
AM\764584CS.doc PE418.406v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2008/0152(COD)

28. 1. 2009

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
30 - 104

Návrh zprávy
Salvatore Tatarella
(PE418.115v01-00)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky 
Společenství

Návrh nařízení
(KOM(2008)0401 – C6 0279/2008 – 2008/0152(COD))



PE418.406v01-00 2/53 AM\764584CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\764584CS.doc 3/53 PE418.406v01-00

CS

Pozměňovací návrh 30
Satu Hassi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Aby se zamezilo nekontrolovanému 
šíření systémů ekoznaček a podpořilo se 
lepší environmentální působení ve všech 
odvětvích, v nichž dopad na životní 
prostředí představuje jistý faktor v rámci 
spotřebitelské volby, měla by být rozšířena 
možnost používání ekoznačky 
Společenství. Je ovšem nutné zajistit jasné 
rozlišení mezi tímto nařízením a nařízením 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91.

3) Aby se zamezilo nekontrolovanému 
šíření systémů ekoznaček a podpořilo se 
lepší environmentální působení ve všech 
odvětvích, v nichž dopad na životní 
prostředí představuje jistý faktor v rámci 
spotřebitelské volby, měla by být rozšířena 
možnost používání ekoznačky 
Společenství. U potravinářských produktů 
by se ovšem ekoznačka měla vztahovat 
pouze na potraviny, které již získaly 
osvědčení v souladu s nařízením Rady 
(ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o 
ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91.

 Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo nejasnostem, měla by se ekoznačka uplatňovat pouze jako doplňkové 
označení potravin, které již nesou označení bio.

Pozměňovací návrh 31
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Aby se zamezilo nekontrolovanému 
šíření systémů ekoznaček a podpořilo se 
lepší environmentální působení ve všech 
odvětvích, v nichž dopad na životní 

3) Aby se zamezilo nekontrolovanému 
šíření systémů ekoznaček a podpořilo se 
lepší environmentální působení ve všech 
odvětvích, v nichž dopad na životní 
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prostředí představuje jistý faktor v rámci 
spotřebitelské volby, měla by být rozšířena 
možnost používání ekoznačky 
Společenství. Je ovšem nutné zajistit jasné 
rozlišení mezi tímto nařízením a nařízením 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/9113.

prostředí představuje jistý faktor v rámci 
spotřebitelské volby, měla by být rozšířena 
možnost používání ekoznačky 
Společenství. U potravinářských produktů 
by se ovšem ekoznačka měla vztahovat 
pouze na potraviny, které již získaly 
osvědčení v souladu s nařízením Rady 
(ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o 
ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/9113.

 Or. en

Odůvodnění

Je třeba zabránit záměně s označením potravin z ekologického zemědělství. Ekoznačka by se 
měla udělovat jen takovým potravinářským produktům, které již splňují předpisy o 
ekologickém zemědělství. V opačném případě by byl symbol květu EU pro spotřebitele 
zavádějící.

Pozměňovací návrh 32
Johannes Lebech

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 
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 

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, klima 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 
ekoznačku, zakládala na nejlepším 
environmentálním působení, jehož výrobky 
na trhu Společenství dosáhly. Tato kritéria 
by měla být jasně srozumitelná a jednoduše 
použitelná.
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na nejvýznamnější dopady výrobků na 
životní prostředí.

 Or. en

Odůvodnění

Předcházení nepříznivým účinkům na klima je nedílnou součástí systému ekoznačky.

Pozměňovací návrh 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 
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.

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 
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 být založena na 
vědeckých důkazech a zohledňovat 
nejnovější technologický rozvoj. Měla by 
být zaměřena na trh a omezovat se na 
nejvýznamnější dopady výrobků na životní 
prostředí během celého jejich životního 
cyklu.

 Or. en

Odůvodnění

Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC) zdůrazňuje potřebu, aby kritéria ekoznačky 
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byla spolehlivě založena na vědeckých poznatcích. CEFIC rovněž podporuje kritéria 
ekoznačky, která jsou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje s ohledem na hospodářské, 
ekologické a sociální aspekty, a vztahují se na celý životní cyklus výrobků.

Pozměňovací návrh 34
John Bowis

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 
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.

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 
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 během celého jejich životního 
cyklu, včetně fází výroby a použití.

 Or. en

Odůvodnění

Při stanovování kritérií ekoznačky je třeba zohledňovat celý životní cyklus výrobků. 
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Pozměňovací návrh 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

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 
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.

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 
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 během celého jejich životního 
cyklu.

 Or. en

Odůvodnění

Taková kritéria ekoznačky, která jsou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje s ohledem 
na hospodářské, ekologické a sociální aspekty, a vztahují se na celý životní cyklus výrobků.

Pozměňovací návrh 36
Amalia Sartori, John Bowis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Systém ekoznačky by měl zohledňovat 
stávající předpisy Společenství, aby se 
zabránilo rozdílným přístupům 
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k hodnocení bezpečnosti výrobků.

 Or. en

Odůvodnění

Nařízení o ekoznačce by nemělo vést k tomu, že by Evropské společenství postupovalo 
rozdílně při posuzování bezpečnosti, řízení a použití chemických látek, na které se dnes 
vztahuje REACH a směrnice o klasifikaci a označování. Stávající předpisy by měly být 
zachovány v platnosti.

Pozměňovací návrh 37
Satu Hassi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Pro přijetí systému Společenství pro 
udělování ekoznačky veřejností je 
nezbytné, aby nevládní ekologické 
organizace společně s organizacemi 
spotřebitelů hrály významnou úlohu při 
vypracování a stanovení kritérií 
ekoznačky Společenství a byly do nich 
aktivně zapojeny.

 Or. en

Odůvodnění

Navrácení bodu odůvodnění 5 stávajícího nařízení. 

Pozměňovací návrh 38
Johannes Lebech

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Za účelem zjednodušení systému (6) Za účelem zjednodušení systému 
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ekoznačky Společenství a snížení 
administrativní zátěže v souvislosti s 
používáním ekoznačky by měly být 
postupy posuzování a ověřování nahrazeny 
systémem registrace.

ekoznačky Společenství a snížení 
administrativní zátěže v souvislosti s 
používáním ekoznačky by měly být 
postupy posuzování a ověřování nahrazeny 
harmonizovaným systémem registrace.  
Registrace by měla být provedena poté, co 
se ověří, že daný výrobek splňuje kritéria 
stanovená pro konkrétní kategorii 
výrobků.

 Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo roztříštění vnitřního trhu, musí být systémy registrace všech členských států 
harmonizovány.

Pozměňovací návrh 39
Amalia Sartori, John Bowis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Za účelem zjednodušení systému 
ekoznačky Společenství a snížení 
administrativní zátěže v souvislosti s 
používáním ekoznačky by měly být 
postupy posuzování a ověřování nahrazeny 
systémem registrace.

(6) Za účelem zjednodušení systému 
ekoznačky Společenství a snížení 
administrativní zátěže v souvislosti s 
používáním ekoznačky by měly být 
postupy posuzování a ověřování nahrazeny 
harmonizovaným systémem registrace.

 Or. en

Odůvodnění

Přístupy a výklad předpisů jednotlivých zodpovědných orgánů se v současnosti značně liší, 
což vede k roztříštěnosti vnitřního trhu. Je proto zapotřebí harmonizovat proces a načasování 
nového systému registrace u všech členských států a zodpovědných orgánů.
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Pozměňovací návrh 40
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Za účelem zjednodušení systému 
ekoznačky Společenství a snížení 
administrativní zátěže v souvislosti s 
používáním ekoznačky by měly být 
postupy posuzování a ověřování 
nahrazeny systémem registrace.

(6) Za účelem zjednodušení systému 
ekoznačky Společenství a snížení 
administrativní zátěže v souvislosti s 
používáním ekoznačky by měl být vedle
postupů posuzování a ověřování zaveden 
systém registrace.

Or. hu

Odůvodnění 

Účinnost dřívějšího systému je možné vylepšit jeho doplněním, ne jeho zrušením.

Pozměňovací návrh 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) S cílem rozšířit používání ekoznačky a 
zamezit penalizaci těch, jejichž výrobky 
splňují kritéria ekoznačky, měly by být 
sníženy náklady na používání ekoznačky.

vypouští se

 Or. en

Odůvodnění

Registrační poplatek 200 EUR nepokryje administrativní náklady řízení. V důsledku toho 
budou členské státy nuceny řízení dotovat a to se stane překážkou úspěchu symbolu květu EU 
a jeho rozšíření na celém vnitřním trhu.



AM\764584CS.doc 11/53 PE418.406v01-00

CS

Pozměňovací návrh 42
Antonio De Blasio

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 na úrovni Unie a 
členských států, aby si spotřebitelé lépe 
uvědomovali význam této značky a aby 
byli takto schopni rozhodovat s plnou 
znalostí věci a zároveň aby si producenti a 
výrobci uvědomovali výhody, které tato 
značka poskytuje.

Or. hu

Odůvodnění 

Ekoznačka může být mimořádně užitečným prostředkem pro přeměnu evropských výrobků na 
výrobky šetrnější k prostředí a zároveň v případě vytváření příslušného povědomí na poli 
podpory technické inovace.

Pozměňovací návrh 43
Johannes Lebech

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 na místní úrovni, 
celostátní úrovni a úrovni Společenství, 
aby si spotřebitelé lépe uvědomovali 
význam této značky a aby byli schopni 
rozhodovat s plnou znalostí věci.  Je to 
nezbytné rovněž k tomu, aby se systém stal 
přitažlivějším pro výrobce a 
maloobchodníky.
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 Or. en

Odůvodnění

Zvyšování informovanosti spotřebitelů a zatraktivňování systému ekoznačky pro výrobce je 
klíčové pro úspěch ekoznačky. 

Pozměňovací návrh 44
John Bowis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) Zejména by měla být Komise 
zmocněna ke stanovení kritérií, která musí 
splnit výrobky, chtějí-li získat ekoznačku, a 
ke změně příloh k tomuto nařízení. Jelikož 
jsou uvedená opatření obecného významu a 
jejich předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení mimo 
jiné jeho doplněním o nové, jiné než 
podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

13) Zejména by měla být Komise 
zmocněna ke stanovení kritérií, která musí 
splnit výrobky, chtějí-li získat ekoznačku, a 
ke změně příloh k tomuto nařízení, pokud 
budou taková kritéria plně v souladu se 
základem pro jejich přijetí stanoveným 
tímto nařízením. Jelikož jsou uvedená 
opatření obecného významu a jejich 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení mimo 
jiné jeho doplněním o nové, jiné než 
podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

 Or. en

Odůvodnění

Proces přijímání a přezkumu kritérií ekoznačky by se měl řídit původními cíli nařízení, a sice 
cílem poskytování přesných, neklamavých a vědecky podložených informací spotřebitelům o 
dopadech výrobků na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.
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Pozměňovací návrh 45
John Bowis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) S ohledem na specifické vlastnosti 
potravinářských produktů a nápojů, 
pokud jde o jejich vlivy na zdraví a výživu, 
jsou z působnosti tohoto nařízení vyňaty 
potraviny podle článku 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002. Komise by měla ve spolupráci 
se všemi zúčastněnými stranami, včetně 
vědecké obce, občanské společnosti a 
průmyslu, usilovat o vytvoření spolehlivé 
základny vědeckých poznatků na 
usnadnění rozvoje spolehlivých a 
jednotných metod posuzování vlivů na 
životní prostředí a dobrovolných nástrojů 
sdělování environmentálního působení 
zpracovaných i nezpracovaných potravin 
během celého životního cyklu výrobku, a 
to s ohledem na stávající a vznikající 
dobrovolné iniciativy průmyslu a vývoj 
práva v členských státech.

 Or. en

Odůvodnění

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.
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Pozměňovací návrh 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na veškeré zboží 
a služby dodávané na trh Společenství za 
účelem distribuce, spotřeby nebo 
používání, a to buď za úplatu nebo 
bezplatně (dále jen „výrobek“).

Toto nařízení se vztahuje na veškeré zboží 
a služby dodávané na trh Společenství za 
účelem distribuce, spotřeby nebo 
používání, a to buď za úplatu nebo 
bezplatně (dále jen „výrobek“).

S ohledem na potraviny podle článku 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002  se toto nařízení vztahuje 
pouze na zpracované potraviny a na 
produkty rybolovu a akvakultury.

Toto nařízení se nevztahuje na potraviny 
a nápoje podle článku 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002.

Nejpozději do 31. prosince 2011 Komise 
vypracuje studii, zda mohou být do 
systému ekoznačky založeného na 
přístupu životního cyklu zahrnuty veškeré 
potraviny, a případně předloží 
Evropskému parlamentu a Radě příslušné 
návrhy.

 Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že prozatím by potraviny a nápoje měly zůstat mimo působnost 
nařízení.  Komise by však měla prozkoumat, zda mohou být potraviny zahrnuty do systému 
ekoznačky v budoucnu.

Pozměňovací návrh 47
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na potraviny podle článku 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002  se toto nařízení vztahuje 

Nevztahuje se na potraviny podle článku 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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pouze na zpracované potraviny a na 
produkty rybolovu a akvakultury.

(ES) č. 178/2002.

 Or. en

Odůvodnění

 Je třeba zachovat vynětí potravinářských produktů z působnosti tohoto nařízení s ohledem na 
značné rozdíly v povaze těchto produktů a zmatek, který by jejich zahrnutí mohlo způsobit 
mezi spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 48
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na potraviny podle článku 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 se toto nařízení vztahuje 
pouze na zpracované potraviny a na 
produkty rybolovu a akvakultury.

Toto nařízení se nevztahuje na potraviny 
podle článku 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. 

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti nařízení na potraviny (zpracované i nezpracované) není 
považováno za účelné, protože na trhu již jsou spotřebitelům k dispozici zavedené a ceněné 
nástroje se značkou ekologického zemědělství (bio). Zahrnutí další značky se pak jeví jako 
zbytečné.
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Pozměňovací návrh 49
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na potraviny podle článku 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002  se toto nařízení vztahuje 
pouze na zpracované potraviny a na 
produkty rybolovu a akvakultury.

S ohledem na potraviny podle článku 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002  se toto nařízení vztahuje 
pouze na produkty upravené nařízením 
(ES) č. 834/2007.

 Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo nejasnostem, měla by se ekoznačka uplatňovat pouze jako doplňkové 
označení potravin, které již nesou označení bio.

Pozměňovací návrh 50
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ekoznačka nesmí být udělena výrobkům, 
které obsahují látky či přípravky 
klasifikované jako velmi toxické, toxické, 
nebezpečné pro životní prostředí, 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci podle směrnice 
67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES, 
ani látkám uvedeným v článku 57 
nařízení 1907/2006/ES (REACH).
U konkrétních kategorií zboží, u kterých 
neexistují odpovídající alternativy bez 
takovýchto látek či přípravků a které mají 
jinak výrazně příznivější celkové 
environmentální působení oproti jinému 
zboží ve stejné kategorií, může Komise 
přijmout opatření, která stanovují výjimky 
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z předcházejícího pododstavce.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 2.

 Or. en

Odůvodnění

Posiluje pozměňovací návrh 4 zpravodaje. 

Je důležité konkretizovat podmínky, za kterých může Komise u některých nebezpečných látek 
udělit výjimku z kritérií vyloučení.

Pozměňovací návrh 51
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se zásadou předběžné 
opatrnosti se ekoznačka neuděluje, pokud 
je to možné, výrobkům, které obsahují 
látky či přípravky klasifikované jako velmi 
toxické, toxické, nebezpečné pro životní 
prostředí, karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci (CMR), vysoce 
perzistentní a vysoce bioakumulativní 
(vPvB), vyvolávající narušení endokrinní 
činnosti nebo jiné kategorie rovnocenné 
nebezpečnosti, například senzibilizátory.
Ekoznačka se neuděluje ani zboží 
vyráběnému s využitím procesů, které 
pravděpodobně vedou k poškození 
lidského zdraví nebo životního prostředí. 

 Or. en

Odůvodnění

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
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missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.

Pozměňovací návrh 52
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 57 nařízení 
1907/2006/ES se mezi výrobky nesoucí 
ekoznačku nezařazují látky splňující 
kritéria uvedená v tomto článku, které 
byly označeny v souladu s čl. 59 odst. 1 
uvedeného nařízení v koncentraci 
přesahující 0,1 % hmotnostních. U 
určitých kategorií výrobků může Komise 
přijmout opatření, která stanovují vůči 
výše uvedenému pododstavci výjimky.

 Or. en

Odůvodnění

V době zavedení nařízení o ekoznačce neexistoval systém REACH. Rizika, která mohou být 
spojena s použitím nebezpečných látek, jsou již upravena ustanoveními nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 53
Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se nevztahuje na 
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farmaceutické výrobky definované ve 
směrnici Evropského parlamentu a 
Evropské komise č. 2001/83/ES ze dne 6. 
listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke svému zvláštnímu určení by měly farmaceutické výrobky zůstat vyňaty 
z působnosti tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 54
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zajistí, aby výbor při 
vykonávání svých činností v případě každé 
skupiny výrobků dbal na vyváženou účast 
všech zúčastněných stran, jako např. 
příslušných subjektů, výrobců, 
maloobchodníků, dovozců, 
environmentálních skupin a organizací 
spotřebitelů.

2. Komise zajistí, aby výbor při 
vykonávání svých činností v případě každé 
skupiny výrobků dbal na vyváženou účast 
všech zúčastněných stran, jako např. 
příslušných subjektů, výrobců, 
producentů, poskytovatelů služeb, malých 
a středních podniků, dovozců, 
environmentálních skupin a organizací 
spotřebitelů.

Or. hu

Pozměňovací návrh 55
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V době přijetí nebo přezkumu kritérií 
ekoznačky musí vyhlídky výrobku na 
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proniknutí na trh Společenství pokud 
možno odpovídat 10 % vnitřního trhu EU.

 Or. en

Odůvodnění

Úroveň ekologické laťky u kritérií ekoznačky by měla být jasně stanovena v hlavní části 
směrnice, a nejen v příloze II. Rovněž je třeba vyjasnit, že výběrovost kritérií ekoznačky se 
stanovuje v okamžiku přijetí nebo přezkumu kritérií, a nikoli po celou dobu platnosti těchto 
kritérií.

Pozměňovací návrh 56
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V době přijetí nebo přezkumu kritérií 
ekoznačky musí vyhlídky výrobku na 
proniknutí na trh Společenství pokud 
možno odpovídat 10 % trhu.

 Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený Evropským úřadem pro životní prostředí (EEB).  Úroveň 
ekologické laťky u kritérií ekoznačky by měla být jasně stanovena v hlavní části směrnice, a 
nejen v příloze II. Rovněž je třeba vyjasnit, že výběrovost kritérií ekoznačky se stanovuje 
v okamžiku přijetí nebo přezkumu kritérií, a nikoli po celou dobu platnosti těchto kritérií.

Pozměňovací návrh 57
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kritéria ekoznačky se zakládají na 
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zásadě předběžné opatrnosti. 

 Or. en

Odůvodnění

Jako nástroj dosahování vysoké kvality ochrany životního prostředí by se ekoznačka měla 
řídit přístupem předběžné opatrnosti. Zejména u použití chemických látek musí ekoznačka jít 
nad rámec REACH a dalších relevantních předpisů, včetně směrnic o omezení používání 
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a o 
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pozměňovací návrh 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

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 
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.

2. Tato kritéria se určují s ohledem na 
environmentální dopady výrobků 
dostupných na trhu Společenství. Za tímto 
účelem se zohledňují dopady na životní 
prostředí během celého 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.   Aby se zajistilo 
úplné dodržování koncepce životního 
cyklu stanovené tímto článkem, 
přezkoumávají se do 18 měsíců od přijetí 
tohoto nařízení stávající kritéria 
ekoznačky u jednotlivých skupin výrobků. 

 Or. en

Odůvodnění

Kritéria se musí odvíjet od celého životního cyklu výrobků a veškerých jejich dopadů na 
životní prostředí.   To musí platit i pro kritéria stávající.
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Pozměňovací návrh 59
John Bowis

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 
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.

2. Environmentální působení výrobků se 
určuje na základě výrobků na trhu 
Společenství, které mají nejlepší vlastnosti 
s ohledem na svůj dopad na životní 
prostředí. Za tímto účelem se zohledňují 
pouze nejvýznamnější dopady na životní 
prostředí během celého životního cyklu 
výrobků, které mohou zahrnovat 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 s potenciálním rizikem 
pro životní prostředí ve smyslu předpisů 
Společenství. Aby se zajistilo úplné 
dodržování koncepce životního cyklu 
stanovené tímto článkem, přezkoumávají 
se do 18 měsíců od přijetí tohoto nařízení 
stávající kritéria ekoznačky u jednotlivých 
skupin výrobků.

 Or. en

Odůvodnění

Ve stávajících kritériích ekoznačky pro jednotlivé skupiny výrobků se ve většině případů 
neodráží dostatečně koncepce životního cyklu popsaná v tomto článku.  Kromě toho bod 
odůvodnění 4 vyžaduje, aby se tato kritéria omezila na nejvýznamnější dopady výrobků na 
životní prostředí.  Proto musí Komise urychleně přezkoumat stávající kritéria u všech skupin 
výrobků, aby došlo k jejich sladění s těmito koncepcemi a zásadami. Stávající předpisy, včetně 
REACH, odpovídajícím způsobem upravují řízení rizik chemických látek a mimo jiné směřují 
k omezení jejich dopadů na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 
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.

2. Environmentální působení výrobků se 
určuje na základě výrobků na trhu 
Společenství, které mají nejlepší vlastnosti 
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 a
znečištění v důsledku fyzikálního 
působení.

 Or. en

Odůvodnění

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided. 

Pozměňovací návrh 61
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Environmentální působení výrobků se 
určuje na základě výrobků na trhu 

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

Společenství, které mají nejlepší vlastnosti 
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, živin a zdrojů, tvorbu odpadu, 
vedlejších produktů, emise do všech 
složek životního prostředí, znečištění v 
důsledku fyzikálního působení a používání 
a uvolňování nebezpečných a léčebných 
látek.

Or. nl

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby se udílení ekoznačky rozšířilo i na rybí výrobky, kritéria pro udílení by 
s tím pak musela také jasně počítat.

Pozměňovací návrh 62
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Systém ekoznačky je nástrojem 
motivace k nahrazování nebezpečných 
látek odměňováním výrobků nabízejících 
alternativu k následujícím skupinám 
látek:
- látky splňující kritéria zařazení jako 
látky karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci podle směrnice 
67/548/EHS,
- látky vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní, perzistentní 
bioakumulativní a toxické a vyvolávající 
narušení endokrinní činnosti. 

 Or. en
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Odůvodnění

Aby ekoznačka zůstala nástrojem dosahování vysoké kvality ochrany životního prostředí, měla 
by poskytovat jasné pobídky netoxickým výrobkům a výrobním procesům a stát se podnětem 
k nahrazení nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 63
Johannes Lebech

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Systém ekoznačky přispívá k 
nahrazování nebezpečných látek podle 
zásady předběžné opatrnosti. Je-li to
technicky proveditelné, ztvárňují se 
kritéria ekoznačky tak, aby bylo 
nahrazováno používání následujících 
skupin látek: 
- látky splňující kritéria zařazení jako 
látky karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci podle směrnice 
67/548/EHS,
- látky vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní, perzistentní 
bioakumulativní a toxické a vyvolávající 
narušení endokrinní činnosti. 

 Or. en

Odůvodnění

Aby ekoznačka zůstala nástrojem dosahování vysoké kvality ochrany životního prostředí, měla 
by poskytovat jasné pobídky netoxickým výrobkům a výrobním procesům a stát se podnětem 
k nahrazení nebezpečných látek.



PE418.406v01-00 26/53 AM\764584CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kritéria ekoznačky stanoví 
environmentální požadavky, které musí 
výrobek splňovat, aby mohl být opatřen 
ekoznačkou.

3. Kritéria ekoznačky stanoví na základě 
spolehlivých vědeckých důkazů 
environmentální požadavky, které musí 
výrobek splňovat, aby mohl být opatřen 
ekoznačkou.

 Or. en

Odůvodnění

Kritéria ekoznačky by měla vycházet ze spolehlivých vědeckých poznatků.

Pozměňovací návrh 65
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise zajistí, aby bylo na snižování 
počtu pokusů na zvířatech a využití 
geneticky modifikovaných organismů 
(GMO) nazíráno jako na klíčové hledisko 
při vypracování a ověřování požadavků.

Or. hu

Odůvodnění 

Trh by bylo nutno podporovat požadavky na snížení počtu pokusů na zvířatech a využívání 
geneticky modifikovaných organismů (GMO) vztahujícími se k ekoznačce.
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Pozměňovací návrh 66
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tam, kde byla navržena kritéria pro 
zpracované potraviny jiné než produkty 
akvakultury, vztahují se tato kritéria 
pouze na zpracování, přepravu nebo na 
balení.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Odstavec se vypouští, protože se z působnosti nařízení vyjímají veškeré potraviny.

Pozměňovací návrh 67
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tam, kde byla navržena kritéria pro 
zpracované potraviny jiné než produkty 
akvakultury, vztahují se tato kritéria 
pouze na zpracování, přepravu nebo na 
balení.

vypouští se

 Or. en

Odůvodnění

 Je třeba zachovat vynětí potravinářských produktů z působnosti tohoto nařízení s ohledem na 
značné rozdíly v povaze těchto produktů a zmatek, který by jejich zahrnutí mohlo způsobit 
mezi spotřebiteli.
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Pozměňovací návrh 68
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tam, kde byla navržena kritéria pro 
zpracované potraviny jiné než produkty 
akvakultury, vztahují se tato kritéria 
pouze na zpracování, přepravu nebo na 
balení.

3. Tam, kde byla navržena kritéria pro 
výrobky upravené nařízením (ES) č. 
834/2007, mohou ekoznačku získat jen 
výrobky osvědčené v souladu s uvedeným 
nařízením.

 Or. en

Odůvodnění

Je třeba zabránit záměně s označením potravin z ekologického zemědělství. Ekoznačka by se 
měla udělovat jen takovým potravinářským produktům, které již splňují předpisy o 
ekologickém zemědělství. V opačném případě by byl symbol květu EU pro spotřebitele 
zavádějící.

Pozměňovací návrh 69
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tam, kde byla navržena kritéria pro 
zpracované potraviny jiné než produkty 
akvakultury, vztahují se tato kritéria 
pouze na zpracování, přepravu nebo na 
balení.

3. Tam, kde byla navržena kritéria pro 
výrobky upravené nařízením (ES) č. 
834/2007, mohou ekoznačku získat jen 
výrobky osvědčené v souladu s uvedeným 
nařízením.

 Or. en

Odůvodnění

Nemělo by docházet k záměně s označením biopotravin. Ekoznačka by se měla udělovat jen 
takovým potravinářským produktům, které splňují požadavky uvedeného nařízení.
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Pozměňovací návrh 70
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost, po konzultaci s 
výborem EUEB a v souladu s cíli a 
zásadami stanovenými v článku 1, Komise 
připraví a zveřejní tříletý pracovní plán 
pro ekoznačku Společenství, v němž 
budou uvedeny cíle a předběžný seznam 
skupin výrobků, kterých se budou 
opatření Společenství týkat přednostně. 
Tento plán je pravidelně aktualizován.

 Or. en

Odůvodnění

Malé doplnění pozměňovacího návrhu 15 zpravodajem upřesňující, že pracovní je tříletý.

Pozměňovací návrh 71
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový )

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jeden rok po vstupu tohoto nařízení 
v platnost, po konzultacích s EUEB a 
v souladu se zásadami a s cíli uvedenými 
v článku 1 Komise připraví a zveřejní 
společný program pro ekoznačku, který 
určí cíle a doplňovatelné seznamy 
výrobků, jež považuje za přednostní 
z hlediska opatření Společenství. Plán je 
nutno pravidelně, jedenkrát ročně 
aktualizovat.

Or. hu
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Odůvodnění 

Pro uskutečnění nových cílů je nezbytné vypracovat podrobný plán, který je poté nutno 
podrobit pravidelným, každoročním kontrolám z důvodu změn v neustále se měnícím prostředí 
služeb.

Pozměňovací návrh 72
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s postupem uvedeným v 
příloze I a s ohledem na pracovní plán se 
připraví návrh kritérií ekoznačky. Do tří 
měsíců od předložení závěrečné zprávy 
Komisi je návrh kritérií konzultován 
s výborem EUEB. Komise vysvětlí a doloží 
důvody případných změn kritérií 
předložených v závěrečné zprávě.

1. Po konzultaci výboru EUEB Komise 
přijme pro každou skupinu výrobků 
opatření ke stanovení konkrétních kritérií 
ekoznačky.

Do tří měsíců od konzultace s výborem 
EUEB Komise předloží návrh kritérií 
ekoznačky regulativnímu výboru 
zřízenému v souladu s čl. 16 odst. 2 a 
následně přijme pro konkrétní skupinu 
výrobků opatření ke stanovení kritérií 
ekoznačky. Komise zohlední připomínky 
výboru EUEB a jasně zdůrazní, doloží a 
vysvětlí důvody všech případných změn 
návrhu přesahujících rámec konzultace 
s výborem EUEB.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 16 odst. 2.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 16 odst. 2.

 Or. en

Odůvodnění

Postup přijímání kritérií by měl být jasně stanoven v hlavní části nařízení a měl by obsahovat 
lhůty a povinnost zdůraznit, doložit a odůvodnit úpravy po konzultaci s Výborem pro 
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ekoznačku Evropské unie.  Tím se zabrání úzkému profilu v postupu přijímání.

Pozměňovací návrh 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s postupem uvedeným v 
příloze I a s ohledem na pracovní plán se 
připraví návrh kritérií ekoznačky. Do tří 
měsíců od předložení závěrečné zprávy 
Komisi je návrh kritérií konzultován 
s výborem EUEB. Komise vysvětlí a doloží 
důvody případných změn kritérií 
předložených v závěrečné zprávě.

1. Po konzultaci výboru EUEB Komise 
přijme pro každou skupinu výrobků 
opatření ke stanovení konkrétních kritérií 
ekoznačky.

Do tří měsíců od konzultace s výborem 
EUEB Komise předloží návrh kritérií 
ekoznačky regulativnímu výboru 
zřízenému v souladu s čl. 16 odst. 2 a 
následně přijme pro konkrétní skupinu 
výrobků opatření ke stanovení kritérií 
ekoznačky. Komise zohlední připomínky 
výboru EUEB a jasně zvýrazní, doloží a 
vysvětlí důvody všech případných změn 
návrhu přesahujících rámec konzultace 
s výborem EUEB.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 16 odst. 2.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 16 odst. 2.

 Or. en

Odůvodnění

Postup přijímání kritérií by měl být jasně stanoven v hlavní části nařízení a měl by obsahovat 
lhůty a povinnost zdůraznit, doložit a odůvodnit úpravy po konzultaci s Výborem pro 
ekoznačku Evropské unie.  Tím se zabrání úzkému profilu v postupu přijímání.
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Pozměňovací návrh 74
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s postupem uvedeným v 
příloze I a s ohledem na pracovní plán se
připraví návrh kritérií ekoznačky. Do tří 
měsíců od předložení závěrečné zprávy 
Komisi je návrh kritérií konzultován 
s výborem EUEB. Komise vysvětlí a doloží 
důvody případných změn kritérií 
předložených v závěrečné zprávě.

1. Po konzultaci výboru EUEB Komise 
přijme pro každou skupinu výrobků 
opatření ke stanovení konkrétních kritérií 
ekoznačky.

Do tří měsíců od konzultace s výborem 
EUEB Komise předloží návrh 
regulativnímu výboru zřízenému v 
souladu s čl. 16 odst. 2 a následně přijme 
pro konkrétní skupinu výrobků opatření ke 
stanovení kritérií ekoznačky. Komise 
zohlední připomínky výboru EUEB a 
jasně zvýrazní, doloží a vysvětlí důvody 
všech případných změn návrhu po 
konzultaci s výborem EUEB.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 16 odst. 2.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 16 odst. 2.

 Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený Evropským úřadem pro životní prostředí (EEB).

Postup přijímání kritérií by měl být jasně stanoven v hlavní části nařízení a měl by obsahovat 
lhůty a povinnost zdůraznit, doložit a odůvodnit úpravy po konzultaci s Výborem pro 
ekoznačku Evropské unie.  Tím se zabrání úzkému profilu v postupu přijímání.
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Pozměňovací návrh 75
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po konzultaci výboru EUEB Komise 
přijme pro každou skupinu výrobků 
opatření ke stanovení konkrétních kritérií 
ekoznačky.

1. S výhradou požadavků článku 6 přijme 
Komise po konzultaci výboru EUEB pro 
každou skupinu výrobků opatření ke 
stanovení konkrétních kritérií ekoznačky.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 16 odst. 2.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 16 odst. 2.

 Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje, aby kritéria nemohla být přijímána bez úplného dodržení koncepce životního cyklu 
vyžadované článkem 6 ve znění pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh 76
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím opatření uvedených v 
odstavci 1 Komise:

Prostřednictvím opatření uvedených v 
odstavci 1 Komise:

a) stanoví požadavky pro posouzení 
souladu konkrétních výrobků s kritérii 
ekoznačky;

a) stanoví požadavky pro posouzení 
souladu konkrétních výrobků s kritérii 
ekoznačky;

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 je možno
uvést na ekoznačce;

c) upřesní dobu platnosti kritérií a 
požadavků na posuzování.

c) upřesní dobu platnosti kritérií a 
požadavků na posuzování nepřesahující 
dva roky;
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d) na dobu platnosti uvedenou v bodě c) 
stanoví povolenou míru změn výrobku.

 Or. en

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité naplánovat mechanismus zohledňující neustálé zlepšování výrobků, a to i 
v období platnosti kritérií ekoznačky. Kritéria pro výrobky jsou nyní stanovena na dlouhá 
období (např. 3 roky) a nejsou pružná. Sebemenší změna formulace, zahrnující nové, 
udržitelnější součásti a uzpůsobující výrobek technickému pokroku, je obtížná a zpravidla 
vyžaduje předložení nové žádosti o ekoznačku.

Pozměňovací návrh 77
Johannes Lebech

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Při stanovování kritérií ekoznačky se 
dbá na to, aby se nezaváděla opatření, 
jejichž uplatňování by mohlo způsobit 
nepřiměřenou administrativní a 
hospodářskou zátěž malým a středním 
podnikům.

 Or. en

Pozměňovací návrh 78
Amalia Sartori, John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 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 

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 kterémkoli členském státě, 
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v článku 4 v souladu s těmito pravidly: kde 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.
Ekoznačka má jednu z podob uvedených v 
příloze II.

Ekoznačka má jednu z podob uvedených v 
příloze II.

Ekoznačka smí být používána pouze pro 
zaregistrované výrobky splňující daná 
kritéria pro ekoznačku. 

Ekoznačka smí být používána pouze pro 
zaregistrované výrobky splňující daná 
kritéria pro ekoznačku. 

 Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je zjednodušit registraci stanovením, že registraci (bez ohledu 
na původ výrobku) provádí příslušný orgán v členském státě, kde výrobek má být nebo již byl 
uveden na trh.  

Pozměňovací návrh 79
Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Registrace používání ekoznačky Osvědčení a registrace používání 
ekoznačky

Or. de
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Odůvodnění

Pro získání ekoznačky nedostačuje pouhá registrace výrobku. Aby si ekoznačka získala 
vysokou váhu, je zapotřebí přezkum nezávislým subjektem (tj. kontrola shody).

Pozměňovací návrh 80
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti o registraci zahrnují veškerou 
příslušnou dokumentaci, jak je uvedeno 
v příslušném opatření Komise, kterým se 
stanoví kritéria ekoznačky pro danou 
skupinu výrobků.

Žádosti o registraci zahrnují veškerou 
příslušnou dokumentaci, jak je uvedeno 
v příslušném opatření Komise, kterým se 
stanoví kritéria ekoznačky pro danou 
skupinu výrobků. Obchodník prokáže, že 
je splnění kritérií pro ekoznačku 
osvědčeno nezávislým subjektem.

Or. de

Odůvodnění

Pro získání ekoznačky nedostačuje pouhá registrace výrobku. Aby si ekoznačka získala 
vysokou váhu, je zapotřebí přezkum nezávislým subjektem (tj. kontrola shody).

Pozměňovací návrh 81
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. 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.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Čl. 9 odst. 3 je třeba úplně vypustit. Roční poplatek by měl být zachován, neboť je základem 
financování systému ekoznačky.

Pozměňovací návrh 82
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. 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.

3. Každá žádost o udělení ekoznačky 
podléhá poplatku souvisejícímu s náklady 
na zpracování žádosti.

 Or. en

Odůvodnění

Registrační poplatek 200 EUR nepokryje administrativní náklady řízení. V důsledku toho 
budou členské státy nuceny řízení dotovat a to se stane překážkou úspěchu symbolu květu EU 
a jeho rozšíření na celém vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 83
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. 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 

3. Příslušný subjekt, u něhož byla podána 
žádost o registraci, si může za registraci 
účtovat poplatek do výše 200 EUR. Cenu 
je v každém případě nutno stanovit 
poměrně k velikosti výrobního subjektu.
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zaplacen v dané lhůtě. Je-li účtován poplatek, smí být ekoznačka 
používána, pouze pokud byl poplatek 
zaplacen v dané lhůtě.

Or. hu

Odůvodnění 

Výhody plynoucí z využívání ekoznačky je možno ospravedlnit pouze tehdy, pokud splnění 
kritérií ekoznačky nezatěžuje neúnosně producenty a výrobce, zejména s přihlédnutím 
k malých a středním podnikům.

Pozměňovací návrh 84
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dotčený příslušný subjekt do dvou 
měsíců od obdržení žádosti o registraci 
prověří dokumentaci uvedenou v odstavci 
2.

4. Dotčený příslušný subjekt do dvou 
měsíců od obdržení žádosti o registraci 
prověří, zda výrobek splňuje kritéria 
ekoznačky pro danou skupinu výrobků.

 Or. en

Odůvodnění

Úprava znění pozměňovacího návrhu 20 zpravodajem je v souladu s terminologií 
pozměňovacích návrhů 1 a 5. Příslušné orgány by měly před registrací prověřovat soulad 
výrobků s příslušnými požadavky.

Pozměňovací návrh 85
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný subjekt, který provedl 
registraci výrobku, oznámí každou 

6. Příslušný subjekt, který provedl 
registraci výrobku, oznámí každou 
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registraci Komisi. Komise založí společný 
registr, který pravidelně aktualizuje. Tento 
registr se zpřístupní veřejnosti.

registraci Komisi. Komise založí společný 
registr, který pravidelně aktualizuje. Tento 
registr se zpřístupní veřejnosti – zejména 
prostřednictvím internetu a zároveň 
prostřednictvím úřadů členských států.

Or. hu

Odůvodnění 

Spotřebitelům je nutno zajistit co nejjednodušší možný přístup k seznamu výrobků označených 
ekoznačkou.

Pozměňovací návrh 86
John Bowis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Je-li ekoznačka umístěna na 
zpracovaných potravinách jiných než 
produktech akvakultury, které nesplňují 
požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, 
musí být ve stejném zorném poli doplněna 
údajem, že ekoznačka se vztahuje pouze 
na environmentální působení zpracování, 
přepravy nebo balení produktu.

vypouští se

První pododstavec se vztahuje rovněž na 
zpracované potraviny označené v souladu 
s článkem 24 nařízení (ES) č. 834/2007.

 Or. en

Odůvodnění

 Je třeba zachovat vynětí potravinářských produktů z působnosti tohoto nařízení s ohledem na 
značné rozdíly v povaze těchto produktů a zmatek, který by jejich zahrnutí mohlo způsobit 
mezi spotřebiteli.
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Pozměňovací návrh 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

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.

Komise, členské státy a zúčastněné 
podniky ve spolupráci s členy výboru 
EUEB přidělují významný objem 
prostředků na propagaci používání 
ekoznačky Společenství osvětovou činností 
a informačními kampaněmi určenými 
spotřebitelům, výrobcům, zadavatelům 
veřejných zakázek, obchodníkům, 
maloobchodníkům a široké veřejnosti, a 
tím podporují rozvoj systému.

 Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby do propagace ekoznačky Společenství byli zapojeni všichni hráči.

Pozměňovací návrh 88
Antonio De Blasio

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, pěstitelům, 
zadavatelům veřejných zakázek, 
obchodníkům, maloobchodníkům a široké 
veřejnosti, a tím podporují rozvoj systému.

Or. hu
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Pozměňovací návrh 89
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanovují cílové hodnoty 
nákupu výrobků nesoucích ekoznačku ve 
veřejných zakázkách.

 Or. en

Odůvodnění

K propagaci ekoznačky nedostačují jen osvětová opatření a informační kampaně. Členské 
státy by měly stanovit cílové hodnoty pro nákup těchto výrobků ve veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 90
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový )

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Popularizaci ekoznačky je třeba provádět 
ve všech 23 oficiálních jazycích na 
webové stránce, v informačních 
kampaních organizovaných Komisí, 
respektive pomocí informačních materiálů 
distribuovaných v členských státech.

Or. hu
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Pozměňovací návrh 91
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotného uplatňování 
článku 9 a 10 provádí příslušné subjekty 
vzájemné hodnocení. Hodnocení probíhá 
na základě fundovaných a 
transparentních kritérií a ustanovení.

Za účelem zajištění jednotného uplatňování 
nařízení a zejména článku 9 a 10 by si 
měly příslušné subjekty na pravidelné bázi
a v institucionalizovaných kruzích
vyměňovat informace a zkušenosti a 
snažit se koordinovat činnost a služby 
příslušných vnitrostátních subjektů.

Or. hu

Odůvodnění 

U zodpovědných orgánů je třeba pravidelná a institucionalizovaná výměna zkušeností a 
spolupráce v zájmu toho, aby povznášely účinnost používání ekoznačky a aby byly změny 
v průběhu ověřování prováděny na základě praktických zkušeností.

Pozměňovací návrh 92
Johannes Lebech

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předběžná zpráva obsahuje tyto prvky: Předběžná zpráva obsahuje tyto prvky:

- analýzu možností nahrazení velmi 
nebezpečných látek, například:
a) látek splňujících kritéria zařazení jako 
látky karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci podle směrnice 
67/548/EHS,
b) látek vysoce perzistentních a vysoce 
bioakumulativních, perzistentních 
bioakumulativních a toxických a 
vyvolávajících narušení endokrinní 
činnosti; 
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- kvantitativní vyjádření možného 
environmentálního přínosu souvisejícího se 
skupinou výrobků, včetně zohlednění 
přínosu jiných podobných evropských a 
vnitrostátních skupin výrobků s 
ekoznačkou;

- kvantitativní vyjádření možného 
environmentálního přínosu souvisejícího se 
skupinou výrobků, včetně zohlednění 
přínosu jiných podobných evropských a 
vnitrostátních skupin výrobků s 
ekoznačkou;

- odůvodnění volby a rozsahu skupiny 
výrobků;

- odůvodnění volby a rozsahu skupiny 
výrobků;

- posouzení všech možných obchodních 
otázek;

- posouzení všech možných obchodních 
otázek;

- analýzu kritérií jiných ekoznaček; - analýzu kritérií jiných ekoznaček;
- stávající právní předpisy a probíhající 
legislativní iniciativy související s 
odvětvím skupiny výrobků;

- stávající právní předpisy a probíhající 
legislativní iniciativy související s 
odvětvím skupiny výrobků;

- údaje o trhu pro odvětví v rámci 
Společenství, včetně objemů a obratu;

- údaje o trhu pro odvětví v rámci 
Společenství, včetně objemů a obratu;

- současný a budoucí potenciál proniknutí 
výrobků s ekoznačkou na trh;

- současný a budoucí potenciál proniknutí 
výrobků s ekoznačkou na trh;

- rozsah a celkový význam dopadů skupiny 
výrobků na životní prostředí na základě 
nových nebo existujících studií 
zahrnujících posouzení životního cyklu. 
Lze využít i jiných vědeckých důkazů; 
kritické a kontroverzní otázky se podrobně 
popíšou a zhodnotí;

- rozsah a celkový význam dopadů skupiny 
výrobků na životní prostředí na základě 
nových nebo existujících studií 
zahrnujících posouzení životního cyklu. 
Lze využít i jiných vědeckých důkazů; 
kritické a kontroverzní otázky se podrobně 
popíšou a zhodnotí;

- odkazy na údaje a informace 
shromážděné a použité za účelem vydání 
zprávy.

- odkazy na údaje a informace 
shromážděné a použité za účelem vydání 
zprávy.

Předběžná zpráva se během vývoje kritérií 
zveřejní na internetových stránkách 
Komise věnovaných ekoznačce za účelem 
případných připomínek a odvolání.

Předběžná zpráva se během vývoje kritérií 
zveřejní na internetových stránkách 
Komise věnovaných ekoznačce za účelem 
případných připomínek a odvolání.

 Or. en

Odůvodnění

To remain a label of environment excellence, Ecolabel should clearly encourage toxic-free 
products and production processes and become a driver for the substitution of hazardous 
substances.
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Pozměňovací návrh 93
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předběžná zpráva obsahuje tyto prvky: Předběžná zpráva obsahuje tyto prvky:
- kvantitativní vyjádření možného 
environmentálního přínosu souvisejícího se 
skupinou výrobků, včetně zohlednění 
přínosu jiných podobných evropských a 
vnitrostátních skupin výrobků s 
ekoznačkou;

- kvantitativní vyjádření možného 
environmentálního přínosu souvisejícího se 
skupinou výrobků, včetně zohlednění 
přínosu jiných podobných evropských a 
vnitrostátních skupin výrobků s 
ekoznačkou;

- analýzu možností nahrazení velmi 
nebezpečných látek, například: 
a) látek splňujících kritéria zařazení jako 
látky karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci podle směrnice 
67/548/EHS,
b) látek vysoce perzistentních a vysoce 
bioakumulativních, perzistentních 
bioakumulativních a toxických a 
vyvolávajících narušení endokrinní 
činnosti; 

- odůvodnění volby a rozsahu skupiny 
výrobků;

- odůvodnění volby a rozsahu skupiny 
výrobků;

- posouzení všech možných obchodních 
otázek;

- posouzení všech možných obchodních 
otázek;

- analýzu kritérií jiných ekoznaček; - analýzu kritérií jiných ekoznaček;

- stávající právní předpisy a probíhající 
legislativní iniciativy související s 
odvětvím skupiny výrobků;

- stávající právní předpisy a probíhající 
legislativní iniciativy související s 
odvětvím skupiny výrobků;

- údaje o trhu pro odvětví v rámci 
Společenství, včetně objemů a obratu;

- údaje o trhu pro odvětví v rámci 
Společenství, včetně objemů a obratu;

- současný a budoucí potenciál proniknutí 
výrobků s ekoznačkou na trh;

- současný a budoucí potenciál proniknutí 
výrobků s ekoznačkou na trh;

- rozsah a celkový význam dopadů skupiny 
výrobků na životní prostředí na základě 
nových nebo existujících studií 
zahrnujících posouzení životního cyklu. 
Lze využít i jiných vědeckých důkazů; 

- rozsah a celkový význam dopadů skupiny 
výrobků na životní prostředí na základě 
nových nebo existujících studií 
zahrnujících posouzení životního cyklu. 
Lze využít i jiných vědeckých důkazů; 
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kritické a kontroverzní otázky se podrobně 
popíšou a zhodnotí;

kritické a kontroverzní otázky se podrobně 
popíšou a zhodnotí;

- odkazy na údaje a informace 
shromážděné a použité za účelem vydání 
zprávy.

- odkazy na údaje a informace 
shromážděné a použité za účelem vydání 
zprávy.

Předběžná zpráva se během vývoje kritérií 
zveřejní na internetových stránkách 
Komise věnovaných ekoznačce za účelem 
případných připomínek a odvolání.

Předběžná zpráva se během vývoje kritérií 
zveřejní na internetových stránkách 
Komise věnovaných ekoznačce za účelem 
případných připomínek a odvolání.

 Or. en

Odůvodnění

Aby ekoznačka zůstala nástrojem dosahování vysoké kvality ochrany životního prostředí, měla 
by poskytovat jasné pobídky netoxickým výrobkům a výrobním procesům. Předběžná zpráva o 
zpracování kritérií ekoznačky by proto měla obsahovat i analýzu možností nahrazení. 

Pozměňovací návrh 94
Satu Hassi

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 9 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- analýza dostupnosti výrobků ve skupině 
výrobků neobsahujících látky či přípravky 
klasifikované jako velmi toxické, toxické, 
nebezpečné pro životní prostředí, 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci podle směrnice 
67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES, 
ani látkám uvedeným v článku 57 
nařízení 1907/2006/ES (REACH).

 Or. en

Odůvodnění

V souladu se specifickými kritérii udělování výjimek z kritérií vyloučení některým 
nebezpečným látkám je zapotřebí vyhodnocení dostupnosti výrobků ve stejné skupině výrobků, 
které neobsahují takové látky. 
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Pozměňovací návrh 95
Antonio De Blasio

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předběžná zpráva se během vývoje kritérií 
zveřejní na internetových stránkách 
Komise věnovaných ekoznačce za účelem 
případných připomínek a odvolání.

Předběžná zpráva se během vývoje kritérií 
zveřejní na internetových stránkách 
Komise, které budou věnovány ekoznačce 
za účelem případných připomínek a 
odvolání a které je nutno zpřístupnit ve 
všech 23 oficiálních jazycích.

Or. hu

Odůvodnění 

Podnikatelům všech členských států je nutno dát k dispozici informace o logu na oficiálních 
webových stránkách.

Pozměňovací návrh 96
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 2 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku, který je během svého 
životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu 
prostředí, a odpovídají pokud možno 10 % 
výrobků s nejlepším environmentálním 
působením dostupných na trhu;

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku, který je během svého 
životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu 
prostředí, a odpovídají nejvyšší čtvrtině 
(25 %) výrobků s nejlepším 
environmentálním působením dostupných 
na trhu;

 Or. en

Odůvodnění

Hranice 10 % výrobků s nejlepším environmentálním působením dostupných na trhu by vedlo 
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k riziku, že systém ekoznačky se omezí na okrajové nebo luxusní výrobky. Skutečným cílem 
systému ekoznačky by měla být přeměna většího podílu trhu. Evropská rada chemického 
průmyslu (CEFIC) proto navrhuje stanovit hranici odpovídající nejvyšší čtvrtině (25 %) 
výrobků s nejlepším environmentálním působením.

Pozměňovací návrh 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 2 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku, který je během svého 
životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu 
prostředí, a odpovídají pokud možno 10 % 
výrobků s nejlepším environmentálním 
působením dostupných na trhu;

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku, který je během svého 
životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu 
prostředí, a odpovídají 20 % výrobků s 
nejlepším environmentálním působením 
dostupných na trhu;

 Or. en

Odůvodnění

Hranice 10 % výrobků s nejlepším environmentálním působením dostupných na trhu by vedlo 
k riziku, že systém ekoznačky se omezí na okrajové nebo luxusní výrobky. Skutečným cílem 
systému ekoznačky by měla být přeměna většího podílu trhu. Proto se navrhuje stanovit 
hranici odpovídající 20 % výrobků s nejlepším environmentálním působením.

Pozměňovací návrh 98
Johannes Lebech

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 2 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku, který je během svého 
životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu 
prostředí, a odpovídají pokud možno 10 % 
výrobků s nejlepším environmentálním 
působením dostupných na trhu;

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku, který je během svého 
životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu 
prostředí na vnitřním trhu v době jejich 
schválení;
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- odpovídají určitému podílu výrobků s 
nejlepším environmentálním působením 
dostupných na trhu v rozmezí od 10 do 
20 %. Přesný podíl se stanoví případ od 
případu na základě kategorie výrobků 
s cílem odměňovat a prosazovat výrobky 
nejvíce přátelské k životnímu prostředí a 
zajistit spotřebitelům dostatečnou možnost 
výběru mezi výrobky s ekoznačkou.

 Or. en

Odůvodnění

Odměňování pouhých 10 % nejlepších výrobků v každé skupině není vhodné pro všechny 
skupiny výrobků.  Při stanovování kritérií pro každou skupinu výrobků by proto měl být 
stanoven přesný cílový podíl v rozmezí od 10 % do 20 %.  Kritéria by měla být založena na 
veškerých dopadech výrobku na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 99
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 2 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku, který je během svého
životního cyklu nejšetrnější vůči 
životnímu prostředí, a odpovídají pokud 
možno 10 % výrobků s nejlepším 
environmentálním působením dostupných
na trhu;

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku během jeho životního 
cyklu a odpovídají v každé kategorii 
výrobků výrobkům s nejlepším 
environmentálním působením  dostupným
na vnitřním trhu v době jejich schválení;
Tento podíl se stanoví případ od případu 
na základě kategorie výrobků s cílem 
odměňovat výrobky nejvíce přátelské 
k životnímu prostředí, poskytnout 
spotřebitelům dostatečnou možnost výběru 
mezi výrobky s ekoznačkou a zajistit, aby 
výrobky s ekoznačkou získaly rozhodující 
podíl na trhu.

 Or. en
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Odůvodnění

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups. 

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria. 

Pozměňovací návrh 100
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 2 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku, který je během svého 
životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu 
prostředí, a odpovídají pokud možno 10 % 
výrobků s nejlepším environmentálním 
působením dostupných na trhu;

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku, který je během svého 
životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu 
prostředí, a odpovídají pokud možno 10 % 
výrobků dostupných na vnitřním trhu 
v době jejich schválení;

 Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že výběrovost kritérií ekoznačky se stanovuje v okamžiku přijetí nebo 
přezkumu kritérií, a nikoli po celou dobu platnosti těchto kritérií. Ekoznačka je nástroj 
založený na trhu, a cílem systému je proto umísťovat výrobky s ekoznačkou na evropský trh, a 
nikoli umožnit žádost o ekoznačku podnikům v každém členském státě.
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Pozměňovací návrh 101
Satu Hassi

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 2 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku, který je během svého 
životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu 
prostředí, a odpovídají pokud možno 10 % 
výrobků s nejlepším environmentálním 
působením dostupných na trhu;

- zakládají se na environmentálním 
působení výrobku, který je během svého 
životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu 
prostředí, a odpovídají pokud možno 10 % 
výrobků s nejlepším environmentálním 
působením dostupných na trhu v době 
jejich schválení;

 Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem stejného autora k článku 6. Je třeba vyjasnit, že výběrovost 
kritérií ekoznačky se stanovuje v okamžiku přijetí nebo přezkumu kritérií, a nikoli po celou 
dobu platnosti těchto kritérií.

Pozměňovací návrh 102
Johannes Lebech

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 2 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- zakládají se na nejvýznamnějších
dopadech výrobku na životní prostředí, 
vyjadřují se pokud možno prostřednictvím 
klíčových technických ukazatelů 
environmentálního působení výrobku a 
jsou vhodné k posouzení podle pravidel 
tohoto nařízení; 

- zakládají se na dopadech výrobku na 
životní prostředí, vyjadřují se pokud 
možno prostřednictvím klíčových 
technických ukazatelů environmentálního 
působení výrobku a jsou vhodné k 
posouzení podle pravidel tohoto nařízení;

 Or. en

Odůvodnění

Odměňování pouhých 10 % nejlepších výrobků v každé skupině není vhodné pro všechny 
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skupiny výrobků.  Při stanovování kritérií pro každou skupinu výrobků by proto měl být 
stanoven přesný cílový podíl v rozmezí od 10 % do 20 %.  Kritéria by měla být založena na 
veškerých dopadech výrobku na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 103
Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Příloha I – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. ZKRÁCENÝ POSTUP 
V PŘÍPADECH, KDY BYLA KRITÉRIA 
VYPRACOVÁNA V RÁMCI JINÝCH 
SYSTÉMŮ EKOZNAČKY

vypouští se

Komisi se předloží jediná zpráva. Tato 
zpráva zahrnuje oddíl, z něhož vyplývá, že 
byly splněny technické a konzultační 
požadavky stanovené v příloze I písm. A), 
předlohu návrhu kritérií, příručku pro 
potenciální uživatele ekoznačky a 
příslušné subjekty a uživatelskou příručku 
pro orgány zadávající veřejné zakázky.
Je-li Komise přesvědčena, že zpráva a 
kritéria splňují požadavky stanovené v 
příloze I písm. A), probíhá v souvislosti se 
zprávou a předlohou návrhu kritérií po 
dobu dvou měsíců veřejná konzultace, v 
jejímž rámci mohou být na internetových 
stránkách Komise věnovaných ekoznačce 
podávány připomínky.
Na všechny připomínky obdržené během 
období veřejné konzultace musí být 
poskytnuta odpověď, v níž se uvede, zda 
se připomínka přijímá, nebo zamítá a z 
jakého důvodu. S výhradou změn 
provedených během období veřejné 
konzultace může Komise kritéria 
přijmout, pokud žádný členský stát 
nepožádá o otevřené setkání pracovní 
skupiny.
K předloze návrhu kritérií se na žádost 
kteréhokoli členského státu uskuteční 
otevřené setkání pracovní skupiny, jehož 
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se zúčastní všechny zúčastněné strany, 
mezi něž patří příslušné subjekty, zástupci 
odvětví (včetně malých a středních 
podniků), odborové svazy, 
maloobchodníci, dovozci, 
environmentální a spotřebitelské 
organizace. Tohoto setkání se zúčastní i 
Komise. 
S výhradou změn provedených během 
období veřejné konzultace nebo během 
setkání pracovní skupiny může Komise 
kritéria přijmout. 

 Or. en

Odůvodnění

Na rozdíl od systému se symbolem květu, ve kterém jsou kritéria stanovována na základě 
celoevropského konsensu, se účast zainteresovaných aktérů na celostátních fórech pro 
konzultace a stanovování kritérií (např. Modrý anděl nebo Severská labuť) omezuje na 
vnitrostátní subjekty. Zkrácený postup v případech, kdy byla kritéria vytvořena na vnitrostátní 
úrovni, představuje překážku volnému pohybu zboží a určitá takto vzniklá kritéria mohou být 
považována za projev protekcionismu.

Pozměňovací návrh 104
Maria Berger

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční poplatek
Členské státy mohou po každém žadateli, 
kterému byla udělena ekoznačka, 
požadovat zaplacení ročního poplatku za 
užívání ekoznačky ve prospěch 
příslušného orgánu, který ekoznačku 
udělil.
Zpoplatněné období by mělo začínat dnem 
udělení ekoznačky žadateli.
Roční poplatek může být stanoven 
v takové výši, aby spolu s výnosem 
z poplatků za žádost a ověření zajišťoval 
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úplné krytí nákladů na provoz systému 
ekoznačky.

 Or. en
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