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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Obsah a cieľ
Cieľom návrhu, v znení zmien a doplnení uvedených nižšie, je nasmerovať spotrebiteľov 
k používaniu ekologických výrobkov a služieb prostredníctvom udeľovania environmentálnej 
značky, značky najvyššej kvality, najlepším výrobkom a službám na základe 
environmentálnych kritérií. Logo environmentálnej značky (kvet EÚ) by mali používať 
výrobcovia ako marketingový nástroj a malo by propagovať tieto výrobky a služby. Návrh 
nahrádza nariadenie (ES) č. 1980/2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní 
environmentálnej značky, ktoré dopláca na nízku informovanosť o značke a slabé využívanie 
zo strany priemyslu v dôsledku príliš byrokratického charakteru postupov a riadenia.

Hľadiská relevantné pre výbor ITRE
Revízia nariadenia o environmentálnej značke EÚ môže pozitívnym spôsobom ovplyvniť 
energetickú účinnosť a konkurencieschopnosť priemyslu v EÚ.

Po prvé revízia environmentálnej značky EÚ umožňuje zlepšiť systém stanovovania kritérií, 
ktorý predurčí, či EÚ pôjde cestou aktualizovaných a ambicióznych, avšak dosiahnuteľných, 
noriem energetickej účinnosti.

Po druhé revízia tohto systému môže existujúcim podnikom poskytnúť ďalšie príležitosti.
Podniky môžu využívať kvet EÚ ako účinný marketingový nástroj na celom vnútornom trhu 
a zároveň prispievať k udržateľnosti životného prostredia a uspokojiť spotrebiteľov, ktorí 
čoraz viac požadujú ekologickejšie výrobky a služby.

Existujúce nariadenie neprinieslo, bohužiaľ, uspokojivé výsledky. Spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko sa preto usiluje zabezpečiť, aby sa vytvorili silnejšie podnety 
pre podniky na zapojenie sa do dobrovoľného systému a aby sa odstránili všetky nepotrebné 
finančné a administratívne prekážky pre priemyselné odvetvie, avšak bez toho, aby to 
ohrozilo jeho dôveryhodnosť.

Berúc do úvahy predovšetkým tieto otázky sa spravodajca výboru požiadaného o stanovisko 
usiluje o zlepšenie nasledujúcich prvkov navrhovaného nariadenia.

Vyňatie potravín z rozsahu pôsobnosti nariadenia

Revidované nariadenie požaduje zahrnutie spracovaných potravín, zatiaľ čo kritériá 
udeľovania environmentálnej značky by sa mali týkať iba ich spracovania, dopravy a balenia.
Takýto krok by spôsobil vážne nezrovnalosti a zmiatlo by spotrebiteľov.

Po prvé navrhované uplatňovanie tohto nariadenia na obmedzenú časť potravinových 
výrobkov (spracované potraviny, produkty rybolovu, akvakultúru) by medzi nimi vytváralo 
svojvoľné rozdiely. Po druhé zameranie sa iba na spracovanie, dopravu a balenie určitej časti 
potravinových výrobkov by narušilo prístup založený na životnom cykle a opomenulo by fázu 
životného cyklu potravinárskych výrobkov, ktorá najviac vplýva na životné prostredie, 
konkrétne výrobu a spotrebu. Po tretie by takýto krok mohol viesť k zámene s právnymi 
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predpismi o organických potravinách. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto 
navrhuje, aby sa na úrovni EÚ samostatne pracovalo na požiadavkách označovania týkajúcich 
sa potravinových výrobkov, a to v súlade s existujúcimi právnymi predpismi EÚ 
o potravinách.

Zdôraznenie jasného prístupu životného cyklu pri stanovovaní kritérií

Pri vytváraní kritérií sa musí zohľadňovať celý životný cyklus výrobkov, aby sa vytvárali 
zmysluplné ekologické kritéria, ktoré umožnia nasmerovať spotrebiteľov k trvalo 
udržateľnejšej spotrebe a priemysel k trvalo udržateľnejším výrobným modelom.

Posilnenie uznávania environmentálnej značky EÚ

Najpálčivejší problém predstavuje nedostatočné uznávanie značky zo strany spotrebiteľov 
v EÚ. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa zvýšila informovanosť spotrebiteľov a výrobcov.
So zreteľom na zásadu subsidiarity nesú zodpovednosť za propagovanie systému 
environmentálnej značky členské štáty. Na úrovni EÚ však možno poskytnúť určité 
usmernenie s cieľom podnietiť proces vzájomného vzdelávania na propagáciu 
environmentálnej značky, predovšetkým vzhľadom na to, že vnútroštátne environmentálne 
značky sú v niektorých členských štátoch veľmi úspešné. Okrem toho verejný sektor môže 
zohrávať dôležitú úlohu pri propagovaní environmentálnych značiek tým, že ich zohľadní 
pri postupoch verejného obstarávania.

Keďže propagačné činnosti si vyžadujú primerané financovanie, časť príjmov získaných 
za registračné poplatky by sa mala investovať do propagácie environmentálnej značky. To 
urobí z tohto systému účinný marketingový nástroj a priláka viac výrobcov, aby využívali 
jeho výhody, čím sa zabezpečia ďalšie registračné poplatky.

Registračné poplatky

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh zrušiť súčasné ročné poplatky, ktoré 
vyberajú príslušné orgány od používateľov environmentálnej značky, ako významný krok 
pri zbavovaní systému byrokracie a znižovaní spoločností administratívneho zaťaženia.
Navrhuje, aby sa za registráciu vyberal poplatok až do výšky 1000 EUR v závislosti 
od veľkosti každého podniku a súčasne to, aby členské štáty v rámci podpory tohto systému 
nesmeli vyberať žiadne poplatky.

Posilňovanie dohľadu nad trhom

Dohľad nad trhom treba posilniť, predovšetkým s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky 
na spoločnom trhu. Mali by sa preto zaviesť opatrenia, ktorými sa v každom členskom štáte 
sprístupnia zdroje potrebné na zabezpečenie dohľadu nad trhom.

Transparentná a nediskriminačná registrácia

S cieľom zamedziť diskriminácii medzi výrobcami z EÚ a tretích krajín by sa mali uplatňovať 
rovnaké pravidlá registrácie na účely používania environmentálnej značky. To znamená, že 
výrobcovia, ktorí chcú používať environmentálnu značku, sa zaregistrujú v jednom 
z členských štátov, ktoré daný výrobok uviedli na trh. Konkrétne opatrenia by mali posilniť 
transparentnosť registrácie a zabrániť akejkoľvek prípadnej neistote spotrebiteľov.
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Rýchle rozšírenie skupín výrobkov

Nariadenie musí vytvoriť systém umožňujúci rýchle vytváranie kritérií pre zvýšený počet 
skupín výrobkov. Obmedzený počet skupín výrobkov predstavoval zjavnú prekážku širšieho 
vplyvu environmentálne j značky ako marketingového nástroja. Rozšírenie počtu skupín 
výrobkov teda umožní viacerým firmám, aby sa zapojili do tohto systému.

Na tento účel by sa mal vytvoriť pracovný plán a mali by sa stanoviť časové lehoty na jeho 
vykonávanie.
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko okrem toho navrhuje určité opatrenia, ktoré 
zaručia, že aby kritériá boli založené na vedeckých normách a aby zainteresované strany mali 
potrebnú kvalifikáciu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre priemysel, výskum 
a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V snahe zabrániť nadmernému nárastu 
počtu systémov environmentálneho 
označovania a podporiť lepšie 
environmentálne vlastnosti vo všetkých 
odvetviach, v ktorých je ekologický 
charakter výrobku faktorom spotrebiteľskej 
voľby, mala by sa rozšíriť možnosť 
využívania environmentálnej značky 
Spoločenstva. Je však potrebné zabezpečiť 
jednoznačné odlíšenie tohto nariadenia 
a nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28.
júna 2007 o ekologickej výrobe 
a označovaní ekologických produktov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) 
č. 2092/91.

(3) V snahe zabrániť nadmernému nárastu 
počtu systémov environmentálneho 
označovania a podporiť lepšie 
environmentálne vlastnosti vo všetkých 
odvetviach, v ktorých je ekologický 
charakter výrobku faktorom spotrebiteľskej 
voľby, mala by sa rozšíriť možnosť 
využívania environmentálnej značky 
Spoločenstva. Vzhľadom na osobitosti 
potravinových výrobkov by sa však tieto 
mali vyňať z rozsahu uplatňovania tohto 
nariadenia. Komisia by mala 
spolupracovať so všetkými 
zainteresovanými stranami vrátane 
vedeckej komunity, občianskej spoločnosti 
a priemyslu, aby uľahčila vypracovanie 
environmentálnej značky 
pre environmentálne vlastnosti 
spracovaných a nespracovaných 
potravinových výrobkov, ktorá by sa 
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vzťahovala na celý životný cyklus 
výrobku, so zreteľom na osobitosti 
potravín z hľadiska zdravia a výživy 
a berúc do úvahy existujúce a nové 
právne trendy v celej Európskej únii.

Odôvodnenie

Cieľom vyňatia potravín z existujúceho nariadenia je zabrániť konfliktom s platnými 
právnymi predpismi EÚ o potravinách, ako aj zneisteniu spotrebiteľa. Tento krok je tiež 
v súlade so zásadou životného cyklu, čo je ukazovateľ, ktorý má pre súčasné nariadenie 
rozhodujúci význam. Komisia uľahčí vypracovanie environmentálnej značky 
pre environmentálne vlastnosti spracovaných a nespracovaných potravinových výrobkov, 
ktorá by sa vzťahovala na celý životný cyklus výrobku, so zreteľom na osobitosti tejto skupiny 
výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Systém environmentálnej značky 
Spoločenstva je súčasťou politiky 
udržateľnej spotreby a výroby 
Spoločenstva, ktorej cieľom je zmiernenie 
negatívneho vplyvu spotreby a výroby na 
životné prostredie, zdravie a prírodné 
zdroje. Systém je určený na propagáciu 
výrobkov, ktoré sa vyznačujú veľmi 
dobrými environmentálnymi vlastnosťami, 
prostredníctvom používania 
environmentálnej značky. V tejto súvislosti 
je vhodné požadovať, aby kritériá, ktoré 
musia výrobky spĺňať, aby mohli byť 
označené environmentálnu značku, boli 
založené na najlepších environmentálnych 
vlastnostiach dosahovaných výrobkami na 
trhu Spoločenstva. Tieto kritériá by mali 
byť jednoducho pochopiteľné a použiteľné, 
a preto by mali byť obmedzené na 
najvýznamnejšie environmentálne vplyvy 
výrobkov.

(4) Systém environmentálnej značky 
Spoločenstva je súčasťou politiky 
udržateľnej spotreby a výroby 
Spoločenstva, ktorej cieľom je zmiernenie 
negatívneho vplyvu spotreby a výroby na 
životné prostredie, zdravie a prírodné 
zdroje. Systém je určený na propagáciu 
výrobkov, ktoré sa vyznačujú veľmi 
dobrými environmentálnymi vlastnosťami, 
prostredníctvom používania 
environmentálnej značky. V tejto súvislosti 
je vhodné požadovať, aby kritériá, ktoré 
musia výrobky spĺňať, aby mohli byť 
označené environmentálnu značku, boli 
založené na najlepších environmentálnych 
vlastnostiach dosahovaných výrobkami na 
trhu Spoločenstva. Tieto kritériá by mali 
byť jednoducho pochopiteľné a použiteľné 
a mali by byť založené na vedeckých 
dôkazoch s prihliadnutím na najnovší 
technologický vývoj. Tieto kritériá by mali 
byť trhovo orientované a obmedzené na 
najvýznamnejšie environmentálne vplyvy 
výrobkov počas ich celého životného 
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cyklu vrátane fázy výroby, používania 
a zastarania.

Odôvodnenie

Kritéria, ktoré sú výrobky povinné spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnou 
značkou, musia byť hodnoverné. Predpokladom toho je, aby sa opierali o spoľahlivý vedecký 
základ a pravidelne zohľadňovali aktuálny vedecký vývoj. Tieto kritéria musia tiež 
podľa možností prihliadať na všetky spotrebované zdroje a všetky environmentálne 
a zdravotné dôsledky, ktoré súvisia s celým životným cyklom výrobku (tovaru alebo služby).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Systém environmentálnej značky 
Spoločenstva by mal zohľadňovať 
súčasné právne predpisy Spoločenstva, 
aby sa predišlo rozdielnym prístupom 
k hodnoteniu bezpečnosti.

Odôvodnenie

Nariadenie o systéme environmentálnej značky Spoločenstva by nemalo viesť k tomu, aby 
Európske spoločenstvo prijalo odlišné prístupy k hodnoteniu bezpečnosti, nakladaniu 
s chemikáliami a ich použitiu, ktoré v súčasnosti pokrýva REACH a smernica týkajúca sa 
klasifikácie a označovania. Prednosť by mali mať súčasné právne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V snahe zjednodušiť systém 
environmentálnej značky Spoločenstva 
a znížiť administratívne zaťaženie v 
súvislosti s používaním environmentálnej 
značky by sa postupy posudzovania 
a overovania mali nahradiť registračným 
systémom.

(6) V snahe zjednodušiť systém 
environmentálnej značky Spoločenstva 
a znížiť administratívne zaťaženie v 
súvislosti s používaním environmentálnej 
značky by sa postupy posudzovania 
a overovania mali začleniť 
do harmonizovaného registračného 
systému, ktorý by sa mal uplatňovať 
v členských štátoch a príslušných 
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orgánoch.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby registračný systém dopĺňal postupy posudzovania a overovania s cieľom 
neobetovať dôveryhodnosť systému kvôli jeho flexibilite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Na zvýšenie využívania systému 
environmentálnej značky Spoločenstva pri 
budúcich revíziách tohto nariadenia bude 
potrebné prejsť jednoznačne od kritéria 
10 % výrobkov s najlepšími vlastnosťami 
k zavedeniu systému klasifikácie pre 
každú kategóriu výrobkov s cieľom 
pomôcť spotrebiteľom pri ich voľbe 
v prospech udržateľnej spotreby 
a vytvárať podnety pre výrobcov, aby 
neustále zlepšovali svoju ponuku.

Odôvodnenie

Systém 10 % výrobkov s najlepšími vlastnosťami sa nepovažuje za dostatočne účinný na to, 
aby sa dosiahlo skutočne široké využitie systému environmentálnej značky Spoločenstva.
Všetky výrobky zo všetkých skupín výrobkov by mali mať možnosť uchádzať sa o značku 
a uvádzať ju na výrobku, a označenie „A“, „B“ a „C“ by podľa systému klasifikácie určovalo 
ich environmentálne vlastnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Vzhľadom na zjednodušené postupy 
používania environmentálnej značky je 
vhodné stanoviť podmienky, za ktorých sa 
môže environmentálna značka používať, 
a aby sa zabezpečila zhoda s týmito 
podmienkami, malo by sa od príslušných 

(8) Vzhľadom na zjednodušené postupy 
používania environmentálnej značky je 
vhodné stanoviť podmienky, za ktorých sa 
môže environmentálna značka používať, 
a aby sa zabezpečila zhoda s týmito 
podmienkami, malo by sa od príslušných 
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orgánov požadovať vykonanie overenia 
a malo by sa zakázať používanie 
environmentálnej značky tam, kde neboli 
splnené podmienky na jej používanie.
Takisto je vhodné požadovať od členských 
štátov, aby ustanovili predpisy o sankciách 
platných v prípade porušenia tohto 
nariadenia a aby zabezpečili ich 
vykonávanie.

orgánov požadovať vykonanie overenia 
a malo by sa zakázať používanie 
environmentálnej značky tam, kde neboli 
splnené podmienky na jej používanie.
Takisto je vhodné požadovať od členských 
štátov, aby ustanovili predpisy o sankciách 
platných v prípade porušenia tohto 
nariadenia a aby zabezpečili ich 
vykonávanie. Na tento účel členské štáty 
zabezpečia, aby sa príslušným orgánom 
poskytli všetky nevyhnutné finančné 
prostriedky a ľudské zdroje.

Odôvodnenie

Riadne fungovanie príslušných orgánov závisí do veľkej miery od dostupných zdrojov 
poskytnutých členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Je potrebné zvyšovať informovanosť
verejnosti o environmentálnej značke 
Spoločenstva prostredníctvom 
propagačných akcií, aby boli spotrebitelia 
informovaní o zmysle značky a aby mali 
možnosť uskutočňovať informovanú 
voľbu.

(9) Treba informovať verejnosť a
zvyšovať povedomie verejnosti 
o environmentálnej značke Spoločenstva 
prostredníctvom propagačných akcií, aby 
boli spotrebitelia informovaní o zmysle 
značky a aby mali možnosť uskutočňovať 
informovanú voľbu. Príjmy získané 
z poplatkov za žiadosť o registráciu, ktoré 
sa účtujú podľa tohto nariadenia, by sa 
mali v prvom rade využiť 
na marketingové účely.

Odôvodnenie

Je zrejmé, že jedným z hlavných nedostatkov súčasného systému je nepostačujúca 
informovanosť spotrebiteľov vyplývajúca zo slabého marketingu. Je preto dôležité, aby sa 
značný objem finančných prostriedkov vyčlenil na tento účel. Treba informovať verejnosť a 
zvyšovať povedomie verejnosti o environmentálnej značke Spoločenstva prostredníctvom 
propagačných akcií, aby boli spotrebitelia informovaní o zmysle značky a aby mali možnosť 
uskutočňovať informovanú voľbu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Systém environmentálnej značky 
Spoločenstva by mal zohľadňovať 
súčasné právne predpisy Spoločenstva, 
aby sa predišlo rozdielnym prístupom 
a zvyšovaniu administratívneho zaťaženia 
podnikov. Mala by sa preto posilniť 
súčinnosť medzi rôznymi politickými 
nástrojmi týkajúcimi sa výrobkov, aby sa 
zabezpečil harmonizovaný rámec, 
v ktorom sa kritéria prezentujú.

Odôvodnenie

Keďže environmentálna značka predstavuje iba časť Akčného plánu pre trvalo udržateľnú 
výrobu a spotrebu, je výsostne dôležité, aby sa zabezpečila súčinnosť s ďalšími opatrenia 
plánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9b) Keďže malé podniky majú často 
problémy s osvojením si nových pravidiel 
a noriem, mali by informačné kancelárie, 
ktoré budú zriadené v rámci 
nadchádzajúcej iniciatívy Small Business 
Act mať za úlohu aj poskytovanie 
informácií o systéme environmentálnej 
značky.

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia záležitostí v prospech MSP je dôležité prepojiť systém 
environmentálnej značky a iniciatívu Small Business Act.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9c) Rôzne systémy environmentálnych 
značiek si vždy vyžadujú dodatočné úsilie, 
najmä zo strany malých podnikov, a preto 
by sa Komisia mala aktívne pričiniť 
o aproximáciu rôznych systémov 
označovania,

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zohľadniť administratívne zaťaženie MSP a primerane sa usilovať o jeho 
maximálne zníženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V snahe uľahčiť obchodovanie 
s výrobkami označenými 
environmentálnou značkou na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni 
Spoločenstva a zabrániť zneisteniu 
spotrebiteľov, je takisto potrebné zvýšiť 
zhodu medzi systémom environmentálnej 
značky Spoločenstva a vnútroštátnymi 
systémami environmentálnych značiek 
v Spoločenstve.

(10) V snahe uľahčiť obchodovanie s 
výrobkami označenými environmentálnou 
značkou na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni Spoločenstva a zabrániť zneisteniu 
spotrebiteľov je takisto potrebné zvýšiť 
súlad medzi systémom environmentálnej 
značky Spoločenstva a vnútroštátnymi 
systémami environmentálnych značiek 
v Spoločenstve, a vytvoriť oficiálnu 
internetovú stránku EÚ, na ktorej by boli 
na účely informovania spotrebiteľov 
zhrnuté všetky informácie a postupy 
týkajúce sa označovania 
environmentálnou značkou EÚ. 
Koexistencia týchto systémov by mala 
viesť k situácii prospešnej pre obe značky 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov. Okrem toho by mal systém 
environmentálnej značky Spoločenstva 
propagovať výrobky označené 
environmentálnou značkou 
na vnútroštátnych trhoch a mal by 
uľahčovať vstup výrobkov označených 
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environmentálnou značkou na trhy 
v ďalších členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o potravinové výrobky podľa 
toho, ako sú vymedzené v článku 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002, toto nariadenie sa 
uplatňuje len na spracované potraviny a 
na výrobky rybného hospodárstva a 
akvakultúry.

Toto nariadenie sa neuplatňuje na
potravinové výrobky vymedzené v článku 
2 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002.

Odôvodnenie

Cieľom vyňatia potravín z existujúceho nariadenia je zabrániť konfliktom s platnými 
právnymi predpismi EÚ o potravinách, ako aj zneisteniu spotrebiteľa. Tento krok je tiež 
v súlade so zásadou životného cyklu, čo je ukazovateľ, ktorý má pre súčasné nariadenie 
rozhodujúci význam. Komisia uľahčí vypracovanie environmentálnej značky 
pre environmentálne vlastnosti spracovaných a nespracovaných potravinových výrobkov, 
ktorá by sa vzťahovala na celý životný cyklus výrobku, so zreteľom na osobitosti tejto skupiny 
výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát vymenuje orgán 
alebo orgány (ďalej len „príslušný orgán“ 
alebo „príslušné orgány“) zodpovedné za 
vykonávanie úloh ustanovených v tomto 
nariadení a zabezpečí, aby bol/boli 
funkčné. V prípade vymenovania viac ako 
jedného príslušného orgánu príslušný 
členský štát vymedzí jednotlivé právomoci 
takýchto orgánov a požiadavky na 
koordináciu, ktoré sú pre ne platné.

1. Každý členský štát vymenuje orgán 
alebo orgány (ďalej len „príslušný orgán“ 
alebo „príslušné orgány“) zodpovedné za 
vykonávanie úloh ustanovených v tomto 
nariadení a zabezpečí, aby boli funkčné, 
pričom ich vybaví všetkými potrebnými 
finančnými prostriedkami a ľudskými 
zdrojmi. V prípade vymenovania viac ako 
jedného príslušného orgánu príslušný 
členský štát vymedzí jednotlivé právomoci 
takýchto orgánov a požiadavky na 
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koordináciu, ktoré sú pre ne platné.

Odôvodnenie

Riadne fungovanie príslušných orgánov závisí do veľkej miery od dostupných zdrojov 
poskytnutých členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Environmentálne vlastnosti výrobkov sa 
určujú na základe výrobkov s najlepšími 
environmentálnymi vlastnosťami na trhu 
Spoločenstva. V tejto súvislosti sa 
posudzujú najvýznamnejšie vedecky 
dokázané environmentálne vplyvy počas 
celého životného cyklu výrobkov, ktoré 
môžu zahŕňať vplyv na zmenu klímy, 
vplyv na prírodu a biodiverzitu, spotrebu 
energie a zdrojov, vytváranie odpadu, 
emisie do všetkých zložiek životného 
prostredia, znečistenie prostredníctvom 
fyzických účinkov a používanie a 
vypúšťanie látok, ktoré predstavujú možné 
riziko pre životné prostredie v zmysle 
právnych predpisov Spoločenstva.
Súčasné kritériá pre environmentálnu 
značku pre rôzne skupiny výrobkov sa 
preskúmajú do ... *, aby sa zabezpečilo, že 
sú v plnom súlade s prístupom založeným 
na životnom cykle uvedeným v tomto 
článku.

2. Environmentálne vlastnosti výrobkov sa 
určujú na základe výrobkov s najlepšími 
environmentálnymi vlastnosťami na trhu 
Spoločenstva. V tejto súvislosti sa 
posudzujú najvýznamnejšie 
environmentálne vplyvy počas životného 
cyklu výrobkov, predovšetkým vplyv na 
zmenu klímy, vplyv na prírodu 
a biodiverzitu, spotreba energie a zdrojov, 
vytváranie odpadu, emisie do všetkých 
zložiek životného prostredia, znečistenie 
prostredníctvom fyzických účinkov 
a používanie a vypúšťanie nebezpečných
látok.

* 18 mesiacov odo dňa prijatia tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Súčasné kritériá pre environmentálnu značku pre skupiny výrobkov vo väčšine prípadov 
nezohľadňujú skutočný prístup založený na životnom cykle tak, ako je opísaný v tomto článku.
V odôvodnení 4) sa okrem toho vyžaduje, aby sa kritériá obmedzovali iba na najvýznamnejšie 
environmentálne vplyvy výrobkov. Komisia musí preto nutne preskúmať súčasné kritériá pre 
všetky skupiny výrobkov, aby sa zabezpečil ich súlad s týmito prístupmi a zásadami. Súčasné 
právne predpisy, napr. REACH, náležite pokrývajú manažment rizika spojeného s chemickými 
látkami a sú okrem iného zamerané na zníženie ich environmentálneho vplyvu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Kritériami environmentálnej značky sa 
ustanovujú environmentálne požiadavky, 
ktoré výrobok musí spĺňať, aby mohol byť 
označený environmentálnou značkou.

3. Kritériami environmentálnej značky sa 
ustanovujú environmentálne požiadavky, 
ktoré výrobok musí spĺňať počas svojho 
celého životného cyklu, aby mohol byť 
označený environmentálnou značkou, 
s prihliadnutím na najnovší vedecký 
vývoj, ako aj technickú a hospodársku 
realizovateľnosť prispôsobení potrebných 
na zosúladenie s požiadavkami v rámci 
primeranej doby.

Odôvodnenie

Kritéria, ktoré sú výrobky povinné spĺňať, aby mohli niesť environmentálnu značku, musia byť 
hodnoverné. Predpokladom toho je, aby sa opierali o spoľahlivý vedecký základ a pravidelne 
zohľadňovali aktuálny vedecký vývoj. Tieto kritéria musia tiež podľa možností prihliadať 
na všetky spotrebované zdroje a všetky environmentálne a zdravotné dôsledky, ktoré súvisia 
s celým životným cyklom výrobku (tovaru alebo služby).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Kritériá environmentálnej značky 
zohľadňujú kritériá stanovené pre iné 
environmentálne značky v prípade, že pre 
danú skupinu výrobkov existujú.

6. Kritériá environmentálnej značky 
zohľadňujú kritériá stanovené pre iné 
environmentálne značky v prípade, že pre 
danú skupinu výrobkov existujú, aby sa
posilnila súčinnosť. V prípade výrobkov, 
na ktoré sa vzťahujú existujúce právne 
predpisy Spoločenstva o označovaní, 
kritéria environmentálnej značky 
za každých okolností zodpovedajú 
najvyšším environmentálnym 
požiadavkám.
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Odôvodnenie

Environmentálna značka je ocenením najvyššej kvality. V dôsledku toho, hoci je žiaduce 
zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu zohľadnením kritérií, ktoré už boli 
stanovené v rámci platných právnych predpisov, je tiež dôležité, aby tieto kritéria zodpovedali 
najvyšším environmentálnym požiadavkám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po konzultácii s EUEB členské štáty, 
príslušné orgány a ďalšie zainteresované 
subjekty môžu začať a viesť vypracovanie 
alebo revíziu kritérií pre environmentálnu 
značku.

Po konzultácii s EUEB členské štáty, 
príslušné orgány a ďalšie zainteresované 
subjekty môžu začať a viesť vypracovanie 
alebo revíziu kritérií pre environmentálnu 
značku pri zachovaní neutrality, 
objektivity a zohľadnení vyváženého 
prístupu k tomuto odvetviu.

Odôvodnenie

Kritéria environmentálnej značky sa musia dostatočne orientovať na trh, aby umožnili 
úspešné šírenie výrobkov a služieb s najlepšími environmentálnymi vlastnosťami na trhu 
Spoločenstva. Tento cieľ možno dosiahnuť spravodlivým a transparentnými postupom 
za účasti všetkým zainteresovaných strán a pri zohľadnení názorov tohto odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade, ak sa ustanovujú kritériá pre 
spracované potraviny iné výrobky 
akvakultúry, tieto kritériá sa vzťahujú len 
na spracovanie, dopravu alebo balenie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom vyňatia potravín z existujúceho nariadenia je zabrániť konfliktom s platnými 
právnymi predpismi EÚ o potravinách, ako aj zneisteniu spotrebiteľa. Tento krok je tiež 
v súlade so zásadou životného cyklu, čo je ukazovateľ, ktorý má pre súčasné nariadenie 
rozhodujúci význam. Komisia uľahčí vypracovanie environmentálnej značky 
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pre environmentálne vlastnosti spracovaných a nespracovaných potravinových výrobkov, 
ktorá by sa vzťahovala na celý životný cyklus výrobku, so zreteľom na osobitosti tejto skupiny 
výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a
Pracovný plán

1. Po predchádzajúcej konzultácii 
s EUEB Komisia vytvorí a zverejní 
pracovný plán pre environmentálne 
značky Spoločenstva do jedného roka 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.
2. Pracovný plán bude obsahovať 
stratégiu vypracovania systému 
environmentálnej značky, ako aj neúplný 
zoznam výrobkov, ktoré sa budú 
považovať za priority pre činnosť 
Spoločenstva.
3. Pracovný plán sa bude pravidelne 
prehodnocovať.

Odôvodnenie

Pracovný plán uľahčí spoluprácu Komisie s EUEB a súčasne zabezpečí zavedenie 
strategického rozhodovania a plánovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Po konzultácii s EUEB prijme Komisia 
opatrenia na ustanovenie špecifických 
kritérií environmentálnej značky pre 
jednotlivé skupiny výrobkov.

1. Komisia prijme opatrenia na 
ustanovenie špecifických kritérií 
environmentálnej značky pre jednotlivé 
skupiny výrobkov.
Návrh kritérií pre environmentálnu 
značku sa vypracuje v súlade s postupom 
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stanoveným v prílohe I a so zreteľom 
na pracovný plán uvedený v článku 7a.
Najneskôr do troch mesiacov 
po predložení záverečnej správy uvedenej 
v bode 3 časti A prílohy I Komisii sa 
uskutoční konzultácia s EUEB 
o dokumente obsahujúcom navrhované 
kritéria. Komisia poskytne dokumentáciu 
a dôvody, ktoré viedli k akýmkoľvek 
zmenám kritérií predložených 
v záverečnej správe.
Najneskôr do troch mesiacov 
po konzultácii s EUEB Komisia predloží 
návrhy kritérií pre environmentálnu 
značku výboru zriadenému 
podľa článku 16 a následne prijme 
opatrenia na vytvorenie konkrétnych 
kritérií pre environmentálnej značku 
v prípade každej skupiny výrobkov.
Komisia zohľadní pripomienky EUEB 
a poskytne dokumentáciu a dôvody, ktoré 
viedli k akýmkoľvek zmenám návrhu 
po konzultácii s EUEB.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu menej 
podstatných prvkov tohto nariadenia jeho 
doplnením sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
16 ods. 2.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu menej 
podstatných prvkov tohto nariadenia jeho 
doplnením sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
16 ods. 2.

Odôvodnenie

Cieľom stanovenia lehôt je riešiť neschopnosť útvarov Komisie dosiahnuť v rámci vnútorných 
konzultácií okamžité dohody o stanovení alebo revízii kritérií environmentálnej značky. To má 
zásadný význam preto, aby navrhované nariadenie mohlo začleniť ďalšie kategórie výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) v prípade potreby určí tri kľúčové 
environmentálne vlastnosti, ktoré sa uvedú
na environmentálnej značke;

b) v prípade potreby určí tri kľúčové 
environmentálne vlastnosti, ktoré sa môžu 
uviesť na environmentálnej značke;
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Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité, aby sa stanovil mechanizmus, s cieľom brať do úvahy neustále 
zlepšovanie výrobkov aj počas obdobia platnosti kritérií pre environmentálnu značku.
V súčasnosti sú kritériá stanovené na dlhé obdobia (napr. 3 roky) a sú nepružné. Je zložité 
uskutočniť dokonca aj nepatrené zmeny s cieľom zahrnúť nové udržateľnejšie zložky 
a prispôsobiť sa technickému pokroku bez toho, aby nebolo nutné opakovať celý postup 
žiadosti o environmentálnu značku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) špecifikuje obdobie platnosti kritérií 
a požiadaviek na posudzovanie.

c) špecifikuje obdobie platnosti kritérií 
a požiadaviek na posudzovanie, kratšie 
ako dva roky.

Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité, aby sa stanovil mechanizmus, s cieľom brať do úvahy neustále 
zlepšovanie výrobkov aj počas obdobia platnosti kritérií pre environmentálnu značku.
V súčasnosti sú kritériá stanovené na dlhé obdobia (napr. 3 roky) a sú nepružné. Je zložité 
uskutočniť dokonca aj nepatrené zmeny s cieľom zahrnúť nové udržateľnejšie zložky 
a prispôsobiť sa technickému pokroku bez toho, aby nebolo nutné opakovať celý postup 
žiadosti o environmentálnu značku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) spresní maximálnu mieru zmeny 
výrobku, ktorá je povolená v období 
platnosti kritérií.

Odôvodnenie

Je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby kritériá disponovali určitou mierou pružnosti a aby sa 
nemuseli opätovne preformulovať vždy, keď dôjde k malej zmene v skupine výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Aby mohli používať environmentálnu 
značku, musia byť výrobcovia, 
dovozcovia, poskytovatelia služieb, 
veľkoobchodníci alebo maloobchodníci, 
ktorí ju chcú používať, zaregistrovaní 
jedným z príslušných orgánov uvedených 
v článku 4 v súlade s týmito pravidlami:

1. Aby mohli používať environmentálnu 
značku, musia byť výrobcovia, 
dovozcovia, poskytovatelia služieb, 
veľkoobchodníci alebo maloobchodníci, 
ktorí ju chcú používať, zaregistrovaní 
jedným z príslušných orgánov uvedených v 
článku 4 v ktoromkoľvek členskom štáte, v 
ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol 
uvedený na trh.

(a) v prípade, že výrobok pochádza z 
jediného členského štátu, vykoná jeho 
registráciu príslušný orgán daného 
členského štátu;
b) v prípade, že výrobok v rovnakej 
podobe pochádza z viacerých členských 
štátov, môže jeho registráciu vykonať 
príslušný orgán jedného z daných 
členských štátov;
c) v prípade, že výrobok pochádza z tretej 
krajiny, vykoná jeho registráciu príslušný 
orgán ktoréhokoľvek členského štátu, v 
ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol 
uvedený na trh.
Environmentálna značka má jednu z podôb 
zobrazených v prílohe II.

Environmentálna značka má jednu z podôb 
zobrazených v prílohe II.

Environmentálna značka sa môže používať 
len v súvislosti s registrovanými 
výrobkami, ktoré spĺňajú kritériá pre 
environmentálnu značku platné pre 
príslušné výrobky.

Environmentálna značka sa môže používať
len v súvislosti s registrovanými 
výrobkami, ktoré spĺňajú kritériá pre 
environmentálnu značku platné pre 
príslušné výrobky.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušiť registráciu tým, že sa 
uvedie, že (bez ohľadu na krajinu pôvodu výrobku) zaregistrovať sa treba u príslušného 
orgánu v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na 
trh. Návrh Komisie zvýhodňuje výrobky z tretích krajín v porovnaní s výrobkami z EÚ. Zatiaľ 
čo pri výrobkoch z tretích krajín môže ich registráciu vykonať príslušný orgán v ktoromkoľvek 
členskom štáte, v ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na trh, registrácia výrobkov 
z EÚ sa musí vykonať v členskom štáte, z ktorého výrobok pochádza. Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh umožní napraviť danú odchýlku a uplatňovať rovnaký prístup ku všetkým 
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výrobkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušný orgán, ktorému sa predkladá 
žiadosť o registráciu, môže za spracovanie 
registrácie účtovať poplatok do výšky 200
EUR. Ak sa účtuje poplatok, je používanie 
environmentálnej značky podmienené 
včasným zaplatením poplatku.

3. Príslušný orgán, ktorému sa predkladá 
žiadosť o registráciu, môže za spracovanie 
registrácie účtovať poplatok do výšky 1000 
EUR v závislosti od veľkosti podniku.
Tento poplatok je založený na:

a) nákladoch vzniknutých v súvislosti 
s poskytovaním informácií a pomoci 
podnikom zo strany príslušných orgánov a
b) nákladoch súvisiacich so správou 
procesu zápisu do registra.
Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že 
v rámci podpory tohto systému nebudú 
účtovať žiadne poplatky. Ak sa účtuje 
poplatok, je používanie environmentálnej 
značky podmienené včasným zaplatením 
poplatku.

Odôvodnenie

Navrhovaný poplatok vo výške 200 EUR je nepochybne príliš nízky a nemôže pokryť ani 
náklady na registráciu. Nie je ani spravodlivý, pretože všetky podniky posudzuje rovnako 
bez ohľadu na ich veľkosť. Napokon, členské štáty pripravuje o zdroj príjmu, ktorý by sa 
mohol použiť na propagáciu environmentálnej značky a všeobecne na zachovanie tohto 
systému. Malo by sa ponechať na členské štáty, aby prijali nákladovo účinnú výšku poplatku, 
alebo aby žiadateľov tejto povinnosti úplne zbavili.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Do dvoch mesiacov od doručenia 
žiadosti o registráciu skontroluje dotknutý 
príslušný orgán dokumentáciu uvedenú v 
odseku 2.

4. Do dvoch mesiacov od doručenia 
žiadosti o registráciu overí dotknutý 
príslušný orgán dokumentáciu uvedenú v 
odseku 2, ako aj skutočnosť, či výrobok 
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spĺňa kritéria prijaté Komisiou 
podľa článku 8.

Pokiaľ je dokumentácia kompletná, 
príslušný orgán pridelí každému výrobku 
registračné číslo.

Pokiaľ je dokumentácia kompletná, 
výrobok spĺňa kritéria a registrácia je 
v súlade s požiadavkami posudzovania 
a overovania, príslušný orgán pridelí 
každému výrobku registračné číslo.

Odôvodnenie

Jednou z hlavných výhod existujúceho nariadenia je vysoká miera dôveryhodnosti, ktorá by 
sa nemala ohroziť zrušením postupov posudzovania a overovania pred udelením 
environmentálnej značky z dôvodu väčšej pružnosti. To sa doposiaľ zaručilo prostredníctvom 
overenia treťou osobou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Príslušný orgán, ktorý zaregistroval 
výrobok, oznámi Komisii každú 
registráciu. Komisia zriadi spoločný 
register a pravidelne ho aktualizuje.
Register bude prístupný verejnosti.

6. Príslušný orgán, ktorý zaregistroval 
výrobok, oznámi Komisii každú 
registráciu. Komisia zriadi spoločný 
register a pravidelne ho aktualizuje.
Register bude prístupný verejnosti na 
internetovom portáli venovanom 
environmentálnej značke.

Odôvodnenie

Širšie uznávanie environmentálnej značky možno dosiahnuť prostredníctvom 
transparentnosti, zviditeľňovania a dostupnosti informácií na ľahko používateľnom 
internetovom portáli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Environmentálna značka sa môže 
používať na registrovaných výrobkoch a na 
súvisiacich propagačných materiáloch.

7. Environmentálna značka sa môže 
používať na registrovaných výrobkoch a na 
súvisiacich propagačných materiáloch.
Miesto, kde je uvedená environmentálna 
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značka, je dobre viditeľné a definuje 
príslušný výrobok, aj keď je zakúpený 
spolu s inými výrobkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. Ak sa environmentálna značka použije 
na spracovaných potravinách iných, akú 
sú výrobky akvakultúry, ktoré nespĺňajú 
požiadavky uvedené v nariadení (ES) 
č. 834/2007, na rovnakom viditeľnom 
mieste sa doplní označením toho, že 
značka sa týka len výsledkov spracovania, 
dopravy alebo balenia výrobku v oblasti 
životného prostredia.

vypúšťa sa

Prvý odsek sa vzťahuje aj na spracované 
potraviny označené v súlade s článkom 24 
nariadenia (ES) č. 834/2007.

Odôvodnenie

Cieľom vyňatia potravín z existujúceho nariadenia je zabrániť konfliktom s platnými 
právnymi predpismi EÚ o potravinách, ako aj zneisteniu spotrebiteľa. Tento krok je tiež 
v súlade so zásadou životného cyklu, čo je ukazovateľ, ktorý má pre súčasné nariadenie 
rozhodujúci význam. Komisia uľahčí vypracovanie environmentálnej značky 
pre environmentálne vlastnosti spracovaných a nespracovaných potravinových výrobkov, 
ktorá by sa vzťahovala na celý životný cyklus výrobku, so zreteľom na osobitosti tejto skupiny 
výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány, ktoré zaregistrovali 
výrobok, uskutočňujú overovanie 
pravidelne alebo na základe sťažnosti v 
prípade registrácii, ktoré im boli 
predložené. Takéto overovanie môže mať 

2. Príslušné orgány, ktoré zaregistrovali 
výrobok, uskutočňujú overovanie 
pravidelne alebo na základe sťažnosti v 
prípade registrácii, ktoré im boli 
predložené. Takéto overovanie môže mať 
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podobu náhodných kontrol na mieste. podobu náhodných kontrol na mieste.
Komisia zabezpečí, aby príslušné orgány 
pravidelne vykonávali náhodné kontroly.
Členské štáty poskytnú príslušným 
orgánom všetky prostriedky potrebné 
na vykonávanie takýchto kontrol.

Odôvodnenie

Riadne fungovanie príslušných orgánov závisí do veľkej miery od dostupných zdrojov 
poskytnutých členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10a
Malé a stredné podniky

Komisia v záujme ochrany malých 
a stredných podnikov
a) zabezpečí, aby informačné kancelárie, 
ktoré sa majú zriadiť v rámci 
nadchádzajúcej iniciatívy Small Business 
Act, mali za úlohu aj poskytovanie 
informácií o systéme environmentálnej 
značky;
b) aktívne podporuje aproximáciu a , 
podľa možnosti, zlučovanie rôznych 
systémov označovania.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zohľadniť administratívne zaťaženie MSP a primerane sa usilovať o jeho 
maximálne zníženie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Koexistencia environmentálnej značky 
Spoločenstva s vnútroštátnymi systémami 
environmentálnych značiek sa zaručí 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov. Okrem toho systém 
environmentálnej značky Spoločenstva 
môže propagovať výrobky označené 
environmentálnou značkou 
na príslušných národných trhoch a môže 
uľahčovať vstup výrobkov označených 
environmentálnou značkou na trhy 
v ďalších členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty a Komisia budú v spolupráci 
s EUEB propagovať používanie 
environmentálnej značky Spoločenstva 
prostredníctvom činností na zvýšenie 
informovanosti a informačných kampaní 
pre spotrebiteľov, výrobcov, verejných 
obstarávateľov, obchodníkov, 
maloobchodníkov a širokú verejnosť, čím 
podporujú rozvoj tohto systému.

Členské štáty a Komisia budú v spolupráci 
s EUEB propagovať používanie 
environmentálnej značky Spoločenstva 
prostredníctvom činností na zvýšenie 
informovanosti, informačných kampaní pre 
spotrebiteľov, výrobcov, verejných 
obstarávateľov, obchodníkov, 
maloobchodníkov a širokú verejnosť 
a šírenia informácií získaných 
z internetového portálu venovanému 
environmentálnej značke, čím podporujú 
rozvoj tohto systému. Zatiaľ čo marketing 
systému environmentálnej značky zostáva 
v právomoci členských štátov, aby lepšie 
odrážal preferencie spotrebiteľov 
v každom z nich, vypracuje sa spoločný 
marketingový posudok, ktoré by poskytol 
návod a koordináciu, presadzoval výmenu 
osvedčených postupov a vypracoval 
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konkrétny plán činnosti na úrovni 
Spoločenstva.
Verejný sektor by sa mal viac zapojiť 
do propagácie environmentálnej značky, 
a to ako vedúci činiteľ, ktorý je príkladom 
pri plnení environmentálnych cieľov 
Spoločenstva, a tiež ako spotrebiteľ. 
Z tohto dôvodu, keď inštitúcie 
Spoločenstva a vnútroštátne orgány 
verejnej moci nakupujú formou verejného 
obstarávania výrobky, v prípade ktorých 
existujú kritéria pre environmentálnu 
značku, musia tieto výrobky spĺňať aspoň 
minimálne požiadavky systému 
environmentálnej značky Spoločenstva.

Odôvodnenie

Marketingové kampane by sa mali prispôsobiť konkrétnym potrebám každého trhu, aby boli 
účinnejšie. Verejné obstarávanie môže byť veľmi účinným nástrojom pri propagovaní 
výrobkov označených environmentálnou značkou, pretože nielen umožní členským štátom, aby 
išli spotrebiteľom príkladom, ale tiež poskytne rozhodujúci podnet dopytu trhu 
po ekologických výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha I  bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vypracuje sa používateľská príručka s 
pokynmi na používanie kritérií pre 
environmentálnu značku zo strany 
orgánov, ktoré zadávajú verejné zákazky.

Vypracuje sa používateľská príručka 
preložená do všetkých úradných jazykov 
Spoločenstva s pokynmi na používanie 
kritérií pre environmentálnu značku zo 
strany orgánov, ktoré zadávajú verejné 
zákazky.

Poznámka: Komisia poskytne vzory 
používateľskej príručky pre žiadateľov 
a príslušné orgány, ako aj používateľskej 
príručky pre orgány, ktoré zadávajú 
verejné zákazky

Poznámka: Komisia poskytne vzory 
používateľskej príručky preložené 
do všetkých úradných jazykov 
Spoločenstva pre žiadateľov a príslušné 
orgány, ako aj používateľskej príručky pre 
orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky

Odôvodnenie

Preklad používateľskej príručky a jej vzorov uľahčí postup prekladania žiadostí, ktorý 
podniky musia podstúpiť, aby získali environmentálnu značku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 4a (nový) (na konci prílohy II)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

O údajoch na environmentálnej značke 
rozhodnú príslušné orgány každého 
členského štátu, pričom údaje sú uvedené 
v úradnom jazyku alebo v úradných 
jazykoch daného členského štátu tak, aby 
znenie zodpovedalo originálu v angličtine.
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