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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné súvislosti

Európska komisia v júli 2008 predložila akčný plán pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu.
Súčasťou balíka činností a návrhov je aj prepracovanie znenia smernice o ekodizajne 
výrobkov využívajúcich energiu1 (smernica o ekodizajne). Celkovým cieľom prepracovania 
smernice 2005/32/ES je rozšíriť jej pôsobnosť, aby sa požiadavky týkali aj ekodizajnu 
energeticky významných výrobkov. Rámcová smernica sa bude uplatňovať aj na výrobky, 
ktoré nevyužívajú energiu ako takú, ale ktoré majú vplyv na spotrebu energie, napríklad okná 
a zariadenia využívajúce vodu. Napríklad sprchové hlavice navrhnuté podľa zásad ekodizajnu 
môžu znížiť spotrebu vody a tým aj celkový dopyt po energii potrebnej na zohriatie vody.

Cieľ

1) Pôsobnosť smernice

Navrhovaným rozšírením smernice o ekodizajne na energeticky významné výrobky sa 
poskytne možnosť na využitie potenciálu úspor energie, ktorý bol doposiaľ nedostupný. Tým 
že sa povolí rozšírenie stanovenia minimálnych ekologických požiadaviek na viac druhov 
výrobkov, sa prispeje k zlepšeniu environmentálneho výkonu výrobkov. Tým možno usporiť 
vzácne zdroje a peniaze občanov.

Keďže nie je možné zaoberať sa všetkými výrobkami naraz, postupné rozšírenie je vítaným 
prístupom. V budúcnosti sa výrobky budú musieť nielen vyrábať a používať s ohľadom na 
energetickú účinnosť, ale aj na účinnejšie využívanie surovín. Preto treba stanoviť jasný 
časový plán revízie smernice Komisiou, aby sa týkala všetkých výrobkov (článok 21) 
a nenechať to len na hodnotení „ vhodnosti rozšírenia na iné ako energeticky významné 
výrobky“ v roku 2012 .

2) Zabrániť zneužívaniu systému

Smernica o ekodizajne a návrh na jej rozšírenie na energeticky významné výrobky umožňuje 
samoreguláciu priemyslu, napríklad dobrovoľné a jednostranné záväzky. Toto ustanovenie má 
umožniť splnenie cieľov smernice pri nižších nákladoch a rýchlejším a pružnejším spôsobom.
Keďže sú však tieto opatrenia dobrovoľné, nie je isté, že budú záväzky naozaj splnené.
Dobrovoľné záväzky sú navyše často netransparentné a málo ambiciózne.

Európske podniky zdôrazňujú, že toto ustanovenie je zneužiteľné zo strany aktérov, ktorí 
v prípade, ak plánujú opustiť trh, môžu naň umiestniť nevyhovujúce výrobky. Ide 
o nespravodlivú konkurenčnú výhodu a vážnu prekážku vytvorenia skutočne rovných 
podmienok pre všetkých. Legislatívne opatrenia by preto mali mať prednosť pred 
dobrovoľnými dohodami.

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie 
požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS 
a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005 s. 29-58
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3) Zlepšovanie transparentnosti

Transparentnosť a presné informácie sú kľúčom k neustálemu zlepšovaniu výrobkov. Zo 
skúseností vyplýva, že nie sú k dispozícii jasné a zrozumiteľné informácie o ekodizajnových 
výrobkoch pre spotrebiteľov, priemysel a vykonávacie orgány.  Navyše, súčasný proces 
vykonávacích/výrobkových štúdií je časovo náročný a nákladný, takže na schôdzach sa 
zúčastňuje len málo zainteresovaných. Predovšetkým MSP nie sú dostatočne zastúpené.
Vytvorenie databázy ekodizajne (článok 18a nový) by predstavovalo podstatnú pridanú 
hodnotu tak pre euróskych spotrebiteľov, ako aj pre priemysel, pretože by poskytovala 
dostupné informácie a uľahčila by rýchlu a flexibilnú účasť zainteresovaných.

Ďalej je mimoriadne dôležité, aby Komisia okamžite informovala Parlament (článok 3 ods. 3) 
o zisteniach vnútroštátnych orgánov vykonávajúcich dohľad nad trhom , najmä v prípade 
nedodržiavania predpisov.

Východiská

Súčasná finančná kríza ďalej posilňuje zodpovednosť EÚ za plnenie energetických 
a ekologických záväzkov. Predstavuje šancu na nové vymedzenie európskych priorít a na to, 
aby sa európske výrobky zaujali popredné miesta v medzinárodnej konkurencii.

Spotrebitelia dostatočne nezohľadňujú hospodárske prínosy energeticky efektívnych 
spotrebičov a zariadení. Rozhodnutia spotrebiteľov sú však kľúčovými pri dosahovaní 
úspešných výsledkov. Energetická účinnosť a účinné využívanie zdrojov by sa mali stať 
kľúčovými prvkami rozhodovania spotrebiteľov. Použitie dynamických noriem spolu 
s hodnotením vlastností a systémami označovania je silným nástrojom umožňujúcim 
informovať spotrebiteľov a transformovať trh smerom k hospodárskej a surovinovej 
účinnosti.

Prírodné zdroje sú konečné, a preto ekologické a energeticky účinné výrobky pomôžu nielen 
znížiť závislosť EÚ od dovozu energie, ale aj v boji proti zmene klímy, a významne prispejú 
ku konkurencieschopnosti a k úspechu európskych podnikov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a) Závery predsedníctva Európskej rady 
z 8. až 9. marca 2007 zdôraznili potrebu 
zvýšiť energetickú účinnosť 
v Spoločenstve, aby sa dosiahol cieľ 
úspory 20 % spotreby energie 
Spoločenstva v porovnaní s predpoveďami 
na rok 2020, a vyzvali na riadnu a rýchlu 
realizáciu kľúčových oblastí vymedzených 
v oznámení Komisie z 19. októbra 2006 
s názvom Akčný plán pre energetickú 
účinnosť: Využitie potenciálu. Akčný 
plán zdôraznil obrovský potenciál na 
úspory energie u výrobkov. Európsky 
parlament vo svojom uznesení z 31. 
januára 2008 o akčnom pláne vyzval na 
sprísnenie ustanovení smernice 
2005/32/ES.

Odôvodnenie

Prístup k ekodizajnu treba stanoviť v súlade s akčným plánom pre energetickú účinnosť a 
s celkovým záväzkom znížiť spotrebu energie o 20 % do roku 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Mali by sa prijať opatrenia vo fáze 
projektovania energeticky významných
výrobkov , pretože je zrejmé, že 
o znečistení spôsobenom počas životného 
cyklu výrobku sa rozhoduje práve v tejto 
fáze, a zároveň vtedy vzniká väčšina 
vzniknutých výdavkov.

(6) Mali by sa prijať opatrenia vo fáze 
projektovania energeticky významných
výrobkov , pretože je zrejmé, že 
o znečistení spôsobenom počas celého
životného cyklu výrobku sa rozhoduje 
práve v tejto fáze, a zároveň vtedy vzniká 
väčšina vzniknutých výdavkov.
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Odôvodnenie

Treba prijať opatrenia vo fáze projektovania energeticky významných  výrobkov , pretože je 
zrejmé, že znečistenie spôsobené počas celého životného cyklu výrobku sa determinuje práve
v tejto fáze, a vtedy vzniká väčšina vzniknutých výdavkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Cieľom tejto smernice je dosiahnuť 
vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia prostredníctvom zníženia 
potenciálnych vplyvov energeticky 
významných  výrobkov na životné 
prostredie, čo bude v konečnom dôsledku 
prínosom pre spotrebiteľov a iných 
koncových užívateľov. Trvalo udržateľný 
rozvoj si vyžaduje aj náležité zohľadnenie 
zdravotného, sociálneho a hospodárskeho 
vplyvu plánovaných opatrení. Zlepšenie 
energetickej účinnosti výrobkov prispieva 
k bezpečnosti dodávok energie, čo je 
základnou podmienkou zdravej 
hospodárskej činnosti, a tým aj trvalo 
udržateľného rozvoja.

(9) Cieľom tejto smernice je dosiahnuť 
vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia prostredníctvom zníženia 
potenciálnych negatívnych vplyvov 
energeticky významných  výrobkov na 
životné prostredie, čo bude v konečnom 
dôsledku prínosom pre spotrebiteľov 
a iných koncových užívateľov. Trvalo 
udržateľný rozvoj si vyžaduje aj náležité 
zohľadnenie zdravotného, sociálneho 
a hospodárskeho vplyvu plánovaných 
opatrení. Zlepšenie energetickej účinnosti 
výrobkov prispieva k bezpečnosti dodávok 
energie, čo je základnou podmienkou 
zdravej hospodárskej činnosti, a tým aj 
trvalo udržateľného rozvoja.

Odôvodnenie

Pomocou tejto smernice treba dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia 
zmenšením potenciálneho negatívneho vplyvu energeticky významných výrobkov na životné 
prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Napriek tomu, že je žiaduce mať 
komplexný prístup k environmentálnym 
vlastnostiam, zníženie emisií skleníkových 
plynov prostredníctvom zvýšenej 

(13) Napriek tomu, že je žiaduce mať 
komplexný prístup k environmentálnym 
vlastnostiam, zníženie emisií skleníkových 
plynov prostredníctvom zvýšenej 
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energetickej účinnosti by sa malo do 
prijatia pracovného plánu považovať za 
prvoradý environmentálny cieľ.

energetickej účinnosti by sa malo do 
prijatia pracovného plánu považovať za 
prvoradý environmentálny cieľ. Zlepšenie 
energetickej účinnosti je najrýchlejším 
a najlacnejším spôsobom na znižovanie 
emisií skleníkových plynov.

Odôvodnenie

Zlepšenie energetickej účinnosti je najrýchlejším a najlacnejším spôsobom na znižovanie 
emisií skleníkových plynov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Môže byť potrebné a opodstatnené 
vytvoriť konkrétne kvantifikované 
požiadavky na ekodizajn niektorých 
výrobkov alebo niektorých ich 
environmentálnych aspektov s cieľom 
zaručiť, aby ich vplyv na životné prostredie 
bol minimálny. V súvislosti s naliehavou 
potrebou prispieť k dosiahnutiu záväzkov 
v rámci Kjótskeho protokolu 
k Rámcovému dohovoru OSN o zmene 
klímy (UNFCCC) a bez toho, aby bol 
dotknutý integrovaný prístup podporovaný 
v tejto smernici, je potrebné prideliť istú 
prioritu tým opatreniam, ktoré majú 
vysoký potenciál znížiť emisie 
skleníkových plynov pri nízkych 
nákladoch. Takéto opatrenia môžu 
prispievať aj k trvalo udržateľnému 
využívaniu zdrojov a tvoria hlavný prínos 
k  desaťročnému rámcu programov pre 
trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu 
dohodnutému  na Svetovom summite 
o trvalo udržateľnom rozvoji 
v Johannesburgu v septembri roku 2002.

(14) Môže byť potrebné a opodstatnené 
vytvoriť konkrétne kvantifikované 
požiadavky na ekodizajn niektorých 
výrobkov alebo niektorých ich 
environmentálnych aspektov s cieľom 
zaručiť, aby ich vplyv na životné prostredie 
bol minimálny. V súvislosti s naliehavou 
potrebou prispieť k dosiahnutiu záväzkov 
v rámci Kjótskeho protokolu 
k Rámcovému dohovoru OSN o zmene 
klímy (UNFCCC), ako aj k záväzku 
Spoločenstva znížiť celkové emisie 
skleníkových plynov do roku 2020 
najmenej o 20 % v porovnaní s úrovňou 
v roku 1990 a o 30 % v prípade, keď sa 
podpíše medzinárodná dohoda, a bez toho, 
aby bol dotknutý integrovaný prístup 
podporovaný v tejto smernici, treba
prideliť istú prioritu tým opatreniam, ktoré 
majú vysoký potenciál znížiť emisie 
skleníkových plynov pri nízkych 
nákladoch. Takéto opatrenia môžu 
prispievať aj k trvalo udržateľnému 
využívaniu zdrojov a tvoria hlavný prínos 
k  desaťročnému rámcu programov pre 
trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu 
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dohodnutému  na Svetovom summite 
o trvalo udržateľnom rozvoji 
v Johannesburgu v septembri roku 2002.

Odôvodnenie

Treba aktualizovať toto odôvodnenie, aby sa jeho súčasťou stalo rozhodnutie hláv štátov 
z marca 2007 o znižovaní emisií skleníkových plynov v Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Táto smernica by mala podporiť 
začlenenie ekodizajnu aj v malých 
a stredných podnikoch (MSP) a vo veľmi 
malých podnikoch. Začleneniu môže 
pomôcť široká dostupnosť a ľahký prístup 
k informáciám týkajúcim sa udržateľnosti 
ich výrobkov.

(21) Táto smernica by mala podporiť 
začlenenie ekodizajnu aj v malých 
a stredných podnikoch (MSP) a vo veľmi 
malých podnikoch. Začleneniu môže 
pomôcť široká dostupnosť a ľahký prístup 
k informáciám týkajúcim sa udržateľnosti 
ich výrobkov a prístup ku konkrétnym 
finančným nástrojom pre MSP pôsobiace 
v oblasti zvyšovania energetickej 
účinnosti.

Odôvodnenie

Začleneniu ekologického dizajnu môže pomôcť široká dostupnosť a ľahký prístup 
k informáciám týkajúcim sa udržateľnosti ich výrobkov a prístup ku konkrétnym finančným 
nástrojom pre MSP pôsobiace v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Členské štáty by pri implementácii 
tejto smernice mali aktívne zohľadňovať 
pravidlá zakotvené v dokumente Small 
Business Act, ktorý by mal zmenšiť záťaž 
malých a stredných podnikov, čo sa týka 
tak výmeny informácií, ako aj 
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uplatňovania vypracovaných noriem.

Odôvodnenie

Treba brať do úvahy administratívnu záťaž na malé a stredné podniky a podľa toho sa 
usilovať o minimalizáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Pri príprave vykonávacích opatrení 
a svojho pracovného plánu by Komisia
mala konzultovať so zástupcami členských 
štátov, ako aj so zainteresovanými 
stranami, ktorých sa týka daná skupina 
výrobkov, napríklad s priemyselným 
odvetvím vrátane MSP a remeselných 
odvetví, s odbormi, obchodníkmi, 
maloobchodníkmi, dovozcami, skupinami 
na ochranu životného prostredia 
a spotrebiteľskými organizáciami.

(23) Komisia by pri príprave vykonávacích 
opatrení a svojho pracovného plánu mala 
konzultovať so zástupcami členských 
štátov, ako aj s zainteresovanými stranami, 
ktorých sa týka daný výrobok alebo daná 
skupina výrobkov, napríklad s 
priemyselným odvetvím vrátane MSP 
a remeselných odvetví, s odbormi, 
obchodníkmi, maloobchodníkmi, 
dovozcami, skupinami na ochranu 
životného prostredia a spotrebiteľskými 
organizáciami.

Odôvodnenie

Na vytvorenie spojitosti medzi pojmom výrobok definovaný v smernici a skupinou týchto 
výrobkov na účely vypracovania vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) Členské štáty by pri vypracúvaní 
noriem v súlade s touto smernicou mali 
zohľadniť skutočnosť, že malé a stredné 
podniky niekedy mávajú ťažkosti pri 
uplatňovaní nových noriem.
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Odôvodnenie

Treba brať do úvahy administratívnu záťaž na malé a stredné podniky a podľa toho sa 
usilovať o minimalizáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Mali by sa zohľadniť moduly 
a pravidlá určené na použitie v technických 
harmonizačných smerniciach podľa 
rozhodnutia Rady 93/465/EHS z 22. júla 
1993 o moduloch používaných v 
technických zosúlaďovacích smerniciach 
pre rozličné fázy procesu posudzovania 
zhody a pravidlá pre umiestňovanie a 
používanie označenia CE – zhody1.

(25) Mali by sa zohľadniť moduly a 
pravidlá určené na použitie v technických 
harmonizačných smerniciach zakotvených 
v rozhodnutí č. 768/2008/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 9. júla 2008 
o spoločnom rámci na uvádzanie 
výrobkov na trh1.

1 Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 23. 1 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Orgány dohľadu by si mali vymieňať 
informácie o opatreniach plánovaných 
v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
s cieľom zlepšiť dohľad nad trhom. Takáto 
spolupráca by mala v maximálnej miere 
využívať elektronické spôsoby 
komunikácie a príslušné programy 
Spoločenstva. Mala by sa uľahčiť výmena 
informácií o environmentálnych 
vlastnostiach počas životného cyklu 
a o výsledkoch dosiahnutých vďaka
konštrukčným riešeniam. Jedným 
z najvýznamnejších prínosov tejto 
smernice je zhromažďovanie a rozširovanie 
fondu poznatkov vytvorených snahou 
výrobcov o ekodizajn.

(26) Orgány dohľadu by si mali vymieňať 
informácie o opatreniach plánovaných 
v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
s cieľom zlepšiť dohľad nad trhom, so 
zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 
z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú 
požiadavky akreditácie a dohľadu nad 
trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov 
na trh1. Takáto spolupráca by mala 
v maximálnej miere využívať elektronické 
spôsoby komunikácie a príslušné programy 
Spoločenstva. Mala by sa uľahčiť výmena 
informácií o environmentálnych 
vlastnostiach počas celého životného cyklu 
a o výsledkoch dosiahnutých vďaka
konštrukčným riešeniam. Jedným 
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z najvýznamnejších prínosov tejto 
smernice je zhromažďovanie a rozširovanie 
fondu poznatkov vytvorených snahou 
výrobcov o ekodizajn.
1 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

Odôvodnenie

Je potrebné uviesť nástroje, ktoré táto smernica dopĺňa, aby sa neohrozovala práca 
vykonávaná v rámci ostatných doplňujúcich nástrojov Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) Členské štáty a Komisia by mali 
podporovať a vypracovať konkrétne 
programy a nástroje na financovanie 
výskumu v oblasti ekodizajnu energeticky 
významných výrobkov.

Odôvodnenie

Členské štáty a Komisia by mali podporovať a vypracovať konkrétne programy a nástroje na 
financovanie výskumu v oblasti ekodizajnu energeticky významných výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica vytvára rámec na 
stanovenie požiadaviek Spoločenstva na 
ekodizajn energeticky významných
výrobkov s cieľom zabezpečiť voľný 
pohyb týchto výrobkov v rámci vnútorného 
trhu.

1. Táto smernica vytvára rámec na 
stanovenie požiadaviek Spoločenstva na 
ekodizajn energeticky významných
výrobkov s cieľom zlepšiť 
environmentálne vlastnosti a zabezpečiť 
voľný pohyb týchto výrobkov v rámci 
vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Cieľom prepracovania smernice 2005/32/ES je rozšírenie jej pôsobnosti, aby sa požiadavky 
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týkali aj ekologického dizajnu energeticky významných výrobkov. Celkovým cieľom tohto 
rozšírenia je však nielen zabezpečenie voľného pohybu výrobkov, ale aj zlepšenie ich 
environmentálnych vlastností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 2 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21. „environmentálne vlastnosti“ výrobku
znamenajú výsledky riadenia 
environmentálnych aspektov výrobku  zo 
strany výrobcu, ako sú uvedené v spise 
s technickou dokumentáciou výrobku;

21. „environmentálne vlastnosti“ výrobku
znamenajú výsledky riadenia 
environmentálnych aspektov výrobku  zo 
strany výrobcu, ako sú uvedené v spise 
s technickou dokumentáciou výrobku, 
a jeho celkový vplyv na životné prostredie 
počas celej jeho životnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Členské štáty a Komisia vypracujú 
a podporujú vypracúvanie konkrétnych 
programov a nástrojov na financovanie 
malých a stredných podnikov pôsobiacich 
v oblasti zvyšovania energetickej 
účinnosti.

Odôvodnenie

Členské štáty a Komisia musia vypracovať a podporovať vypracúvanie konkrétnych 
programov a nástrojov na financovanie malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti 
zvyšovania energetickej účinnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) výrobok  predstavuje významný
potenciál zlepšenia dopadu na životné 
prostredie bez neprimerane vysokých 
nákladov, pričom sa berie do úvahy najmä:

c) výrobok predstavuje technicky 
realizovateľný a hospodársky odôvodnený
potenciál zlepšenia v zmysle vplyvu na 
životné prostredie na základe analýzy 
nákladov počas životného cyklu, pričom sa 
berie do úvahy najmä:

Odôvodnenie

„Významný“ potenciál je veľmi vágny pojem, ktorý by obmedzil pôsobnosť smernice. Ako je 
uvedené v prílohe II, mal by sa zakladať na metóde analýzy nákladov počas životného cyklu, 
pričom by sa mali zohľadniť ďalšie environmentálne aspekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) vezme do úvahy životný cyklus 
výrobku a všetky jeho dôležité 
environmentálne aspekty, okrem iného 
energetickú účinnosť. Hĺbka analýzy 
environmentálnych aspektov 
a realizovateľnosti ich zlepšenia bude 
úmerná ich významu. Prijatie požiadaviek 
na ekodizajn významných 
environmentálnych aspektov výrobku  sa 
nemá odkladať z dôvodu neistôt 
súvisiacich s ďalšími aspektmi,

a) vezme do úvahy životný cyklus výrobku 
vo všetkých jeho dôležitých 
environmentálnych aspektoch, okrem 
iného v energetickej účinnosti, a to od 
výroby cez používanie až po odstránenie, 
využívajúc vedecké údaje. Hĺbka analýzy 
environmentálnych aspektov 
a realizovateľnosti ich zlepšenia bude 
úmerná ich významu. Prijatie požiadaviek 
na ekodizajn významných 
environmentálnych aspektov výrobku  sa 
nemá odkladať z dôvodu neistôt 
súvisiacich s ďalšími aspektmi,

Odôvodnenie

Vedecké údaje musia byť praktickým základom na prijímanie rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
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Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V súlade s kritériami vymedzenými 
v článku 15 a po porade s konzultačným 
fórom uvedeným v článku 18 Komisia 
najneskôr do 6. júla 2007 vypracuje 
pracovný plán, ktorý sa sprístupní 
verejnosti.

1. V súlade s kritériami vymedzenými 
v článku 15 a po porade s konzultačným 
fórom uvedeným v článku 18 Komisia 
najneskôr do 31.októbra.2011 a potom 
každé tri roky vypracuje pracovný plán, 
ktorý sa sprístupní verejnosti.

Tento pracovný plán určí na tri nasledujúce 
roky informatívny zoznam skupín 
výrobkov, ktoré sa budú považovať za 
priority na prijatie vykonávacích opatrení.

Tento pracovný plán určí na tri nasledujúce 
roky informatívny zoznam skupín 
výrobkov, ktoré sa budú považovať za 
priority na prijatie vykonávacích opatrení.

Komisia pracovný plán pravidelne mení 
a dopĺňa po porade s konzultačným 
fórom.

Odôvodnenie

Dátum vypracovania pracovného plánu treba primerane aktualizovať. Okrem toho treba 
jasne stanoviť, aká lehota na zmenu pracovného plánu je primeraná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– vykonávacie opatrenia začínajúc tými 
výrobkami, ktoré ECCP označil za 
výrobky, ktoré poskytujú veľký potenciál 
na hospodárne zníženie emisií 
skleníkových plynov, ako sú napríklad 
zariadenia na vykurovanie a ohrev teplej 
vody, elektromotory, osvetlenie 
v domácnostiach a treťom sektore, domáce 
spotrebiče, kancelárske vybavenie 
v domácnostiach a treťom sektore, 
spotrebná elektronika a HVAC systém 
(ohrievací ventilačný klimatizačný 
systém),

vykonávacie opatrenia začínajúc tými 
výrobkami alebo skupinami výrobkov, 
ktoré ECCP označil za výrobky, ktoré 
poskytujú veľký potenciál pre hospodárne 
zníženie emisií skleníkových plynov, ako 
sú napríklad zariadenia na vykurovanie 
a ohrev teplej vody, elektromotory, 
osvetlenie v domácnostiach a treťom 
sektore, domáce výrobky, kancelárske 
vybavenie a ohrievací ventilačný systém 
vzduchovej klimatizácie (HVAC);
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Odôvodnenie

Na zladenie s predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 18a
Databáza ekodizajnu

1. Komisia zriadi verejnú online databázu 
ekodizajnu. Úlohou tejto databázy bude 
zvyšovať transparentnosť pre 
spotrebiteľov, priemysel a príslušné 
orgány, a uľahčiť jednoduchý a rýchly 
zber údajov pre spotrebiteľov a MSP. 
Databáza môže byť príležitosťou pre 
priemysel na to, aby prispel k definovaniu 
a prehodnoteniu vykonávacích opatrení 
tým, že bude poskytovať aktualizované 
údaje, a môže sa využívať aj na 
uverejňovanie relevantných informácií, 
ktoré Komisia, členský štát alebo 
zainteresovaný subjekt považuje za 
mimoriadne významné pre túto smernicu 
a pre splnenie jej cieľov.
2. Databáza ekodizajnu umožňuje:
a) jednoduchý prístup pre spotrebiteľov, 
priemysel a príslušné orgány;
b) príslušné informácie o ekodizajne 
a výkone výrobkov poskytované podnikmi, 
ktoré treba zapísať do databázy;
c) jednoduché zapisovanie údajov 
a zrozumiteľnú interpretáciu výsledkov;
d) výpočet ekologických charakteristík 
výrobkov s využitím komerčne dostupných 
databáz materiálov a výrobkov.

Odôvodnenie

Zo skúseností vyplýva, že nie sú k dispozícii jasné a zrozumiteľné informácie o ekodizajnových 
výrobkoch. Navyše, súčasný proces vykonávacích/výrobkových štúdií je časovo náročný 
a nákladný, takže na schôdzach sa zúčastňuje len málo zainteresovaných. Predovšetkým MSP 
nie sú dostatočne zastúpené. Mala by sa vytvoriť online databáza ekodizajnu, ktorá umožní 
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poskytovanie jednoducho dostupných informácií o ekodizajnových výrobkoch a uľahčí rýchlu 
a flexibilnú účasť zainteresovaných.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do roku 2012 preskúma 
vhodnosť rozšírenia rozsahu pôsobnosti 
smernice na iné ako energeticky 
významné výrobky, účinnosť tejto 
smernice a jej vykonávacích opatrení, ako 
aj prah na vykonávacie opatrenia, 
mechanizmy dohľadu nad trhom 
a akúkoľvek relevantnú stimulovanú 
samoreguláciu po porade s konzultačným 
fórom uvedeným v článku 18 a podľa 
potreby predloží Európskemu parlamentu 
a Rade návrhy na zmenu a doplnenie tejto 
smernice.

Komisia najneskôr do 1. januára 2012
preskúma účinnosť tejto smernice a jej 
vykonávacích opatrení, ako aj prah na 
vykonávacie opatrenia, mechanizmy 
dohľadu nad trhom a akúkoľvek relevantnú 
stimulovanú samoreguláciu po porade 
s konzultačným fórom uvedeným 
v článku 18 a podľa potreby predloží
Európskemu parlamentu a Rade návrhy na 
zmenu a doplnenie tejto smernice
s cieľom:

- rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto smernice 
na výrobky, ktoré nie sú energeticky 
významné výrobky, ale ktoré majú veľký 
potenciál na zmenšenie ekologických 
vplyvov počas ich celého životné cyklu a 
na dosiahnutie zdrojovej a materiálovej 
účinnosti prostredníctvom lepšieho 
dizajnu,
- uvádzať výrobky s objemom odbytu 
v Spoločenstve nižším než 200 000 kusov 
na základe prahu ekologického vplyvu.
Komisia najneskôr do r. 2010 predloží 
zoznam prioritných výrobkov, ktoré treba 
regulovať do roku 2012, a to na základe 
súčasného ekologického vplyvu 
a očakávaných budúcich prínosov.
Prednosť budú mať najmä výrobky, ktoré 
budú mať vplyv na energetickú spotrebu a 
inú spotrebu zdrojov tak vo výrobe, ako aj 
pri používaní.

Odôvodnenie

Treba stanoviť jasný časový plán revízie smernice Komisiou, aby sa týkala všetkých výrobkov, 
a nenechať to len na hodnotení „vhodnosti rozšírenia na iné ako energeticky významné 
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výrobky“ v roku 2012 . Prepracovanie v roku 2012 sa musí týkať aj výrobkov s odbytom 
menším než 200 000 kusov, berúc do úvahy  životnosť výrobku a jeho vplyv na životné 
prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Príloha I – časť 1 – bod 1.3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) použitie látok klasifikovaných ako 
zdraviu nebezpečné a/alebo nebezpečné 
pre životné prostredie podľa smernice 
Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 
o aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa klasifikácie, balenia a označovania 
nebezpečných látok, a so zreteľom na 
právne predpisy o uvádzaní určitých látok 
na trh a ich používaní, napríklad 
smernice 76/769/EHS alebo 2002/95/ES,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Riadenie rizík chemických látok je primerane spracované v ustanoveniach REACH 
(nariadenie 1907/2006/ES). Nariadenie REACH je najsúhrnnejším a najnáročnejším 
nástrojom politiky v oblasti chemických látok na svete. Hlavným cieľom tohto nariadenia je 
zlepšenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečenstvami, ktoré 
môžu predstavovať riziká súvisiace s chemickými látkami. Opatreniam v rámci návrhu na 
ekologický dizajn, ktoré sa opakujú, nezodpovedajú alebo sú v rozpore s ustanoveniami 
REACH, treba zabrániť.
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