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23,5/2018 A8-0165/2 

Pozměňovací návrh  2 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zprávy A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Provádění směrnice o ekodesignu 

2017/2087(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že cílem 

směrnice o ekodesignu je zvyšovat 

energetickou účinnost a míru ochrany 

životního prostředí prostřednictvím 

harmonizovaných požadavků, které 

zajišťují fungování vnitřního trhu 

a podporují soustavné snižování 

celkového environmentálního dopadu 

výrobků spojených se spotřebou energie; 

vzhledem k tomu, že tato opatření mají 

také pozitivní dopad na energetickou 

bezpečnost, neboť snižují spotřebu 

energie; 

vypouští se 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Pozměňovací návrh  3 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zprávy A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Provádění směrnice o ekodesignu 

2017/2087(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že provádění 

směrnice by mohlo větší měrou přispět ke 

snahám EU zlepšit energetickou účinnost 

a přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu; 

C. vzhledem k tomu, že odvolání 

směrnice o ekodesignu by mohlo větší 

měrou přispět k evropským snahám zlepšit 

energetickou účinnost; zdůrazňuje, že 

energie, a zejména energie z fosilních 

paliv, by měla být považována za klíčový 

zdroj, který může rovněž podporovat 

rozvoj pracovních míst; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Pozměňovací návrh  4 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zprávy A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Provádění směrnice o ekodesignu 

2017/2087(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že do začátku 

roku 2018 bylo v platnosti 29 specifických 

nařízení o ekodesignu, která se vztahovala 

na různé skupiny výrobků, a navíc byly v 

souladu se směrnicí přijaty tři dobrovolné 

dohody; 

vypouští se 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Pozměňovací návrh  5 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zprávy A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Provádění směrnice o ekodesignu 

2017/2087(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že oblast 

působnosti směrnice o ekodesignu byla 

sice v roce 2009 rozšířena, aby pokrývala 

všechny výrobky spojené se spotřebou 

energie (s výjimkou dopravních 

prostředků), ale na výrobky, které energii 

nespotřebovávají, se dosud žádné 

požadavky o ekodesignu nevztahují; 

M. vzhledem k tomu, že do roku 2020 

se veškeré jevištní osvětlovací zařízení 

používané v celém zábavní průmysl stane 

zastaralým a osvětlovací zařízení s 

rovnocenným jasem, jež je nezbytné pro 

tvůrčí odvětví, budou nedostupná; 

vzhledem k tomu, že jevištní osvětlení by 

tudíž z daného právního předpisu mělo být 

vyňato; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Pozměňovací návrh  6 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zprávy A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Provádění směrnice o ekodesignu 

2017/2087(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že směrnice o 

ekodesignu uvádí, že její doplňkovost s 

nařízením REACH o chemických látkách 

by měla přispět ke zvýšení dopadů obou 

předpisů a stanovení jednotných 

požadavků na výrobce; vzhledem k tomu, 

že požadavky týkající se používání 

nebezpečných chemických látek a jejich 

recyklaci byly dosud jen omezené; 

O. vzhledem k tomu, že směrnice o 

ekodesignu bude mít negativní dopad 

na divadla a podobná místa v Evropě, 

především pak pro menší organizace, 

které budou postiženy neúměrně více, 
a vzhledem k tomu, že tvůrčí průmysl by 

měl z působnosti tohoto právního předpisu 

být vyňat; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Pozměňovací návrh  7 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zprávy A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Provádění směrnice o ekodesignu 

2017/2087(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

R. vzhledem k tomu, že akční plán 

EU pro oběhové hospodářství zahrnuje 

závazek klást důraz na aspekty oběhového 

hospodářství v budoucích požadavcích na 

design výrobku v rámci směrnice o 

ekodesignu, a to systematickou analýzou 

otázek, jako je opravitelnost, trvanlivost, 

možnosti zdokonalení, recyklovatelnost či 

určení některých materiálů nebo látek; 

R. vzhledem k tomu, že směrnice o 

ekodesignu bude mít katastrofální 

důsledky pro zábavní průmysl a evropskou 

kulturu; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Pozměňovací návrh  8 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zprávy A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Provádění směrnice o ekodesignu 

2017/2087(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. připomíná, že směrnice vyžaduje, 

aby Komise předložila prováděcí opatření, 

pokud výrobek splňuje kritéria, tj. 

významný objem prodaných výrobků, 

významný dopad na životní prostředí a 

potenciál zlepšení; zdůrazňuje 

odpovědnost Komise respektovat tento 

mandát a zajistit, že bude skutečně 

dosaženo výhod pro spotřebitele, oběhové 

hospodářství a životní prostředí, přičemž 

uznává, že tyto normy týkající se výrobku 

lze použít pouze na úrovni EU, 

a že členské státy se proto spoléhají 

na Komisi, aby podnikla nezbytné kroky; 

4. navrhuje, že taková svévolná 

rozhodnutí související s energií by neměla 

být přijímána nevolenou Komisí; 

Or. en 

 

 


