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Pozměňovací návrh 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. de

Odůvodnění

V současné době nejsou ještě přijata všechna „prováděcí opatření“ pro skupinu výrobků 
registrovaných podle současného právního stavu. Novelizace směrnice vede ke zvýšení 
administrativních výdajů a k vyšším výrobním a vývojovým nákladům, ale bez přínosu pro 
ochranu klimatu. Snížení celkových emisí se musí dosáhnout obchodováním s emisemi.

Pozměňovací návrh 10
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy přijatými členskými státy 
vzhledem k požadavkům na ekodesign 
výrobků spojených se spotřebou energie
mohou vytvářet překážky obchodu a 
narušovat hospodářskou soutěž ve 
Společenství, a mohou mít tedy přímý 
dopad na vytvoření a fungování vnitřního 
trhu. Harmonizace vnitrostátních právních 
předpisů je jediným prostředkem, který 
zabrání vytváření takových překážek 
obchodu a nekalé hospodářské soutěži. 
Rozšíření oblasti působnosti na všechny 
výrobky spojené se spotřebou energie 
zajistí, aby požadavky na všechny 
významné výrobky spojené se spotřebou 
energie mohly být harmonizovány na 

(2) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy přijatými členskými státy 
vzhledem k požadavkům na ekodesign 
výrobků spojených se spotřebou energie
mohou vytvářet překážky obchodu a 
narušovat hospodářskou soutěž ve 
Společenství, a mohou mít tedy přímý 
dopad na vytvoření a fungování vnitřního 
trhu. Harmonizace vnitrostátních právních 
předpisů je jediným prostředkem, který 
zabrání vytváření takových překážek 
obchodu a nekalé hospodářské soutěži. 
Rozšíření oblasti působnosti na všechny 
výrobky spojené se spotřebou energie 
zajistí, aby požadavky na všechny 
významné výrobky spojené se spotřebou 
energie mohly být harmonizovány na 



PE418.286v02-00 4/52 AM\766500CS.doc

CS

úrovni Společenství.. úrovni Společenství. Rozšíření oblasti 
působnosti na výrobky spojené se 
spotřebou energie musí vyloučit vznik 
nepřiměřeně vysokého zatížení ekonomik 
malých a středních podniků, které by je 
omezilo v hospodářské soutěži.

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Alessandro Foglietta

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy přijatými členskými státy 
vzhledem k požadavkům na ekodesign 
výrobků spojených se spotřebou energie
mohou vytvářet překážky obchodu a 
narušovat hospodářskou soutěž ve 
Společenství, a mohou mít tedy přímý 
dopad na vytvoření a fungování vnitřního 
trhu. Harmonizace vnitrostátních právních 
předpisů je jediným prostředkem, který 
zabrání vytváření takových překážek 
obchodu a nekalé hospodářské 
soutěži. Rozšíření oblasti působnosti na 
všechny výrobky spojené se spotřebou 
energie zajistí, aby požadavky na všechny 
významné výrobky spojené se spotřebou 
energie mohly být harmonizovány na 
úrovni Společenství.

(2) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy přijatými členskými státy 
vzhledem k požadavkům na ekodesign 
výrobků mohou vytvářet překážky 
obchodu a narušovat hospodářskou soutěž 
ve Společenství, a mohou mít tedy přímý 
dopad na vytvoření a fungování vnitřního 
trhu. Harmonizace vnitrostátních právních 
předpisů je jediným prostředkem, který 
zabrání vytváření takových překážek 
obchodu a nekalé hospodářské soutěži. 
Rozšíření oblasti působnosti na všechny 
výrobky spojené se spotřebou energie 
zajistí, aby požadavky na všechny výrobky, 
které mají významný dopad na životní 
prostředí a představují významný 
potenciál pro zlepšení jejich dopadu na 
životní prostředí, mohly být 
harmonizovány na úrovni Společenství. 
Rozšíření na výrobky spojené se spotřebou 
energie by mělo být uplatněno, jen pokud 
nevytvoří nepřiměřené ekonomické 
zatížení, které by podrývalo 
konkurenceschopnost malých a středních 
podniků na vnitřním trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné se za každou cenu vyhnout zmatené a překrývající se legislativě. V odvětvích, jako je 
např. stavebnictví, reguluje zcela přesná legislativa uvádění stavebních výrobků na trh 
(směrnice o stavebních výrobcích, která bude zanedlouho změněna na nařízení o stavebních 
výrobcích). Zavedení opatření podle existující směrnice o stavebních výrobcích již zavedlo 
nový systém uvádění výrobků na trh a jejich označování, včetně prohlášení o vlastnostech na 
označeních CE, jako je šíření tepla. 

Pozměňovací návrh 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Do oblasti působnosti této směrnice 
by neměly být zahrnuty stavební výrobky.
Obecný vliv stavebních výrobků na životní 
prostředí, a zejména jejich energetická 
účinnost, nemůže být hodnocena nebo 
měřena na úrovni výrobku, ale pouze na 
úrovni staveb.

Or. en

Odůvodnění

Duplicate legislation for building and construction products needs to be avoided, since these 
are subject to complex legislation by which all eco-design aspects are already or will soon be 
covered. Construction products are always considered in relation to the works in which 
construction products are installed. The performance of a construction product in a building 
depends on how it is installed in the system. Thus, construction products can have a green 
eco-design, however, if baldy installed in the building, the products lose their environmental 
credentials and become unsustainable. 
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Pozměňovací návrh 13
Alessandro Foglietta

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Tato směrnice se použije, jen pokud 
neexistují zvláštní předpisy s podobným 
cílem, povahou nebo účinností v jiné 
harmonizované legislativě Společenství. 
Je třeba důsledně zabránit zmatkům na 
trhu a nadměrným nákladům v důsledku 
překrývání legislativy.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné se za každou cenu vyhnout zmatené a překrývající se legislativě.

Pozměňovací návrh 14
Anders Wijkman

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na výrobky spojené se spotřebou 
energie připadá velká část spotřeby 
přírodních zdrojů a energie ve 
Společenství. Mají rovněž řadu jiných 
významných dopadů na životní prostředí. 
U naprosté většiny kategorií výrobků, které 
jsou dostupné na trhu Společenství, je 
možné zaznamenat různou míru dopadu na 
životní prostředí, ačkoli mají podobnou 
funkci a výkon. V zájmu trvale 
udržitelného rozvoje by se mělo 
podporovat neustálé zlepšování celkového 
dopadu těchto výrobků na životní 
prostředí, zejména určením hlavních zdrojů 
negativních dopadů na životní prostředí a 
zamezením přenášení znečištění, pokud 

(3) U naprosté většiny kategorií výrobků, 
které jsou dostupné na trhu Společenství, je 
možné zaznamenat různou míru dopadu na 
životní prostředí, ačkoli mají podobnou 
funkci a výkon. V zájmu trvale 
udržitelného rozvoje by se mělo 
podporovat neustálé zlepšování celkového 
dopadu těchto výrobků na životní 
prostředí, zejména určením hlavních zdrojů 
negativních dopadů na životní prostředí a 
zamezením přenášení znečištění, pokud 
toto zlepšení nepředstavuje nepřiměřené 
náklady.
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toto zlepšení nepředstavuje nepřiměřené 
náklady.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže se oblast působnosti směrnice rozšíří tak, aby zahrnula všechny výrobky – zaměřené 
jak na energetickou účinnost, tak na účinnost zdrojů –, potom přirozeně následuje vypuštění 
prvních dvou vět.

Pozměňovací návrh 15
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na výrobky spojené se spotřebou 
energie připadá velká část spotřeby 
přírodních zdrojů a energie ve 
Společenství. Mají rovněž řadu jiných 
významných dopadů na životní prostředí. 
U naprosté většiny kategorií výrobků, které 
jsou dostupné na trhu Společenství, je 
možné zaznamenat různou míru dopadu na 
životní prostředí, ačkoli mají podobnou 
funkci a výkon. V zájmu trvale 
udržitelného rozvoje by se mělo 
podporovat neustálé zlepšování celkového
dopadu těchto výrobků na životní 
prostředí, zejména určením hlavních zdrojů 
negativních dopadů na životní prostředí a 
zamezením přenášení znečištění, pokud 
toto zlepšení nepředstavuje nepřiměřené 
náklady.

(3) Na výrobky spojené se spotřebou 
energie připadá velká část spotřeby 
přírodních zdrojů a energie ve 
Společenství. Mají rovněž řadu dopadů na 
životní prostředí v důsledku vytváření 
odpadu. U naprosté většiny kategorií 
výrobků, které jsou dostupné na trhu 
Společenství, je možné zaznamenat různou 
míru dopadu na životní prostředí, v 
závislosti na technologické úrovni
výrobku a celkových výdajů na jeho 
výrobu. V zájmu trvale udržitelného 
rozvoje by se mělo podporovat zmenšování
dopadu těchto výrobků na životní 
prostředí, zejména určením jeho hlavních 
zdrojů, pokud toto zlepšení nepředstavuje 
nepřiměřené náklady.

Or. pl

Odůvodnění

Celkový výdaj na vytvoření výrobku zahrnuje také enviromentální výdaje, nicméně jeho 
náročnost na energetickou spotřebu ve velké míře závisí na technologickém rozvoji. Oba tyto 
parametry přímo ovlivňují stupeň poškození životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 16
Satu Hassi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Mnoho výrobků spojených se 
spotřebou energie a také výrobků, které 
nejsou spojené se spotřebou energie, má 
významný potenciál na zlepšení 
spočívající v omezení dopadů na životní 
prostředí a dosažení účinnosti zdrojů a 
materiálu prostřednictvím lepšího 
designu.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ekodesign výrobků je zásadním 
faktorem strategie Společenství pro 
integrovanou výrobkovou politiku. Jako 
preventivní přístup, který má optimalizovat 
vliv výrobků na životní prostředí při 
současném zachování jejich funkčních 
vlastností, poskytuje skutečně nové 
příležitosti pro výrobce, spotřebitele i pro 
společnost jako celek.

4. Ekodesign výrobků je zásadním 
faktorem strategie Společenství pro 
integrovanou výrobkovou politiku. Jako 
preventivní přístup, který má optimalizovat 
vliv výrobků na životní prostředí při 
současném zachování jejich funkčních 
vlastností, poskytuje skutečně nové 
příležitosti pro výrobce, spotřebitele i pro 
společnost jako celek. Rozmanitost výběru 
by měla být zvažována s ohledem na 
zvýšení energetické účinnosti a účinnosti 
zdrojů a na limity znečištění a také na 
funkční myšlení (vrátit výrobky do 
provozu), dematerializaci prostřednictvím 
IKT a rozvoje technologií založených na 
imitaci přírody (biomimikry).
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Or. en

Odůvodnění

Významné zvýšení energetické účinnosti a účinnosti zdrojů vyžaduje pečlivé zvažování 
běžných obchodních modelů a organizaci výroby a odbytu. Existuje již mnoho příkladů 
takového jednání. Jedním z příkladů je společnost Interface, americký výrobce koberců. Jeho 
produkty byly namísto prodeje pronajímány, což vedlo k zásadnímu snížení používaných 
materiálů a emisí kysličníku uhličitého.

Pozměňovací návrh 18
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ekodesign výrobků je zásadním 
faktorem strategie Společenství pro 
integrovanou výrobkovou politiku. Jako 
preventivní přístup, který má optimalizovat 
vliv výrobků na životní prostředí při 
současném zachování jejich funkčních 
vlastností, poskytuje skutečně nové
příležitosti pro výrobce, spotřebitele i pro 
společnost jako celek.

(4) Ekodesign je zásadním faktorem 
strategie Společenství pro integrovanou 
výrobkovou politiku. Jako preventivní 
přístup, který má optimalizovat 
enviromentální výdaje při současném 
zachování jejich funkčních vlastností, 
poskytuje příležitosti snížení vlivu 
hospodářství členských států Společenství 
na prostředí.

Or. pl

Odůvodnění

Ekodesign si klade za cíl snížit náročnost hospodářství členských států Společenství na 
energetickou spotřebu.
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Pozměňovací návrh 19
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zlepšení energetické účinnosti —
přičemž jednou z dostupných možností je 
efektivnější konečná spotřeba elektrické 
energie — se považuje za významné 
přispění k dosažení cílů Společenství v 
oblasti emisí skleníkových plynů. 
Poptávka po elektrické energii je 
nejrychleji rostoucí kategorií konečné 
spotřeby energie a v příštích 20 až 30 
letech se předpokládá její další růst, 
nebude-li uplatňována politika 
zabraňující tomuto směřování. Je možné
významné snížení spotřeby energie, jak 
předpokládá Komise ve svém Evropském 
programu pro změnu klimatu. Změna 
klimatu je jednou z priorit Šestého 
akčního programu Společenství pro 
životní prostředí, stanoveného 
rozhodnutím Evropského parlamentu a 
Rady č. 1600/2002/ES1. Úspora energie je 
nákladově nejefektivnějším způsobem ke 
zvýšení bezpečnosti zásobování a snížení 
závislosti na dovozu. Proto je nutné 
přijmout podstatná opatření na straně 
poptávky a stanovit cíle.

(5) Snížení náročnosti hospodářství 
členských států Společenství na 
energetickou spotřebu je považováno za 
jistý přínos pro ochranu životního 
prostředí na území Společenství; snížení 
dovozu surovin bude přínosem také pro 
území mimo Společenství. Poptávka po 
elektrické energii je nejrychleji rostoucí 
kategorií spotřeby energie a v příštích 20 
až 30 letech se předpokládá její další růst. 
Snížení spotřeby energie společně se 
vzrůstající účinností její produkce, jak 
předpokládá Komise ve svém Evropském 
programu pro změnu klimatu, patří mezi 
priority opatření určených na ochranu
životního prostředí. Úspora energie je 
nákladově nejefektivnějším způsobem ke 
zvýšení bezpečnosti zásobování a snížení 
závislosti na dovozu. Proto je nutné 
přijmout podstatná opatření na straně 
poptávky a stanovit cíle pro snížení 
spotřeby energie.

Or. pl

Odůvodnění

Snížení náročnosti hospodářství členských států Společenství na energetickou spotřebu při 
zvyšování účinnosti výroby energie je skutečným opatřením pro ochranu životního prostředí a 
omezením závislosti na dovozu. Zvýšení spotřeby energie v příštích dvaceti až třiceti letech 
nelze zamezit, nezávisle na vynaloženém úsilí na snížení její spotřeby, proto je kromě omezení 
náročnosti ekonomiky na energetickou spotřebu nejdůležitějším úkolem zpopularizování 
nových zdrojů obnovitelné energie.

                                               
1 Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zlepšení energetické účinnosti –
přičemž jednou z dostupných možností je 
efektivnější konečná spotřeba elektrické 
energie – se považuje za významné 
přispění k dosažení cílů Společenství v 
oblasti emisí skleníkových plynů. Poptávka 
po elektrické energii je nejrychleji rostoucí 
kategorií konečné spotřeby energie a v 
příštích 20 až 30 letech se předpokládá její 
další růst, nebude-li uplatňována politika 
zabraňující tomuto směřování. Je možné 
významné snížení spotřeby energie, jak 
předpokládá Komise ve svém Evropském
programu pro změnu klimatu. Změna 
klimatu je jednou z priorit Šestého akčního 
programu Společenství pro životní 
prostředí, stanoveného rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1600/2002/ES. Úspora energie je 
nákladově nejefektivnějším způsobem ke 
zvýšení bezpečnosti zásobování a snížení 
závislosti na dovozu. Proto je nutné 
přijmout podstatná opatření na straně 
poptávky a stanovit cíle.

(5) Zlepšení energetické účinnosti 
a účinnosti zdrojů – přičemž jednou z 
dostupných možností je efektivnější 
konečná spotřeba elektrické energie – se 
považuje za významné přispění k dosažení 
cílů Společenství v oblasti emisí 
skleníkových plynů a také k dosažení cílů 
Tematické strategie pro udržitelné 
využívání přírodních zdrojů. Poptávka po 
elektrické energii je nejrychleji rostoucí 
kategorií konečné spotřeby energie a v 
příštích 20 až 30 letech se předpokládá její 
další růst, nebude-li uplatňována politika 
zabraňující tomuto směřování. Je možné 
významné snížení spotřeby energie, jak 
předpokládá Komise ve svém Evropském 
programu pro změnu klimatu. Změna 
klimatu je jednou z priorit Šestého akčního 
programu Společenství pro životní 
prostředí, stanoveného rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1600/2002/ES. Úspora energie je 
nákladově nejefektivnějším způsobem ke 
zvýšení bezpečnosti zásobování a snížení 
závislosti na dovozu. Proto je nutné 
přijmout podstatná opatření na straně 
poptávky a stanovit cíle.

Potřeba zvýšení účinnosti zdrojů byla 
uvedena v mnoha vědeckých zprávách 
a také v Tematické strategii pro udržitelné 
využívání přírodních zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na Tematickou strategii pro udržitelné využívání přírodních zdrojů je důležitý, protože 
strategie poskytuje hlavní argumenty, proč by směrnice o ekodesignu měla mít širší oblast 
působnosti než jen energetickou účinnost.
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Pozměňovací návrh 21
Anders Wijkman

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je nutné učinit opatření během fáze 
designu výrobků spojených se spotřebou 
energie, jelikož se ukazuje, že znečištění 
způsobené během životního cyklu výrobku 
je určeno v této fázi a vzniká zde většina 
nákladů. 

(6) Je nutné učinit opatření během fáze 
designu výrobků spojených se spotřebou 
energie, jelikož se ukazuje, že znečištění 
způsobené během životního cyklu výrobku 
je určeno v této fázi a vzniká zde většina 
nákladů. Funkční přístup nabízí potenciál 
významné účinnosti zdrojů získaný 
v mnoha výrobních oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 2. Funkční myšlení, které v zásadě vrací výrobky do 
provozu, má velký potenciál v mnoha výrobních oblastech.

Pozměňovací návrh 22
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nutné učinit opatření během fáze 
designu výrobků spojených se spotřebou 
energie, jelikož se ukazuje, že znečištění 
způsobené během životního cyklu výrobku 
je určeno v této fázi a vzniká zde většina 
nákladů.

(6) Je nutné učinit opatření během fáze 
designu výrobků spojených se spotřebou 
energie, jelikož se ukazuje, že snížení 
náročnosti výrobku na energetickou 
spotřebu je určeno v této fázi a vzniká zde 
většina nákladů, včetně enviromentálních 
nákladů.

Or. pl
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Odůvodnění

Náklady výrobku jsou přímo úměrné jeho náročnosti na energetickou spotřebu. Celkové 
náklady dopadu výrobku na prostředí lze posoudit již během fáze jeho designu.

Pozměňovací návrh 23
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je nutné stanovit soudržný rámec pro 
uplatňování ekodesignu Společenství 
na výrobky spojené se spotřebou energie, 
aby byl zajištěn volný pohyb výrobků, 
které těmto požadavkům vyhovují, a 
zlepšil se jejich celkový dopad na životní 
prostředí. Takové požadavky Společenství 
by měly respektovat zásady korektní 
hospodářské soutěže a mezinárodního 
obchodu.

(7) Je nutné stanovit soudržný rámec pro 
uplatňování ekodesignu Společenství 
na výrobky spojené se spotřebou energie, 
aby byl snížen jejich celkový dopad na 
životní prostředí. Takové požadavky 
Společenství by měly respektovat zásady 
korektní hospodářské soutěže a 
mezinárodního obchodu.

Or. pl

Odůvodnění

Hlavním cílem ekodesignu by mělo být snížení celkového dopadu výrobků spojených se 
spotřebou energie na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Záměrem této směrnice je dosažení 
vysoké úrovně ochrany životního prostředí 
snížením potenciálního dopadu výrobků 
spojených se spotřebou energie na životní 
prostředí, což nakonec přinese prospěch 

(9) Záměrem této směrnice je dosažení 
vysoké úrovně ochrany životního prostředí 
snížením potenciálního dopadu výrobků 
spojených se spotřebou energie na životní 
prostředí, což nakonec přinese prospěch 
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spotřebitelům a jiným konečným 
uživatelům. Trvale udržitelný rozvoj také 
vyžaduje, aby byly řádně zváženy 
zdravotní, sociální a hospodářské důsledky 
plánovaných opatření. Zlepšení energetické 
účinnosti výrobků přispívá k bezpečnosti 
zásobování energií, což je základním 
předpokladem zdravé hospodářské činnosti 
a tím i trvale udržitelného rozvoje.

spotřebitelům a jiným konečným 
uživatelům. Trvale udržitelný rozvoj také 
vyžaduje, aby byly řádně zváženy 
zdravotní, sociální a hospodářské důsledky 
plánovaných opatření. Zlepšení energetické 
účinnosti a účinnosti zdrojů výrobků 
přispívá k bezpečnosti zásobování energií 
a snižuje poptávku po přírodních zdrojích, 
což jsou základní předpoklady zdravé 
hospodářské činnosti a tím i trvale 
udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členský stát, který považuje za nutné 
zachovat si vnitrostátní předpisy ze 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
životního prostředí nebo zavést nové 
předpisy opírající se o nové vědecké 
poznatky vztahující se k ochraně životního 
prostředí z důvodu zvláštního problému, 
který se objeví v tomto členském státě až 
po přijetí prováděcích opatření, to může 
učinit za podmínek stanovených v čl. 95 
odst. 4, 5 a 6 Smlouvy, který vyžaduje 
předběžné oznámení Komisi a schválení 
Komisí.

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 26
John Bowis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členský stát, který považuje za nutné 
zachovat si vnitrostátní předpisy ze 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
životního prostředí nebo zavést nové 
předpisy opírající se o nové vědecké 
poznatky vztahující se k ochraně životního 
prostředí z důvodu zvláštního problému, 
který se objeví v tomto členském státě až 
po přijetí prováděcích opatření, to může 
učinit za podmínek stanovených v čl. 95 
odst. 4, 5 a 6 Smlouvy, který vyžaduje 
předběžné oznámení Komisi a schválení 
Komisí.

(10) Členský stát, který považuje za nutné 
zachovat si vnitrostátní předpisy ze 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
životního prostředí nebo zavést nové 
předpisy opírající se o nové vědecké 
poznatky vztahující se k ochraně životního 
prostředí z důvodu zvláštního problému, 
který se objeví v tomto členském státě až 
po přijetí prováděcích opatření, to může 
učinit za podmínek stanovených v čl. 95 
odst. 4, 5 a 6 Smlouvy, který vyžaduje 
předběžné oznámení Komisi a schválení 
Komisí, za předpokladu, že tato 
vnitrostátní ustanovení nebudou působit 
proti harmonizaci nebo fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o ekodesignu by neměla podporovat přijetí nezávislých opatření členskými státy, 
která by zmařila záměr harmonizace ve směrnici nebo působila proti vnitřnímu trhu.

Pozměňovací návrh 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se maximalizoval přínos 
vylepšeného designu pro životní prostředí, 
může být nezbytné informovat spotřebitele 
o ekologickém provedení a vlastnostech 
výrobků spojených se spotřebou energie a 
poradit jim, jak výrobek používat 

(11) Aby se maximalizoval přínos 
vylepšeného designu pro životní prostředí, 
je prvořadým významem informovat 
spotřebitele o ekologickém provedení 
a vlastnostech výrobků a poradit jim, jak 
výrobek používat způsobem, který je 
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způsobem, který je šetrný k životnímu 
prostředí.

šetrný k životnímu prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Informace pro spotřebitele je podstatou udržitelné výroby a spotřeby. Jen když jsou si 
spotřebitelé dobře vědomi možné volby a toho, jak použít odpovídající výrobky a nabízené 
služby, může být politika účinná.

Pozměňovací návrh 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Směrnice vycházející ze sdělení 
Komise o integrované výrobkové politice 
(KOM(2003)0302) by měla podporovat 
alternativní obchodní modely s příznivým 
vlivem výrobků a služeb na životní 
prostředí během jejich úplného životního 
cyklu.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 2.

Pozměňovací návrh 29
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) I když je žádoucí komplexní přístup k 
vlivu výrobků na životní prostředí, mělo by 
se až do přijetí pracovního plánu považovat 
za prioritní cíl v oblasti životního prostředí 

(13) Omezení náročnosti na energetickou 
spotřebu a vytváření odpadů ve fázi 
výroby, užití a zpracování výrobků by se 
mělo až do přijetí pracovního plánu 
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snížení emisí skleníkových plynů zvýšenou 
energetickou účinností.

považovat za prioritní cíl v oblasti 
životního prostředí.

Or. pl

Odůvodnění

Nejlepší a skutečnou ochranou životního prostředí je snížení náročnosti výrobku na 
energetickou spotřebu v každé fázi jeho životního cyklu.

Pozměňovací návrh 30
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) I když je žádoucí komplexní přístup k 
vlivu výrobků na životní prostředí, mělo by 
se až do přijetí pracovního plánu považovat 
za prioritní cíl v oblasti životního prostředí 
snížení emisí skleníkových plynů zvýšenou 
energetickou účinností.

(13) I když je žádoucí komplexní přístup k 
vlivu výrobků na životní prostředí, mělo by 
se až do přijetí pracovního plánu považovat 
za prioritní cíl v oblasti životního prostředí 
snížení emisí skleníkových plynů zvýšenou 
energetickou účinností. Uhlíková bilance 
výrobků by měla být zobecněna a vzata při 
ekodesignu v úvahu.

Or. fr

Odůvodnění

Je zřejmé, že sama energetická náročnost při spotřebě nebude stačit na vytvoření praxe 
omezující skleníkové plyny. Je to globální uhlíková bilance výrobků, která by se měla napříště 
brát v úvahu, a mimoto je třeba informovat uživatele v každé etapě životního cyklu výrobku o 
této bilanci, aby se podporovaly jeho malé dopady na změny klimatu.
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Pozměňovací návrh 31
Satu Hassi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Může být nezbytné a odůvodněné 
stanovit zvláštní kvantifikované požadavky 
na ekodesign pro některé výrobky nebo 
jejich environmentální aspekty, aby bylo 
zajištěno, že jejich dopad na životní 
prostředí bude minimální. S ohledem na 
naléhavou potřebu přispět k dodržení 
závazků v rámci Kjótského protokolu k 
Rámcové úmluvě Organizace spojených 
národů o změně klimatu (UNFCCC) a aniž 
je dotčen integrovaný přístup, který tato 
směrnice prosazuje, měla by se 
upřednostnit opatření s vysokým 
potenciálem ke snížení emisí skleníkových 
plynů s nízkými náklady. Taková opatření 
mohou rovněž přispět k trvale 
udržitelnému využívání zdrojů a 
představují významný příspěvek k 
desetiletému rámci programů pro trvale 
udržitelnou výrobu a spotřebu, který byl 
dohodnut na světové schůzce na nejvyšší 
úrovni o trvale udržitelném rozvoji v 
Johannesburgu v září 2002.

(14) Může být nezbytné a odůvodněné 
stanovit zvláštní kvantifikované požadavky 
na ekodesign pro některé výrobky nebo 
jejich environmentální aspekty, aby bylo 
zajištěno, že jejich dopad na životní 
prostředí bude minimální. S ohledem na 
naléhavou potřebu přispět k dodržení 
závazků v rámci Kjótského protokolu k 
Rámcové úmluvě Organizace spojených 
národů o změně klimatu (UNFCCC) a také 
závazku Komise dosáhnout 20% zlepšení 
energetické účinnosti do roku 2020 a aniž 
je dotčen integrovaný přístup, který tato 
směrnice prosazuje, měla by se 
upřednostnit opatření s vysokým 
potenciálem ke snížení emisí skleníkových 
plynů s nízkými náklady. Taková opatření 
mohou rovněž přispět k trvale 
udržitelnému využívání zdrojů a
představují významný příspěvek k 
desetiletému rámci programů pro trvale 
udržitelnou výrobu a spotřebu, který byl 
dohodnut na světové schůzce na nejvyšší 
úrovni o trvale udržitelném rozvoji v 
Johannesburgu v září 2002.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Upřednostnit by se měly alternativní 
postupy jako samoregulace, kterou provádí 

(17) Upřednostnit by se měly alternativní 
postupy jako samoregulace, kterou provádí 
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výrobní odvětví, pokud lze cílů politiky 
dosáhnout pomocí těchto opatření 
pravděpodobně rychleji nebo méně 
nákladným způsobem než závaznými 
požadavky. Právní opatření mohou být 
nutná tam, kde tržní síly neusměrňují 
vývoj žádaným směrem nebo dostatečně 
rychle.

výrobní odvětví, pokud lze cílů politiky 
dosáhnout pomocí těchto opatření 
pravděpodobně rychleji nebo méně 
nákladným způsobem než závaznými 
požadavky. Průmyslová odvětví by měla 
být podporována, aby připravila 
samoregulační návrhy. Právní opatření by 
měla být ukládána pouze tam, kde tržní 
síly neusměrňují vývoj žádaným směrem 
nebo dostatečně rychle. 

Or. en

Odůvodnění

Samoregulace v oblasti nabídek může být cenově dostupnou cestou zvyšující energetickou 
účinnost a účinnost zdrojů. Vlastní iniciativy průmyslu by měly být podporovány.

Pozměňovací návrh 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Upřednostnit by se měly alternativní 
postupy jako samoregulace, kterou provádí 
výrobní odvětví, pokud lze cílů politiky 
dosáhnout pomocí těchto opatření 
pravděpodobně rychleji nebo méně 
nákladným způsobem než závaznými 
požadavky. Právní opatření mohou být 
nutná tam, kde tržní síly neusměrňují 
vývoj žádaným směrem nebo dostatečně 
rychle.

(17) Upřednostnit by se měly alternativní 
postupy jako samoregulace, kterou provádí 
výrobní odvětví, pokud lze cílů politiky 
dosáhnout pomocí těchto opatření 
pravděpodobně rychleji nebo méně 
nákladným způsobem než závaznými 
požadavky. Průmyslová odvětví by měla 
být podporována, aby připravila 
samoregulační návrhy. Právní opatření by 
měla být ukládána pouze tam, kde tržní 
síly neusměrňují vývoj žádaným směrem 
nebo dostatečně rychle.

Or. en

Odůvodnění

K posílení hlediska, že rozvoje směrem k lepší udržitelnosti se pravděpodobně dosáhne 
rychleji prostřednictvím dobrovolné činnosti. Výrobní odvětví spojená se spotřebou energie, 
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která buď nemohou vytvářet samoregulační opatření, nebo je nepreferují, by samozřejmě 
měla být postupem času nucena zavádět uložená opatření, ale takový přístup by neměl 
znamenat, že dobrovolná samoregulace, která je připravená a dosažitelná v jiných odvětvích 
spojených se spotřebou energie, by měla být odrazována, naopak by se měla aktivně 
podporovat.

Pozměňovací návrh 34
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Tato směrnice by měla podporovat 
také zavedení ekodesignu do malých a 
středních podniků a velmi malých podniků. 
Toto zavedení by mohlo být usnadněno 
širokou dostupností informací 
souvisejících s udržitelností jejich výrobků 
a přístupem k těmto informacím.

(21) Tato směrnice by měla podporovat 
také zavedení ekodesignu do malých a 
středních podniků a velmi malých podniků. 
Toto zavedení by mohlo být usnadněno 
širokou dostupností informací, absencí 
zbytečných administrativních požadavků, 
vyhnutí se zatížení dodatečnými náklady, 
které jsou neúměrné v poměru k 
naplánovaným cílům ekodesignu, a 
prodlouženými lhůtami zavádění 
předpisů.

Or. pl

Odůvodnění

Malé a střední podniky a velmi malé podniky jsou obzvláště citlivé na takové změny předpisů, 
které způsobují dodatečné náklady a administrativní zatížení. Pokud jde o účelnost a účinnost 
skutečných pomocných opatření, není potřeba se omezovat jen na zajištění dostupnosti 
informací, neboť je to pouze úvodní fáze přizpůsobení se novým podmínkám opatření pro 
malé a střední podniky.
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Pozměňovací návrh 35
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22)Výrobky spojené se spotřebou energie, 
které splňují požadavky na ekodesign 
stanovené v prováděcích opatřeních k této 
směrnici, by měly nést označení „CE“ a 
obsahovat související údaje, aby bylo 
možné jejich uvedení na vnitřní trh a jejich 
volný pohyb. Je nezbytné přísné vymáhání 
prováděcích opatření, aby byl snížen 
dopad regulovaných výrobků spojených se 
spotřebou energie na životní prostředí a 
zajištěna korektní hospodářská soutěž.

(22) Výrobky spojené se spotřebou 
energie, které splňují požadavky na 
ekodesign stanovené v prováděcích 
opatřeních k této směrnici, by měly nést 
označení „CE“ a obsahovat související 
údaje, aby bylo možné jejich uvedení na 
vnitřní trh a jejich volný pohyb.

Or. pl

Odůvodnění

Přísné vymáhání prováděcích opatření je v rozporu se zásadami naplňování cílů ekodesignu 
uvedenými v bodech odůvodnění 17, 18 a 19, které se týkají mechanismů autoregulace.

Pozměňovací návrh 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Výrobky spojené se spotřebou 
energie, které splňují požadavky na 
ekodesign stanovené v prováděcích 
opatřeních k této směrnici, by měly nést 
označení „CE“ a obsahovat související 
údaje, aby bylo možné jejich uvedení na 
vnitřní trh a jejich volný pohyb. Je 
nezbytné přísné vymáhání prováděcích 
opatření, aby byl snížen dopad 
regulovaných výrobků spojených se 
spotřebou energie na životní prostředí a 

(22) Výrobky spojené se spotřebou 
energie, které splňují požadavky na 
ekodesign stanovené v prováděcích 
opatřeních k této směrnici nebo 
v samoregulačních opatřeních, by měly 
nést označení „CE“ a obsahovat související 
údaje, aby bylo možné jejich uvedení na 
vnitřní trh a jejich volný pohyb. Je 
nezbytné přísné vymáhání prováděcích 
opatření, aby byl snížen dopad 
regulovaných výrobků spojených se 
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zajištěna korektní hospodářská soutěž. spotřebou energie na životní prostředí a 
zajištěna korektní hospodářská soutěž.

Or. en

Odůvodnění

Aby se umožnil průzkum trhu výrobků vyhovujících požadavkům schválených 
samoregulačních opatření, který odpovídá průzkumu podle zavedených opatření.

Pozměňovací návrh 37
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Výrobky spojené se spotřebou 
energie, které splňují požadavky na 
ekodesign stanovené v prováděcích 
opatřeních k této směrnici, by měly nést 
označení „CE“ a obsahovat související 
údaje, aby bylo možné jejich uvedení na 
vnitřní trh a jejich volný pohyb. Je 
nezbytné přísné vymáhání prováděcích 
opatření, aby byl snížen dopad 
regulovaných výrobků spojených se 
spotřebou energie na životní prostředí a 
zajištěna korektní hospodářská soutěž.

(22) Výrobky spojené se spotřebou 
energie, které splňují požadavky na 
ekodesign stanovené v prováděcích 
opatřeních k této směrnici, by měly nést 
označení „CE“ a obsahovat související 
údaje, zejména o uhlíkové bilanci 
výrobku, aby bylo možné jejich uvedení na 
vnitřní trh a jejich volný pohyb. Je 
nezbytné přísné vymáhání prováděcích 
opatření, aby byl snížen dopad 
regulovaných výrobků spojených se 
spotřebou energie na životní prostředí a 
zajištěna korektní hospodářská soutěž.

Or. fr

Odůvodnění

Je zřejmé, že sama energetická náročnost při spotřebě nebude stačit na vytvoření praxe 
omezující skleníkové plyny. Je to globální uhlíková bilance výrobků, která by se měla napříště 
brát v úvahu, a mimoto je třeba  informovat uživatele v každé etapě životního cyklu výrobku o 
této bilanci, aby se podporovaly jeho malé dopady na změny klimatu.
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Pozměňovací návrh 38
John Bowis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Při přípravě prováděcích opatření a 
svého pracovního plánu by měla Komise 
konzultovat zástupce členských států i 
dotčené strany, kterých se tato skupina 
výrobků týká, například výrobní odvětví, 
včetně malých a středních podniků, 
řemeslníky, odborové organizace, 
velkoobchodníky, maloobchodníky, 
dovozce, skupiny zabývající se ochranou 
životního prostředí a organizace 
spotřebitelů.

(23) Při přípravě prováděcích opatření a 
svého pracovního plánu by měla Komise 
konzultovat zástupce členských států i 
dotčené strany, kterých se tento výrobek 
nebo tato skupina výrobků týká, například 
výrobní odvětví, včetně malých a středních 
podniků, řemeslníky, odborové organizace, 
velkoobchodníky, maloobchodníky, 
dovozce, skupiny zabývající se ochranou 
životního prostředí a organizace 
spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění propojení mezi výrazem „výrobek“, tak jak je definován ve směrnici, a sdružování 
do skupin takových výrobků pro účely vytvoření prováděcích opatření.

Pozměňovací návrh 39
Alessandro Foglietta

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud stávající legislativa zahrnuje 
část nebo všechny požadavky této 
směrnice, měla by se dát přednost 
stávajícímu regulačnímu rámci. 

Or. en

Odůvodnění

Zákonodárce by se měl vyvarovat zmatené a překrývající se legislativy. Některé oblasti jsou 
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náležitě regulovány zvláštní legislativou. V souladu se zásadami uvedenými v nedávno 
přijatém „novém legislativním rámci“ by legislativa týkající se zvláštních výrobků měla být 
uplatněna nejdříve.

Pozměňovací návrh 40
Alessandro Foglietta

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Výrobky na objednávku jsou z oblasti 
působnosti této směrnice vyňaty. 

Or. en

Odůvodnění

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
Parliament and the Council, includes some provisions aiming to avoid unnecessary burden 
for SMEs. Those provisions aim to ensure that some important parameters such as the sector, 
the structure of companies and the serial character of the production should be taken into 
account when conformity procedures are carried out. Indeed, such provisions have been 
included by the Parliament and the Council in Regulation No 765/2008/EC as well as 
Decision No 768/2008/EC governing the marketing of products in the EU. In particular, art 
8.10 of the Regulation and article 4.4 of the Decision, clearly state that for custom-made 
products and small series production, the technical and administrative conditions of 
conformity assessment procedures shall be alleviated and that due account should be taken 
“of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of 
complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the 
production process”. This clearly demonstrates that policy makers are fully aware that the 
cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are 
manufactured.

Pozměňovací návrh 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se týká stanovení 
požadavků, jež musí splnit výrobky 

2. Tato směrnice se týká stanovení 
požadavků, jež musí splnit výrobky 
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spojené se spotřebou energie, na něž se 
vztahují prováděcí opatření, aby mohly být 
uvedeny na trh nebo do provozu. Přispívá k 
trvale udržitelnému rozvoji zvýšením 
energetické účinnosti a úrovně ochrany 
životního prostředí, přičemž současně 
zvyšuje bezpečnost zásobování elektrickou 
energií.

spojené se spotřebou energie, na něž se 
vztahují prováděcí opatření, aby mohly být 
uvedeny na trh nebo do provozu. Přispívá 
k trvale udržitelnému rozvoji zvýšením 
energetické účinnosti a účinnosti zdrojů 
a úrovně ochrany životního prostředí, 
přičemž současně zvyšuje bezpečnost 
zásobování elektrickou energií.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výrobky na objednávku jsou z oblasti 
působnosti této směrnice vyňaty.

Or. de

Odůvodnění

Nový balíček pro vnitřní trh zboží zahrnuje opatření, která by měla zabránit nežádoucí zátěži 
malých a středních podniků. Nařízení 765/2008/ES uvádí, že „pro výrobky na objednávku a 
malosériové výrobky […]“ mají být „technické a administrativní podmínky v souvislosti s 
postupem shody usnadněny“. Hodnocení shody má být provedeno takovým způsobem a 
postupem, aby se zamezilo nežádoucí zátěži.

Pozměňovací návrh 43
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Ustanovení této směrnice ponechávají 
předpisy o technických požadavcích na 
ochranu životního prostředí stanovené 
v právních předpisech Společenství 
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nedotčené.

Or. de

Odůvodnění

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung). 
Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung. 
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.

Pozměňovací návrh 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice se nevztahuje na dopravní 
prostředky určené k přepravě osob nebo 
zboží.

3. Tato směrnice se nevztahuje na dopravní 
prostředky určené k přepravě osob nebo 
zboží nebo na stavební a konstrukční 
výrobky.

Or. en

Odůvodnění

Zdvojené legislativě pro stavební a konstrukční výrobky je třeba zabránit, protože jsou 
předmětem komplexní legislativy, do které již jsou nebo brzy budou všechny aspekty 
ekodesignu zahrnuty:
 Směrnice 89/106/ES o stavebních výrobcích (budoucí nařízení o stavebních výrobcích 

KOM (2008)0311, pozměněno)
 Směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov (přepracovaná)
 Rámcová směrnice o odpadech 2008/98/ES
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Pozměňovací návrh 45
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „výrobkem spojeným se spotřebou 
energie“ (dále jen „výrobek“) jakýkoli 
výrobek, jenž má při používání dopad na 
spotřebu energie, četně částí, které jsou 
určeny k zabudování do výrobku spojeného 
se spotřebou energie, na nějž se vztahuje 
tato směrnice, a které jsou uváděny na trh 
anebo do provozu jako jednotlivé části pro 
konečné uživatele, přičemž u nich lze 
posoudit vliv na životní prostředí 
samostatně;

1. „výrobkem spojeným se spotřebou 
energie“ (dále jen „výrobek“) jakýkoli 
výrobek, jenž má při používání dopad na 
spotřebu energie, včetně částí, které mají 
vliv na spotřebu energie výrobků 
spojených se spotřebou energie, které jsou 
určeny k zabudování do výrobku spojeného 
se spotřebou energie, na nějž se vztahuje 
tato směrnice, a které jsou uváděny na trh 
anebo do provozu jako jednotlivé části pro 
konečné uživatele, přičemž u nich lze 
posoudit vliv na životní prostředí 
samostatně;

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení se požaduje, aby se zabránilo zamýšlenému částečnému začlenění určitých výrobků 
do výrobků spojených se spotřebou energie, jejichž parametry nemají vliv na dopad spotřeby 
energie výrobků spojených se spotřebou energie zahrnutých do požadavků této směrnice.

Nicméně před rozšířením oblasti působnosti směrnice by bylo třeba zaměřit se na úsilí 
o dosažení lepšího začlenění různých regulačních nástrojů a využití součinnosti mezi těmito 
nástroji a zajistit, aby je všechny členské státy zavedly jednotně.

Pozměňovací návrh 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „výrobkem spojeným se spotřebou 
energie“ (dále jen „výrobek“) jakýkoli 
výrobek, jenž má při používání dopad na 

1. „výrobkem spojeným se spotřebou 
energie“ (dále jen „výrobek“) jakýkoli 
výrobek, jenž má při používání 
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spotřebu energie, četně částí, které jsou 
určeny k zabudování do výrobku spojeného 
se spotřebou energie, na nějž se vztahuje 
tato směrnice, a které jsou uváděny na trh 
anebo do provozu jako jednotlivé části pro 
konečné uživatele, přičemž u nich lze 
posoudit vliv na životní prostředí 
samostatně;

významnější dopad na spotřebu energie, 
včetně částí, které jsou určeny k 
zabudování do výrobku spojeného se 
spotřebou energie, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, a které jsou uváděny na trh 
anebo do provozu jako jednotlivé části pro 
konečné uživatele, přičemž u nich lze 
posoudit vliv na životní prostředí 
samostatně;

Or. de

Odůvodnění

Navrhovaná definice se jeví vágní a měla by tedy být omezena, aby do oblasti působnosti 
směrnice spadaly pouze výrobky s významným dopadem na spotřebu energie. Odpovídá to 
zásadě zvážit přiměřenost dopadů na životní prostředí a potenciál zlepšování.

Pozměňovací návrh 47
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „výrobkem spojeným se spotřebou 
energie“ (dále jen „výrobek“) jakýkoli 
výrobek, jenž má při používání dopad na 
spotřebu energie, četně částí, které jsou 
určeny k zabudování do výrobku spojeného 
se spotřebou energie, na nějž se vztahuje 
tato směrnice, a které jsou uváděny na trh 
anebo do provozu jako jednotlivé části pro 
konečné uživatele, přičemž u nich lze 
posoudit vliv na životní prostředí 
samostatně;

1. „výrobkem spojeným se spotřebou 
energie“ (dále jen „výrobek“) jakýkoli 
výrobek, jehož spotřeba energie v průběhu 
výrobního procesu může být vypočtena 
a/nebo jenž má při používání dopad na 
spotřebu energie, včetně částí, které jsou 
určeny k zabudování do výrobku spojeného 
se spotřebou energie, na nějž se vztahuje 
tato směrnice, a které jsou uváděny na trh 
anebo do provozu jako jednotlivé části pro 
konečné uživatele, přičemž u nich lze 
posoudit vliv na životní prostředí 
samostatně;

Or. en
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Odůvodnění

Spotřeba energie během výrobního procesu by měla být zahrnuta.

Pozměňovací návrh 48
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „dopadem na životní prostředí“ změna 
životního prostředí vyplývající zcela nebo 
částečně z výrobku během jeho životního 
cyklu;

12. „dopadem na životní 
prostředí“předpokládaná nebo určená 
změna životního prostředí vyplývající 
zcela nebo částečně z výroby, užití a 
odstranění výrobku během jeho životního 
cyklu;

Or. pl

Odůvodnění

Změny, které si neuvědomujeme, nemají význam pro racionální jednání. Životní cyklus 
výrobku zahrnuje několik fází, z nichž je fungování charakteristické pouze pro fázi užívání. 
Neboť jsou cíle ekodesignu zaváděny už ve fázi designu, tím spíš je logické, že musí přihlížet k 
celistvosti jeho životního cyklu.

Pozměňovací návrh 49
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. „významným dopadem na životní 
prostředí“ dopad na životní prostředí 
vyplývající z výrobku, který splňuje 
všechna kritéria podle čl. 15 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Pro vysvětlení, co znamená „významný dopad na životní prostředí“.

Pozměňovací návrh 50
Anders Wijkman

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „životním cyklem“ následné a 
vzájemně propojené fáze života výrobku 
od zpracování surovin po jeho konečné 
odstranění; 

13. „životním cyklem“ následné 
a vzájemně propojené fáze života výrobku 
od zpracování surovin po jeho konečné 
odstranění nebo opětovné použití či 
recyklaci;

Or. en

Odůvodnění

Popis „od kolébky do hrobu“ by měl být upraven. Výrobky, jejichž životnost uplynula, mohou 
být velmi často opraveny a/nebo recyklovány pro využití v nových výrobcích.

Pozměňovací návrh 51
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „životním cyklem“ následné a 
vzájemně propojené fáze života výrobku 
od zpracování surovin po jeho konečné 
odstranění;

13. „životním cyklem“ následné 
a vzájemně propojené fáze života výrobku 
od energetického využití a zpracování 
surovin ve výrobním procesu, využití 
energie během přepravy a distribuce 
a v uživatelské fázi, po případné opětovné 
použití nebo recyklaci a využití energie z 
energie získané během jeho konečného
odstranění;

Or. en
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Odůvodnění

Pro objasnění, že využití energie zahrnuje také výrobní proces, přepravu/distribuci 
a opětovné využití/recyklaci.

Pozměňovací návrh 52
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. „energetickým využitím“ se rozumí 
použití spalitelných odpadů jako 
prostředku pro výrobu energie přímým 
spalováním spolu s jiným odpadem nebo 
bez něj, ale s využitím tepla;

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Tepelné využití odpadů, neboli jejich spalování, je jedním z nejrizikovějších způsobů 
odstranění pro životní prostředí. Emitovaná znečištění plynem nebo prachem, stejně jako 
zbytky po spálení, s výjimkou používání nejnovějších technologií, představují skutečnou 
hrozbu pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Na tento způsob využití odpadů by mělo být 
pohlíženo jako na krajní možnost a z hlediska ochrany životního prostředí je nepřípustné 
vytváření předpisů, které stanovují kritéria rozhodující pro přizpůsobení vlastnosti výrobku 
tak, aby mohl být spálen. Stanovení kritérií má popularizovat především mnohonásobné užití, 
recyklaci, kompostování a bezpečné uchovávání.

Pozměňovací návrh 53
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. „energetickým využitím“ se rozumí 
použití spalitelných odpadů jako 
prostředku pro výrobu energie přímým 
spalováním spolu s jiným odpadem nebo 
bez něj, ale s využitím tepla;

16. „ částečným energetickým využitím 
spalování“ se rozumí tepelné využití
spalitelných odpadů přímým spalováním 
spolu s jiným odpadem nebo bez něj, ale s 
využitím části energie ve formě tepla;
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Or. pl

Odůvodnění

Věci je třeba nazývat pravými jmény. Spalování odpadů nelze považovat za hlavní způsob 
získávání energie, pokud je pouze způsobem zpracovaní odpadů, dodatečně zatíženým velkým 
rizikem pro prostředí. Získání energie vzniklé spalováním je neodmyslitelně spojeno s 
nárůstem toxicity emitovaných spalin v důsledku druhotné syntézy jejich toxických složek, za 
nízké teploty procesu snížené odběrem tepla. 

Pozměňovací návrh 54
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. „ekologickým profilem“ popis vstupů a 
výstupů výrobku (například materiál, emise 
a odpad) spojených s tímto výrobkem 
během jeho životního cyklu významných z 
hlediska jeho dopadu na životní prostředí a 
vyjádřených v měřitelných fyzikálních 
veličinách v souladu s prováděcími 
opatřeními použitelnými na tento výrobek;

20. „ekologickým profilem“ popis vstupů a 
výstupů výrobku spojeného se spotřebou 
energie (například materiál, emise a 
odpad) spojených s tímto výrobkem 
spojeným se spotřebou energie během jeho 
životního cyklu významných z hlediska 
jeho dopadu na životní prostředí a 
vyjádřených v měřitelných fyzikálních 
veličinách v souladu s prováděcími 
opatřeními použitelnými na tento výrobek, 
včetně uhlíkové bilance;

Or. fr

Odůvodnění

Je zřejmé, že sama energetická náročnost při spotřebě nebude stačit na vytvoření praxe 
omezující skleníkové plyny. Je to globální uhlíková bilance výrobků, která by se měla napříště 
brát v úvahu, a mimoto je třeba  informovat uživatele v každé etapě životního cyklu výrobku o 
této bilanci, aby se podporovaly jeho malé dopady na změny klimatu.
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Pozměňovací návrh 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21. „vlivem na životní prostředí“ u 
výrobku výsledky řízení výrobce, pokud 
jde o environmentální aspekty výrobku
uvedené v jeho technické dokumentaci;

21. „vlivem na životní prostředí“ u 
výrobku výsledky řízení výrobce, pokud 
jde o celkový vliv výrobku na životní 
prostředí během jeho životního cyklu 
uvedený v jeho technické dokumentaci;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že veškerá hodnocení vlivu výrobku na životní prostředí musí být 
založena na přístupu k životnímu cyklu.

Pozměňovací návrh 56
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21. „vlivem na životní prostředí“ u 
výrobku výsledky řízení výrobce, pokud 
jde o environmentální aspekty výrobku 
uvedené v jeho technické dokumentaci;

21. „vlivem na životní prostředí“ u 
výrobku výsledky řízení výrobce, pokud 
jde o environmentální aspekty výrobku 
uvedené v jeho technické dokumentaci 
a skutečné snížení vlivu daného výrobku 
na životní prostředí během celého 
životního cyklu nebo kterékoliv jeho fáze.

Or. pl

Odůvodnění

„Vliv na životní prostředí“ nemůže končit u technické dokumentace výrobku, protože by měl 
přinést prostředí skutečný zisk. Jinak bude tato definice pouhou frází a vynaložené úsilí zvýší 
enviromentální výdaje vzhledem k celkovým nákladům daného výrobku.
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Pozměňovací návrh 57
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21. „vlivem na životní prostředí“ u 
výrobku výsledky řízení výrobce, pokud 
jde o environmentální aspekty výrobku
uvedené v jeho technické dokumentaci;

21. „vlivem na životní prostředí“ u 
výrobku výsledky řízení výrobce, pokud 
jde o environmentální aspekty celkového 
vlivu výrobku na životní prostředí během 
jeho životního cyklu uvedené v jeho 
technické dokumentaci;

Or. en

Odůvodnění

Cefic podporuje nutnost vzít v úvahu celý životní cyklus při hodnocení vlivu na životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 58
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. „zlepšením vlivu na životní prostředí“ 
proces zlepšování vlivu výrobku na životní 
prostředí po několik následných generací 
výrobků, přičemž zlepšení nemusí nastat u 
všech environmentálních aspektů výrobků 
zároveň

22. „zlepšením vlivu na životní prostředí“ 
trvalou tendenci snižování vlivu výrobku 
na životní prostředí po několik jeho 
následných generací, přičemž zlepšení 
nemusí nastat u všech environmentálních 
aspektů výrobků zároveň.

Or. pl

Odůvodnění

Zlepšení vlivu na životní prostředí  nemůže být administrativní formulací, která se projevuje 
ve změně technické dokumentace, ale skutečným měřitelným snížením zatížení, které má 
výrobek na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 59
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice
Čl. 4 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– stanovit globální uhlíkovou bilanci 
výrobku, když je uváděn na trh nebo do 
provozu v Evropské unii

Or. fr

Odůvodnění

Je zřejmé, že sama energetická náročnost při spotřebě nebude stačit na vytvoření praxe 
omezující skleníkové plyny. Je to globální uhlíková bilance výrobků, která by se měla napříště 
brát v úvahu, a mimoto je třeba  informovat uživatele v každé etapě životního cyklu výrobku o 
této bilanci, aby se podporovaly jeho malé dopady na změny klimatu.

Pozměňovací návrh 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uvedením výrobku, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, na trh nebo do 
provozu je připojeno označení shody CE a 
vydáno prohlášení o shodě, čímž výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí a 
prohlásí, že tento výrobek splňuje všechna 
příslušná ustanovení použitelného 
prováděcího opatření.

1. Před uvedením výrobku, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření nebo 
samoregulační opatření, na trh nebo do 
provozu je připojeno označení shody CE a 
vydáno prohlášení o shodě, čímž výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí a 
prohlásí, že tento výrobek splňuje všechna 
příslušná ustanovení použitelného 
prováděcího opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uvedením výrobku, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, na trh nebo do 
provozu je připojeno označení shody CE a 
vydáno prohlášení o shodě, čímž výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí a 
prohlásí, že tento výrobek splňuje všechna 
příslušná ustanovení použitelného 
prováděcího opatření.

1. Před uvedením výrobku, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření nebo 
samoregulační opatření, na trh nebo do 
provozu je připojeno označení shody CE a 
vydáno prohlášení o shodě, čímž výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí a 
prohlásí, že tento výrobek splňuje všechna 
příslušná ustanovení použitelného 
prováděcího opatření.

Or. en

Odůvodnění

Pro uvedení do souladu s výše uvedeným pozměňovacím návrhem 2.

Pozměňovací návrh 62
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6
Volný pohyb

vypouští se

1. Členské státy na svém území nezakáží, 
neomezí ani neztíží uvádění na trh nebo 
do provozu výrobku, který vyhovuje všem 
příslušným ustanovením použitelného 
prováděcího opatření a který má v 
souladu s článkem 5 označení CE, z 
důvodu požadavků na ekodesign 
týkajících se parametrů ekodesignu 
uvedených v příloze I části 1, na něž se 



AM\766500CS.doc 37/52 PE418.286v02-00

CS

vztahuje použitelné prováděcí opatření.
2. Členské státy na svém území nezakáží, 
neomezí ani neztíží uvádění na trh nebo 
do provozu výrobku, který má označení 
CE v souladu s článkem 5, z důvodu 
požadavků na ekodesign týkajících se 
parametrů ekodesignu uvedených v 
příloze I části 1, u kterých použitelné 
prováděcí nařízení stanoví, že není nutný 
žádný požadavek na ekodesign.
3. Členské státy nesmějí bránit tomu, aby 
byly například na veletrzích, výstavách a
při ukázkách vystaveny výrobky, které 
nevyhovují použitelnému prováděcímu 
opatření, za předpokladu, že jsou opatřeny 
viditelným označením, že nesmějí být 
uváděny na trh nebo do provozu, dokud u 
nich nebude dosaženo shody.

Or. fr

Odůvodnění

Je zřejmé, že sama energetická náročnost při spotřebě nebude stačit na vytvoření praxe 
omezující skleníkové plyny. Je to globální uhlíková bilance výrobků, která by se měla napříště 
brát v úvahu, a mimoto je třeba informovat uživatele v každé etapě životního cyklu výrobku o 
této bilanci, aby se podporovaly jeho malé dopady na změny klimatu. 

Pozměňovací návrh 63
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se malým a 
středním podnikům a velmi malým 
podnikům dostalo pobídek, zejména 
prostřednictvím zvýšené podpory 
kontaktních sítí a struktur, k tomu, aby již 
při designu výrobku přijaly přístup 
přijatelný z hlediska životního prostředí a 
aby se přizpůsobovaly budoucím 
evropským právním předpisům.

3. Členské státy zajistí, aby se malým a 
středním podnikům a velmi malým 
podnikům dostalo pobídek k tomu, aby již 
při designu výrobku přijaly přístup ve 
shodě se zásadami ochrany životního 
prostředí a aby se přizpůsobovaly 
budoucím evropským právním předpisům.
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Or. pl

Odůvodnění

Pokud mají být splněny požadavky ekodesignu, musí být jasně stanoveny. Přístup ve shodě se 
zásadami ochrany životního prostředí znamená snížení celkových enviromentálních nákladů 
výrobku v každé fázi jeho životního cyklu.

Pozměňovací návrh 64
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí malým a středním 
podnikům a velmi malým podnikům 
veškerou pomoc týkající se informací o 
požadavcích ekodesignu. Tyto požadavky 
nemohou být spojeny s neúměrným 
zatížením v poměru k cílům ekodesignu. 
V odůvodněných případech mohou 
členské státy zavést přechodné zrušení 
zatěžujících požadavků, které se týkají 
naplňování těchto cílů.

Or. pl

Odůvodnění

Malé a střední podniky a velmi malé podniky jsou obzvláště citlivé na takové změny předpisů, 
které způsobují dodatečné náklady a administrativní zatížení. Pokud jde o účelnost a účinnost 
skutečných pomocných opatření, není potřeba se omezovat jen na zajištění dostupnosti 
informací, neboť je to pouze úvodní fáze přizpůsobení se novým podmínkám.
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Pozměňovací návrh 65
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výrobek má významný potenciál ke 
zlepšení dopadu na životní prostředí bez 
nepřiměřeně vysokých nákladů, s 
přihlédnutím zejména k:

(c) výrobek má technicky možný 
a ekonomicky odůvodnitelný potenciál ke 
zlepšení dopadu na životní prostředí bez 
nepřiměřeně vysokých nákladů, založený 
na analýze nákladů životního cyklu, 
s přihlédnutím zejména k:

Or. en

Odůvodnění

Analýza nákladů by měla být založena na úplném životním cyklu výrobku. 

Pozměňovací návrh 66
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zváží životní cyklus výrobku a veškeré 
významné environmentální aspekty, mimo 
jiné energetickou účinnost. Hloubka 
analýzy environmentálních aspektů a 
možností jejich zlepšování musí být 
přiměřená jejich významu. Přijetí 
požadavků na ekodesign, pokud jde o 
významné environmentální aspekty 
určitého výrobku, nesmí být neúměrně 
zdržováno z důvodu nejistoty ohledně 
jiných aspektů;

a) zváží životní cyklus výrobku spojeného 
se spotřebou energie a veškeré významné 
environmentální aspekty, mimo jiné 
energetickou účinnost a globální 
uhlíkovou bilanci. Hloubka analýzy 
environmentálních aspektů a možností 
jejich zlepšování musí být přiměřená jejich 
významu. Přijetí požadavků na ekodesign, 
pokud jde o významné environmentální 
aspekty určitého výrobku, nesmí být 
neúměrně zdržováno z důvodu nejistoty 
ohledně jiných aspektů;

Or. fr
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Odůvodnění

Je zřejmé, že sama energetická náročnost při spotřebě nebude stačit na vytvoření praxe 
omezující skleníkové plyny. Je to globální uhlíková bilance výrobků, která by se měla napříště 
brát v úvahu, a mimoto je třeba  informovat uživatele v každé etapě životního cyklu výrobku o 
této bilanci, aby se podporovaly jeho malé dopady na změny klimatu.

Pozměňovací návrh 67
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zváží životní cyklus výrobku a veškeré
významné environmentální aspekty, mimo 
jiné energetickou účinnost. Hloubka 
analýzy environmentálních aspektů a 
možností jejich zlepšování musí být 
přiměřená jejich významu. Přijetí 
požadavků na ekodesign, pokud jde o 
významné environmentální aspekty 
určitého výrobku, nesmí být neúměrně 
zdržováno z důvodu nejistoty ohledně 
jiných aspektů;

a) zváží životní cyklus výrobku včetně 
výrobního procesu a veškeré významné 
environmentální aspekty, mimo jiné 
energetickou účinnost a účinnost zdrojů. 
Hloubka analýzy environmentálních 
aspektů a možností jejich zlepšování musí 
být přiměřená jejich významu.

Or. en

Odůvodnění

Využití energie ve výrobním procesu by mělo být zahrnuto.

Pozměňovací návrh 68
Anders Wijkman

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zváží životní cyklus výrobku a veškeré 
významné environmentální aspekty, mimo 
jiné energetickou účinnost. Hloubka 
analýzy environmentálních aspektů a 

a) zváží životní cyklus výrobku a veškeré 
významné environmentální aspekty, mimo 
jiné energetickou účinnost a účinnost 
zdrojů. Hloubka analýzy 
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možností jejich zlepšování musí být 
přiměřená jejich významu. Přijetí 
požadavků na ekodesign, pokud jde o 
významné environmentální aspekty 
určitého výrobku, nesmí být neúměrně 
zdržováno z důvodu nejistoty ohledně 
jiných aspektů;

environmentálních aspektů a možností 
jejich zlepšování musí být přiměřená jejich 
významu.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provede posouzení dopadu 
energetického spotřebiče na životní 
prostředí, spotřebitele a výrobce, včetně 
malých a středních podniků, s ohledem na 
konkurenceschopnost, včetně trhů mimo 
Společenství, inovaci, přístup na trh a 
náklady a výnosy;

b) provede posouzení dopadu 
energetického spotřebiče na životní 
prostředí, spotřebitele a výrobce, včetně 
malých a středních podniků a velmi 
malých podniků, s ohledem na 
konkurenceschopnost, včetně trhů mimo 
Společenství, inovaci, přístup na trh a 
náklady a výnosy;

Or. pl

Odůvodnění

V předpisech týkajících se naplňování cílů ekodesignu se nesmí ztratit úpravy formulované 
v bodech odůvodnění. Ekonomika Společenství se opírá také o činnost malých ekonomických 
subjektů (velmi malých podniků), jejichž zájmy nesmějí být ve schvalovaných právních 
předpisech opomíjeny.
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Pozměňovací návrh 70
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) stanoví jednu nebo více lhůt pro 
provedení, případná postupná nebo 
přechodná opatření nebo období, přičemž 
zohlední zejména možný dopad na malé a 
střední podniky nebo na zvláštní skupiny 
výrobků vyráběných hlavně malými a 
středními podniky.

f) stanoví jednu nebo více lhůt pro 
provedení, případná postupná nebo 
přechodná opatření nebo období, přičemž 
zohlední zejména možný dopad na malé a 
střední podniky a velmi malé podniky nebo 
na zvláštní skupiny výrobků, které 
vyrábějí..

Or. pl

Odůvodnění

V předpisech týkajících se naplňování cílů ekodesignu se nesmí ztratit úpravy formulované 
v bodech odůvodnění. Ekonomika Společenství se opírá také o činnost malých ekonomických 
subjektů (velmi malých podniků), jejichž zájmy nesmějí být ve schvalovaných právních 
předpisech opomíjeny.

Pozměňovací návrh 71
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s kritérii stanovenými v 
článku 15 a po konzultaci s konzultačním 
fórem uvedeným v článku 18 vypracuje 
Komise pracovní plán, který bude 
zveřejněn, nejpozději 6. července 2007.

1. V souladu s kritérii stanovenými v 
článku 15 a po konzultaci s konzultačním 
fórem uvedeným v článku 18 vypracuje 
Komise návrh pracovního plánu, který 
rozšiřuje oblast působnosti na výrobky 
spojené se spotřebou energie a který bude 
zveřejněn nejpozději 31. prosince 2009 a 
potom s odstupem tří let.

Pracovní plán sestaví pro následující tři 
roky orientační seznam skupin výrobků, 
které budou považovány za prioritní pro 
přijetí prováděcích opatření.

Návrh pracovního plánu sestaví pro 
následující tři roky orientační seznam 
skupin výrobků, které budou považovány 
za prioritní pro přijetí prováděcích 
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opatření.

Komise pracovní plán pravidelně 
přezkoumává po konzultaci 
s konzultačním fórem. 

Návrh pracovního plánu bude předložen 
Evropskému parlamentu k přezkoumání. 
Evropský parlament přezkoumá každou 
jednotlivou skupinu výrobků individuálně. 
Do konečného pracovního plánu se 
zahrnou jen ty skupiny výrobků, pro které 
Evropský parlament udělil souhlas. 
Všechny ostatní skupiny výrobků už 
nebude Komise s ohledem na přijatá 
prováděcí opatření projednávat. Mohou 
být Evropském parlamentu znovu 
předloženy ke schválení v dalším návrhu 
pracovního plánu.

Or. de

Odůvodnění

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten. 

Pozměňovací návrh 72
Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 a 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s kritérii stanovenými v 
článku 15 a po konzultaci s konzultačním 
fórem uvedeným v článku 18 vypracuje 
Komise pracovní plán, který bude 
zveřejněn, nejpozději 6. července 2007.

1. V souladu s kritérii stanovenými v 
článku 15 a po konzultaci s konzultačním 
fórem uvedeným v článku 18 vypracuje 
Komise pracovní plán, který bude 
zveřejněn, nejpozději 6. července 2010.

Plán má zahrnovat prioritní seznam 
výrobků spojených se spotřebou energie 
(např. stavební výrobky a čisticí 
prostředky) a výrobků využívajících vodu, 
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které se mají regulovat do roku 2012, 
založený na jejich dopadech na životní 
prostředí a oblasti pro potenciální zlepšení 
během životního cyklu výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do roku 2011 má Komise vypracovat 
metodologii pro přípravu prováděcích 
opatření a usnadnění procesu stanovení 
priorit pro výrobky, které nejsou spojené 
se spotřebou energie, včetně výroků 
využívajících vodu, textilií, nábytku, 
stavebních výrobků a čisticích prostředků.

Or. en

Odůvodnění

Současnou metodologii pro vytváření prováděcích opatření je třeba upravit s ohledem na 
výrobky, které nejsou spojené se spotřebou energie.

Pozměňovací návrh 74
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– prováděcí opatření nejdříve pro ty 
výrobky, které byly v ECCP stanoveny 
jako výrobky s vysokým potenciálem pro 
nákladově efektivní snížení emisí 
skleníkových plynů, což jsou například 
topná zařízení a zařízení pro ohřev vody, 

– prováděcí opatření nejdříve pro ty 
výrobky nebo skupiny výrobků, které byly 
v ECCP stanoveny jako výrobky s 
vysokým potenciálem pro nákladově 
efektivní snížení emisí skleníkových plynů, 
což jsou například topná zařízení a zařízení 



AM\766500CS.doc 45/52 PE418.286v02-00

CS

systémy elektrického pohonu, osvětlení v 
domácnostech a terciárním sektoru, domácí 
spotřebiče, kancelářská technika v 
domácnostech a terciárním sektoru, 
spotřební elektronika a tzv. systémy 
HVAC (vytápěná ventilační klimatizace);

pro ohřev vody, systémy elektrického 
pohonu, osvětlení v domácnostech a 
terciárním sektoru, domácí spotřebiče, 
kancelářská technika v domácnostech a 
terciárním sektoru, spotřební elektronika a 
tzv. systémy HVAC (vytápěná ventilační 
klimatizace);

Or. en

Odůvodnění

Pro uvedení do souladu s výše uvedeným pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, že při výkonu svých 
činností zaručí pro každé prováděcí 
opatření vyváženou účast zástupců 
členských států a všech dotčených stran, 
kterých se tento výrobek nebo skupina 
výrobků týká, jako jsou výrobní odvětví, 
včetně malých a středních podniků a 
řemeslníků, odborové organizace, 
velkoobchodníci, maloobchodníci, 
dovozci, skupiny zabývající se ochranou 
životního prostředí a organizace 
spotřebitelů. Tyto strany přispívají zejména 
k přípravám a přezkoumávání prováděcích 
opatření, posuzování účinnosti zavedených 
mechanismů dohledu nad trhem a k 
hodnocení dobrovolných dohod a jiných 
samoregulačních opatření. Tyto strany se 
scházejí na konzultačním fóru. Jednací řád 
fóra stanoví Komise.

Komise zajistí, že při výkonu svých 
činností zaručí pro každé prováděcí 
opatření vyváženou účast zástupců 
členských států a všech dotčených stran, 
kterých se tento výrobek nebo skupina 
výrobků týká, jako jsou výrobní odvětví, 
včetně malých a středních podniků a 
řemeslníků, odborové organizace, 
velkoobchodníci, maloobchodníci, 
dovozci, skupiny zabývající se ochranou 
životního prostředí a organizace 
spotřebitelů. Tyto strany přispívají zejména
k přípravám a přezkoumávání prováděcích 
opatření a relevantních dodatečných 
opatření pro stimulaci vlivu výrobků na 
životní prostředí během jejich celého 
životního cyklu, jako je podpora 
alternativních obchodních modelů, 
posuzování účinnosti zavedených 
mechanismů dohledu nad trhem a k 
hodnocení dobrovolných dohod a jiných 
samoregulačních opatření. Tyto strany se 
scházejí na konzultačním fóru. Jednací řád 
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fóra stanoví Komise.

Or. en

Odůvodnění

Konzultační fórum by mělo směřovat k co nejširšímu možnému dialogu.

Pozměňovací návrh 76
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla použitelná 
při porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých podle této směrnice a 
přijmou veškerá opatření nutná k zajištění 
toho, aby byla provedena. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující, přičemž je brán ohled na rozsah 
neshody a počet kusů výrobku, které 
nesplňují stanovené podmínky, uvedených 
na trh Společenství. Členské státy oznámí 
taková ustanovení Komisi nejpozději ve 
lhůtě uvedené v čl. 23 odst. 1 a neprodleně 
jí oznámí veškeré následné změny, které 
tato ustanovení ovlivní.

Členské státy stanoví pravidla použitelná 
při porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých podle této směrnice a 
přijmou veškerá opatření nutná k zajištění 
toho, aby byla provedena. Stanovené 
sankce musí být úměrné ohrožení, které 
produkty způsobují, současně však účinné, 
přiměřené a odrazující, přičemž je brán 
ohled na rozsah neshody a počet kusů 
výrobku, které nesplňují stanovené 
podmínky, uvedených na trh Společenství. 
Členské státy oznámí taková ustanovení 
Komisi nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. 
23 odst. 1 a neprodleně jí oznámí veškeré 
následné změny, které tato ustanovení 
ovlivní.

Or. pl

Odůvodnění

V případě naplňování cílů směrnice ekodesignu, na rozdíl od jiných předpisů, jejichž hlavním 
cílem je ochrana spotřebitelů před skutečným nebezpečím způsobeným uvedením potenciálně 
nebezpečných produktů na trh, musí použité tresty odrážet ohrožení, které vznikne v případě, 
že stávající směrnice nebude provedena. Trest musí být úměrný způsobenému ohrožení.
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Pozměňovací návrh 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději v roce 2012 Komise přezkoumá 
vhodnost rozšíření oblasti působnosti 
směrnice na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, účinnost této 
směrnice a jejích prováděcích opatření, 
práh pro prováděcí opatření, mechanismy 
dohledu nad trhem a veškerou související 
samoregulaci po konzultaci s konzultačním 
fórem uvedeným v článku 18 a případně 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
návrh na změnu této směrnice.

Nejpozději v roce 2015 Komise přezkoumá 
účinnost této směrnice a jejích prováděcích 
opatření, práh pro prováděcí opatření, 
mechanismy dohledu nad trhem a veškerou 
související samoregulaci po konzultaci s 
konzultačním fórem uvedeným v článku 18 
a případně předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh na změnu této 
směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Dříve než se provede další rozšíření oblasti působnosti, musí se směrnice jako taková 
přezkoumat. Dosud nebyly s prováděním platné směrnice žádné zkušenosti. Způsob zacházení 
výrobců s předpisy o ekodesignu a důsledky pro trhy budou získány teprve během několika let. 
Dokud nebudou fungování a účinnost směrnice vyzkoušeny v praxi, je každé další rozšíření 
oblasti působnosti předčasné. 

Pozměňovací návrh 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději v roce 2012 Komise přezkoumá 
vhodnost rozšíření oblasti působnosti 
směrnice na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, účinnost této 
směrnice a jejích prováděcích opatření, 
práh pro prováděcí opatření, mechanismy 
dohledu nad trhem a veškerou související 
samoregulaci po konzultaci s konzultačním 

Nejpozději v roce 2012 Komise přezkoumá 
účinnost této směrnice a jejích prováděcích 
opatření, s ohledem zvláště na celý životní 
cyklus výrobků včetně udržitelného řízení 
zdrojů a podpory opětovného využití a 
recyklace, práh pro prováděcí opatření, 
mechanismy dohledu nad trhem a veškerou 
související samoregulaci – včetně podpory 
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fórem uvedeným v článku 18 a případně 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
návrh na změnu této směrnice.

alternativních obchodních modelů s 
příznivým vlivem na životní prostředí 
během celého životního cyklu výrobků, 
jako je např. používání funkčního 
myšlení, dematerializace a biomimikry –
po konzultaci s konzultačním fórem 
uvedeným výše a případně předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh na 
změnu této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pro pozměňovací návrh 2.

Pozměňovací návrh 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Návrh směrnice
Příloha I – část 1 – odst. 1.1 – písm. ea (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) opětovné použití nebo obnovení;

Or. en

Odůvodnění

K objasnění, že opětovné použití a recyklace jsou do této definice zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 80
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice
Příloha I – část 1 – odst. 1.2 - písm. ea (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) uhlíková bilance;

Or. fr
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Odůvodnění

Je zřejmé, že sama energetická náročnost při spotřebě nebude stačit na vytvoření praxe 
omezující skleníkové plyny. Je to globální uhlíková bilance výrobků, která by se měla napříště 
brát v úvahu, a mimoto je třeba informovat uživatele v každé etapě životního cyklu výrobku o 
této bilanci, aby se podporovaly jeho malé dopady na změny klimatu.

Pozměňovací návrh 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Příloha I – část 1 – odst. 1.3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) použití látek, které byly podle směrnice 
Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 
o sbližování právních a správních 
předpisů týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných látek 
klasifikovány jako nebezpečné pro zdraví 
nebo životní prostředí, a při zohlednění 
právních předpisů o uvádění zvláštních 
látek na trh a jejich používání, například 
směrnic 76/769/EHS nebo 2002/95/ES;

d) použití látek splňujících kritéria 
článku 57 nařízení 1907/2006/ES 
(REACH) a určených v souladu s čl. 59 
odst. 1 tohoto nařízení a při zohlednění 
právních předpisů o uvádění zvláštních 
látek na trh a jejich používání, například 
směrnic 76/769/EHS nebo 2002/95/ES;

Or. en

Odůvodnění

Bezpečné používání chemických látek je upraveno v ustanoveních REACH (nařízení 
1907/2006/ES). Toto nařízení je nejúplnější a vyžaduje nástroj politiky zacházení 
s chemickými látkami ve světě. Základním cílem je zlepšení ochrany zdraví lidí a životního 
prostředí před riziky, která mohou být způsobena nebezpečným zacházením s chemickými 
látkami. Pozornost se má věnovat látkám, které vyvolávají velmi velké obavy. Je třeba se 
vyvarovat opatření v rámci návrhu o ekodesignu, která jsou zdvojena, jsou neslučitelná nebo 
v rozporu s ustanoveními REACH. 
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Pozměňovací návrh 82
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice
Příloha I – část 2 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– uhlíkovou bilanci výrobku, alespoň 
v případě, je-li uváděn na trh nebo do 
provozu v Evropské unii;

Or. fr

Odůvodnění

Je zřejmé, že sama energetická náročnost při spotřebě nebude stačit na vytvoření praxe 
omezující skleníkové plyny. Je to globální uhlíková bilance výrobků, která by se měla napříště 
brát v úvahu, a mimoto je třeba informovat uživatele v každé etapě životního cyklu výrobku o 
této bilanci, aby se podporovaly jeho malé dopady na změny klimatu.

Pozměňovací návrh 83
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh směrnice
Příloha I – část 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na environmentální aspekty 
určené v prováděcím opatření jako aspekty, 
které mohou být významným způsobem 
ovlivněny designem výrobku, jsou výrobci 
povinni provést na základě reálných 
předpokladů o běžných podmínkách a 
účelu používání posouzení modelu 
výrobku během jeho celého životního 
cyklu. Jiné environmentální aspekty mohou 
být posouzeny na základě dobrovolnosti.

1. S ohledem na environmentální aspekty 
určené v prováděcím opatření jako aspekty, 
které mohou být významným způsobem 
ovlivněny designem výrobku spojeného se 
spotřebou energie, jsou výrobci povinni 
provést na základě reálných předpokladů o 
běžných podmínkách a účelu používání 
posouzení modelu výrobku spojeného se 
spotřebou energie během jeho celého 
životního cyklu a také uhlíkovou bilanci. 
Jiné environmentální aspekty mohou být 
posouzeny na základě dobrovolnosti.

Or. fr



AM\766500CS.doc 51/52 PE418.286v02-00

CS

Odůvodnění

Je zřejmé, že sama energetická náročnost při spotřebě nebude stačit na vytvoření praxe 
omezující skleníkové plyny. Je to globální uhlíková bilance výrobků, která by se měla napříště 
brát v úvahu, a mimoto je třeba informovat uživatele v každé etapě životního cyklu výrobku o 
této bilanci, aby se podporovaly jeho malé dopady na změny klimatu.

Pozměňovací návrh 84
John Bowis

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. SOULAD S JINÝMI 
POBÍDKAMI 

9. SOUDRŽNOST POLITIKY:

Or. en

Odůvodnění

K zajištění, aby název byl v souladu s významem této klauzule. 

Pozměňovací návrh 85
John Bowis

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. ZAHRNUTÍ VÝROBNÍCH 
ODVĚTVÍ
Samoregulační opatření se běžně 
nepřijímají pro splnění kritérií 
stanovených v této příloze, dokud podíl 
objemu produkce výrobku nebo skupiny 
výrobků v EU nečiní 75 % nebo více.

Or. en
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Odůvodnění

K zajištění, aby každý návrh samoregulačních opatření byl dostatečně reprezentativní pro 
výrobek nebo skupinu výrobků a tím se dotýkal problému velkého počtu „černých pasažérů“, 
kteří potenciálně podrývají důvěryhodnost samoregulačních opatření. V současné době se 
nenavrhuje v textu Komise žádné omezení a rizikem je, že bez takového omezení by se 
dobrovolná samoregulace mohla zdát jako nereálná, přestože by mohla přinést výsledky 
mnohem rychleji a levněji než prováděcí opatření.
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