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23.5.2018 A8-0165/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Vykonávanie smernice o ekodizajne 

2017/2087(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže cieľom smernice 

o ekodizajne je zvýšenie energetickej 

efektívnosti a úrovne ochrany životného 

prostredia pomocou harmonizovaných 

požiadaviek, ktoré zabezpečujú 

fungovanie vnútorného trhu a podporujú 

sústavné znižovanie celkového 

environmentálneho vplyvu energeticky 

významných výrobkov; keďže tieto 

opatrenia majú takisto pozitívny vplyv na 

energetickú bezpečnosť, lebo znižujú 

spotrebu energie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Vykonávanie smernice o ekodizajne 

2017/2087(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže uplatňovanie smernice by 

mohlo vo väčšej miere prispieť k úsiliu EÚ 

zlepšiť energetickú účinnosť a 

napomôcť dosiahnutie cieľov 

sledovaných v rámci opatrení v oblasti 

klímy; 

C. keďže podpísanie smernice o 

ekodizajne by mohlo vo väčšej miere 

prispieť k úsiliu Európy zlepšiť 

energetickú účinnosť; zdôrazňuje, že 

energia, najmä energia z fosílnych palív, 

by sa mala považovať za hlavný zdroj, 

ktorý môže prispieť aj k tvorbe 

pracovných miest; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Vykonávanie smernice o ekodizajne 

2017/2087(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže do začiatku roku 2018 sa 

zaviedlo 29 osobitných nariadení o 

ekodizajne, ktoré sa týkali rôznych skupín 

výrobkov, a okrem toho sa prijali tri 

dobrovoľné dohody uznané podľa 

smernice; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Vykonávanie smernice o ekodizajne 

2017/2087(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže zatiaľ čo rozsah pôsobnosti 

smernice o ekodizajne sa v roku 2009 

rozšíril, aby zahŕňal všetky energeticky 

významné výrobky (s výnimkou 

dopravných prostriedkov), požiadavky na 

ekodizajn sa zatiaľ nevzťahujú na žiadne 

výrobky, ktoré nespotrebúvajú energiu; 

M. keďže do roku 2020 sa všetky 

svietidlá na javiskové osvetlenie používané 

v celom zábavnom priemysle stanú 

zastaranými a svietidlá s porovnateľnou 

svietivosťou, ktoré sú potrebné v 

kreatívnom priemysle, budú nedostupné; 

keďže javiskové osvetlenie by sa preto 

malo vyňať z právnych predpisov; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Vykonávanie smernice o ekodizajne 

2017/2087(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže v smernici o ekodizajne sa 

uvádza, že jej komplementárnosť s 

nariadením REACH o chemických 

látkach by mala prispieť k zvýšeniu 

vplyvu obidvoch právnych predpisov a k 

stanoveniu koherentných požiadaviek, 

ktoré majú výrobcovia uplatňovať; keďže 

požiadavky týkajúce sa používania 

nebezpečných chemických látok a ich 

recyklácie sú doposiaľ obmedzené; 

O. keďže smernica o ekodizajne bude 

mať nepriaznivý dosah na divadlá a 

podobné zariadenia v Európe – najmä 

menšie inštitúcie, ktoré to neprimerane 

postihne – a keďže kreatívny priemysel by 

mal byť vyňatý z tohto právneho predpisu; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Vykonávanie smernice o ekodizajne 

2017/2087(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie R 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

R. keďže akčný plán EÚ pre obehové 

hospodárstvo zahŕňa záväzok zdôrazniť 

aspekty obehového hospodárstva v 

budúcich požiadavkách na navrhovanie 

výrobkov podľa smernice o ekodizajne 

systematickou analýzou otázok, ako je 

opraviteľnosť, trvácnosť, možnosť 

modernizácie, recyklovateľnosť alebo 

určenie určitých materiálov alebo látok; 

R. keďže smernica Komisie o 

ekodizajne bude mať katastrofálne 

následky pre zábavný priemysel a 

európsku kultúru; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Vykonávanie smernice o ekodizajne 

2017/2087(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. pripomína, že v smernici sa od 

Komisie požaduje, aby predložila 

vykonávacie opatrenia pre výrobky, ktoré 

spĺňajú kritériá, t. j. významný objem 

predaných výrobkov, významný 

environmentálny vplyv a potenciál 

zlepšenia; zdôrazňuje zodpovednosť 

Komisie rešpektovať tento mandát a 

zabezpečiť, že sa skutočne dosiahnu 

výhody pre spotrebiteľov, obehové 

hospodárstvo a životné prostredie, pričom 

uznáva, že tieto normy týkajúce sa 

výrobku sa môžu použiť iba na úrovni EÚ 

a že členské štáty sa preto spoliehajú na 

Komisiu, aby podnikla potrebné kroky; 

4. navrhuje, aby takéto svojvoľné 

rozhodnutia súvisiace s energiou 

neprijímala nevolená Komisia; 

Or. en 

 

 


