai politikai ir įvedamas naujas teigiamo ilgalaikio proceso požiūris, pagal 

kurį gerinamas produktų visuotinis aplinkosauginis veiksmingumas per visą jų gyvavimo 

ciklą, propaguojama ir skatinama geresnių produktų bei gamybos technologijų paklausa, ir 

vartotojams sudaromos galimybės būti geriau informuotiems perkant prieinamos kainos 

produktus, kurių veikimo ir šalinimo sąnaudos yra mažesnės.

  
12 Dok. 12026/08.
13 Dok. 5864/04.
14 OL L 257, 1996 10 10, p. 26–40. 
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i) Patobulinto produktų projektavimo ir ženklinimo sinergijos išnaudojimas

(4) PABRĖŽIA poreikį nustatyti tinkamus orientacinius tvaraus vartojimo ir gamtinių išteklių 

veiksmingo naudojimo tikslus, kuriais turėtų būti siekiama visiškai atsieti ekonomikos 

augimo priklausomybę nuo žalojančio poveikio aplinkai; todėl PRAŠO Komisijos surengti 

valstybių narių palyginamąją analizę, siekiant suformuluoti orientacinius, bet tikslius 

Bendrijos tikslus naudojant pagal sektorius, medžiagas ir procesus suskirstytus, ekonomiškai 

ir moksliškai pagrįstus specialius rodiklius, skirtus matuoti pažangą efektyvaus energijos 

vartojimo, gamtinių išteklių naudojimo ir tvaraus vartojimo srityse; tam reikės parengti 

vertinimo kriterijus.

(5) PRITARIA Komisijos ketinimui galiausiai nustatyti įvairias priemones ir informavimo ir 

komunikavimo instrumentus, susijusius su reikalavimų įgyvendinimo lygiais, siekiant 

patenkinti įvairius tvaraus vartojimo poreikius; REMIA tvirtesnės sinergijos kūrimą ir 

Europos ekologinio ženklo suteikimo sistemos 15, Ekologinio projektavimo direktyvos 16, 

Energijos sunaudojimo ženklinimo direktyvos 17, žaliųjų viešųjų pirkimų rėmimo veiklos ir 

EMAS reglamento18 taikymo sričių, duomenų, tvarkaraščių ir darbo programų geresnį 

koordinavimą.

  
15 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1980/2000 dėl 

pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos (OL L 237, 2000 9 20, p. 1).
16 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios ekologinio 

projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą 
(dok. 12119/08).

17 1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų 
išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie 
gaminį (OL L 297, 1992 10 13, p. 16–19).

18 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 761/2001 dėl 
organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS) (OL L 114, 2001 4 24, p. 1–29).
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(6) PRAŠO Komisijos patobulinti aplinkosaugos duomenų apie produktus visoje gamybos 

grandinėje valdymą bei skaidrumą ir išnagrinėti, kiek įmanoma dar labiau suderinti sprendimų 

priėmimą dėl kriterijų, taikomų ženklinimo sistemose, ir dėl ekologinio projektavimo 

reikalavimų;

(7) SU SUSIDOMĖJIMU ATKREIPIA DĖMESĮ į pasiūlymą išplėsti Ekologinio projektavimo 

direktyvos 19 taikymo sritį, apimant platesnį su energija, o vėliau, po veiksmų plano peržiūros, 

ir kitais parametrais susijusių produktų spektrą, kad būtų atsižvelgta į produktams pagaminti 

sunaudotą energiją ir išteklius ir užtikrintas laisvas šių produktų judėjimas rinkoje, visų pirma 

nustatant būtiniausius privalomus reikalavimus, integruotus į dinamišką sistemą, pasižyminčią 

aukštesniais savanoriškais standartais; PAŽYMI, kad plataus užmojo, šiuolaikiški ir 

numatomi standartai bei būtiniausi reikalavimai yra nepaprastai svarbūs siekiant dinamiškai 

pagerinti produktų aplinkosauginį veiksmingumą, taip pat atsižvelgiant į MVĮ pastangas 

prisitaikyti; PASISAKO už šios dinamiškos sistemos stiprinimą praėjus nustatytam 

laikotarpiui tokius standartus atitinkamai nustatant kaip reikalavimus; PABRĖŽIA, kad 

Ekologinio projektavimo direktyvos, taikomos platesniam produktų spektrui pagal jų energinį 

ir kitą poveikį aplinkai, tikslas yra suteikti Europos Sąjungai tvirtą Bendrijos priemonę, kuria 

siekiama tvaresnio vartojimo ir gamybos; REKOMENDUOJA iki 2012 m. išnagrinėti 

veiksmų plane paskelbtas naujas nuostatas dėl produktų ekologinio projektavimo ženklinimo 

pagal Energijos sunaudojimo ženklinimo direktyvą 20
.

  
19 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 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 96/57/EB ir 2000/55/EB nuostatas, susijusias su 
Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (OL L 81, 2008 3 20, p. 48–50).

20 Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo 
parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį.
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(8) PRITARIA savanoriškos ekologinio ženklinimo sistemos tobulinimo tikslui, kurio siekiama 

paprastinant rengimo procedūras, kad ji geriau įsitvirtintų rinkoje ir aprėptų daugiau produktų 

grupių, o kriterijai būtų greičiau parengiami, kartu atkreipiant dėmesį į pagrindinius poveikio 

aplinkai aspektus visu produktų gyvavimo laikotarpiu; PABRĖŽIA, kad būtina išlaikyti didelį 

patikimumą toliau taikant trečiųjų šalių atliekamus ex-ante patikrinimus; PRIMENA, kad 

Europos ekologinio ženklinimo sistemoje numatytos savanoriškos pažangumo nuorodos, ir 

PABRĖŽIA, kad būtina atsižvelgti į ekologinio ženklinimo kriterijus nustatant žaliųjų viešųjų 

pirkimų vystymo kriterijus; PABRĖŽIA poreikį atitinkamomis komunikavimo ir 

informavimo iniciatyvomis padidinti vartotojų, mažmeninių prekybininkų ir gamintojų 

sąmoningumą.

(9) PRITARIA Energijos sunaudojimo ženklinimo direktyvos taikymo srities, susijusios su 

energijos naudojimo nuorodomis ant buitinių elektros prietaisų, išplėtimui, kad būtų taikoma 

ir kitiems prietaisams, taip suderinant jos taikymo sritį su Ekologinio projektavimo direktyvos 

taikymo sritimi; PALANKIAI VERTINA pasiūlymą peržiūrint šią pagrindų direktyvą 

išnagrinėti galimybę nustatyti papildomus aplinkosaugos informacijos parametrus, 

pavyzdžiui, produkto gyvavimo laikotarpiu išmetamus teršalų kiekius ir sunaudojamus 

išteklius; Tačiau PABRĖŽIA, kad energijos sunaudojimo ženklinimas turi likti paprastas, 

glaustas ir veiksmingas.

(10) PRAŠO Europos Komisijos išnagrinėti galimybę produktų anglies pėdsako nuostatą įtraukti į 

galiojančius ES aplinkosaugos ženklinimo dokumentus, pavyzdžiui, ekologinio ženklo ir 

energijos sunaudojimo ženklinimo dokumentą; taip pat PRAŠO Komisijos, atsižvelgiant į 

valstybių narių patirtį, kuo greičiau pradėti rengti bendrą savanoriškai taikomą metodiką, 

pagal kurią būtų galima nustatyti įmonių anglies pėdsako audito vykdymą ir apskaičiuoti 

produkto anglies pėdsako kiekį.
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ii) Skatinimas naudoti energijos požiūriu naudingus ir aplinkosauginiu požiūriu 

veiksmingus produktus parengiant labiau suderintą viešųjų pirkimų sistemą ir 

paskatas

(11) ATKREIPIA DĖMESĮ Į Komisijos ketinimą skatinti atitinkamą pageidavimą išreiškusias 

valstybes nares taikyti paskatas, kad būtų remiamas produktų, atitinkančių būtiniausius 

aplinkosauginio veiksmingumo lygius, pirkimas, nustatant nuoseklią ekonominių paskatų, 

tokių kaip bonus-malus sistemų, bendrą sistemą, pagrįstą aplinkosaugos kriterijais, neatmetant 

galimybės patvirtinti panašias paskatas Bendrijos lygiu; ATKREIPIA DĖMESĮ į Komisiją 

ketinimą tęsti darbą ir patikrinti naujų arba sustiprintų fiskalinių priemonių įgyvendinamumą 

Bendrijos lygiu efektyvaus energijos vartojimo ir tvarių produktų srityje.

(12) GERAI VERTINA komunikatą „Viešieji pirkimai geresnei aplinkai užtikrinti“ 21, kuriuo 

sustiprinama ir paaiškinama žaliųjų viešųjų pirkimų (ŽVP) rengimo politika Bendrijos lygiu.

(13) PABRĖŽIA, kad dabartines padrikas paskatas vidaus rinkoje reikėtų pakeisti nustatant 

bendras, neprivalomas ŽVP sąlygas (pvz., atrankos kriterijus, technines specifikacijas, 

sutarčių sudarymo kriterijus ar nuostatas dėl sutarties vykdymo), kuriomis būtų galima 

vadovautis vykdant viešuosius pirkimus.

(14) PRITARIA tame komunikate pasiūlytam tikslui ir oficialiam procesui, kurio metu kartu su 

valstybėmis narėmis vystomos bendros priemonės, skirtos propaguoti žaliuosius viešuosius 

pirkimus.

  
21 Dok. 12041/08.
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(15) ATKREIPIA DĖMESĮ Į Komisijos ketinimą peržiūrint Energijos sunaudojimo ženklinimo 

direktyvą ir atsižvelgiant į viešųjų pirkimų direktyvas 22 palaipsniui pateikti pagrįstus tikslus, 

pavyzdžiui, veiksmų plane pasiūlytus aplinkosaugos lygius, kurių neatitinkantys viešieji 

pirkimai ir nacionalinės paskatos nebūtų leidžiami.

16) PABRĖŽIA, kad šios bendrosios priemonės turi būti paremtos nuodugniu poveikio įvertinimu, 

apimančiu visus pasiūlytus sektorius.

(17) PAKARTOJA, kad rekomendacinės priemonės viešiesiems pirkėjams, įskaitant bendras 

žaliųjų viešųjų pirkimo sutarčių parengimo procedūras, turi būti kuo greičiau parengtos 

visomis ES kalbomis.

  
22 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, 

vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų 
pirkimų tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 1–113); 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114–240).
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iii) Informuotumo didinimo iniciatyvos pasitelkus suinteresuotuosius subjektus ir jų 

tarpe

(18) PRIMENA, kad reikia propaguoti tvaresnio vartojimo modelius rengiant švietimo ir kitas 

atitinkamas priemones bei dokumentus, kad būtų didinamas vartotojų informuotumas ir 

daromas poveikis jų gyvenimo būdui bei elgsenai; PRAŠO Komisiją ir valstybes nares remti 

šioje srityje pradėtus veiksmus ir išnagrinėti, ar šiuo atžvilgiu tikslinga parengti konkrečias 

priemones; PRAŠO valstybes nares visiškai įgyvendinti Direktyvą dėl nesąžiningos 

komercinės praktikos atsižvelgiant į aplinkosauginius pranešimus 23; PRAŠO Komisiją į visas 

būsimas rekomendacijas dėl Direktyvos dėl nesąžiningos komercinės praktikos įgyvendinimo 

įtraukti aplinkosauginius pranešimus.

(19) PRAŠO Komisiją atlikti didesnės apimties darbą tvaraus vartojimo srityje, be kita ko, 

skatinant inovacinę veiklą, į kurią būtų įtraukiami galutiniai vartotojai.

(20) PALANKIAI VERTINA paskelbtas iniciatyvas bendradarbiauti su mažmeniniais 

prekybininkais ir paskatinti vartotojų ir gamintojų bendravimą, visų pirma sukurti 

mažmeninių rinkų forumą; PRAŠO Komisijos skatinti valstybes nares keistis gera praktika ir 

nustatyti Bendrijos iniciatyvų bei panašių nacionalinių iniciatyvų sinergiją; PABRĖŽIA, kad 

mažmeniniams prekybininkams skirtas ir savanoriškai taikomas Europos Sąjungos elgesio 

kodeksas būtų naudinga priemonė; ja turėtų būti siekiama mažinti mažmeninės prekybos, 

ypač didžiųjų mažmeninių prekybininkų, sektoriaus ir jo tiekimo grandinių poveikį gamtai, 

tikrinti aplinkosauginių pranešimų tikrumą ir propaguoti tvaresnius produktus, visų pirma 

rengiant informavimo kampanijas, kurių metų būtų skatinama vartoti sertifikuotais 

ekologiniais ženklais paženklintus produktus;

  
23 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos 

įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje, iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 
2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 
(„Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“), OL L 149, 2005 6 11, p. 22–39.
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(21) PRAŠO Komisiją toliau kurti metodą, skirtą įvertinti bendrą tiekimo grandinių ir produktų 

aplinkosauginį veiksmingumą visą jų gyvavimo ciklą bei jų poveikį pasauliniu lygiu, 

remiantis darbu, kuris atliekamas pagal Komunikatą dėl integruotos produktų politikos ir 

įgyvendinant Ekologinio projektavimo direktyvą.

(22) PRAŠO Komisiją vykdant tvaraus vartojimo ir gamybos veiklą atlikti papildomus produktų 

tvarumo rodiklių tyrimus dėl galimo jų panaudojimo ženklinimo sistemose, atsižvelgiant į jau 

vykdomą darbą.

iv) Politikos struktūros įvertinimas ir atnaujinimas

(23) PRAŠO Komisijos, atsižvelgiant į kitur jau atliktą darbą, atlikti antrinių žaliavų panaudojimo 

ekonomikos (nuo lopšio iki lopšio), taip pat mažinimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo 

(„3R“: Reduce, Re-use, Recycle) principo ir paslaugų ekonomikos bei jų pritaikomumo 

siekiant Europos Sąjungos tikslo – sukurti perdirbančią visuomenę – tyrimus, visų pirma 

įgyvendinant temines atliekų prevencijos ir perdirbimo bei tvaraus gamtinių išteklių 

naudojimo strategijas, Lisabonos strategiją ir atnaujintą ES tvaraus vystymosi strategiją.

(24) PRAŠO Komisijos ir valstybių narių, atsižvelgiant į kitur jau atliktą darbą, toliau tirti 

„rikošeto principą“, kai išaugęs bendras vartojimas neutralizuoja produktų energinį 

naudingumą, aplinkosauginį ir išteklių naudojimo veiksmingumą, ir kovos su juo būdus.

(25) PABRĖŽIA, kad reikia pasauliniu mastu skatinti tvarų gamtinių išteklių naudojimą remiant 

Tarptautinės tvaraus išteklių valdymo komisijos darbą, kurio rezultatai bus moksliniai 

įvertinimai, ir konsultuojant vyriausybes bei organizacijas apie poveikį per gyvavimo ciklą.



16914/08 jm/DA 15
PRIEDAS DG I LT

(26) PRAŠO Komisijos stebėti pažangą ir pranešti jos rezultatus Tarybai ir Europos Parlamentui;

atsižvelgdama į tai, kad Europos Sąjungoje reikia skubiai parengti tvaresnius vartojimo ir 

gamybos modelius, PRAŠO Komisijos ne vėliau kaip iki 2012 m. parengti veiksmų plano 

įgyvendinimo įvertinimą, visų pirma siekiant toliau plėsti Ekologinio projektavimo pagrindų 

direktyvos ir susijusio ženklinimo taikymo sritį įtraukiant kitas produktų rūšis, kad būtų 

parengti tolesni būtini veiksmai siekiant didinti kitų produktų aplinkosauginį veiksmingumą.

II. Taupesnė gamyba siekiant užtikrinti Europos Sąjungos pramonės ir paslaugų sektorių 

didesnį aplinkosauginį veiksmingumą ir konkurencingumą

(27) PRITARIA tam, kad ekologinės inovacijos yra viena iš pagrindinių dabartinio veiksmų plano 

sudedamųjų dalių; PABRĖŽIA, kad ekologinės inovacijos ir toliau turėtų būti ES mokslinių 

tyrimų ir vystymosi strategijos prioritetas, taip pat įgyvendinant pirmaujančios rinkos 

iniciatyvą; TIKISI, kad Komisija iki 2008 m. pabaigos pateiks pasiūlymą dėl aplinkosaugos 

technologijų tikrinimo sistemos; RAGINA Komisiją išnagrinėti reguliavimo sistemas, taip pat 

teisės aktų sudarytas kliūtis ir rinkos trūkumus, kurie gali trukdyti naudoti aplinkosaugos 

technologijas ir kitas naujoves.

(28) PABRĖŽIA, kad veiksmų planas padės stabiliai didinti energijos ir išteklių naudojimo 

efektyvumą, taip pat produktų aplinkosauginį veiksmingumą visą jų gyvavimo ciklą;

PRIMENA, kad efektyvesnis išteklių naudojimas daro teigiamą poveikį aplinkai, inovacijoms 

ir produktų konkurencingumui bei sumažina veiklos išlaidas.
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(29) PRIMENA, kad visuose sektoriuose reikia atsižvelgti į MVĮ vaidmenį ir ypatybes, ypač tų 

įmonių, kurios veikia produktų gamybos ir įrengimo, priežiūros ir remonto sektoriuje bei 

paslaugų sektoriuje (konsultavimo veikla, rinkodara ir reklama), siekiant padidinti jų tvarumą;

PRAŠO Komisijos ir valstybių narių įgyvendinant Europos smulkiojo verslo aktą 24 ir 

Aplinkosauginės atitikties pagalbos programą 25 remti veiksmus, kuriais siekiama teikti 

pagalbą MVĮ, kad jos aplinkosaugos problemas galėtų paversti galimybėmis;

(30) PRIMENA, kad įmonių socialinė atsakomybė yra svarbi kaip savanoriška priemonė siekiant 

aktyvinti įmonių socialinę ir aplinkosauginę veiklą, ir PRAŠO Komisijos suintensyvinti ir 

vystyti veiklą šioje srityje remiantis informacija apie dabartinę geriausią praktiką.

(31) PALANKIAI VERTINA Komisijos ketinimą pradėti aplinkosaugos pramonei skirtas 

pramonės politikos iniciatyvas; PRAŠO valstybes nares remiantis aplinkosaugos technologijų 

veiksmų planu ir atitinkamu nacionaliniu veiksmų planu nustatyti aiškią, patikimą ir ilgalaikę 

politikos sistemą, kuri sudarytų palankias rinkos sąlygas skatinti investavimą ir diegti 

inovacijas aplinkosaugos ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų šakose;

pasiūlos sektoriaus inovacines priemones galima naudingai papildyti paklausos sektoriaus 

politika, pavyzdžiui, ekonominėmis paskatomis, atsižvelgiant į energijos sunaudojimo 

efektyvumo ženklinimo procedūrą, mokestines priemones, žalesnius viešuosius pirkimus ir 

palaipsniui atnaujinamų bei dinamiškų ES standartų naudojimą.

  
24 Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Visų pirma galvokime apie mažuosius. Europos 
iniciatyva „Small Business Act“ (dok. 11262/08).

25 Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Netaršios ir konkurencingos MVĮ. Programa, skirta 
padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms laikytis aplinkosaugos teisės aktų (dok. 13860/07).
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(32) Pripažindama tarptautinių vadybos sistemų, pavyzdžiui, ISO 14001, reikšmę, PRITARIA 

Komisijos ketinimui patobulinti Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS); 

todėl PALANKIAI VERTINA pasiūlymą patikslinti EMAS didinant jos patrauklumą 

dalyvaujančioms organizacijoms, ypač MVĮ, paprastinant jos procedūras, nustatant veiklos 

rodiklius, didinant sinergiją su kitomis tvaraus vartojimo ir gamybos politikos kryptimis, 

įskaitant žaliuosius viešuosius pirkimus, tuo pačiu stiprinant jos taikymo sritį nustatant gaires 

sektoriams, susijusias su gamybos proceso aplinkosaugos aspektais ir žaliavų bei energijos 

naudojimo efektyvumu; PABRĖŽIA, kad ši sistema yra savanoriška priemonė, skirta prie 

EMAS prisijungiančių organizacijų aplinkosauginei veiklai aktyvinti; PABRĖŽIA, kad reikia 

vengti papildomos administracinės naštos.

III. Aplinkosaugos tikslų pavertimas galimybėmis konkuruoti išorėje

(33) PAKARTOJA, kad šis visuotinis, integruotas ir plataus užmojo požiūris taip pat stiprina 

Europos pramonės konkurencingumą suteikdamas naujų verslo galimybių, tuo pačiu geriau 

atsižvelgiama į Europos konkurencingumo išorės dimensiją ir užtikrinamos atviros ir 

sąžiningos tarptautinės konkurencijos sąlygos.
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(34) PRIPAŽĮSTA, kad reikia skatinti tarptautinę prekybą ekologiškomis prekėmis ir su 

aplinkosauga susijusiomis technologijomis bei paslaugomis, skatinti šiems produktams ir 

paslaugoms taikomų standartų kūrimą tarptautiniu lygiu, prireikus remiantis europiniais 

standartais, raginti su ES standartizavimu susijusius subjektus aktyviai dalyvauti tarptautinės 

standartizacijos veikloje; taip pat PRIPAŽĮSTA, kad reikia skatinti sektorinį požiūrį, kad būtų 

galima skleisti gerą praktiką ir kurti tvaresnes technologijas, atsižvelgiant į ir remiant 

Marakešo procesą, kuriuo siekiama parengti 10 metų tvaraus vartojimo ir gamybos programų 

sistemą, JT specializuotas agentūras ir programas, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų aplinkos 

programą 26, taip pat užtikrinti, kad Europos įmonės galėtų atlikti išskirtinį vaidmenį ir kad jos 

šiuo tikslu galėtų pasinaudoti specifine sistema, kad didintų savo konkurencingumą 

diegdamos technologijas ir tiekdamos ekologiškas prekes bei teikdamos paslaugas.

  
26 Įskaitant Tarptautinės tvaraus išteklių valdymo komisijos įsteigimą vykdant Jungtinių Tautų 

aplinkos programą.
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(35) RAGINA Komisiją ir valstybes nares skatinti konkrečius ir veiksmingus sektorinius požiūrius 

įtraukti į tarptautines derybas kaip išsamaus susitarimo dėl kovos su klimato kaita laikotarpiui 

po 2012 m. elementą ir papildymą; PRIPAŽĮSTA, kad pasauliniame konkurencingų rinkų 

kontekste tam tikruose sektoriuose, pavyzdžiui, energijai imlių pramonės šakų, kurios ypač 

patiria tarptautinę konkurenciją, susirūpinimą kelia rizika, kad pramonės investicijos bus 

perkeltos į tas šalis, kuriose neribojamas išmetamas anglies dioksido kiekis arba nėra 

nustatytų išlaidų, susijusių su klimato apsauga (anglies dioksido sklaida); šios problemos turi 

būti išnagrinėtos ir skubiai sprendžiamos naujojoje šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išmetimo leidimų prekybos sistemos direktyvoje; PRAŠO Komisijos toliau tęsti darbą, 

susijusį su kriterijais, kad būtų galima greitai nustatyti sektorius, kuriems gresia anglies 

dioksido sklaida, siekiant įtraukti šiuos kriterijus į šią direktyvą, pripažindama, kad plataus 

užmojo tarptautinis susitarimas tebėra geriausias šio klausimo sprendimo būdas;

PAGEIDAUJA IŠNAGRINĖTI būsimą Komisijos iniciatyvą „Reguliavimo dialogas“, kuri 

turėtų būti pateikta šių metų pabaigoje.

(36) SUPRANTA, kad svarbu visame klimato kaitos ir energetikos srities dokumentų rinkinyje 

išlaikyti bendrą pusiausvyrą, ir vadovaujasi skaidrumo, ekonominio veiksmingumo ir 

ekonominio naudingumo bei sąžiningumo ir solidarumo paskirstant valstybių narių užduotis 

principais; ATSIŽVELGIA Į TAI, kad valstybių narių pradinė padėtis, aplinkybės ir 

potencialas, taip pat laimėjimai skiriasi, ir pripažįsta, kad visoje Bendrijoje būtinas tvarus 

ekonominis augimas, prie jo prisidedant visiems sektoriams.

(37) PRIMENA, kad Europa, neprarasdama savo vadovaujamo vaidmens tokiose strateginėse 

srityse kaip kova su klimato kaita, turi rengdama vidaus reglamentus atsižvelgti į jų poveikį 

Europos įmonių, visų pirma energijai imlių pramonės šakų, tarptautiniam konkurencingumui.

_________________


