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NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 

prijme, tieto návrhy: 

A. keďže ekodizajn prináša priemyslu a spotrebiteľom ekonomické výhody a prispieva k 

politikám Únie v oblasti klímy, energetiky a obehového hospodárstva; 

B. keďže podľa odhadov Komisie smernica o ekodizajne spolu s nariadením o energetickom 

označovaní prispieva k cieľu v oblasti úspor energie na rok 2020 približne polovicou a z 

dlhodobého hľadiska má ešte väčší potenciál a keďže obidva právne akty by mali 

znižovať závislosť od dovozu fosílnych palív v prípade zemného plynu o 23 % a v prípade 

uhlia o 37 % a tiež by mali pomáhať pri dosahovaní cieľa v oblasti zmeny klímy znížením 

emisií CO2 o 320 mil. ton každý rok; 

C. keďže odhadované úspory energie dosiahnuté prostredníctvom rámca o ekodizajne a 

energetickom označovaní by tiež mohli pre každú domácnosť priniesť úspory vo výške 

490 eur za energiu ročne a zároveň každý rok vygenerovať ďalší príjem vo výške 55 

miliárd eur pre priemysel, veľkoobchod a maloobchod, prípadne viesť k tvorbe 800 000 

nových priamych pracovných miest v týchto odvetviach; 

D. keďže opatrenia súvisiace s ekodizajnom by sa mali vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov, a tak zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov v Únii, berúc do úvahy, že viac ako 

80 % z vplyvu výrobku na životné prostredie sa určuje v etape návrhu, ktorý preto 

zohráva významnú úlohu pri podpore aspektov obehového hospodárstva, trvácnosti, 

možnosti modernizácie, opraviteľnosti, opätovného použitia a recyklácie výrobku; 

E. keďže okrem vyššej udržateľnosti a nižšej náročnosti produktov z hľadiska využívania 

zdrojov je potrebné posilniť zásady hospodárstva spoločného využívania zdrojov a 

hospodárstva služieb, členské štáty by pri uvádzaní programov na podporu presadzovania 

tých výrobkov a služieb, ktoré efektívne využívajú zdroje, mali venovať osobitnú 

pozornosť domácnostiam s nízkymi príjmami vrátane tých, ktoré sú ohrozené 

energetickou chudobou; 

F. keďže Únia je signatárom Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach, 

a preto musí prijať opatrenia na postupné vyraďovanie týchto nebezpečných látok, a to aj 

obmedzením ich používania v etape návrhu výrobku; 

G. keďže Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor, ako aj 

zainteresované strany v oblasti ochrany spotrebiteľa, vedecká komunita a široká paleta 

organizácií občianskej spoločnosti viackrát žiadali rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 

o ekodizajne; 

1. odporúča, aby do rozsahu pôsobnosti smernice o ekodizajne (2009/125/ES) bolo 

zahrnutých viac spotrebných výrobkov; zdôrazňuje, že prioritou by mali byť produkty 

IKT, ktoré sa predávajú vo veľkom množstve a často sa vymieňajú; zdôrazňuje, že 

Komisia by mala starostlivo posúdiť a zhodnotiť možnosti zlepšenia a overovania 

udržateľnosti týchto skupín produktov, najmä mobilných telefónov/smartfónov, ktorých 

náhradné diely, batérie a príslušenstvo by mali byť ľahko vymeniteľné a univerzálne; 
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2. uznáva, že technológia výrobkov IKT sa rýchlo vyvíja, v dôsledku čoho môžu byť právne 

predpisy týkajúce sa týchto výrobkov neaktuálne už v čase, keď nadobudnú účinnosť; 

naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby urýchlila regulačné postupy v oblasti ekodizajnu pre 

výrobky IKT a hľadala alternatívy, ktoré môžu doplniť opatrenia v oblasti ekodizajnu, s 

cieľom monitorovať efektívne využívanie zdrojov v čase používania výrobkov, napríklad 

využívaním techník veľkých dát;  

3. domnieva sa, že smernica o ekodizajne je dôležitým nástrojom energetickej účinnosti 

výrobkov, a je presvedčený, že budúca koordinácia s iniciatívami spojenými s obehovým 

hospodárstvom by k nej mohla ešte viac prispieť; požaduje preto ambiciózny plán týkajúci 

sa ekodizajnu a obehového hospodárstva, ktorý bude environmentálne prínosný a zároveň 

jedinečnou príležitosťou pre rozvoj pracovných miest; 

4. zdôrazňuje, že je potrebné postupne prijímať merateľné a vynútiteľné požiadavky na 

výrobky, ktoré budú plne harmonizované na úrovni Únie, na zachovanie fungovania 

vnútorného trhu, na podporu inovácií, výskumu a konkurencieschopnosti európskych 

výrobcov a na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, bez vytvárania zbytočnej 

administratívnej záťaže; 

5. žiada, aby kritériá pre ekodizajn boli rozšírené tak, aby zahŕňali efektívne využívanie 

zdrojov, obehové hospodárstvo a zdravotné aspekty výrobkov; považuje za nevyhnutné 

spájať účinné využívanie zdrojov a obehovosť materiálov s nepretržitými úsporami 

energie, a to pri zohľadnení doterajšieho tempa zlepšovania na stanovenie nových 

požiadaviek; zdôrazňuje, že energia a najmä energia z obnoviteľných zdrojov by sa mala 

považovať za kľúčový zdroj a že výrobky by mali byť optimalizované z hľadiska spotreby 

energie a vody, ako aj využívania materiálov počas svojho životného cyklu; vyjadruje 

presvedčenie, že trvácnosť, možnosť modernizácie, opraviteľnosť a recyklovateľnosť 

môžu podporiť aj tvorbu pracovných miest;  

6. zdôrazňuje potrebu zavedenia etických kritérií spojených predovšetkým s pôvodom a 

ťažbou použitých materiálov, ako aj so sociálnymi podmienkami pracovníkov a miestneho 

obyvateľstva; 

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že pokrok pri zaraďovaní aspektov obehového 

hospodárstva do revízie súčasných opatrení zameraných na určité výrobky a nové skupiny 

výrobkov je malý; konštatuje, že napriek sľubnej osobitnej pozornosti venovanej 

aspektom obehového hospodárstva v pracovnom pláne v oblasti ekodizajnu na obdobie 

rokov 2016 – 2019, balíku Komisie pre obehové hospodárstvo a významu tejto témy sú 

výsledky v tejto oblasti sklamaním; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby urýchlila 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby smernica o ekodizajne výrazne podporila obehové 

hospodárstvo; 

8. zdôrazňuje, že je potrebné: 

a) aby sa podporovala možnosť modernizácie prostredníctvom dostupnosti 

aktualizovaného softvéru pre elektronické zariadenia;  

b) aby sa podporovala opraviteľnosť formou dostupnosti náhradných dielov počas celého 

životného cyklu výrobku za primeranú cenu vo vzťahu k celkovým nákladom na výrobok;  
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c) aby sa zlepšila recyklovateľnosť používaním jednoduchých alebo kompatibilných 

polymérov; 

9. zdôrazňuje, že popri zabezpečení recyklovateľnosti by sa malo podporovať aj skutočné 

využívanie recyklovaných materiálov; domnieva sa, že na jednej strane je potrebné 

zohľadniť recyklovateľnosť a jednoduchú demontáž výrobkov v etape návrhu, aby mohol 

byť výrobok po skončení životnosti premenený na kvalitné druhotné suroviny, a na druhej 

strane je potrebné podporovať a zasadzovať sa o skutočné opätovné používanie týchto 

druhotných surovín v nových výrobkoch, napríklad stanovením povinného minimálneho 

využitia recyklovaných materiálov v nových výrobkoch; 

10. zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia využívania recyklovaných materiálov/druhotných 

surovín je nevyhnutné zabezpečiť dostupnosť kvalitných druhotných surovín a vytvoriť 

pre ne dobre zorganizovaný trh; 

11. zdôrazňuje, že je dôležité preniesť zodpovednosť na výrobcov, predĺžiť záručné lehoty a 

rozšíriť záručné podmienky, zaviazať výrobcov/predajcov, aby prevzali zodpovednosť za 

celý životný cyklus výrobku, podporiť opraviteľnosť, možnosť modernizácie, 

modulárnosť a recyklovateľnosť a zabezpečiť, aby suroviny a odpadové hospodárstvo 

ostávali na území Európskej únie; 

12. zdôrazňuje, že využívanie materiálov a látok vysokého významu ako napríklad prvkov 

vzácnych zemín alebo toxických či problematických látok ako napríklad perzistentných 

organických znečisťujúcich látok (POP) a látok narušujúcich endokrinný systém treba 

posudzovať konkrétne podľa rozšírených kritérií pre ekodizajn, s cieľom obmedziť ich 

používanie alebo aspoň zabezpečiť možnosti ich získavania/separácie po skončení 

životnosti výrobkov; 

13. zdôrazňuje potrebu optimalizácie a ochrany rozhodovacieho procesu; zdôrazňuje, že 

opatrenia v oblasti ekodizajnu by sa mali prijímať jednotlivo v rámci stanovených a 

oznámených termínov a mali by sa urýchlene vykonať; vyzýva Komisiu, aby vyčlenila 

zdroje potrebné na vykonávanie;  

14. trvá na tom, že je potrebné optimalizovať dohľad nad trhom s výrobkami umiestňovanými 

na trh prostredníctvom lepšej spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi i medzi 

samotnými členskými štátmi; odporúča zaviesť celoeurópsku koordináciu vnútroštátnych 

orgánov dohľadu nad trhom pod vedením Komisie; 

15. zdôrazňuje, že skúšobné protokoly by mali byť bližšie k podmienkam reálneho života, t. j. 

že výrobky by mali byť skúšané v podmienkach a prostredí, ktoré čo najviac simulujú 

podmienky a prostredie priemerného zákazníka; požaduje, aby skúšobné metódy 

dodávateľov aj orgánov dohľadu nad trhom boli stanovené a vykonávané tak, aby 

odhaľovali a odstraňovali úmyselnú či neúmyselnú manipuláciu alebo vylepšovanie 

výsledkov skúšok, a aby sa povolené odchýlky medzi skúšobnými a deklarovanými 

výsledkami obmedzili na štatistickú chybovosť meracieho zariadenia; 

16. zdôrazňuje, že podľa odhadov Komisie 10 – 25 % výrobkov na trhu nie je v súlade s 

požiadavkami týkajúcimi sa ekodizajnu a energetického označovania, čo znamená stratu 

predpokladaných úspor vo výške asi 10 %; naliehavo žiada lepšie monitorovanie 

dodržiavania predpisov; zdôrazňuje významný potenciál rýchlych skríningových metód 
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pri odhaľovaní výrobkov a typov výrobkov, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť 

nesúladu so smernicou o ekodizajne;  

17. požaduje väčšiu jednotnosť a synergiu s ďalšími odvetvovými právnymi predpismi a 

európskymi nástrojmi vrátane kritérií pre zodpovedné verejné obstarávanie, 

environmentálnej značky a spoločného využívania databázy na registráciu výrobkov 

stanovenej nariadením (EÚ) č. 2017/1369, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické 

označovanie;  

18. požaduje riadne financovanie, aby Únia a členské štáty mohli zabezpečiť primerané 

monitorovanie vývoja politík, vykonávať dohľad nad trhom, vytvárať nové podnikateľské 

príležitosti, konzultovať na vnútroštátnej úrovni pred hlasovaním členských štátov o 

vykonávacích opatreniach a návrhu aktívnych komunikačných stratégií; vyzýva Komisiu, 

aby aktívne komunikovala s európskymi občanmi o prínosoch opatrení ekodizajnu ako 

neoddeliteľnej súčasti procesu schvaľovania týchto opatrení; 

19. vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby poskytli dobrý príklad zavedením a plným 

využívaním obehového hospodárstva a stratégie zeleného verejného obstarávania s cieľom 

zvýhodniť osvedčené trvalo udržateľné výrobky ako napríklad výrobky s 

environmentálnou značkou EÚ a najvyšších noriem efektívneho využívania zdrojov vo 

všetkých investíciách a aby podporovali rozsiahle využívanie zeleného obstarávania aj v 

súkromnom sektore; 
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