
KOMISIJOS SPRENDIMAS 

2014 m. birželio 5 d. 

kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2006/799/EB, 2007/64/EB, 2009/300/EB, 2009/894/EB, 
2011/330/ES, 2011/331/ES ir 2011/337/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam 

tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas 

(pranešta dokumentu C(2014) 3674) 

(Tekstas svarbus EEE) 

(2014/336/ES) 

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio 
ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies c punktą, 

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba, 

kadangi: 

(1)  2014 m. gruodžio 31 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2006/799/EB (2); 

(2)  2014 m. gruodžio 31 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2007/64/EB (3); 

(3)  2014 m. spalio 31 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2009/300/EB (4); 

(4)  2014 m. gruodžio 31 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2009/894/EB (5); 

(5)  2014 m. birželio 6 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2011/330/ES (6); 

(6)  2014 m. gruodžio 31 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2011/331/ES (7); 

(7)  2014 m. birželio 9 d. baigia galioti Komisijos sprendimas 2011/337/ES (8); 

(8)  buvo atliktas sprendimais 2006/799/EB, 2007/64/EB, 2009/300/EB, 2009/894/EB, 2011/330/ES, 2011/331/ES 
ir 2011/337/ES nustatytų ekologinių kriterijų ir susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų aktualumo ir tinka
mumo vertinimas. Kadangi tuose sprendimuose išdėstytų dabartinių ekologinių kriterijų ir susijusių patikros bei 
vertinimo reikalavimų peržiūra vis dar vyksta, tų ekologinių kriterijų ir susijusių patikros bei vertinimo reikala
vimų galiojimo laikotarpį reikėtų pratęsti iki 2015 m. gruodžio 31 d.; 

(9)  sprendimai 2006/799/EB, 2007/64/EB, 2009/300/EB, 2009/894/EB, 2011/330/ES, 2011/331/ES ir 2011/337/ES 
turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti; 

(10)  šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto 
nuomonę, 
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(1) OL L 27, 2010 1 30, p. 1. 
(2) 2006 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas 2006/799/EB, nustatantis patikslintus ekologinius kriterijus ir susijusius vertinimo ir 

patikros reikalavimus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms (OL L 325, 2006 11 24, 
p. 28). 

(3) 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas 2007/64/EB, nustatantis patikslintus ekologinius kriterijus ir susijusius vertinimo ir tikri
nimo reikalavimus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą auginimo terpėms (OL L 32, 2007 2 6, p. 137). 

(4) 2009 m. kovo 12 d. Komisijos sprendimas 2009/300/EB, kuriuo nustatomi patikslinti ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos 
ekologinį ženklą televizoriams (OL L 82, 2009 3 28, p. 3). 

(5) 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas 2009/894/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekolo
ginį ženklą mediniams baldams (OL L 320, 2009 12 5, p. 23). 

(6) 2011 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas 2011/330/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis knyginiams kompiuteriams sutei
kiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 148, 2011 6 7, p. 5). 

(7) 2011 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas 2011/331/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis šviesos šaltiniams suteikiamas 
ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 148, 2011 6 7, p. 13). 

(8) 2011 m. birželio 9 d. Komisijos sprendimas 2011/337/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis asmeniniams kompiuteriams sutei
kiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 151, 2011 6 10, p. 5). 



PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis 

Sprendimo 2006/799/EB 6 straipsnis pakeičiamas taip: 

„6 straipsnis 

Dirvožemio savybes gerinančių medžiagų grupei nustatyti ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reika
lavimai galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.“ 

2 straipsnis 

Sprendimo 2007/64/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip: 

„5 straipsnis 

Auginimo terpės produktų grupei nustatyti ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja 
iki 2015 m. gruodžio 31 d.“ 

3 straipsnis 

Sprendimo 2009/300/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip: 

„3 straipsnis 

Produktų grupei „televizoriai“ nustatyti ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 
2015 m. gruodžio 31 d.“ 

4 straipsnis 

Sprendimo 2009/894/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip: 

„3 straipsnis 

Produktų grupei „mediniai baldai“ nustatyti ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja 
iki 2015 m. gruodžio 31 d.“ 

5 straipsnis 

Sprendimo 2011/330/ES 3 straipsnis keičiamas taip: 

„3 straipsnis 

Produktų grupei „knyginiai kompiuteriai“ nustatyti ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikala
vimai galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.“ 

6 straipsnis 

Sprendimo 2011/331/ES 3 straipsnis keičiamas taip: 

„3 straipsnis 

Produktų grupei „šviesos šaltiniai“ nustatyti kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2015 m. 
gruodžio 31 d.“ 

7 straipsnis 

Sprendimo 2011/337/ES 4 straipsnis keičiamas taip: 

„4 straipsnis 

Produktų grupei „asmeniniai kompiuteriai“ nustatyti kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai 
galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.“ 
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8 straipsnis 

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms. 

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 5 d. 

Komisijos vardu 
Janez POTOČNIK 

Komisijos narys  
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