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Pozměňovací návrh  1 

Massimiliano Salini 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že ekodesign 

přináší spotřebitelům hospodářské výhody 

a přispívá k politikám Unie v oblasti 

klimatu, energetiky a oběhového 

hospodářství; 

A. vzhledem k tomu, že ekodesign 

přináší odvětví i spotřebitelům hospodářské 

výhody a přispívá k politikám Unie v 

oblasti klimatu, energetiky a oběhového 

hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že ekodesign 

přináší spotřebitelům hospodářské výhody 

a přispívá k politikám Unie v oblasti 

klimatu, energetiky a oběhového 

hospodářství; 

A. vzhledem k tomu, že ekodesign 

přináší spotřebitelům hospodářské výhody 

a významně přispívá k politikám Unie v 

oblasti klimatu, energetiky a oběhového 

hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho, Patrizia Toia 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že podle 

Pracovního plánu pro ekodesign na 

období 2016–2019, který vypracovala 
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Komise, přinese ekodesign a označování 

energetickými štítky do roku 2020 175 

Mtoe úspor primární energie ročně; tyto 

úspory povedou k tomu, že se každé 

domácnosti sníží účty za energii o 490 

EUR ročně, a průmyslu a odvětví 

velkoobchodu a maloobchodu to současně 

ročně přinese dodatečný příjem ve výši 55 

miliard EUR a v uvedených odvětvích 

vznikne až 800 000 nových přímých 

pracovních míst; úspory rovněž přispějí k 

dosažení našich cílů v oblasti energetiky a 

klimatu, neboť se tím potřeby dovozu 

energie sníží o 1,3 miliardy barelů ropy, 

čímž se ročně zamezí vzniku 320 milionů 

tun emisí CO2; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že o 80 % 

dopadu výrobku na životní prostředí je 

rozhodnuto ve fázi jeho návrhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že Komise 

odhaduje, že směrnice o ekodesignu 

společně s nařízením o označování 

energetickými štítky pomáhá splnit 
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přibližně polovinu cíle energetických 

úspor pro rok 2020 a má větší potenciál v 

delším časovém horizontu1a a že oba 

právní akty by měly snížit závislost na 

dovozu fosilních paliv o 23 % v případě 

zemního plynu a o 37 % v případě uhlí2a; 

 __________________ 

 1a Sdělení Komise Pracovní plán pro 

ekodesign na období 2016–2019, 

COM(2016)0773 

 2a Zpráva Komise Evropskému 

parlamentu a Radě Přezkum směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2010/30/EU ze dne 19. května 2010 

o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů 

na energetických štítcích výrobků 

spojených se spotřebou energie 

a v normalizovaných informacích 

o výrobku, COM(2015)0345 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho, Patrizia Toia 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že pro zlepšení 

účinného využívání zdrojů v Unii by se 

opatření měla vztahovat na celý životní 

cyklus produktů; vzhledem k tomu, že o 

více než 80 % dopadu výrobku na životní 

prostředí je rozhodnuto ve fázi jeho 

návrhu, je třeba, aby byly od samého 

počátku vzaty v potaz aspekty oběhového 

hospodářství, trvanlivost, opravitelnost, 

opětovné použití a recyklování; 

Or. en 

 



 

PE616.743v01-00 6/34 AM\1144018CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  7 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ac. 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; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho, Patrizia Toia 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ac. vzhledem k tomu, že kromě zvýšení 

udržitelnosti našich výrobků a jejich 

účinného využívání zdrojů musíme 

drasticky dematerializovat naši společnost 

a současně posílit zásady sdílené 

ekonomiky a ekonomiky služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho, Patrizia Toia 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A d (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ad. vzhledem k tomu, že přechod na 

udržitelné a oběhové hospodářství přinese 

množství příležitostí, ale také sociální 

výzvy; nikdo by neměl zůstat bez pomoci a 

členské státy by měly při předkládání 

programů na podporu zavádění produktů, 

které jsou z hlediska využívání zdrojů 

nejúčinnější, věnovat zvláštní pozornost 

nízkopříjmovým domácnostem ohroženým 

energetickou chudobou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A d (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ad. vzhledem k tomu, že fáze návrhu 

hraje z hlediska prosazování trvanlivosti, 

možností modernizace, opravitelnosti a 

recyklovatelnosti produktu mimořádně 

důležitou úlohu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A e (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ae. vzhledem k tomu, že Evropský 

parlament a Evropský hospodářský a 

sociální výbor požadovaly při několika 

příležitostech rozšíření působnosti 

směrnice o ekodesignu a že tak činily 
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spolu se zainteresovanými subjekty z 

oblasti ochrany spotřebitele, vědeckou 

komunitou a širokou škálou organizací 

občanské společnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Michał Boni, Adam Gierek 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

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; poukazuje zejména na 

to, že je naléhavě nutné zlepšit udržitelnost 

mobilních a chytrých telefonů; 

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; poukazuje zejména na 

to, že je naléhavě nutné zlepšit udržitelnost 

mobilních a chytrých telefonů; doporučuje, 

aby byly regulovány rovněž kotle na tuhá 

paliva s výkonem 500 kW–1 MW, kotle na 

tuhá paliva vyrábějící teplo výlučně k 

zajištění teplé vody v domácnostech a 

kotle na nedřevnatou biomasu;  

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  13 

Michèle Rivasi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

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 

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 
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se prodávají ve velkých množstvích a jsou 

často nahrazovány; poukazuje zejména na 

to, že je naléhavě nutné zlepšit udržitelnost 

mobilních a chytrých telefonů; 

se prodávají ve velkých množstvích a jsou 

často nahrazovány; poukazuje zejména na 

to, že je naléhavě nutné zlepšit udržitelnost 

mobilních a chytrých telefonů, jejichž 

náhradní díly a příslušenství by měly být 

snadno vyměnitelné a univerzální, včetně 

baterií a nabíječek; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  14 

Massimiliano Salini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

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; poukazuje zejména na 

to, že je naléhavě nutné zlepšit 

udržitelnost mobilních a chytrých 

telefonů; 

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; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

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 

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 
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často nahrazovány; poukazuje zejména na 

to, že je naléhavě nutné zlepšit 

udržitelnost mobilních a chytrých 

telefonů; 

často nahrazovány; Komise by měla tyto 

skupiny výrobků pečlivě posoudit a 

vyhodnotit a následně označit ty s 

největším potenciálem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Aldo Patriciello 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

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; poukazuje zejména na 

to, že je naléhavě nutné zlepšit udržitelnost 

mobilních a chytrých telefonů; 

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; poukazuje zejména na 

to, že je naléhavě nutné zlepšit a testovat 

udržitelnost mobilních a chytrých telefonů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  17 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, 

Patrizia Toia 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. uznává, že technologie IKT se 

rychle vyvíjejí, 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 těchto výrobků a zvážila 

alternativy, které by mohly opatření v 

oblasti ekodesignu doplnit, s cílem 
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monitorovat účinnost využívání zdrojů v 

době, kdy jsou výrobky používány, např. s 

využitím technik dat velkého objemu;  1a 

 __________________ 

 1a Některé výrobky IKT, jako např. 

mobilní telefony, se vyvíjejí tak rychle a 

jejich technologie se tak rychle mění, že 

právní předpisy v oblasti ekodesignu, 

jejichž zavedení může trvat 4 až 5 let, jsou 

v době, kdy vstupují v platnost, již 

zastaralé. Je proto zapotřebí tento proces 

urychlit. Využívání zdrojů se navíc u 

některých výrobků IKT liší podle toho, 

kdo a jak je používá nebo jaké aplikace 

jsou na nich spouštěny. Bylo by zřejmě 

užitečné měřit účinnost využívání zdrojů v 

době, kdy jsou tyto výrobky používány, 

např. s využitím technik dat velkého 

objemu, které by umožnily získat 

informace od různých uživatelů v různou 

dobu (samozřejmě při respektování 

aspektů soukromí).  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-

Jan Gerbrandy 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. domnívá se, že směrnice o 

ekodesignu je důležitým nástrojem 

zajištění energetické účinnosti výrobků, a 

je toho názoru, že k dalšímu zlepšení by v 

budoucnu mohlo dojít koordinací s 

iniciativami souvisejícími s oběhovým 

hospodářstvím; požaduje proto ambiciózní 

plán v oblasti ekodesignu a oběhového 

hospodářství, který bude přínosný pro 

životní prostředí a poskytne jedinečnou 

příležitost pro rozvoj pracovních míst; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Massimiliano Salini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že je třeba přijmout 

měřitelné a vymahatelné požadavky na 

výrobky, které budou plně harmonizovány 

na úrovni Unie a budou mít oporu v 

harmonizovaných normách, aby se 

zachovalo fungování vnitřního trhu a 

zajistila ochrana a spravedlivá 

hospodářská soutěž; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Massimiliano Salini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1b. vyzývá Komisi, aby podpořila 

inovace, výzkum a konkurenceschopnost 

evropských výrobců a při dalším 

uplatňování ekodesignu chránila 

evropská vlastnická práva, obchodní 

tajemství, důvěrné obchodní informace a 

know-how; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Michèle Rivasi 
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Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. požaduje, aby byla kritéria pro 

ekodesign rozšířena tak, aby zahrnovala 

účinné využívání zdrojů, oběhové 

hospodářství a zdraví; domnívá se, že je 

nezbytné skloubit účinné využívání zdrojů 

a oběhovost materiálů s trvalými úsporami 

energie; zdůrazňuje, že energie by měla být 

považována za klíčový zdroj a že produkty 

by měly být optimalizovány jak pro 

spotřebu energie, tak pro využívání 

materiálů; domnívá se, že zaměřením se na 

kritéria trvanlivosti, možnosti modernizace, 

opravitelnosti a recyklovatelnosti se taktéž 

vytvoří jedinečná příležitost pro rozvoj 

pracovních míst; 

2. požaduje, aby byla kritéria pro 

ekodesign rozšířena tak, aby zahrnovala 

účinné využívání zdrojů, oběhové 

hospodářství a zdraví; domnívá se, že je 

nezbytné skloubit účinné využívání zdrojů 

a oběhovost materiálů s trvalými úsporami 

energie; zdůrazňuje, že energie by měla být 

považována za klíčový zdroj a že produkty 

by měly být optimalizovány jak pro 

spotřebu energie, tak pro využívání 

materiálů; domnívá se, že je třeba se 

zaměřit na kritéria trvanlivosti, možnosti 

modernizace, opravitelnosti a 

recyklovatelnosti, která skýtají jedinečnou 

příležitost pro rozvoj pracovních míst; 

zdůrazňuje, že je třeba zavést etická 

kritéria, zejména pokud jde o původ a 

získávání používaných materiálů, jakož i 

sociální podmínky pracovníků a místního 

obyvatelstva;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  22 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. požaduje, aby byla kritéria pro 

ekodesign rozšířena tak, aby zahrnovala 

účinné využívání zdrojů, oběhové 

hospodářství a zdraví; domnívá se, že je 

nezbytné skloubit účinné využívání zdrojů 

a oběhovost materiálů s trvalými úsporami 

energie; zdůrazňuje, že energie by měla být 

považována za klíčový zdroj a že produkty 

by měly být optimalizovány jak pro 

spotřebu energie, tak pro využívání 

materiálů; domnívá se, že zaměřením se na 

2. požaduje, aby byla kritéria pro 

ekodesign rozšířena tak, aby zahrnovala 

účinné využívání zdrojů, oběhové 

hospodářství a zdraví; domnívá se, že je 

nezbytné skloubit účinné využívání zdrojů 

a oběhovost materiálů s trvalými úsporami 

energie; zdůrazňuje, že energie by měla být 

považována za klíčový zdroj a že produkty 

by měly být optimalizovány jak pro 

spotřebu energie, tak pro využívání 

materiálů; domnívá se, že zaměřením se na 
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kritéria trvanlivosti, možnosti modernizace, 

opravitelnosti a recyklovatelnosti se taktéž 

vytvoří jedinečná příležitost pro rozvoj 

pracovních míst; 

kritéria trvanlivosti, možnosti modernizace, 

opravitelnosti a recyklovatelnosti se taktéž 

vytvoří jedinečná příležitost pro rozvoj 

pracovních míst; zdůrazňuje, že je třeba se 

vyvarovat dodatečných právních předpisů 

vztahujících se na součásti a podsestavy 

instalované ve výrobcích, pro něž jsou 

stanoveny požadavky na ekodesign; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. požaduje, aby byla kritéria pro 

ekodesign rozšířena tak, aby zahrnovala 

účinné využívání zdrojů, oběhové 

hospodářství a zdraví; domnívá se, že je 

nezbytné skloubit účinné využívání zdrojů 

a oběhovost materiálů s trvalými úsporami 

energie; zdůrazňuje, že energie by měla být 

považována za klíčový zdroj a že produkty 

by měly být optimalizovány jak pro 

spotřebu energie, tak pro využívání 

materiálů; domnívá se, že zaměřením se na 

kritéria trvanlivosti, možnosti modernizace, 

opravitelnosti a recyklovatelnosti se taktéž 

vytvoří jedinečná příležitost pro rozvoj 

pracovních míst; 

2. požaduje, aby byla kritéria pro 

ekodesign rozšířena tak, aby zahrnovala 

účinné využívání zdrojů, oběhové 

hospodářství a zdraví; domnívá se, že je 

nezbytné skloubit účinné využívání zdrojů 

a oběhovost materiálů s trvalými a lepšími 

úsporami energie; zdůrazňuje, že energie 

by měla být považována za klíčový zdroj a 

že produkty by měly být optimalizovány 

pro spotřebu energie, emise, spotřebu vody 

a využívání materiálů; domnívá se, že 

zaměřením se na kritéria trvanlivosti, 

možnosti modernizace, opravitelnosti a 

recyklovatelnosti se taktéž vytvoří 

jedinečná příležitost pro rozvoj pracovních 

míst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Rolandas Paksas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. požaduje, aby byla kritéria pro 

ekodesign rozšířena tak, aby zahrnovala 

účinné využívání zdrojů, oběhové 

hospodářství a zdraví; domnívá se, že je 

nezbytné skloubit účinné využívání zdrojů 

a oběhovost materiálů s trvalými úsporami 

energie; zdůrazňuje, že energie by měla být 

považována za klíčový zdroj a že produkty 

by měly být optimalizovány jak pro 

spotřebu energie, tak pro využívání 

materiálů; domnívá se, že zaměřením se na 

kritéria trvanlivosti, možnosti modernizace, 

opravitelnosti a recyklovatelnosti se taktéž 

vytvoří jedinečná příležitost pro rozvoj 

pracovních míst; 

2. požaduje, aby byla kritéria pro 

ekodesign rozšířena tak, aby zahrnovala 

účinné využívání zdrojů, oběhové 

hospodářství a zdraví; domnívá se, že je 

nezbytné skloubit účinné využívání zdrojů 

a oběhovost materiálů s trvalými úsporami 

energie; zdůrazňuje, že energie, zejména 

energie z obnovitelných zdrojů, by měla 

být považována za klíčový zdroj a že 

produkty by měly být optimalizovány jak 

pro spotřebu energie, tak pro využívání 

materiálů; domnívá se, že zaměřením se na 

kritéria trvanlivosti, možnosti modernizace, 

opravitelnosti a recyklovatelnosti se taktéž 

vytvoří jedinečná příležitost pro rozvoj 

pracovních míst; 

Or. lt 

 

Pozměňovací návrh  25 

Massimiliano Salini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. požaduje, aby byla kritéria pro 

ekodesign rozšířena tak, aby zahrnovala 

účinné využívání zdrojů, oběhové 

hospodářství a zdraví; domnívá se, že je 

nezbytné skloubit účinné využívání zdrojů 

a oběhovost materiálů s trvalými úsporami 

energie; zdůrazňuje, že energie by měla být 

považována za klíčový zdroj a že produkty 

by měly být optimalizovány jak pro 

spotřebu energie, tak pro využívání 

materiálů; domnívá se, že zaměřením se na 

kritéria trvanlivosti, možnosti 

modernizace, opravitelnosti a 

recyklovatelnosti se taktéž vytvoří 

jedinečná příležitost pro rozvoj pracovních 

míst; 

2. požaduje, aby byly systematicky 

posuzovány parametry účinného 
využívání zdrojů pro oběhové 

hospodářství; domnívá se, že je nezbytné 

posoudit propojení účinného využívání 

zdrojů a oběhovosti materiálů s trvalými 

úsporami energie; zdůrazňuje, že energie 

by měla být považována za klíčový zdroj a 

že produkty by měly být optimalizovány 

jak pro spotřebu energie, tak pro využívání 

materiálů z hlediska životního cyklu; 

domnívá se, že trvanlivost, možnost 

modernizace, opravitelnost a 

recyklovatelnost mohou taktéž podpořit 

rozvoj pracovních míst; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. požaduje, aby byla kritéria pro 

ekodesign rozšířena tak, aby zahrnovala 

účinné využívání zdrojů, oběhové 

hospodářství a zdraví; domnívá se, že je 

nezbytné skloubit účinné využívání zdrojů 

a oběhovost materiálů s trvalými úsporami 

energie; zdůrazňuje, že energie by měla být 

považována za klíčový zdroj a že produkty 

by měly být optimalizovány jak pro 

spotřebu energie, tak pro využívání 

materiálů; domnívá se, že zaměřením se na 

kritéria trvanlivosti, možnosti 

modernizace, opravitelnosti a 

recyklovatelnosti se taktéž vytvoří 

jedinečná příležitost pro rozvoj 

pracovních míst; 

2. požaduje, aby byla kritéria pro 

ekodesign 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; zdůrazňuje, že 

energie by měla být považována za klíčový 

zdroj a že produkty by měly být 

optimalizovány jak pro spotřebu energie, 

tak pro využívání materiálů; domnívá se, 

že je nezbytné se prioritně zaměřit na 

vytvoření kritérií trvanlivosti, možnosti 

modernizace, opravitelnosti a 

recyklovatelnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. lituje malého pokroku v 

začleňování aspektů oběhového 

hospodářství do přezkumu stávajících 

opatření týkajících se konkrétních 

výrobků a u nových skupin výrobků; 

navzdory tomu, že v Pracovním plánu pro 

ekodesign na období 2016–2019 byla 
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aspektům oběhového hospodářství slibně 

věnována zvláštní pozornost, navzdory 

balíčku opatření týkajících se oběhového 

hospodářství, který předložila Komise, a 

navzdory důležitosti tohoto tématu jsou 

dosavadní výsledky v této věci 

neuspokojivé; naléhavě vyzývá Komisi, 

aby urychleně podnikla kroky k tomu, aby 

směrnice o ekodesignu výrazně přispěla k 

oběhovému hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Michèle Rivasi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že: 

a) trvanlivost výrobků by se měla 

zakládat na požadavku minimální 

životnosti anebo bezplatné záruční lhůtě,  

b) možnost modernizace by u 

elektronických zařízení měla být 

podporována dostupnými softwarovými 

aktualizacemi,  

c) 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,  

d) recyklovatelnost je třeba zvýšit 

používáním jednodruhových nebo 

vzájemně kompatibilních plastových 

polymerů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  29 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar 
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Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 

širší působnost včetně více kritérií tak, aby 

podněcovala inovace a nevytvářela 

zbytečnou administrativní zátěž; nové 

výrobky je třeba začleňovat postupně, aby 

se rozvíjely nezbytné odborné znalosti pro 

stanovení ověřitelných a vymahatelných 

kritérií; v tomto ohledu by rovněž měla být 

zvážena další opatření jako např. režimy 

odpovědnosti výrobců, pokud je možné je 

řádně monitorovat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že na základě 

rozšířených kritérií pro ekodesign se 

konkrétně vezme v úvahu používání 

materiálů a látek zásadního významu, 

jako jsou např. prvky vzácných zemin, 

perzistentní organické znečišťující látky 

(POP) a voda; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2b. zdůrazňuje, že kromě zajišťování 

recyklovatelnosti by mělo být 

podporováno také skutečné využívání 

recyklovaných materiálů; na jedné straně 

je třeba recyklovatelnost a snadnost 

rozebrání začlenit do fáze návrhu 

výrobků, aby bylo možné výrobky na konci 

životnosti přeměnit na vysoce kvalitní 

druhotné suroviny, na druhé straně je 

nezbytné podporovat a prosazovat 

skutečné využití těchto druhotných 

surovin v nových výrobcích např. tím, že 

bude pro nové výrobky stanoven povinný 

minimální podíl recyklovaných materiálů; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  32 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2b. Zdůrazňuje, že stávající kritéria 

ekoznačky by mohla sloužit jako pevný 

základ pro začlenění požadavků na 

zachování zdrojů a cirkulaci do kritérií 

pro ekodesign; konstatuje, že by to bylo 

rychlejší, bezpečnější a hospodárnější 

oproti vytvoření, testování a provádění 

nových kritérií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Michèle Rivasi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2b. Vyzývá k omezení používání 

toxických látek nebo alespoň k možnosti 

je extrahovat či oddělit na konci doby 

životnosti, včetně endokrinních 

disruptorů, aby se nedostaly zpátky do 

hospodářství; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  34 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2c. zdůrazňuje, že s cílem zajistit 

využívání recyklovaných a druhotných 

surovin, je nezbytné, aby byly dostupné 

vysoce kvalitní druhotné suroviny a aby 

byl trh s těmito materiály dobře 

organizovaný, a že je třeba ho zavést; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2c. žádá, aby pro stanovování nových 

požadavků byla při revizi odvětvových a 

horizontálních právních předpisů 

zohledněna historická míra zlepšení;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  36 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. 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 lhůt; 

vyzývá Komisi, aby odůvodnila prodlevy a 

poskytla potřebné prostředky pro jejich 

provádění; kromě toho se domnívá, že by 

nemělo být nadále upřednostňováno 

uzavírání dobrovolných dohod; 

3. 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 lhůt; 

vyzývá Komisi, aby odůvodnila prodlevy a 

poskytla potřebné prostředky pro jejich 

provádění; kromě toho se domnívá, že by 

nemělo být nadále upřednostňováno 

uzavírání dobrovolných dohod; znovu 

opakuje, že je nesmírně důležité zajistit 

plný soulad s ostatními odvětvovými 

právními předpisy, jako je nakládání s 

odpady, vodní hospodářství, zdraví, 

nebezpečné látky, energetická účinnost a 

ochrana životního prostředí; zdůrazňuje, 

že přizpůsobení kritérií ekoznačky 

směrnici o ekodesignu by posílilo a 

zajistilo soudržnost politik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. 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 lhůt; 

vyzývá Komisi, aby odůvodnila prodlevy a 

poskytla potřebné prostředky pro jejich 

3. trvá na tom, že je třeba 

optimalizovat dozor nad trhem s výrobky 

uváděnými na trh prostřednictvím toho, že 

u nejméně 5 % výrobků uváděných na trh 

budou prováděny zkoušky, a 

prostřednictvím lepší spolupráce mezi 

Komisí a členskými státy a mezi členskými 
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provádění; kromě toho se domnívá, že by 

nemělo být nadále upřednostňováno 

uzavírání dobrovolných dohod; 

státy navzájem, dozor nad trhem na 

celoevropské úrovni, který by prováděla 

Komise nebo nezávislá agentura, dohled 

nad vnitrostátními orgány dozoru nad 

trhem a aby byly výsledky jejich práce 

zpřístupněny veřejnosti; zdůrazňuje, že 

zkušební protokoly by měly být lépe 

přizpůsobeny skutečným životním 

podmínkám;1a 

 __________________ 

 1a Je třeba zlepšit postupy provádění 

dozoru nad trhem. Na jedné straně je 

zapotřebí lepší harmonizace a spolupráce 

mezi vnitrostátními orgány dozoru a na 

druhé straně je zapotřebí zajistit 

koordinaci a dohled na celoevropské 

úrovni. Pokud by posledně uvedený úkol 

prováděla Komise, je nezbytné přidělit k 

tomuto účelu dostatečné zdroje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Massimiliano Salini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. 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 lhůt; 

vyzývá Komisi, aby odůvodnila prodlevy a 

poskytla potřebné prostředky pro jejich 

provádění; kromě toho se domnívá, že by 

nemělo být nadále upřednostňováno 

uzavírání dobrovolných dohod; 

3. 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 lhůt; 

kromě toho se domnívá, že by nemělo být 

nadále upřednostňováno uzavírání 

dobrovolných dohod; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  39 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. 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 lhůt; 

vyzývá Komisi, aby odůvodnila prodlevy a 

poskytla potřebné prostředky pro jejich 

provádění; kromě toho se domnívá, že by 

nemělo být nadále upřednostňováno 

uzavírání dobrovolných dohod; 

3. 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 lhůt; 

vyzývá Komisi, aby odůvodnila prodlevy a 

poskytla potřebné prostředky pro jejich 

provádění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Michèle Rivasi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. 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 lhůt; 

vyzývá Komisi, aby odůvodnila prodlevy a 

poskytla potřebné prostředky pro jejich 

provádění; kromě toho se domnívá, že by 

nemělo být nadále upřednostňováno 

uzavírání dobrovolných dohod; 

3. zdůrazňuje, že je třeba 

optimalizovat a chránit rozhodovací 

proces; zdůrazňuje dále, že opatření v 

oblasti ekodesignu by měla být přijímána 

jednotlivě, jakmile je nějaké opatření 

dokončeno, a v rámci stanovených lhůt; 

vyzývá Komisi, aby odůvodnila prodlevy a 

poskytla potřebné prostředky pro jejich 

provádění; kromě toho se domnívá, že by 

nemělo být nadále upřednostňováno 

uzavírání dobrovolných dohod; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  41 

Michał Boni, Adam Gierek 
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Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. trvá na tom, že je třeba 

optimalizovat dozor nad trhem s výrobky 

uváděnými na trh prostřednictvím lepší 

spolupráce mezi Komisí a členskými státy i 

mezi členskými státy navzájem a také 

zvážit vydávání certifikací nezávislým 

subjektem (certifikace třetí stranou); 

zdůrazňuje, že zkušební protokoly by měly 

být lépe přizpůsobeny skutečným životním 

podmínkám; 

4. trvá na tom, že je třeba 

optimalizovat dozor nad trhem s výrobky 

uváděnými na trh prostřednictvím lepší 

spolupráce mezi Komisí a členskými státy i 

mezi členskými státy navzájem a také 

zvážit vydávání certifikací nezávislým 

subjektem (certifikace třetí stranou); 

zdůrazňuje, že zkušební protokoly by měly 

být lépe přizpůsobeny skutečným životním 

podmínkám; doporučuje vypracování 

katalogu harmonizovaných norem, pokud 

jde o nařízení 1189/2015 a 1185/2015 

vydaná na základě směrnice o ekodesignu 

(2009/125/ES) a jejich zařazení do 

příslušných skupin výrobků; 

Or. pl 

Pozměňovací návrh  42 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. trvá na tom, že je třeba 

optimalizovat dozor nad trhem s výrobky 

uváděnými na trh prostřednictvím lepší 

spolupráce mezi Komisí a členskými státy i 

mezi členskými státy navzájem a také 

zvážit vydávání certifikací nezávislým 

subjektem (certifikace třetí stranou); 

zdůrazňuje, že zkušební protokoly by měly 

být lépe přizpůsobeny skutečným životním 

podmínkám; 

4. trvá na tom, že je třeba 

optimalizovat dozor nad trhem s výrobky 

uváděnými na trh prostřednictvím lepší 

spolupráce mezi Komisí a členskými státy i 

mezi členskými státy navzájem a také 

zvážit vydávání certifikací nezávislým 

subjektem (certifikace třetí stranou); 

zdůrazňuje, že zkušební protokoly by měly 

být lépe přizpůsobeny skutečným životním 

podmínkám; zdůrazňuje velký potenciál 

rychlých screeningových metod při 

zjišťování výrobků a typů výrobků, u 

nichž je pravděpodobnější, že nebudou v 

souladu se směrnicí o ekodesignu;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Michèle Rivasi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. trvá na tom, že je třeba 

optimalizovat dozor nad trhem s výrobky 

uváděnými na trh prostřednictvím lepší 

spolupráce mezi Komisí a členskými státy i 

mezi členskými státy navzájem a také 

zvážit vydávání certifikací nezávislým 

subjektem (certifikace třetí stranou); 

zdůrazňuje, že zkušební protokoly by měly 

být lépe přizpůsobeny skutečným životním 

podmínkám; 

4. trvá na tom, že je třeba 

optimalizovat dozor nad trhem s výrobky 

uváděnými na trh prostřednictvím lepší 

spolupráce mezi Komisí a členskými státy i 

mezi členskými státy navzájem; 

doporučuje vytvoření koordinace v rámci 

celé EU mezi vnitrostátními orgány 

dozoru nad trhem pod vedením Komise a 

evropskými orgány dohledu; zdůrazňuje, 

že zkušební protokoly by měly být lépe 

přizpůsobeny skutečným životním 

podmínkám; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  44 

Massimiliano Salini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. trvá na tom, že je třeba 

optimalizovat dozor nad trhem s výrobky 

uváděnými na trh prostřednictvím lepší 

spolupráce mezi Komisí a členskými státy i 

mezi členskými státy navzájem a také 

zvážit vydávání certifikací nezávislým 

subjektem (certifikace třetí stranou); 
zdůrazňuje, že zkušební protokoly by měly 

být lépe přizpůsobeny skutečným životním 

podmínkám; 

4. trvá na tom, že je třeba 

optimalizovat dozor nad trhem s výrobky 

uváděnými na trh prostřednictvím lepší 

spolupráce mezi Komisí a členskými státy i 

mezi členskými státy navzájem; 

zdůrazňuje, že zkušební protokoly by měly 

být lépe přizpůsobeny skutečným životním 

podmínkám; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  45 

Aldo Patriciello 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. trvá na tom, že je třeba 

optimalizovat dozor nad trhem s výrobky 

uváděnými na trh prostřednictvím lepší 

spolupráce mezi Komisí a členskými státy i 

mezi členskými státy navzájem a také 

zvážit vydávání certifikací nezávislým 

subjektem (certifikace třetí stranou); 

zdůrazňuje, že zkušební protokoly by měly 

být lépe přizpůsobeny skutečným životním 

podmínkám; 

4. trvá na tom, že je třeba 

optimalizovat dozor nad trhem s výrobky 

uváděnými na trh prostřednictvím lepší 

spolupráce mezi Komisí a členskými státy i 

mezi členskými státy navzájem a také 

zvážit vydávání certifikací nezávislým 

subjektem (certifikace třetí stranou); doufá, 

že zkušební protokoly budou lépe 

přiblíženy skutečným životním 

podmínkám; 

Or. it 

Pozměňovací návrh  46 

Michèle Rivasi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. vyzývá k větší soudržnosti a 

součinnosti s ostatními 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; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  47 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. upozorňuje na prokázanou 

účinnost kombinování odrazujících sankcí 

s opatřeními ovlivňujícími reputaci 

značky výrobku s cílem zvýšit dodržování 

právních předpisů; vyzývá Komisi, aby 

toto spojení lépe využila ve směrnici o 

ekodesignu například tím, že veřejně 

oznámí název značky nevyhovujících 

výrobců; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. poukazuje na to, že Komise 

odhaduje, že 10 až 25 % výrobků na trhu 

nesplňuje požadavky na ekodesign a 

označování energetickými štítky, což 

dosahuje přibližně 10% ztráty 

předpokládaných úspor; naléhavě žádá, 

aby se zlepšila kontrola a uplatňování 

sankcí v případě porušení předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4b. zdůrazňuje, že tam, kde jsou 
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prováděny zkoušky, měly by metody 

měření a výpočtů a také zkušební 

prostředí odrážet podmínky v reálném 

životě; výrobky se zkouší za podmínek a v 

prostředí, které co nejvěrněji simulují 

podmínky a prostředí průměrného 

spotřebitele; 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 zkoušky nebo jejich 

vylepšení a aby se povolené odchylky mezi 

testovanými a zveřejněnými výsledky 

omezovaly na rozpětí statistické chyby 

měřícího zařízení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Michèle Rivasi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyzývá k rozvoji strukturálních 

fondů, aby členské státy mohly zajistit 

odpovídající monitorování rozvoje 

politiky, vykonávat dohled nad trhem, 

konzultovat na vnitrostátní úrovni a 

navrhovat ofenzivní komunikační strategie. 

5. vyzývá k rozvoji strukturálních 

fondů, aby členské státy mohly zajistit 

odpovídající monitorování rozvoje 

politiky, vykonávat dohled nad trhem, 

konzultovat na vnitrostátní úrovni dříve, 

než členské státy přikročí k hlasování o 

provádění opatření, a navrhovat ofenzivní 

komunikační strategie. Vyzývá Komisi, aby 

proaktivně komunikovala s evropskými 

občany o výhodách opatření v oblasti 

ekodesignu jako nedílné součásti procesu 

přijímání opatření týkajících se 

ekodesignu. 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  51 

Massimiliano Salini 

 



 

AM\1144018CS.docx 29/34 PE616.743v01-00 

 CS 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyzývá k rozvoji strukturálních 

fondů, aby členské státy mohly zajistit 

odpovídající monitorování rozvoje 

politiky, vykonávat dohled nad trhem, 

konzultovat na vnitrostátní úrovni a 

navrhovat ofenzivní komunikační strategie. 

5. navrhuje, že s cílem zajistit 

odpovídající monitorování rozvoje 

politiky, vykonávat dohled nad trhem, 

konzultovat na vnitrostátní úrovni a 

navrhovat ofenzivní komunikační strategie 

by členské státy mohly v budoucnu zvážit 

součinnost se strukturálními a 

investičními fondy EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Rolandas Paksas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyzývá k rozvoji strukturálních 

fondů, aby členské státy mohly zajistit 

odpovídající monitorování rozvoje 

politiky, vykonávat dohled nad trhem, 

konzultovat na vnitrostátní úrovni a 

navrhovat ofenzivní komunikační strategie. 

5. vyzývá k rozvoji strukturálních 

fondů, aby členské státy mohly zajistit 

odpovídající monitorování rozvoje 

politiky, vykonávat dohled nad trhem, 

vytvářet nové obchodní příležitosti, 

konzultovat na vnitrostátní úrovni a 

navrhovat ofenzivní komunikační strategie. 

Or. lt 

Pozměňovací návrh  53 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyzývá k rozvoji strukturálních 

fondů, aby členské státy mohly zajistit 

odpovídající monitorování rozvoje 

politiky, vykonávat dohled nad trhem, 

5. vyzývá k rozvoji strukturálních 

fondů, aby Unie a členské státy mohly 

zajistit odpovídající monitorování rozvoje 

politiky, vykonávat dohled nad trhem, 
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konzultovat na vnitrostátní úrovni a 

navrhovat ofenzivní komunikační strategie. 

konzultovat na vnitrostátní úrovni a 

navrhovat ofenzivní komunikační strategie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyzývá k rozvoji strukturálních 

fondů, aby členské státy mohly zajistit 

odpovídající monitorování rozvoje 

politiky, vykonávat dohled nad trhem, 

konzultovat na vnitrostátní úrovni a 

navrhovat ofenzivní komunikační strategie. 

5. vyzývá k dostatečné finanční 

podpoře, aby členské státy mohly zajistit 

odpovídající monitorování rozvoje 

politiky, vykonávat dohled nad trhem, 

konzultovat na vnitrostátní úrovni a 

navrhovat ofenzivní komunikační strategie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. znovu zdůrazňuje význam 

vypracování programu nezávislého 

provádění zkoušek v rámci programu 

Horizont 2020 k identifikaci otázek 

spojených s možným plánovaným 

zastaráváním, jak je stanoveno v akčním 

plánu EU pro oběhové hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho 
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Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá evropské orgány a vlády 

členských států, aby šly příkladem, tím že 

budou v rámci svých postupů zadávání 

veřejných zakázek požadovat co nejvyšší 

standardy v oblasti účinného využívání 

zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. uznává, že výrobky jsou stále 

složitější a často tvoří součást systému, než 

aby vystupovaly sami za sebe, jelikož 

množství zdrojů, které využívají, závisí na 

jiných výrobcích nebo modulech v 

systému nebo na tom, jak tyto systémy 

fungují jako celek; naléhavě proto vyzývá 

Komisi, aby posoudila možnosti, jak 

převést měření v rámci ekodesignu do 

tohoto systémového přístupu, např. s 

využitím bodového systému1a; 

 __________________ 

 1a Moderní vytápění nebo řešení v oblasti 

osvětlení v budovách již nepředstavují jen 

samotná kamna nebo žárovky, ale tvoří je 

složité struktury vzájemně působících 

prvků za účelem určení a vyhodnocení 

zdrojových parametrů a požadavků na 

ekodesign; je nezbytné dívat se na systém 

jako celek a ne pouze na jednotlivé prvky 

zvlášť.  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  58 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. vyzývá orgány EU a členské státy, 

aby plně využívaly strategie zelených 

veřejných zakázek (GPP) v zájmu 

upřednostnění ekodesignových výrobků ve 

všech investicích a s cílem podporovat 

široké využívání zelených veřejných 

zakázek i v soukromém sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5c. zdůrazňuje, že je nezbytné rozvíjet 

metodu posuzování na základě několika 

kritérií, která dokáže začlenit a 

dokumentovat různé požadavky na 

ekodesign v oblasti energetických zdrojů a 

materiálů v případě jednotlivého výrobku 

nebo systému a která bude rovněž moci 

přidělovat průměrný výsledek; tato 

metodika by se měla zakládat na přístupu, 

který nebrání inovacím a který výrobcům i 

nadále umožňuje nabízet spotřebitelům 

širokou škálu vysoce kvalitních výrobků 

určité kategorie; jako základ pro 

vypracování takovéto spolehlivé metodiky 

by mohl sloužit bodový systém nebo jiný 

typ nástroje založeného na několika 

kritériích1a; 

 __________________ 
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 1a Tím, že rozšiřujeme rámec požadavků 

(spotřeba energie, trvanlivost, recyklace, 

recyklovaný obsah, modularita, atd.), 

srovnávání a hodnocení výrobků se stává 

mnohem obtížnější. Výrobek může 

dosáhnout velmi dobrého výsledku, pokud 

jde o recyklovaný obsah, ale velmi 

špatného výsledku v případě spotřeby 

energie (nebo naopak). Mohlo by být 

užitečné hodnotit každý parametr 

samostatně a poté spojit samostatná 

hodnocení do celkového průměrného 

výsledku, aby bylo možné na jedné straně 

vidět, jaký má výrobek výsledek u 

jednotlivých různých požadavků, a na 

straně druhé zajistit minimální úroveň 

kvality z hlediska využívání energie, 

materiálů a zdrojů. Konečně musí být 

možné porovnat výrobky nebo systémy s 

jinými výrobky nebo systémy ve stejné 

skupině výrobků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5c. Využívá příležitosti k tomu, aby 

znovu upozornil Komisi, že je nezbytné 

rozvíjet další směrnice o ekodesignu, které 

se vztahují na výrobky, které nejsou 

spojeny se spotřebou energie, současně s 

příslušnými kritérii označování s cílem 

poskytnout průmyslu EU jasný návod a 

umožnit spotřebitelům činit informovaná 

rozhodnutí ve všech odvětvích vnitřního 

trhu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  61 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 d (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5d. zdůrazňuje, že je důležité 

připisovat výrobcům zodpovědnost a 

rozšířit záruční lhůty a podmínky, uložit 

výrobcům/prodejcům povinnost převzít 

zodpovědnost za celý životní cyklus 

výrobku, podporovat opravitelnost, 

možnosti zdokonalení, modularitu a 

recyklovatelnost a zajistit, aby nakládání 

se surovinami a odpady zůstalo uvnitř 

Evropské unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, José Blanco López, Miroslav Poche, Theresa Griffin, 

Carlos Zorrinho, Patrizia Toia 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 e (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5e. naléhavě žádá Komisi, aby 

prozkoumala koncepci produktových 

pasů, opatřování výrobků etiketami 

identifikace na základě radiové frekvence 

(RFID) nebo dynamickými QR kódy 

obsahujícími informace o použitých 

materiálech, opravitelnosti, modularitě a 

dalších prvcích, které jsou užitečné v 

případě změny vlastníka nebo na konci 

životnosti výrobku; 

Or. en 

 

 

 


