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Pozměňovací návrh  181 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 – odrážka 4 a (nová) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – aby byla zvláštní pozornost 

věnována dovozu ze zemí mimo EU a 

výrobkům z těchto zemí prodávaným on-

line; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 – odrážka 4 b (nová) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – aby byla uplatňována soudržnost s 

návrhem Evropské komise o vymáhání a 

dodržování právních předpisů na 

jednotném trhu se zbožím (balíček týkající 

se zboží), do jehož působnosti spadají také 

ekologicky navržené výrobky; návrhy 

týkající se společného testování 

usnadněného na úrovni EU a sítě pro 

shodu by mohly být zachovány také pro 

ekodesign; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  183 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje význam odpovídajících 13. zdůrazňuje význam odpovídajících 
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norem a zdůrazňuje, že by měly být 

vypracovány protokoly o zkouškách, které 

co nejlépe simulují reálné podmínky; 

norem a zdůrazňuje, že by měly být 

vypracovány protokoly o zkouškách, které 

co nejlépe simulují reálné podmínky; 

doporučuje, aby byl vytvořen katalog 

harmonizovaných norem, pokud jde o 

nařízení 1189/2015 a nařízení 1185/2015, 

vydaná na základě směrnice o ekodesignu 

(2009/125/ES), a aby byly tyto normy 

přiřazeny k příslušným skupinám 

výrobků; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  184 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje význam odpovídajících 

norem a zdůrazňuje, že by měly být 

vypracovány protokoly o zkouškách, které 

co nejlépe simulují reálné podmínky; 

13. zdůrazňuje význam odpovídajících 

norem a zdůrazňuje, že by měly být s 

přiměřenými náklady vypracovány 

protokoly o zkouškách, které nebudou 

nadměrně zatěžovat podniky a budou co 

nejvěrněji simulovat reálné podmínky; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  185 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje význam odpovídajících 

norem a zdůrazňuje, že by měly být 

vypracovány protokoly o zkouškách, které 

co nejlépe simulují reálné podmínky; 

13. zdůrazňuje význam odpovídajících 

norem a zdůrazňuje, že by měly být 

vypracovány protokoly o zkouškách, které 

co nejlépe simulují reálné podmínky, 

protože jinak by mohla být oprávněně 

zpochybněna jejich účinnost; 
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Or. fr 

Amendment  186 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje význam odpovídajících 

norem a zdůrazňuje, že by měly být 

vypracovány protokoly o zkouškách, které 

co nejlépe simulují reálné podmínky; 

13. zdůrazňuje význam odpovídajících 

norem a zdůrazňuje, že by měly být 

vypracovány protokoly o zkouškách, které 

co nejlépe simulují reálné podmínky; 

zdůrazňuje, že zkušební metody 

dodavatelů a orgánů dozoru nad trhem by 

měly být stanoveny a uplatňovány tak, aby 

zjistily a odstranily úmyslnou či 

neúmyslnou manipulaci s výsledky 

zkoušek nebo jejich vylepšení a aby se 

povolené odchylky mezi testovanými a 

zveřejněnými výsledky omezovaly na 

rozpětí statistické chyby měřícího zařízení; 

v tomto ohledu vítá nařízení Komise (EU) 

2016/2282 o používání tolerancí v 

postupech ověřování a žádá členské státy, 

aby jej plně provedly; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. obzvláště poukazuje na úlohu 

malých a středních podniků, které nemají 

stejné možnosti se přizpůsobit nové 

administrativní zátěži jako velké 

společnosti; zdůrazňuje v této souvislosti, 

že případná revize této směrnice musí dbát 

na to, aby malé a střední podniky nebyly v 

porovnání s většími společnostmi 
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znevýhodněny; 

Or. pl 

Pozměňovací návrh  188 

Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. vyzývá Komisi, aby členské státy 

lépe podporovala v oblasti prosazování 

práva, a požaduje posílenou spolupráci v 

případě, že je zjištěn nevyhovující 

výrobek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  189 

Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. zdůrazňuje, že výrobci a dovozci 

potřebují lepší pokyny, pokud jde o 

podrobné požadavky ohledně dokumentů 

předkládaných orgánům dozoru nad 

trhem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

Birgit Collin-Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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14. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit 

ucelenost a sbližování mezi nařízeními o 

ekodesignu a horizontálními nařízeními, 

jako jsou právní předpisy Unie o 

chemických látkách a odpadu, a 

zdůrazňuje, že je nutné posílit součinnosti 

se zadáváním ekologických veřejných 

zakázek a ekoznačkou EU; 

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit 

ucelenost a sbližování mezi nařízeními o 

ekodesignu a relevantními právními 

předpisy a politikami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit 

ucelenost a sbližování mezi nařízeními o 

ekodesignu a horizontálními nařízeními, 

jako jsou právní předpisy Unie o 

chemických látkách a odpadu, a 

zdůrazňuje, že je nutné posílit součinnosti 

se zadáváním ekologických veřejných 

zakázek a ekoznačkou EU; 

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit 

ucelenost a sbližování mezi nařízeními o 

ekodesignu a horizontálními nařízeními, 

jako jsou právní předpisy Unie o 

chemických látkách a odpadu, a 

zdůrazňuje, že je nutné posílit součinnosti 

se zadáváním ekologických veřejných 

zakázek a ekoznačkou EU; zdůrazňuje, že 

zejména ekoznačka může sehrát jasnou 

úlohu jako referenční hodnota pro 

budoucí vývoj na trhu a požadavky na 

ekodesign; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  192 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. zdůrazňuje, že na základě 

rozšířených kritérií pro ekodesign se 

vezme v úvahu používání materiálů 
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zásadního významu, jako jsou např. prvky 

vzácných zemin, nebo látek vzbuzujících 

mimořádné obavy, jako jsou perzistentní 

organické znečišťující látky (POP) a 

endokrinní disruptory, aby se jejich 

používání omezilo nebo aby se alespoň 

zajistila možnost je na konci doby 

životnosti extrahovat, a to za účelem 

zohlednění cíle týkajícího se oběhu 

netoxických materiálů, stanoveného v 

sedmém akčním programu pro životní 

prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Margrete Auken 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vítá závěry Rady ze dne 18. 

prosince 2017 o ekologických inovacích, 

přičemž zejména vítá návrh digitálního 

informativního přehledu týkajícího se 

obsahu látek, určeného pro spotřebitele, 

výrobce, maloobchodníky a subjekty 

provádějící recyklaci; vyzývá Komisi, aby 

na základě konzultací s členskými státy a 

zúčastněnými stranami předložila návrhy 

digitálního informativního přehledu o 

výrobku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  194 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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15. zdůrazňuje, že je zapotřebí 

poskytnout veřejnosti jasné informace o 

přínosech ekodesignu, a vybízí Komisi a 

členské státy, aby aktivněji komunikovaly 

se zúčastněnými subjekty, a umožnily tak, 

aby lidé právním předpisům lépe 

porozuměli; 

15. zdůrazňuje, že je zapotřebí 

poskytnout veřejnosti a zejména 

sdělovacím prostředkům před zveřejněním 

opatření jasné informace o přínosech 

ekodesignu, a vybízí Komisi a členské 

státy, aby proaktivně informovaly o 

přínosech opatření o ekodesignu, což by 

mělo být nedílnou součástí procesu přijetí 

těchto opatření, a aby aktivněji 

komunikovaly se zúčastněnými subjekty, a 

umožnily tak, aby lidé těmto právním 

předpisům lépe porozuměli; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Kateřina Konečná 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. zdůrazňuje, že je zapotřebí 

poskytnout veřejnosti jasné informace o 

přínosech ekodesignu, a vybízí Komisi a 

členské státy, aby aktivněji komunikovaly 

se zúčastněnými subjekty, a umožnily tak, 

aby lidé právním předpisům lépe 

porozuměli; 

15. zdůrazňuje, že je zapotřebí 

poskytnout veřejnosti včetně novinářů 

před zveřejněním opatření jasné informace 

o přínosech ekodesignu, a vybízí Komisi a 

členské státy, aby aktivněji komunikovaly 

se zúčastněnými subjekty, a umožnily tak, 

aby lidé těmto právním předpisům lépe 

porozuměli; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. zdůrazňuje, že přechod na 

udržitelné a oběhové hospodářství přinese 

nejenom množství příležitostí, ale také 
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sociální výzvy; jelikož by nikdo neměl 

zůstat bez pomoci, Evropská komise a 

členské státy by měly, když předkládají 

programy na podporu zavádění produktů, 

které jsou nejúčinnější z hlediska 

využívání zdrojů, věnovat zvláštní 

pozornost nízkopříjmovým domácnostem 

ohroženým energetickou chudobou; tyto 

programy by neměly bránit inovacím, 

nýbrž by měly i nadále umožňovat, aby 

mohli výrobci spotřebitelům nabízet 

širokou škálu vysoce kvalitních výrobků; 

rovněž by měly být nakloněny tomu, aby 

na trh pronikaly výrobky spojené se 

spotřebou energie a vody, které jsou 

schopné dosáhnout větší energetické 

účinnosti a úspor pro spotřebitele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  197 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15b. vyzývá Komisi, aby posoudila 

proveditelnost produktových pasů jakožto 

nástroje, který by uváděl ve známost 

materiály a látky použité ve výrobcích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  198 

Merja Kyllönen 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 

výrobky, zejména ty elektronické, legálně 
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a bezpečně demontovány, pokud možno v 

zemi svého původu, a aby byla zavedena 

opatření pro sběr odpadu, který během 

demontáže vznikne; vyjadřuje znepokojení 

nad tím, že v současnosti je většina 

elektronického odpadu původem z Evropy 

nezákonně vyvážena do Afriky, kde jej v 

nebezpečných podmínkách rozebírají děti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  199 

Merja Kyllönen 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16b. žádá, aby byl monitorován proces 

rozebírání odpadu vyvezeného do třetích 

zemí s cílem regulovat množství odpadu, 

který se dostává do oceánů, a snížit objem 

odpadu takto končícího v oceánech; 

Or. en 

 

 

 


