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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Všeobecným cílem nařízení o systému ekoznačky Společenství je podporovat udržitelnou 
výrobu a spotřebu produktů a udržitelné poskytování a využívání služeb. Účelem 
dobrovolného systému ekoznačky je směrovat spotřebitele k nejlepším produktům a službám 
na trhu. Navrhovatelka tohoto stanoviska vítá návrh Komise na revizi systému ekoznačky
i její úsilí o řešení nedostatků současného systému. 

Ekoznačka je součástí akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou 
průmyslovou politiku. Mimo to, že zdůrazňuje všeobecný význam tohoto akčního plánu, 
navrhovatelka rovněž plně podporuje obecné cíle návrhu týkajícího se ekoznačky. V této 
souvislosti jsou vítány snahy o posílení současného systému snížením jeho nákladů
a byrokracie, i jeho větší propagací. Důležité je také podporovat harmonizaci s jinými 
systémy ekoznaček, aby byla zajištěna jednotnost a zabránilo se tříštění v rámci vnitřního 
trhu. 

Navrhovatelka vítá zrušení ročních poplatků, což je obzvláště důležité z hlediska MSP. Stejně 
tak podstatné je zavedení vzoru pro dokumenty o kritériích s cílem učinit tyto dokumenty 
vstřícnější k uživatelům. Navrhovatelka by ovšem ráda zdůraznila, že nestačí zrevidovat 
„formální stránku“ kritérií, aniž by byl zrevidován jejich skutečný obsah. 

Revize systému ekoznačky se nicméně jeví jako převážně administrativní a procedurální 
opatření, které se nezabývá nedostatky v principech, o něž se opírají současná kritéria 
stanovená pro produkty s ekoznačkou. Ve většině případů se v současných kritériích neodráží 
přístup vycházející z reálného životního cyklu. Navrhovatelka je toho názoru, že kritéria by se 
neměla zabývat pouze konečnými produkty, ale i takovými otázkami, jako je výrobní proces, 
spotřební zvyklosti, chování spotřebitelů a změna klimatu. Je tudíž nezbytné zásadním 
způsobem přezkoumat současná kritéria pro produkty tak, aby odrážela širší hledisko 
udržitelnosti a reálného životního cyklu. Důležité je, aby byl systém ekoznačky v souladu
s platnými právními předpisy EU (REACH, nařízení o klasifikaci a označování) a aby 
neusiloval o přijetí rozdílných přístupů. Dále je nanejvýš podstatné, aby vypracování kritérií 
bylo založeno na vědeckých důkazech.

Zdá se, že projednávaný návrh zvýhodňuje produkty pocházející ze zemí mimo EU ve 
srovnání s produkty z EU. Zatímco první zmíněné produkty mohou být registrovány
u příslušného subjektu v kterémkoliv ze členských států, ve kterých výrobek má být nebo již 
byl uveden na trh, druhé zmíněné produkty musí být registrovány v tom členském státě,
z něhož pochází. 

Navrhovatelka s politováním konstatuje, že ačkoliv Komise navrhuje rozšířit systém 
ekoznačky na omezenou skupinu potravin a nápojů, jejím záměrem je zohlednit pouze 
několik vymezených fází životního cyklu těchto produktů, totiž zpracování, přepravu a balení. 
Závažný dopad potravin a nápojů na životní prostředí vzniká ve fázi zemědělské výroby a ve 
fázi spotřeby a je nepochopitelné, že obě tyto významné fáze životního cyklu těchto produktů 
nejsou součástí hodnocení Komise. Stejně tak je nepochopitelné, proč by zpracované 
potraviny měly patřit do systému ekoznačky a proč by čerstvé potraviny z něho měly být 



PE415.324v02-00 4/13 AD\764126CS.doc

CS

vyloučeny. Navrhovatelka se proto domnívá, že současné vynětí veškerých potravin a nápojů
z působnosti nařízení by mělo být zachováno.

V současné době se příslušné orgány ve svém přístupu a způsobu výkladu značně liší, což 
vede ke tříštění vnitřního trhu. Je tudíž důležité zajistit harmonizaci procesu a časového 
rozvržení zpracování žádostí o ekoznačku mezi příslušnými subjekty jednotlivých států. 

Je rovněž podstatné mít k dispozici mechanismus, který by zohledňoval neustálé 
zdokonalování produktů. Kritéria pro produkty jsou nyní stanovena na dlouhá období (např. 3 
roky) a nejsou flexibilní. Je proto obtížné pozměnit formulace tak, aby zahrnovaly například 
nové, udržitelnější přísady a byly přizpůsobeny technickému pokroku, aniž by bylo nutné opět 
projít celým procesem podávání žádosti o ekoznačku. 

A konečně je důležité zvýšit úsilí o propagaci ekoznačky mezi spotřebiteli, zejména také 
vytvořením oficiální evropské internetové stránky, na níž budou uvedeny všechny příslušné 
informace a postupy.

Navrhovatelka se rozhodně domnívá, že jelikož spotřebitelé mají tu moc změnit spotřební 
zvyklosti a vyžadovat výběr mezi udržitelnějšími produkty a službami, je nutné pomoci jim
k tomu, aby tuto moc využili. Tento návrh představuje významný nástroj k tomuto účelu
a předkládané pozměňovací návrhy by jeho obsah ještě zdůraznily.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Systém ekoznačky Společenství je 
součástí politiky Společenství v oblasti 
udržitelné spotřeby a výroby, jejímž cílem 
je snížit nepříznivý dopad spotřeby
a výroby na životní prostředí, zdraví
a přírodní zdroje. Tímto systémem mají být 
propagovány výrobky, které používáním 
ekoznačky vykazují vysoký stupeň 
environmentálního působení. Je proto 
vhodné vyžadovat, aby se kritéria, která 
výrobky musí splňovat, chtějí-li obdržet 

(4) Systém ekoznačky Společenství je 
součástí politiky Společenství v oblasti 
udržitelné spotřeby a výroby, jejímž cílem 
je snížit nepříznivý dopad spotřeby
a výroby na životní prostředí, zdraví
a přírodní zdroje. Tímto systémem mají být 
propagovány výrobky, které používáním 
ekoznačky vykazují vysoký stupeň 
environmentálního působení. Je proto 
vhodné vyžadovat, aby se kritéria, která 
výrobky musí splňovat, chtějí-li obdržet 
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ekoznačku, zakládala na nejlepším 
environmentálním působení, jehož výrobky 
na trhu Společenství dosáhly. Tato kritéria 
by měla být jasně srozumitelná a jednoduše 
použitelná, a měla by se proto omezovat na 
nejvýznamnější dopady výrobků na životní 
prostředí.

ekoznačku, zakládala na nejlepším 
environmentálním působení, jehož výrobky 
na trhu Společenství dosáhly. Tato kritéria 
by měla být jasně srozumitelná a jednoduše 
použitelná, a měla by se proto omezovat na 
nejvýznamnější dopady výrobků na životní 
prostředí v průběhu celého jejich 
životního cyklu, a to i během jejich výroby
a používání.

Odůvodnění

 Při stanovování kritérií pro ekoznačku je zapotřebí vzít v úvahu celý životní cyklus produktů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Systém ekoznačky by měl přihlédnout
k platným právním předpisům 
Společenství, aby se zamezilo rozdílným 
přístupům k hodnocení bezpečnosti.

Odůvodnění

 Nařízení o ekoznačce by nemělo vést k rozdílným přístupům Evropského společenství
k hodnocení bezpečnosti, nakládání s chemickými látkami a jejich použití, což nyní upravuje 
nařízení REACH a nařízení o klasifikaci a označování. Především je třeba se řídit stávajícími 
právními předpisy.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) S cílem zintenzivnit v budoucích 
revizích tohoto nařízení využívání systému 
ekoznačky Společenství bude nutný 
definitivní přechod z kritéria 10 % 
nejšetrnějších produktů směrem
k zavedení hodnotícího systému v každé 



PE415.324v02-00 6/13 AD\764126CS.doc

CS

kategorii produktů, který by spotřebitelům 
pomohl volit při spotřebě udržitelné 
produkty a služby a výrobce by pobídkami 
motivoval k neustálému zlepšování 
nabídky.      

Odůvodnění

 Za účelem skutečného rozšíření využívání ekoznačky Společenství není „systém 10 % 
nejlepších“ považován za dostatečně účinný. U každého produktu z kterékoliv skupiny 
produktů by mělo být možné o tuto značku požádat a produkt jí označit. Podle hodnotícího 
systému by potom stupeň „A“, „B“ či „C“ odkazoval na enivronmentální působení produktu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je nezbytné zvyšovat informovanost 
veřejnosti o ekoznačce Společenství 
propagačními akcemi, aby si spotřebitelé 
lépe uvědomovali význam této značky
a aby byli schopni rozhodovat s plnou 
znalostí věci.

(9) Je nezbytné zvyšovat informovanost 
veřejnosti o ekoznačce Společenství 
propagačními akcemi a informačními
a vzdělávacími kampaněmi, aby si 
spotřebitelé lépe uvědomovali význam této 
značky a aby byli schopni rozhodovat
s plnou znalostí věci.

Odůvodnění

Informační a vzdělávací kampaně jsou prostředky komunikace důležité k tomu, aby se 
spotřebitelé s ekoznačkou v bezprostřední budoucnosti blíže seznámili. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve snaze usnadnit uvádění výrobků 
opatřených ekoznačkou na trh na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Společenství a zabránit nejistotám mezi 
spotřebiteli je rovněž nezbytné zlepšit 
soulad mezi systémem ekoznačky 

(10) Ve snaze usnadnit uvádění výrobků 
opatřených ekoznačkou na trh na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Společenství a zabránit nejistotám mezi 
spotřebiteli je rovněž nezbytné zlepšit 
soulad mezi systémem ekoznačky 
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Společenství a vnitrostátními systémy 
ekoznaček ve Společenství.

Společenství a vnitrostátními systémy 
ekoznaček ve Společenství a rovněž 
vytvořit oficiální internetovou stránku EU, 
na které by byly shromážděny všechny 
informace a postupy týkající se 
ekologických označení v EU, jež by 
sloužily k informování spotřebitelů a byly 
by dostupné ve všech úředních jazycích 
Společenství. Mimoto by výrobky
s ekoznačkou Společenství nebo
s vnitrostátním ekologickým označením 
měly být propagovány na vnitrostátních 
trzích.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Mělo by být zřejmé, že ačkoliv se 
ukázalo, že prostřednictvím vnitrostátních 
ekologických označení je možné formovat 
povědomí spotřebitelů, dlouhodobým 
cílem tohoto nařízení je zavést ekoznačku 
Společenství, která vnitrostátní
a regionální ekologiciká označení 
nahradí.

Odůvodnění

Ekoznačka EU je jediný oficiální systém platný v rámci celého vnitřního trhu. Existující 
vnitrostátní nebo regionální systémy ekologických označení pokrývají vnitřní trh jen zčásti. 
Záměrem nového nařízení je rozšířit používání ekoznačky, a zabránit tak 
nekontrolovatelnému šíření systémů ekoznaček.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Environmentální působení výrobků se 
určuje na základě výrobků na trhu 
Společenství, které mají nejlepší vlastnosti

2. Environmentální působení výrobků se 
určuje na základě výrobků na trhu 
Společenství, které mají nejlepší vlastnosti
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s ohledem na svůj dopad na životní 
prostředí. Za tímto účelem se zohledňují
nejvýznamnější dopady na životní 
prostředí během životního cyklu výrobků, 
zejména dopad na změnu klimatu, dopad 
na přírodu a rozmanitost druhů, spotřebu 
energie a zdrojů, tvorbu odpadu, emise do 
všech složek životního prostředí, znečištění
v důsledku fyzikálního působení
a používání a uvolňování nebezpečných 
látek.

s ohledem na svůj dopad na životní 
prostředí. Za tímto účelem se zohledňují
nejvýznamnější, vědecky dokázané dopady 
na životní prostředí během celého 
životního cyklu výrobků, k nimž může 
patřit dopad na změnu klimatu, dopad na 
přírodu a rozmanitost druhů, spotřebu 
energie a zdrojů, tvorbu odpadu, emise do 
všech složek životního prostředí, znečištění
v důsledku fyzikálního působení
a používání a uvolňování látek. Stávající 
kritéria ekoznačky stanovená pro různé 
skupiny produktů budou do …* 
přezkoumána, aby byl zajištěn jejich plný 
soulad s přístupem vycházejícím
z životního cyklu, který je nastíněn
v tomto článku.
___________

* 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost.

Odůvodnění

 Ve většině případů se v současných kritériích ekoznačky neodráží přístup vycházející
z reálného životního cyklu, který je popsán v tomto článku. Bod odůvodnění č. 4 navíc 
vyžaduje, aby byla kritéria omezena na nejvýznamnější aspekty produktů související
s životním prostředím. Je tedy naléhavě nutné, aby Komise přezkoumala současná kritéria 
pro všechny skupiny produktů, a zajistila tak, aby byla v souladu s těmito přístupy
a zásadami. 

Stávající právní předpisy, jako je REACH, náležitě upravují řízení rizik v oblasti chemikálií
a jejich cílem je, mimo jiné, snížit dopad chemikálií na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2  písm. b a c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) určí tam, kde je to vhodné, tři klíčové 
environmentální vlastnosti, které je třeba 
uvést na ekoznačce; 

(b) určí tam, kde je to vhodné, tři klíčové 
environmentální vlastnosti, které mohou 
být uvedeny na ekoznačce;

(c) upřesní dobu platnosti kritérií
a požadavků na posuzování.

(c) upřesní dobu platnosti kritérií
a požadavků na posuzování, která 
nepřekročí dva roky;
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(ca) určí stupeň variability produktu, 
který je povolen v době platnosti;

Odůvodnění

 Je nanejvýš důležité vytvořit mechanizmus, který by zohledňoval neustálé zdokonalování 
produktů, a to i v době platnosti kritérií ekoznačky. Kritéria pro produkty jsou nyní stanovena 
na dlouhé období (např. 3 roky) a nelze je měnit. Je obtížné i jen trochu pozměnit formulaci 
tak, aby zahrnovala nové, ekologicky přijatelné přísady a byla přizpůsobena technickému 
pokroku, aniž by bylo nutné projít opět celým procesem podávání žádosti o ekoznačku.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – podostavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby mohli používat ekoznačku, musí se 
výrobci, dovozci, poskytovatelé služeb, 
velkoobchodníci či maloobchodníci, kteří 
ekoznačku chtějí používat, zaregistrovat
u jednoho z příslušných subjektů 
uvedených v článku 4 v souladu s těmito 
pravidly:

1. Aby mohli používat ekoznačku, musí se 
výrobci, dovozci, poskytovatelé služeb, 
velkoobchodníci či maloobchodníci, kteří 
ekoznačku chtějí používat, zaregistrovat
u jednoho z příslušných subjektů 
uvedených v článku 4 v jednom z těch 
členských států, ve kterých výrobek má být 
nebo již byl uveden na trh.

(a) jestliže výrobek pochází z jednoho 
členského státu, registrace se provede
u příslušného subjektu tohoto členského 
státu;
(b) jestliže výrobek pochází ve stejné 
podobě z více členských států, registraci 
lze provést u příslušného subjektu 
jednoho z těchto členských států;
(c) jestliže výrobek pochází ze země mimo 
Společenství, registrace se provede
u příslušného subjektu v jednom z těch 
členských států, ve kterých výrobek má být 
nebo již byl uveden na trh.

Odůvodnění

 Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit registraci tím, že tato registrace bude 
(nehledě na místo původu výrobku) provedena u příslušného subjektu v kterémkoli členském 
státě, ve kterém výrobek byl nebo má být uveden na trh.
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Návrh Komise zvýhodňuje produkty pocházející ze zemí mimo EU oproti výrobkům z EU:
první zmíněné produkty mohou být registrovány u příslušného subjektu v kterémkoliv ze 
členských států, ve kterých výrobek má být nebo již byl uveden na trh, druhé zmíněné 
produkty musí být registrovány v tom členském státě, z něhož pochází. Pozměňovací návrh 
napravuje tuto anomálii a zajišťuje rovné zacházení se všemi výrobky.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li dokumentace úplná, příslušný subjekt 
každému výrobku přidělí registrační číslo.

Je-li dokumentace schválená, příslušný 
subjekt každému výrobku přidělí 
registrační číslo. Příslušný subjekt dokončí 
celý proces do čtyř měsíců od data podání 
žádosti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný subjekt, u něhož byla podána 
žádost o registraci, si může za registraci 
účtovat poplatek do výše 200 EUR. Je-li 
účtován poplatek, smí být ekoznačka 
používána, pouze pokud byl poplatek 
zaplacen v dané lhůtě.

Příslušný subjekt, u něhož byla podána 
žádost o registraci, si může za registraci 
účtovat poplatek do výše 1 000 EUR,
v závislosti na velikosti podniku. Tento 
poplatek vychází z:
(a) nákladů vzniklých v souvislosti
s informacemi a pomocí, kterou 
podnikům poskytl příslušný subjekt;
(b) nákladů na správu postupu registrace.
Členské státy mohou rozhodnout o tom, že
v rámci podpory tohoto systému se 
neúčtují žádné poplatky. Je-li účtován 
poplatek, smí být ekoznačka používána, 
pouze pokud byl poplatek zaplacen v dané 
lhůtě.

Odůvodnění

V EU dosud existuje pouze 26 skupin výrobků a jen asi 500 společností, které vyrábí výrobky
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s ekoznačkou. Současný systém trpí tím, že ekoznačka není dostatečně známá a že ji podniky 
používají jen v malé míře. Za účelem motivování společností, a to především malých
a středních podniků, by registrační poplatek neměl přesáhnout 100 EUR. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Ekoznačka smí být používána pro 
zaregistrované výrobky a související 
propagační materiál.

7. Ekoznačka smí být používána pro 
zaregistrované výrobky a související 
propagační materiál. Umístění ekoznačky 
má být nápadné a má dotyčný produkt 
definovat i tehdy, kupuje-li jej zákazník 
společně s jinými výrobky.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise ve spolupráci
s členy výboru EUEB propagují používání 
ekoznačky Společenství osvětovou činností
a informačními kampaněmi určenými 
spotřebitelům, výrobcům, zadavatelům 
veřejných zakázek, obchodníkům, 
maloobchodníkům a široké veřejnosti,
a tím podporují rozvoj systému.

Členské státy a Komise ve spolupráci
s členy výboru EUEB propagují používání 
ekoznačky Společenství osvětovou činností
a informačními kampaněmi určenými 
spotřebitelům, výrobcům, zadavatelům 
veřejných zakázek, obchodníkům, 
maloobchodníkům a široké veřejnosti,
a tím podporují rozvoj systému, a navíc 
propagují obecnější opatření pro 
vzdělávání široké veřejnosti v oblasti 
životního prostředí s cílem vytvořit
u spotřebitelů uvědomělý vztah
k životnímu prostředí a usnadňují šíření
a rozpoznatelnost ekoznačky Společenství.

Pozměňovací návrh 14
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může zvýšit maximální poplatek 
podle čl. 9 odst. 3 a měnit přílohy.

Komise může zvýšit maximální poplatek 
podle čl. 9 odst. 3 a měnit přílohy, pouze 
pokud toto zvýšení má pokrýt náklady na 
registraci.

Odůvodnění

Není jasné, do jaké míry a za jakých podmínek může Komise maximální poplatek zvýšit.
S cílem odstranit všechny nejasnosti v tomto ohledu může být maximální poplatek zvýšen 
pouze za tím účelem, aby pokryl skutečné náklady na zpracování registrace.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O uvedení písmen v ekoznačce rozhodují 
příslušné subjekty každého členského 
státu za použití úředního jazyka nebo 
jazyků daného členského státu tak, 
aby toto znění odpovídalo anglickému 
originálu.



AD\764126CS.doc 13/13 PE415.324v02-00

CS

POSTUP

Název Systém pro ekoznačku Společenství

Referenční údaje KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Příslušný výbor ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

IMCO
2.9.2008

Navrhovatel
       Datum jmenování

Edit Herczog
10.9.2008

Projednání ve výboru 6.11.2008 2.12.2008 22.1.2009

Datum přijetí 22.1.2009

Výsledek závěrečného hlasování +:
–:
0:

34
0
0

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne 
Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-
Harris, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt 
Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita 
Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, 
Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-
Britt Svensson, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara 
Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při 
závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna 
Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Olle 
Schmidt

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) 
přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Michel Teychenné


	764126cs.doc

