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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil 

tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že ekodesign přináší odvětví i spotřebitelům hospodářské výhody 

a významně přispívá k politikám Unie v oblasti klimatu, energetiky a oběhového 

hospodářství; 

B. vzhledem k tomu, že Komise odhaduje, že směrnice o ekodesignu společně s nařízením 

o označování energetickými štítky pomáhá naplnit přibližně polovinu cíle energetických 

úspor pro rok 2020 a má větší potenciál v delším časovém horizontu a že oba právní akty 

by měly snížit závislost na dovozu fosilních paliv o 23 % v případě zemního plynu a 

o 37 % v případě uhlí a rovněž by měly pomáhat při dosahování cíle v oblasti klimatu 

snížením emisí CO2 o 320 milionů tun každý rok; 

C. vzhledem k tomu, že odhadované úspory energie dosažené prostřednictvím rámce pro 

ekodesign a označování energetické účinnosti štítky by také mohly pro každou domácnost 

přinést úspory energie ve výši 490 EUR ročně a zároveň každoročně vygenerovat další 

příjem ve výši 55 miliard EUR pro průmysl, velkoobchod a maloobchod, případně vést 

k vytvoření 800 000 nových přímých pracovních míst v těchto odvětvích; 

D. vzhledem k tomu, že pro zlepšení účinného využívání zdrojů v Unii by se opatření 

v oblasti ekodesignu měla vztahovat na celý životní cyklus výrobků, přičemž je třeba 

zohlednit skutečnost, že více než 80 % dopadu výrobku na životní prostředí je rozhodnuto 

ve fázi jeho návrhu, který proto sehrává významnou úlohu při podpoře aspektů oběhového 

hospodářství, trvanlivosti, možnosti modernizace, opravitelnosti, opětovného použití 

a recyklaci výrobku; 

E. vzhledem k tomu, že kromě zvýšení udržitelnosti výrobků a jejich účinného využívání 

z hlediska zdrojů je třeba posílit zásady sdílené ekonomiky a ekonomiky služeb, přičemž 

by členské státy měly při předkládání programů na podporu zavádění výrobků, které jsou 

nejúčinnější z hlediska využívání zdrojů, věnovat zvláštní pozornost nízkopříjmovým 

domácnostem ohroženým energetickou chudobou; 

F. vzhledem k tomu, že Unie je smluvní stranou Stockholmské úmluvy o perzistentních 

organických znečišťujících látkách, a je tudíž povinna činit kroky směrem k postupnému 

ukončení používání těchto rizikových látek, a to i tím, že omezí jejich používání ve fázi 

návrhu výrobku; 

G. vzhledem k tomu, že Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor 

opakovaně požadovaly rozšíření působnosti směrnice o ekodesignu a že tak činily spolu se 

zainteresovanými subjekty z oblasti ochrany spotřebitele, vědeckou komunitou a širokou 

škálou organizací občanské společnosti; 

1. doporučuje, aby do oblasti působnosti směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) bylo 

zahrnuto více spotřebitelských výrobků; zdůrazňuje, že přednost by měly mít výrobky 

IKT, které se prodávají ve velkých množstvích a jsou často nahrazovány; zdůrazňuje, že 
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Komise by měla pečlivě posoudit a zhodnotit, jak zlepšit a ověřit udržitelnost takových 

skupin výrobků, zejména mobilních a chytrých mobilů, jejichž náhradní díly, baterie 

a příslušenství by měly být snadno vyměnitelné a univerzální; 

2. uznává, že technologie IKT se rychle vyvíjí, což může vést k tomu, že právní předpisy 

týkající se těchto výrobků mohou být v době, kdy vstupují v platnost, již zastaralé; 

naléhavě proto vyzývá Komisi, aby uspíšila regulační procesy ekodesignu výrobků IKT 

a zvážila alternativy, které by mohly doplnit opatření v oblasti ekodesignu, s cílem 

monitorovat účinnost využívání zdrojů v době, kdy jsou výrobky používány, např. 

s využitím technik dat velkého objemu;  

3. domnívá se, že směrnice o ekodesignu je důležitým nástrojem zajištění energetické 

účinnosti výrobků a že k dalšímu zlepšení účinnosti by v budoucnu mohlo dojít koordinací 

s iniciativami souvisejícími s oběhovým hospodářstvím; požaduje proto ambiciózní plán 

v oblasti ekodesignu a oběhového hospodářství, který by byl přínosný pro životní 

prostředí a poskytl jedinečnou příležitost pro rozvoj pracovních míst; 

4. zdůrazňuje, že je třeba postupně přijmout měřitelné a vymahatelné požadavky na výrobky, 

které budou plně harmonizovány na úrovni Unie, aby se zachovalo fungování vnitřního 

trhu, podnítily inovace, výzkum a konkurenceschopnost evropských výrobců a zajistila 

spravedlivá hospodářská soutěž, aniž by se však vytvářela nadbytečná administrativní 

zátěž; 

5. žádá, aby kritéria pro ekodesign byla rozšířena tak, aby zahrnovala účinné využívání 

zdrojů, oběhové hospodářství a zdravotní aspekty výrobků; domnívá se, že je nezbytné 

skloubit účinné využívání zdrojů a oběhovost materiálů s trvalými úsporami energie 

a přitom zohlednit dosavadní míru zlepšení při stanovování nových požadavků; 

zdůrazňuje, že energie, a zejména energie z obnovitelných zdrojů, by měla být 

považována za klíčový zdroj a že výrobky by měly být optimalizovány pro spotřebu 

energie a vody i pro využívání materiálů z hlediska životního cyklu; domnívá se, že 

trvanlivost, možnost modernizace, opravitelnost a recyklovatelnost mohou taktéž podpořit 

rozvoj pracovních míst;  

6. zdůrazňuje, že je třeba zavést etická kritéria související s původem a získáváním 

používaných materiálů, jakož i se sociálními podmínkami pracovníků a místního 

obyvatelstva; 

7. lituje, že došlo jen k malému pokroku v začleňování aspektů oběhového hospodářství do 

přezkumu stávajících opatření týkajících se konkrétních výrobků a u nových skupin 

výrobků; konstatuje, že navzdory tomu, že v Pracovním plánu pro ekodesign na období 

2016–2019 byla aspektům oběhového hospodářství věnována zvláštní pozornost 

vzbuzující očekávání, a navzdory balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství, 

který předložila Komise, a významu tohoto tématu jsou dosavadní výsledky v této věci 

neuspokojivé; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby urychleně podnikla kroky k tomu, aby 

směrnice o ekodesignu výrazně přispěla k oběhovému hospodářství; 

8. zdůrazňuje, že: 

a) možnost modernizace by u elektronických zařízení měla být podporována 

dostupnými softwarovými aktualizacemi,  
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b) opravitelnost by měla být usnadněna dostupností náhradních dílů v průběhu 

celého životního cyklu výrobku, a to za cenu, která je vzhledem k celkové ceně výrobku 

přiměřená,  

c) recyklovatelnost je třeba zvýšit používáním jednodruhových nebo vzájemně 

kompatibilních plastových polymerů; 

9. zdůrazňuje, že kromě zajišťování recyklovatelnosti by mělo být podporováno také 

skutečné využívání recyklovaných materiálů; domnívá se, že na jedné straně je třeba 

zohlednit recyklovatelnost a snadnou demontáž výrobků ve fázi návrhu, aby bylo možné 

výrobky po skončení životnosti přeměnit na vysoce kvalitní druhotné suroviny, na druhé 

straně je nezbytné podporovat a prosazovat skutečné opětovné využívání těchto 

druhotných surovin v nových výrobcích, a to například tak, že bude pro nové výrobky 

stanoven povinný minimální podíl recyklovaných materiálů; 

10. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění využívání recyklovaných/druhotných surovin je nezbytně 

nutné, aby byly vysoce kvalitní druhotné suroviny dostupné, a byl pro ně tudíž vytvořen 

dobře organizovaný trh; 

11. zdůrazňuje, že je důležité přenést odpovědnost na výrobce, prodloužit záruční lhůty 

a rozšířit záruční podmínky, uložit výrobcům/prodejcům povinnost převzít zodpovědnost 

za celý životní cyklus výrobku, podporovat opravitelnost, možnosti modernizace, 

modularitu a recyklovatelnost a zajistit, aby nakládání se surovinami a odpady zůstalo 

záležitostí Evropské unie; 

12. zdůrazňuje, že využívání materiálů a látek zásadního významu, jako jsou prvky vzácných 

zemin nebo toxické látky či látky vzbuzující obavy, jako jsou např. perzistentní organické 

znečišťující látky a látky narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí, je třeba posuzovat podle 

rozšířených kritérií pro ekodesign, aby se omezilo jejich použití nebo přinejmenším 

zajistila možnost je na konci doby životnosti extrahovat/oddělit; 

13. zdůrazňuje, že je třeba optimalizovat a chránit rozhodovací proces; zdůrazňuje dále, že 

opatření v oblasti ekodesignu by měla být přijímána jednotlivě a v rámci stanovených 

a oznámených lhůt a že by měla být neprodleně uplatněna; vyzývá Komisi, aby poskytla 

potřebné prostředky pro jejich provádění;  

14. trvá na tom, že je třeba optimalizovat dozor nad trhem s výrobky uváděnými na trh, a to 

prostřednictvím lepší spolupráce mezi Komisí a členskými státy i mezi členskými státy 

navzájem; doporučuje, aby Komise zajistila celounijní koordinaci vnitrostátních orgánů 

dozoru nad trhem; 

15. zdůrazňuje, že zkušební protokoly by měly být lépe přizpůsobeny skutečným životním 

podmínkám, tj. že výrobky by měly být testovány v podmínkách a prostředí, které co 

nejvěrněji simulují podmínky a prostředí průměrného spotřebitele; žádá, aby zkušební 

metody dodavatelů a orgánů dozoru nad trhem byly 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; 

16. zdůrazňuje, že podle odhadů Komise 10 až 25 % výrobků na trhu nesplňuje požadavky na 
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ekodesign a označování energetickými štítky, což představuje ztrátu předpokládaných 

úspor ve výši přibližně 10 %; naléhavě žádá, aby bylo lépe monitorováno dodržování 

právních předpisů; zdůrazňuje velký potenciál rychlých screeningových metod při 

zjišťování výrobků a typů výrobků, u nichž je pravděpodobnější, že nebudou v souladu se 

směrnicí o ekodesignu;  

17. vyzývá k větší soudržnosti a součinnosti s ostatními odvětvovými právními předpisy 

a evropskými nástroji, včetně kritérií pro odpovědné zadávání veřejných zakázek, 

používání ekoznaček a využívání společné databáze pro registraci výrobků stanovené 

nařízením (EU) 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky;  

18. vyzývá k náležité finanční podpoře, aby Unie a členské státy mohly zajistit odpovídající 

monitorování rozvoje politiky, vykonávat dohled nad trhem, vytvářet nové podnikatelské 

příležitosti, konzultovat na vnitrostátní úrovni dříve, než členské státy přikročí k hlasování 

o prováděcích opatřeních, a navrhovat ofenzivní komunikační strategie; vyzývá Komisi, 

aby proaktivně informovala evropské občany o přínosech opatření v oblasti ekodesignu, 

což by mělo být nedílnou součástí procesu přijetí těchto opatření; 

19. vyzývá orgány EU a členské státy, aby šly dobrým příkladem tím, že zavedou a budou 

plně využívat oběhové hospodářství a strategie zelených veřejných zakázek s cílem 

upřednostňovat osvědčené udržitelné výrobky, jako jsou výrobky opatřené ekoznačkou, 

a nejvyšší standardy v oblasti účinného využívání zdrojů ve všech investicích, a aby 

podporovaly široké využívání zelených veřejných zakázek i v soukromém sektoru. 
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