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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 
 

Energetické označovanie je priaznivé pre životné prostredie, pretože umožňuje zákazníkom 

porovnávať výrobky z hľadiska ich energetickej účinnosti a prijímať nákladovo efektívne a 

environmentálne uvedomelé rozhodnutia. 

 

Súčasný systém energetického označovania sa však stal netransparentným a do istej miery 

nezmyselným hlavne z dôvodu nadmerného zastúpenia a diverzifikácii najvyšších tried 

energetickej účinnosti, čo je pre zákazníkov evidentne mätúce. V dohľade nad trhom v 

členských štátoch sa tiež dá nájsť priestor na zlepšovanie, pričom by jasnejším a 

jednoduchším systémom riadenia informácií o výrobkoch a označovania výrobkov len získal. 

 

Spravodajca preto víta návrh návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 

stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ 

(COM(2015)341), ktorého zámerom je väčšia transparentnosť pre zákazníkov a orgány, 

pokiaľ ide o energeticky významné výrobky na trhu EÚ. 

 

Návrh Komisie nahrádza súčasný rámec energetického označovania a zavádza mechanizmus 

na zmenu stupnice tried energetickej účinnosti. V návrhu sa tiež zavádza databáza výrobkov a 

ustanovujú povinnosti zúčastnených hospodárskych subjektov.  

 

Spravodajca schvaľuje väčšinu zmienených prvkov, navrhuje však zmenu niektorých 

aspektov návrhu, a to najmä tieto body: 

 

 Frekvencia zmeny stupnice 

 

Komisia navrhuje periodický desaťročný cyklus preskúmania a zakladá na ňom svoju 

koncepciu zmeny stupnice a zmeny obsadenia všetkých tried energetickej účinnosti. 

Spravodajca sa nazdáva, že frekvencia zmien stupnice by mala byť založená na dôkazoch a 

mala by zohľadňovať špecifické potreby výrobkov. Pevne stanovený cyklus nebude 

zodpovedať potrebám meniaceho sa trhu. Každá zmena stupnice má odrážať vedecko-

technický pokrok a mala by vychádzať z dôkladnej a osobitnej prípravnej štúdie, ktorú 

vykoná Komisia. Všetky odkazy na pevne stanovený cyklus preskúmania by mali byť 

vypustené (odôvodnenie  11; čl. 7 ods. 3 a 4). 

 

 Obsadenie najvyšších tried 

 

Ako odpoveď na nadmerné obsadenie a diverzifikáciu triedy A v prípade mnohých výrobkov 

Komisia navrhuje vypustiť nové triedy A+ atď. a úplne vyprázdniť dve najvyššie triedy 

výrobkov A a B. Spravodajca je pevne presvedčený o tom, že vyprázdnením najvyšších tried 

by sa vyslal nesprávny odkaz zákazníkom a mohlo by to mať škodlivý účinok na životné 

prostredie, pretože by vznikal dojem, že nie sú dostupné žiadne dostatočne kvalitné výrobky. 

Keďže chápe, že je potrebné dlhodobé riešenie, navrhuje zavedenie limitu celkového podielu 

výrobkov pre triedy energetickej účinnosti A a B a v prípade jeho prekročenia by sa začala 

nová zmena stupnice. (odôvodnenie 11; čl. 7 ods. 3). 

 

 Údržba databázy: 
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Spravodajca by rád zdôraznil, že databáza je len technickým nástrojom a nemôže nahradiť 

dohľad nad trhom. Generovanie prehľadov údajov o výrobkoch a nahrávanie alebo vkladanie 

súborov údajov do externých databáz môže predstavovať veľkú finančnú a administratívnu 

záťaž najmä pre malé a stredné podniky. Predkladanie prehľadov údajov o výrobkoch v 

elektronickej podobe Komisii by malo byť z právneho hľadiska možné za podmienky, že 

informácie budú kompletné a štandardizované a ak dodávateľ ponesie zodpovednosť za 

informácie v databáze. Dodávateľ by mal mať právo rozhodnúť o tom, ako chce predložiť 

svoje údaje (odôvodnenie  16; čl. 3 ods.1; čl. 8). 

 

 Umiestňovanie alebo vyobrazenie štítku: 

 

V určitých bodoch sa návrh Komisie stáva nejasným, pokiaľ ide o používanie elektronických 

štítkov namiesto tradičného štítku umiestneného na výrobku. Elektronické zobrazenie štítku v 

obchodoch predstavuje zjednodušenie pre všetky zúčastnené strany, malo by sa preto 

povzbudzovať (čl. 3 ods. 2)). 

 

Spravodajca tiež odporúča, aby sa doplnilo vymedzenie pojmu „energetická účinnosť“ v 

súlade so smernicou o energetickej účinnosti 2012/27/EÚ. 

 

Spravodajca víta skutočnosť, že použité výrobky sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti návrhu. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Európska únia je odhodlaná vybudovať 

energetickú úniu s výhľadovou politikou 

v oblasti klímy. Energetická účinnosť je 

kľúčovým prvkom rámca politík Európskej 

únie v oblasti klímy a energetiky do roku 

2030 a je kľúčovým faktorom zníženého 

dopytu po energii.  

(1) Európska únia je odhodlaná vybudovať 

energetickú úniu s výhľadovou politikou 

v oblasti klímy. Energetická účinnosť je 

kľúčovým prvkom rámca politík Európskej 

únie v oblasti klímy a energetiky do roku 

2030 a je kľúčovým faktorom zníženého 

dopytu po energii  a obmedzenia emisií 

skleníkových plynov. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Smernicu 2010/30/EÚ je vhodné 

nahradiť nariadením, ktoré si zachová 

rovnaký rozsah pôsobnosti, ale ktorým sa 

upravia a zlepšia niektoré jej ustanovenia 

s cieľom objasniť a aktualizovať ich obsah. 

Nariadenie predstavuje vhodný právny 

nástroj, keďže ukladá jasné a podrobné 

pravidlá, ktoré neposkytujú priestor 

na odlišnú transpozíciu členskými štátmi, 
a tým zabezpečuje vyšší stupeň 

harmonizácie v celej Únii. Regulačný 

rámec harmonizovaný na úrovni Únie, 

a nie na úrovni členských štátov, znižuje 

náklady výrobcov a zabezpečuje rovnaké 

podmienky. Harmonizácia v celej Únii 

zabezpečuje voľný pohyb tovaru v rámci 

jednotného trhu. 

(4) Smernicu 2010/30/EÚ je vhodné 

nahradiť nariadením, ktoré si najmú 

zachová rovnaký rozsah pôsobnosti, ale 

ktorým sa upravia a zlepšia niektoré jej 

ustanovenia s cieľom objasniť a 

aktualizovať ich obsah. Regulačný rámec 

harmonizovaný na úrovni Únie, a nie na 

úrovni členských štátov, znižuje náklady 

výrobcov a zabezpečuje rovnaké 

podmienky. Harmonizácia v celej Únii 

zabezpečuje voľný pohyb tovaru na 

vnútornom trhu. Keďže spotreba energie 

dopravných prostriedkov určených na 

prepravu osôb alebo tovaru sa priamo 

alebo nepriamo upravuje v iných 

právnych predpisoch a politikách Únie, je 

vhodné, aby boli aj naďalej vyňaté z 

pôsobnosti tohto nariadenia. Táto 

výnimka zahŕňa prostriedky na prepravu, 

ktorých motor zostáva počas prevádzky na 

rovnakom mieste, napríklad výťahy, 

eskalátory a dopravníkové pásy. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Je vhodné vyňať z tohto nariadenia 

použité výrobky, čo zahŕňa všetky výrobky, 

ktoré boli uvedené do prevádzky a 

sprístupnené na trhu druhý alebo ďalší 

raz. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Zvýšenie účinnosti energeticky 

významných výrobkov prostredníctvom 

informovaných rozhodnutí spotrebiteľov 

prospieva celému hospodárstvu Únie, 

stimuluje inovácie a prispeje k dosiahnutiu 

cieľov Únie v oblasti energetickej 

efektívnosti na roky 2020 a 2030. Zároveň 

umožní spotrebiteľom ušetriť peniaze. 

(7) Zvýšenie účinnosti energeticky 

významných výrobkov prostredníctvom 

informovaných rozhodnutí spotrebiteľov 

prospieva celému hospodárstvu Únie, 

stimuluje inovácie a prispeje k dosiahnutiu 

cieľov Únie v oblasti energetickej 

efektívnosti na roky 2020 a 2030 a cieľov 

jej opatrení v oblasti životného prostredia 

a klímy. Zároveň umožní spotrebiteľom 

ušetriť peniaze znížením spotreby energie 

v domácnostiach. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Zabezpečenie presných, relevantných 

a porovnateľných informácií o špecifickej 

energetickej spotrebe energeticky 

významných výrobkov uľahčuje 

zákazníkovi výber takých výrobkov, ktoré 

počas používania spotrebujú menej energie 

a iných základných zdrojov. 

Normalizovaný povinný štítok je účinným 

prostriedkom poskytujúcim potenciálnym 

zákazníkom porovnateľné informácie 

o spotrebe energie energeticky 

významných výrobkov. Mal by sa doplniť 

informačným listom výrobku. Štítok by 

mal byť ľahko rozpoznateľný, jednoduchý 

a stručný. Na tieto účely by základom 

informovania zákazníkov o energetickej 

účinnosti výrobkov prostredníctvom štítku 

mala zostať existujúca farebná stupnica 

s rozsahom od tmavozelenej po červenú. 

Zatriedenie využívajúce písmená od A po 

G sa ukázalo ako najúčinnejšie pre 

zákazníkov. V prípadoch, keď z dôvodu 

opatrení v oblasti ekodizajnu podľa 

smernice 2009/125/ES výrobky už nemôžu 

Zabezpečenie presných, relevantných 

a porovnateľných informácií o špecifickej 

energetickej spotrebe energeticky 

významných výrobkov uľahčuje 

zákazníkovi výber takých výrobkov, ktoré 

počas používania spotrebujú menej energie 

a iných základných zdrojov. 

Normalizovaný povinný štítok je účinným 

prostriedkom poskytujúcim potenciálnym 

zákazníkom porovnateľné informácie 

o spotrebe energie energeticky 

významných výrobkov. Mal by sa doplniť 

informačným listom výrobku. Štítok by 

mal byť ľahko rozpoznateľný, jednoduchý 

a stručný. Na tieto účely by základom 

informovania zákazníkov o energetickej 

účinnosti výrobkov prostredníctvom štítku 

mala zostať existujúca farebná stupnica 

s rozsahom od tmavozelenej po červenú. 

Zatriedenie využívajúce písmená od A po 

G sa ukázalo ako najúčinnejšie pre 

zákazníkov. V prípadoch, keď z dôvodu 

opatrení v oblasti ekodizajnu podľa 

smernice 2009/125/ES výrobky už nemôžu 



 

AD\1093527SK.doc 7/33 PE573.039v03-00 

 SK 

patriť do triedy „F“ ani „G“, tieto triedy by 

nemali byť na štítku vyznačené. Vo 

výnimočných prípadoch by sa to malo 

rozšíriť aj na triedy „D“ a „E“, i keď 

dosiahnutie tohto stavu je 

nepravdepodobné vzhľadom na to, že 

stupnica na štítku sa bude meniť, potom 

ako sa väčšina modelov výrobku dostane 

do dvoch najvyšších tried. 

patriť do triedy „D“, „E“, „F“ ani „G“, 

tieto triedy by nemali byť na štítku 

vyznačené. 

Odôvodnenie 

V prípade, že sú triedy z právnych dôvodov prázdne, mali by byť odstránene bez ohľadu na 

podiel výrobkov zaradených do dvoch najvyšších tried. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Výrobcovia reagujú na zavedenie 

energetického štítku vytváraním čoraz 

účinnejších výrobkov. Tento technický 

vývoj vedie k vzniku výrobkov patriacich 

najmä do najvyšších tried energetického 

označovania. Aby sa zákazníkom umožnilo 

náležité porovnanie, môže byť potrebná 

ďalšia diferenciácia výrobkov, ktorá vedie 

k nutnosti zmeniť stupnicu štítka. Pokiaľ 

ide o frekvenciu takýchto zmien stupnice, 

vhodným časovým rozpätím by bolo 

približne desať rokov, vzhľadom na 

potrebu, aby sa zabránilo nadmernému 

zaťažovaniu výrobcov. Týmto nariadením 

by sa preto mali stanoviť podrobné 

podmienky zmien stupnice v záujme 

zabezpečenia maximálnej právnej istoty 

pre dodávateľov a obchodníkov. Nový 

štítok so zmenenou stupnicou by mal mať 

najvyššie triedy označovania prázdne, čo 

by podporovalo technologický pokrok 

a umožňovalo navrhovať a uznávať čoraz 

účinnejšie výrobky. Po zmene stupnice na 

štítku by sa malo predísť zmäteniu 

spotrebiteľov nahradením všetkých 

(11) Výrobcovia reagujú na zavedenie 

energetického štítku vytváraním čoraz 

účinnejších výrobkov. Tento technický 

vývoj vedie k vzniku výrobkov patriacich 

najmä do najvyšších tried energetického 

označovania. Aby sa zákazníkom umožnilo 

náležité porovnanie, môže byť potrebná 

ďalšia diferenciácia výrobkov, ktorá vedie 

k nutnosti zmeniť stupnicu štítka. Pokiaľ 

ide o frekvenciu takýchto zmien stupnice, 

vhodné časové rozpätie závisí od vzniku 

nadmerného množstva výrobkov 

patriacich do dvoch najvyšších tried, v 

dôsledku čoho by sa znížil výber 

spotrebiteľov a oslabili stimuly na 

vyvíjanie energeticky účinných výrobkov, 

vzhľadom na potrebu, aby sa zabránilo 

nadmernému zaťažovaniu výrobcov. 

Týmto nariadením by sa preto mali 

stanoviť podrobné podmienky zmien 

stupnice v záujme zabezpečenia 

maximálnej právnej istoty pre dodávateľov 

a obchodníkov. Nový štítok so zmenenou 

stupnicou by mal mať najvyššie triedy 

označovania prázdne, čo by podporovalo 
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energetických štítkov v krátkom čase. technologický pokrok a umožňovalo 

navrhovať a uznávať čoraz účinnejšie 

výrobky. Po zmene stupnice na štítku by sa 

malo predísť zmäteniu spotrebiteľov 

nahradením všetkých energetických štítkov 

v krátkom čase. 

Odôvodnenie 

Hlavný dôvod zmeny stupnice štítka energetickej účinnosti spočíva vo vzniku nadmerného 

množstva výrobkov patriacich do najvyšších tried A a B, čo vedie k zníženiu výberu 

spotrebiteľov a oslabuje stimuly kupovať energeticky účinné výrobky. Keďže energetická 

účinnosť sa v prípade jednotlivých skupín výrobkov vyvíja rôzne rýchlo, navrhované obdobie 

desiatich rokov by mohlo byť príliš rýchle alebo príliš pomalé v závislosti od skupiny 

výrobkov. Na to, aby sa zabezpečilo, že zaťaženie spojené s revíziou označovania zostane 

primerané a že spotrebitelia budú mať dostatočnú voľbu, najvyššie triedy A a B by nemali byť 

prázdne, ale mali by obsahovať obmedzený počet výrobkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Je potrebné stanoviť jasné a primerané 

rozdelenie povinností zodpovedajúce úlohe 

každého subjektu v rámci dodávateľského 

a distribučného procesu. Hospodárske 

subjekty by mali zodpovedať za súlad 

s požiadavkami s prihliadnutím na ich 

úlohu v dodávateľskom reťazci a mali by 

prijať primerané opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby na trhu sprístupňovali iba 

výrobky, ktoré sú v zhode s týmto 

nariadením a jeho delegovanými aktmi. 

(13) Je potrebné stanoviť jasné a primerané 

rozdelenie povinností zodpovedajúce úlohe 

každého subjektu v rámci dodávateľského 

a distribučného procesu. Hospodárske 

subjekty by mali zodpovedať za súlad 

s požiadavkami s prihliadnutím na ich 

úlohu v dodávateľskom reťazci a mali by 

prijať primerané opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby na trhu sprístupňovali iba 

výrobky, ktoré sú v zhode s týmto 

nariadením a jeho delegovanými aktmi. 

Orgány dohľadu by mali vykonávať 

kontroly na mieste súladu energetických 

významných výrobkov s požiadavkami 

uvedenými v tomto nariadení. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) S cieľom zabezpečiť právnu istotu je 

potrebné objasniť, že na energeticky 

významné výrobky sa uplatňujú pravidlá 

týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie 

a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh 

Únie stanovené v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 765/200821 . 

Vzhľadom na zásadu voľného pohybu 

tovaru je nevyhnutné, aby orgány dohľadu 

nad trhom v členských štátoch navzájom 

účinne spolupracovali. Takáto spolupráca 

na energetickom označovaní by sa mala 

posilniť prostredníctvom podpory zo strany 

Komisie. 

(15) S cieľom zabezpečiť právnu istotu je 

potrebné objasniť, že na energeticky 

významné výrobky sa uplatňujú pravidlá 

týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie 

a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh 

Únie stanovené v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 765/200821 . 

Vzhľadom na zásadu voľného pohybu 

tovaru je nevyhnutné, aby orgány dohľadu 

nad trhom v členských štátoch navzájom 

účinne spolupracovali prostredníctvom 

prebiehajúcich výmen informácií, najmä 

pokiaľ ide o výsledky posudzovania zhody 

určitých výrobkov a ich uvádzanie na trh 

alebo stiahnutie z trhu. Takáto spolupráca 

na energetickom označovaní by sa mala 

posilniť prostredníctvom podpory zo strany 

Komisie. 

__________________ __________________ 

21Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30. 21Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) V záujme uľahčenia monitorovania 

súladu a poskytovania aktuálnych trhových 

údajov pre regulačný proces revízie štítkov 

a informačných listov určených pre 

špecifické výrobky by dodávatelia mali 

vkladať informácie o súlade svojho 

výrobku elektronicky do databázy 

vytvorenej Komisiou. Tieto informácie by 

mali byť verejne sprístupnené s cieľom 

poskytovať zákazníkom informácie 

a umožniť obchodníkom využitie 

alternatívnych spôsobov na získanie 

štítkov. Orgány dohľadu nad trhom by mali 

(16) Bez toho, aby tým boli dotknuté 

povinnosti členských štátov v oblasti 

dohľadu nad trhom, v záujme uľahčenia 

monitorovania súladu a poskytovania 

aktuálnych trhových údajov pre regulačný 

proces revízie štítkov a informačných 

listov určených pre špecifické výrobky by 

dodávatelia mali vkladať požadované 

informácie o súlade výrobku elektronicky  

do databázy vytvorenej a spravovanej 

Komisiou. Tieto informácie by mali byť 

verejne sprístupnené vrátane využívaním 

aplikácií a iných informačných 
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mať prístup k informáciám v databáze. technológií s cieľom poskytovať 

zákazníkom požadované informácie a 

umožniť obchodníkom využitie 

alternatívnych spôsobov na získanie 

štítkov. Orgány dohľadu nad trhom by mali 

mať prístup k informáciám v databáze. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Energetická spotreba a ďalšie 

informácie týkajúce sa výrobkov, na ktoré 

sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa 

špecifických výrobkov podľa tohto 

nariadenia, by sa mali merať pomocou 

spoľahlivých, presných 

a reprodukovateľných metód, ktoré 

zohľadňujú všeobecne uznávané 

najmodernejšie metódy merania výpočtu. 

V záujme fungovania vnútorného trhu je 

mať normy, ktoré boli harmonizované na 

úrovni Únie. Pri absencii uverejnených 

noriem v čase uplatňovania požiadaviek 

týkajúcich sa špecifických výrobkov by 

Komisia mala uverejňovať v Úradnom 

vestníku Európskej únie prechodné metódy 

merania a výpočtu vo vzťahu 

k požiadavkám týkajúcim sa špecifických 

výrobkov. Po uverejnení odkazu na takúto 

normu v Úradnom vestníku Európskej únie 

by mal súlad s danou normou predstavovať 

predpoklad zhody s metódami merania pre 

tie požiadavky týkajúce sa špecifických 

výrobkov, ktoré boli prijaté na základe 

tohto nariadenia. 

(19) Energetická spotreba a ďalšie 

informácie týkajúce sa výrobkov, na ktoré 

sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa 

špecifických výrobkov podľa tohto 

nariadenia, by sa mali merať v súlade s 

harmonizovanými normami a pomocou 

spoľahlivých, presných a 

reprodukovateľných metód, ktoré 

zohľadňujú všeobecne uznávané 

najmodernejšie metódy merania výpočtu. 

Tieto metódy by sa mali čo najviac 

približovať k reálnym podmienkam, aby 

spotrebitelia vedeli pochopiť informácie 

uvádzané na štítkoch a dôverovať im. V 

záujme fungovania vnútorného trhu je 

mať normy, ktoré boli harmonizované na 

úrovni Únie. V záujme fungovania 

vnútorného trhu je mať normy, ktoré boli 

harmonizované na úrovni Únie. Pri 

absencii uverejnených noriem v čase 

uplatňovania požiadaviek týkajúcich sa 

špecifických výrobkov by Komisia mala 

uverejňovať v Úradnom vestníku 

Európskej únie prechodné metódy merania 

a výpočtu vo vzťahu k požiadavkám 

týkajúcim sa špecifických výrobkov. Po 

uverejnení odkazu na takúto normu 

v Úradnom vestníku Európskej únie by mal 

súlad s danou normou predstavovať 

predpoklad zhody s metódami merania pre 

tie požiadavky týkajúce sa špecifických 

výrobkov, ktoré boli prijaté na základe 

tohto nariadenia. 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a)  Orgány dohľadu by mali 

kontrolovať, či  sú výrobky v súlade s 

požiadavkami tohto nariadenia, a najmä s 

harmonizovanými pravidlami  výpočtu a 

merania noriem pre výrobky. Tieto 

kontroly by sa mali uskutočňovať tak, aby 

odrážali skutočné podmienky používania 

výrobku. Konštrukčné prvky určené na 

falšovanie výsledkov skúšok by mali byť 

výslovne zakázané. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Komisia by mala pripraviť pracovný 

plán revízie štítkov konkrétnych výrobkov 

vrátane orientačného zoznamu ďalších 

energeticky významných výrobkov, pre 

ktoré by sa mohol vytvoriť energetický 

štítok. Tento pracovný plán by sa mal 

vykonávať počnúc technickou, 

environmentálnou a ekonomickou 

analýzou príslušných skupín výrobkov. 

Táto analýza by sa okrem toho mala 

zaoberať doplňujúcimi informáciami, a to 

aj z hľadiska ich možnosti a ceny, s cieľom 

poskytnúť spotrebiteľom informácie 

o parametroch energeticky významného 

výrobku, ako sú jeho absolútna spotreba 

energie, trvácnosť alebo environmentálne 

správanie, v súlade s cieľom podporiť 

obehové hospodárstvo. Takéto doplňujúce 

informácie by mali zlepšiť zrozumiteľnosť 

(20) Komisia by mala pripraviť pracovný 

plán revízie štítkov konkrétnych výrobkov 

vrátane orientačného zoznamu ďalších 

energeticky významných výrobkov, pre 

ktoré by sa mohol vytvoriť energetický 

štítok. Tento pracovný plán by sa mal 

vykonávať počnúc technickou, 

environmentálnou a ekonomickou 

analýzou príslušných skupín výrobkov. 

Táto analýza by sa okrem toho mala 

zaoberať doplňujúcimi informáciami, a to 

aj z hľadiska ich možnosti a ceny, s cieľom 

poskytnúť spotrebiteľom informácie 

o parametroch energeticky významného 

výrobku, ako sú jeho spotreba energie, 

trvácnosť alebo environmentálne 

správanie, v súlade s cieľom podporiť 

obehové hospodárstvo. Takéto doplňujúce 

informácie by mali zlepšiť zrozumiteľnosť 
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a účinnosť štítku pre spotrebiteľov 

a nemali by mať na spotrebiteľov 

negatívny vplyv. 

a účinnosť štítku pre spotrebiteľov 

a nemali by mať na spotrebiteľov 

negatívny vplyv. 

Odôvodnenie 

Výraz „absolútna spotreba energie“ je nejasný a vyvolá necielené diskusie o životných 

cykloch výrobkov a ekologických stopách, a tak nesmierne komplikuje rozhodovanie. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20a) V súvislosti s opatreniami v oblasti 

ekodizajnu sa dosiahli významné výsledky 

v energetickej účinnosti a spotrebe 

energie výrobkov, čím sa dosiahlo aj 

zníženie nákladov na energiu v 

domácnostiach a spotreby a obmedzenie 

emisií skleníkových plynov. Zoznam 

výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie, treba preto rozšíriť a do 

požiadaviek na konštrukciu výrobku by sa 

čo najskôr mali zahrnúť všetky vlastnosti 

týkajúce sa energetickej účinnosti, a to 

určením horizontálnych požiadaviek, 

ktoré sa okrem iného vzťahujú na 

trvácnosť výrobkov a mieru, do akej je 

možné tieto výrobky opraviť, znovu 

používať alebo recyklovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Týmto nariadením sa stanovuje rámec 

udávania spotreby energie a iných zdrojov 

v prípade energeticky významných 

výrobkov počas ich používania 

a doplňujúcich informácií týkajúcich sa 

1. Týmto nariadením sa stanovuje rámec 

udávania spotreby energie a iných zdrojov 

v prípade energeticky významných 

výrobkov počas ich používania a 

doplňujúcich informácií o vplyve na 
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energeticky významných výrobkov, a to 

prostredníctvom označovania 

a štandardných informácií o výrobkoch, 

s cieľom umožniť spotrebiteľom, aby si 

vybrali účinnejšie výrobky. 

životné prostredie a o výkonnosti 

týkajúcich sa energeticky významných 

výrobkov, a to prostredníctvom 

označovania a štandardných informácií o 

výrobkoch, s cieľom umožniť 

spotrebiteľom, aby si vybrali účinnejšie a 

udržateľnejšie výrobky. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na: 2. Toto nariadenie sa vzťahuje na 

energeticky významné výrobky uvedené 

na trh Únie alebo uvedené do prevádzky 

na trhu Únie. Nevzťahuje sa na: 

Odôvodnenie 

Požaduje sa pozitívne vymedzenie rozsahu. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

 Článok 2 – bod 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) „energeticky významný výrobok“ je 

každý tovar alebo systém alebo služba 

s vplyvom na spotrebu energie počas 

používania, ktoré sa umiestňujú na trh 

a uvádzajú do prevádzky v Únii, vrátane 

súčiastok, ktoré sa majú začleniť do 

energeticky významných výrobkov, ktoré 

sa umiestňujú na trh a uvádzajú do 

prevádzky; 

(11) „energeticky významný výrobok“ je 

každý tovar, systém alebo služba s 

vplyvom na spotrebu energie počas 

používania, ktorý sa umiestňuje na trh 

alebo uvádza do prevádzky v Únii, vrátane 

súčiastok určených na začlenenie do 

energeticky významných výrobkov, ktoré 

sa umiestňujú na trh alebo uvádzajú do 

prevádzky v Únii ako samostatné 

súčiastky pre zákazníkov a ktorých 

environmentálne vlastnosti sa môžu 

posúdiť samostatne; 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 11 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) „spotreba energie“ je množstvo 

energie, ktoré výrobok spotrebuje pri 

plnení svojej funkcie, merané na základe 

cyklu, roku alebo dĺžky života výrobku, 

technologicky neutrálnym spôsobom, 

porovnateľné v rámci kategórie výrobkov; 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 11 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11b) „skupina výrobkov“ sú akékoľvek 

energeticky významné výrobky plniace 

rovnakú funkciu a v prípade 

viacúčelových energeticky významných 

výrobkov s rovnakou hlavnou funkciou 

alebo rovnakým súborom hlavných 

funkcií; 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) „štítok“ je grafická schéma, ktorá 

obsahuje zatriedenie pomocou písmen od 

A po G v siedmich rôznych farbách od 

tmavozelenej po červenú s cieľom 

znázorniť spotrebu energie; 

(13) „štítok“ je grafická schéma v tlačenej 

alebo elektronickej podobe, ktorá 

obsahuje zatriedenie znázorňujúce 

spotrebu energie s cieľom umožniť 

porovnanie výrobkov; 
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Odôvodnenie 

Vymedzenie by na účely jasnosti nemalo stanovovať požiadavky. Je preto lepšie mať 

všeobecné vymedzenie, ktoré nie je v rozpore s inými článkami návrhu. Prvky opisujúce 

označenie by mali byť uvedené v článku 12, v ktorom sa rieši označenie. Dodávatelia by mali 

mať možnosť vybrať si, v akom formáte sprístupnia štítky a informačné listy. Spôsob 

poskytnutia týchto informácií elektronicky alebo online je čoraz rozšírenejší. Rámcový text, 

ktorý obstojí aj v budúcnosti, by mal zvážiť možnosť elektronickej podoby. Výrobcovia 

využívajú veľa rôznych marketingových spôsobov, ako umiestniť výrobky na trh, a odlišné 

spôsoby, ako s tým zosúladiť potrebu označenia výrobkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) „informačný list výrobku“ je 

štandardná informačná tabuľka, ktorá sa 

vzťahuje na príslušný výrobok; 

(17) „informačný list výrobku“ je 

štandardná informačná tabuľka v tlačenej 

alebo elektronickej forme, ktorá sa 

vzťahuje na príslušný výrobok; 

Odôvodnenie 

Dodávatelia by mali mať možnosť vybrať si, v akom formáte sprístupnia štítky a informačné 

listy. Spôsob poskytnutia týchto informácií elektronicky alebo online je čoraz rozšírenejší. 

Rámcový text, ktorý obstojí aj v budúcnosti, by mal zvážiť možnosť elektronickej podoby. 

Výrobcovia využívajú veľa rôznych marketingových spôsobov, ako umiestniť výrobky na trh, a 

odlišné spôsoby, ako s tým zosúladiť potrebu označenia výrobkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

 Článok 2 – bod 18 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) „zmena stupnice“ je periodický 

postup, ktorým sa vytvárajú prísnejšie 

požiadavky na dosiahnutie energetickej 

triedy uvedenej na štítku pre konkrétny 

výrobok, čo môže v prípade existujúcich 

štítkov znamenať vypustenie určitých  

tried energetickej účinnosti; 

(18) „zmena stupnice“ je postup, ktorým sa 

mení vzájomný vzťah medzi energetickou 

účinnosťou a triedou systému 

označovania s cieľom vytvoriť prísnejšie 

požiadavky na dosiahnutie triedy 

energetickej účinnosti uvedenej na štítku 

pre konkrétny výrobok; 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

 Článok 2 – bod 20 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) „doplňujúce informácie“ sú 

informácie o funkčnosti 

a environmentálnom správaní energeticky 

významného výrobku, ako sú jeho 

absolútna spotreba energie alebo 

trvácnosť, vychádzajúce z údajov, ktoré si 

orgány dohľadu nad trhom môžu meraním 

overiť, pričom tieto informácie sú 

jednoznačné a nemajú významný 

negatívny vplyv na jasnú zrozumiteľnosť 

a efektívnosť štítka ako celku vo vzťahu 

k zákazníkom. 

(20) „doplňujúce informácie“ sú 

informácie o funkčnosti, 

environmentálnych vlastnostiach, 

účinnosti využívania zdrojov a 

energetickej účinnosti energeticky 

významného výrobku, ako sú napríklad 

jeho absolútna spotreba energie, trvácnosť, 

očakávaná životnosť, miera, do akej je 

možné tento výrobok opraviť, alebo obsah  

recyklovaného materiálu, vychádzajúce z 

údajov, ktoré si orgány dohľadu nad trhom 

môžu meraním overiť, pričom tieto 

informácie sú jednoznačné a nemajú 

významný negatívny vplyv na jasnú 

zrozumiteľnosť a efektívnosť štítka ako 

celku vo vzťahu k zákazníkom. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

 Článok 2 – bod 20a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20a) „energetická účinnosť“ je pomer 

medzi výstupom výkonu, služby, tovaru 

alebo energie a energetickým vstupom. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) musia zabezpečiť, aby výrobky uvedené 

na trh boli bezplatne vybavené správnymi 

štítkami a informačnými listami výrobku 

(a) musia zabezpečiť, aby výrobky uvedené 

na trh boli bezplatne vybavené správnymi 

štítkami sprístupneným v tlačenej alebo 
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v súlade s týmto nariadením a príslušnými 

delegovanými aktmi; 

elektronickej podobe a informačnými 

listami výrobku v súlade s týmto 

nariadením a príslušnými delegovanými 

aktmi; 

Odôvodnenie 

V článku 3 ods. 1 by sa malo objasniť, ako by sa mali štítky a informačné listy dodať. Štítky by 

sa mali poskytovať s výrobkom, keďže v súčasnosti a možno v budúcnosti by elektronické 

riešenie mohlo byť definované delegovanými aktmi, ak budú súhlasiť všetky zúčastnené 

strany. Cieľom je zabezpečiť, aby právny rámec obstál aj v budúcnosti. Čo sa týka platných 

právnych predpisov o informačných listoch výrobkov, z právneho hľadiska nie je isté, ako sa 

majú poskytnúť. Na rozdiel od štítkov je pri nich nepravdepodobné, že budú z jazykového 

hľadiska neutrálne, preto navrhujeme, aby sa koncovému spotrebiteľovi sprístupňovali 

prostredníctvom katalógov alebo internetových stránok či iným primeraným spôsobom. U 

niektorých skupín výrobkov, pribaľované štítky zavádzajú spotrebiteľa, pretože trieda 

energetickej účinnosti výrobku mení v závislosti od jeho kombinácie s komponentmi / časťami 

(napr. klimatizačné jednotky, tepelné čerpadla) a pretože výrobcovia nemôžu predvídať, aké 

kombinácie maloobchodné predajne zvolili na  zobrazenie alebo či si spotrebitelia  výrobok 

kúpia u montérov. Pre tieto druhy skupín výrobkov by dodávateľom malo byť umožnené 

dodávať štítky inak ako v krabici, aby sa zabezpečilo, že obchodníci a preto spotrebitelia 

dostanú presné štítky na čas. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno aa (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (aa) v prípade skupín výrobkov, kde sa 

výrobok skladá z viacerých 

častí/komponentov a trieda energetickej 

účinnosti výrobku závisí od takejto 

kombinácie, dodávatelia bezplatne 

poskytnú správne štítky obchodníkom v 

momente vystavenia bez toho, aby bolo 

dotknuté rozhodnutie dodávateľa, akým 

spôsobom štítok dodá; 

Odôvodnenie 

V článku 3 ods. 1 by sa malo objasniť, ako by sa mali štítky a informačné listy dodať. Štítky by 

sa mali poskytovať s výrobkom, keďže v súčasnosti a možno v budúcnosti by elektronické 

riešenie mohlo byť definované delegovanými aktmi, ak budú súhlasiť všetky zúčastnené 

strany. Cieľom je zabezpečiť, aby právny rámec obstál aj v budúcnosti. Čo sa týka platných 

právnych predpisov o informačných listoch výrobkov, z právneho hľadiska nie je isté, ako sa 

majú poskytnúť. Na rozdiel od štítkov je pri nich nepravdepodobné, že budú z jazykového 
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hľadiska neutrálne, preto navrhujeme, aby sa koncovému spotrebiteľovi sprístupňovali 

prostredníctvom katalógov alebo internetových stránok či iným primeraným spôsobom. U 

niektorých skupín výrobkov, pribaľované štítky zavádzajú spotrebiteľa, pretože energetická 

trieda výrobku mení v závislosti od jeho kombinácie s komponentmi / časťami (napr. 

klimatizačné jednotky, tepelné čerpadla) a pretože výrobcovia nemôžu predvídať, aké 

kombinácie maloobchodné predajne zvolili na  zobrazenie alebo či si spotrebitelia  výrobok 

kúpia u montérov. Pre tieto druhy skupín výrobkov by dodávateľom malo byť umožnené 

dodávať štítky inak ako v krabici, aby sa zabezpečilo, že obchodníci a preto sú spotrebitelia, 

dostanú presné štítky na čas.. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) na žiadosť obchodníkov musia 

okamžite a bezplatne dodať štítky; 

(b) na žiadosť obchodníkov musia 

okamžite a bezplatne dodať štítky v súlade 

s príslušnými delegovanými aktmi, v 

ktorých sa môže špecifikovať podoba 

štítku (tlačená alebo elektronická) s 

ohľadom na potreby obchodníkov; 

Odôvodnenie 

V článku 3 ods. 1 by sa malo objasniť, ako by sa mali štítky a informačné listy dodať. Štítok je 

možné rovnako ako dnes požadovať v tlačenej podobe, v budúcnosti sa však môže osvedčiť 

ako praktickejší elektronický spôsob, ktorý by v porovnaní so zasielaním tlačených štítkov 

poštou viac zodpovedal potrebám obchodníkov. Za predpokladu, že budú obchodníci súhlasiť, 

by sa v delegovaných aktoch malo vymedzovať elektronické riešenie. Cieľom je zabezpečiť, 

aby právny rámec obstál aj v budúcnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ba (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ba) v súlade s príslušnými delegovanými 

aktmi obchodníkovi bezplatne sprístupnia 

informačný list výrobku (v tlačenej alebo 

elektronickej podobe) bez toho, aby bol 

dotknutý výber podoby informačného listu 

výrobku dodávateľmi; 



 

AD\1093527SK.doc 19/33 PE573.039v03-00 

 SK 

Odôvodnenie 

V článku 3 ods. 1 písm. ba) sa objasňuje, ako by sa mal informačný list dodať. Čo sa týka 

platných právnych predpisov o informačných listoch výrobkov, z právneho hľadiska nie je 

isté, ako sa majú poskytnúť. Na rozdiel od štítkov je pri nich nepravdepodobné, že budú z 

jazykového hľadiska neutrálne, preto navrhujeme, aby sa koncovému spotrebiteľovi 

sprístupňovali prostredníctvom katalógov alebo internetových stránok či iným primeraným 

spôsobom. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ca (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ca) neuvedú na trh výrobky navrhnuté 

tak, aby sa výkonnosť ktoréhokoľvek 

výrobku automaticky zmenila v 

skúšobných podmienkach s cieľom 

dosiahnuť priaznivejšiu úroveň pre 

ktorýkoľvek z parametrov uvedených vo 

vykonávacom akte alebo zahrnutých v 

akejkoľvek dokumentácii k výrobku; 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno cb (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (cb) nezavedú prostredníctvom 

softvérových aktualizácií, ani manuálne, 

ani na diaľku, či už prostredníctvom 

automatických, alebo požadovaných 

aktualizácií, zmeny, ktoré by mali za 

následok úpravu výkonnosti vedúcu k 

zvýšeniu spotreby energie počas životnosti 

výrobku bez ohľadu na to, či sa práve 

používa, alebo je v pohotovostnom režime 

po použití; 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

 Článok 3 – odsek 1 – písmeno d 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) pred uvedením modelu výrobku na trh 

musia vložiť do databázy výrobkov 

zriadenej v súlade s článkom 8 informácie 

uvedené v prílohe I. 

(d) pred uvedením jednotiek modelu 

výrobku na trh musia priamo vložiť 

priamo do databázy výrobkov zriadenej 

v súlade s článkom 8 informácie uvedené 

v prílohe I alebo postúpiť tieto informácie 

v štandardizovanom elektronickom 

formáte Komisii. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

 Článok 3 – odsek 2 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) na výrobku, na ktorý sa vzťahuje 

delegovaný akt, musia na viditeľným 

spôsobom umiestniť štítok, ktorý im 

poskytol alebo inak sprístupnil dodávateľ; 

(a) na výrobku, na ktorý sa vzťahuje 

delegovaný akt, alebo v jeho tesnej 

blízkosti musia viditeľným spôsobom 

umiestniť štítok, ktorý im poskytol alebo 

inak sprístupnil dodávateľ; 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

 Článok 3 – odsek 2 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) ak nemajú štítok alebo štítok so 

zmenenou stupnicou, musia: 

(b) ak nemajú štítok alebo štítok so 

zmenenou stupnicou, ktorý je predmetom 

požiadavky vzťahujúcej sa na 

dodávateľov, aby im okamžite a bezplatne 

poskytli štítky, musia: 
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Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod ii 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(ii) vytlačiť štítok z databázy výrobkov 

vytvorenej v súlade s článkom 8, ak je táto 

funkcia k dispozícii pre daný výrobok; or 

(ii) vytlačiť štítok alebo ho stiahnuť na 

elektronické zobrazenie z databázy 

výrobkov vytvorenej v súlade s článkom 8, 

ak je táto funkcia k dispozícii pre daný 

výrobok; or 

Odôvodnenie 

Elektronické zobrazenie štítkov v obchodoch predstavuje zjednodušenie a je jedným z 

kľúčových rysov tohto legislatívneho opatrenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – bod iii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(iii) vytlačiť štítok alebo štítok so 

zmenenou stupnicou z webového sídla 

dodávateľa, ak je táto funkcia k dispozícii 

pre daný výrobok; 

(iii) vytlačiť takýto štítok alebo ho 

stiahnuť na elektronické zobrazenie vo 

formáte umožňujúcom opakované 

použitie elektronického štítka z webového 

sídla dodávateľa, ak je táto funkcia k 

dispozícii pre daný výrobok; 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

 Článok 4 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty prijmú všetky vhodné 

opatrenia, aby sa zabezpečilo, že 

dodávatelia a obchodníci budú dodržiavať 

povinnosti a plniť požiadavky tohto 

nariadenia a príslušných delegovaných 

2. Členské štáty prijmú všetky vhodné 

opatrenia, aby sa zabezpečilo, že 

dodávatelia a obchodníci budú dodržiavať 

povinnosti a plniť požiadavky tohto 

nariadenia a príslušných delegovaných 
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aktov. aktov. Orgány dohľadu nad trhom 

každého členského štátu zabezpečia 

napríklad prostredníctvom náhodných 

kontrol, aby výrobky predávané na trhu 

Únie spĺňali požiadavky platné pre 

uvedenú triedu energetickej účinnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

 Článok 4 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak členské štáty poskytujú akékoľvek 

stimuly na energeticky významný výrobok, 

na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie a ktorý 

je špecifikovaný v delegovanom akte, 

musia sa zamerať na najvyššiu triedu 

energetickej účinnosti stanovenú 

v príslušnom delegovanom akte. 

3. Ak členské štáty poskytujú akékoľvek 

stimuly na energeticky významný výrobok, 

na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie a ktorý 

je špecifikovaný v delegovanom akte, 

musia sa tieto stimuly zamerať na najvyššie 

triedy energetickej účinnosti, v prípade 

dostupnosti výrobkov, stanovené v 

príslušnom delegovanom akte. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty stanovia pravidlá o 

sankciách a mechanizmy presadzovania 

uplatniteľné pri porušení ustanovení tohto 

nariadenia a jeho delegovaných aktov a 

prijmú všetky potrebné opatrenia na 

zabezpečenie ich vykonávania. Sankcie 

musia byť účinné, primerané 

a odrádzajúce. Členské štáty musia 

oznámiť Komisii uvedené opatrenia do dňa 

uplatňovania tohto nariadenia 

a bezodkladne oznámia každú následnú 

zmenu, ktorá sa na ne vzťahuje. 

5. Členské štáty stanovia pravidlá o 

sankciách a mechanizmy presadzovania 

uplatniteľné pri porušení ustanovení tohto 

nariadenia a jeho delegovaných aktov a 

prijmú všetky potrebné opatrenia na 

zabezpečenie ich vykonávania. Sankcie 

musia byť účinné, primerané a odrádzajúce 

a kompenzovať hospodársku výhodu, 

ktorá vznikla pre nedodržanie 

požiadaviek. Členské štáty musia oznámiť 

Komisii uvedené opatrenia do dňa 

uplatňovania tohto nariadenia 

a bezodkladne oznámia každú následnú 

zmenu, ktorá sa na ne vzťahuje. 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Komisia môže nezávisle testovať 

energetickú náročnosť výrobkov a overiť 

súlad. Komisia môže na tento účel zapojiť 

tretiu stranu. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Energeticky významné výrobky 

označené energetickými štítkami sú 

predmetom kontrol na mieste, ktoré budú 

v prípade každej skupiny výrobkov 

pravidelne vykonávať vnútroštátne 

orgány dohľadu na základe 

harmonizovaných noriem s cieľom 

posúdiť ich súlad s požiadavkami 

uvedenými v tomto nariadení a jeho 

delegovaných aktoch. Okrem toho 

vnútroštátne orgány dohľadu 

prostredníctvom kontrol na mieste zistia, 

či všetky energeticky významné výrobky 

uvedené v tomto nariadení sú skutočne 

zaregistrované v databáze výrobkov 

zriadenej v súlade s článkom 8 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Komisia v súlade s článkom 13 prijme 

delegované akty s cieľom stanoviť 

pravidlá zamerané na harmonizovanie 

vykonávania testov vnútroštátnymi 
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orgánmi dohľadu nad trhom na úrovni 

Únie, pričom sa stanoví časový 

harmonogram a opatrenia na vykonanie 

testov. Tieto testy odrážajú reálne 

podmienky používania výrobkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1c. Je výslovne zakázané navrhovať 

výrobky s cieľom pozmeniť výsledky 

testov a tým oklamať orgány dohľadu. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak sa orgány dohľadu nad trhom 

domnievajú, že sa nesúlad s požiadavkami 

netýka len ich územia, informujú Komisiu 

a ostatné členské štáty o výsledkoch 

hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie 

od dodávateľa požadujú. 

3. Ak sa orgány dohľadu nad trhom 

domnievajú, že existuje nesúlad s 

požiadavkami, informujú Komisiu a 

ostatné členské štáty o výsledkoch 

hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie 

od dodávateľa požadujú a prenesú tieto 

informácie do databázy výrobkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

10. Ak sú po ukončení postupu 

stanoveného v odsekoch 4 a 5 vznesené 

námietky voči opatreniu prijatému 

členským štátom alebo ak sa Komisia 

domnieva, že vnútroštátne opatrenie je 

v rozpore s právnymi predpismi Únie, 

Komisia začne bezodkladne konzultovať 

10. Ak sú po ukončení postupu 

stanoveného v odsekoch 4 a 5 vznesené 

námietky voči opatreniu prijatému 

členským štátom alebo ak sa Komisia 

domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v 

rozpore s právnymi predpismi Únie, 

Komisia bezodkladne vyhodnotí toto 
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s členskými štátmi a dodávateľom 

a vyhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na 

základe výsledkov tohto hodnotenia 

Komisia rozhodne, či vnútroštátne 

opatrenie je alebo nie je opodstatnené. 

vnútroštátne opatrenie. Na základe 

výsledkov tohto hodnotenia Komisia 

rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je 

alebo nie je opodstatnené, a môže 

rozhodnúť o primeraných alternatívnych 

opatreniach. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia môže prostredníctvom 

delegovaných aktov prijatých podľa 

článkov 12 a 13 zavádzať štítky alebo 

meniť stupnice na existujúcich štítkoch. 

1. Komisia môže prostredníctvom 

delegovaných aktov prijatých podľa 

článkov 12 a 13 zavádzať štítky alebo 

meniť stupnice na existujúcich štítkoch. 

 Štítky musia byť navrhnuté tak, aby 

výpočet odrážal absolútne parametre 

výrobku (spotreba energie) a relatívne 

parametre (energetická účinnosť so 

zreteľom na relevantné aspekty modelu 

výrobku, ako sú veľkosť, objem a/alebo 

stav) s cieľom definovať triedu 

energetickej účinnosti. Okrem 

energetickej triedy sa bude uvádzať aj 

spotreba energie za cyklus, za rok, za 

životnosť výrobku alebo za akýkoľvek iný 

časový úsek, ktorý je najviac relevantný 

pre kategóriu výrobku. 

 Zváži sa tiež doplnenie na štítok alebo 

informačný list výrobku prvkov 

nesúvisiacich s energiou, okrem iného: 

 – hluku, 

 – záručnej lehoty ponúkanej bezplatne 

koncovému používateľovi a trvácnosti, 

 – dostupnosti náhradných dielov a 

informácie týkajúce sa opravy, 

 – chemického zloženia (ako sa požaduje 

podľa práva na informácie uvedeného v 

článku 33 nariadenia REACH), 

 – inteligentných aspektov výrobku. 

 Štítok bude obsahovať QR kód alebo 
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akýkoľvek iný digitálny vzorec, ktorý 

umožní čo najlepšie využívať technológie 

založené na internete. 

 Štítok bude technologicky neutrálny a 

bude umožňovať porovnanie všetkých 

aplikácií poskytujúcich podobné služby, 

bude nezávislý od nosičov energie alebo 

použitej technológie. Pre funkčne 

ekvivalentné výrobky by mal existovať iba 

jeden štítok a pokiaľ ide o povinnosť 

označovania, nemali by byť stanovené 

žiadne výnimky. Pri porovnávaní rôznych 

nosičov energie na účely energetického 

štítku by sa malo odkazovať na primárnu 

energiu, a to na základe úniovej 

priemernej účinnosti konverzie energie 

(faktor primárnej energie) s cieľom 

posúdiť parametre a energetickú triedu 

výrobkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

 Článok 7 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia zabezpečí, aby pri zavádzaní 

alebo zmene stupnice štítku boli 

požiadavky stanovené tak, aby sa pri 

žiadnom výrobku nedalo v čase zavedenia 

štítka očakávať jeho zaradenie do 

energetickej triedy A alebo B a aby 

odhadovaný čas, po uplynutí ktorého 

väčšina modelov bude zaradená do týchto 

tried, bol aspoň desať rokov. 

3. Komisia zabezpečí, aby pri zavádzaní 

alebo zmene stupnice štítku boli 

požiadavky stanovené tak, aby sa pri 

žiadnom výrobku nedalo v čase zavedenia 

štítka alebo pri zmene stupnice očakávať 

jeho zaradenie do triedy energetickej 

účinnosti A. Vo výnimočných prípadoch, 

keď sa očakáva, že technológie sa budú 

vyvíjať rýchlejšie, požiadavky by mali byť 

stanovené tak, aby v čase zavedenia štítku 

alebo zmeny stupnice nijaké výrobky 

nepatrili do triedy energetickej účinnosti 

A alebo B. 
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Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

 Článok 7 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Stupnice štítkov sa musia pravidelne 

meniť. 

4. Komisia začne preskúmanie s cieľom 

zmeniť stupnicu vtedy, keď sa domnieva, 

že: 

 (a) 25 % výrobkov predaných na trhu 

Únie sa zaraďuje do najvyššej triedy 

energetickej účinnosti A ; or 

 (b) 45 % výrobkov predaných na trhu 

Únie sa zaraďuje do triedy energetickej 

účinnosti  A alebo B; 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

 Článok 7 – odsek 5 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) Obchodníci musia nahradiť existujúce 

štítky na vystavených výrobkoch vrátane 

na internete štítkami so zmenenou 

stupnicou do jedného týždňa odo dňa 

stanoveného na tento účel v príslušnom 

delegovanom akte. Obchodníci nesmú 

vystavovať štítky so zmenenou stupnicou 

pred uvedeným dňom. 

(b) Obchodníci musia nahradiť existujúce 

štítky na vystavených výrobkoch vrátane 

na internete štítkami so zmenenou 

stupnicou do jedného mesiaca odo dňa 

stanoveného na tento účel v príslušnom 

delegovanom akte. Obchodníci nesmú 

vystavovať štítky so zmenenou stupnicou 

pred uvedeným dňom. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

 Článok 7 – odsek 5 – písmeno ba (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ba) grafika požitá na štítku so zmenenou 

stupnicou je viditeľne iná od grafiky na 
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starom štítku a Komisia zabezpečí, aby 

členské štáty vykonali komunikačnú 

kampaň v súlade s článkom 4 ods. 4. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

 Článok 7 – odsek 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Štítky zavedené prostredníctvom 

delegovaných aktov prijatých v súlade 

s článkom 10 smernice 2010/30/EÚ pred 

dátumom uplatňovania tohto nariadenia sa 

na účely tohto nariadenia považujú za 

štítky. Komisia preskúma uvedené štítky 

do piatich rokov od nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia s cieľom 

stanoviť zmeny ich stupníc. 

6. Stupnice štítkov zavedených 

prostredníctvom delegovaných aktov 

prijatých v súlade s článkom 10 smernice 

2010/30/EÚ pred dátumom uplatňovania 

tohto nariadenia sa zmenia na triedy A – G, 

ktoré budú platiť najneskôr päť rokov po 

nadobudnutí účinnosti príslušného 

delegovaného aktu alebo od [deň 

uplatňovania tohto nariadenia] podľa 

toho, čo nastane neskôr, s cieľom 

obmedziť súčasnú existenciu štítkov s 

rôznymi stupnicami, ktoré vedú k 

zmäteniu spotrebiteľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

 Článok 8 – odsek -1 (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Dodávatelia vkladajú požadované 

informácie priamo do databázy výrobkov 

alebo postupujú informácie v 

štandardizovanom elektronickom  formáte 

Komisii. Dodávatelia overia údaje o 

výrobku v databáze. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

 Článok 8 – odsek 1  
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia vytvorí a vedie databázu 

výrobkov obsahujúcu informácie uvedené 

v prílohe I. Informácie uvedené v bode 1 

prílohy I sa musia sprístupniť verejnosti. 

Komisia vytvorí a vedie databázu 

výrobkov obsahujúcu informácie uvedené 

v prílohe I. Informácie uvedené v bode 1 

prílohy I sa musia sprístupniť verejnosti. 

Informácie uvedené v bode 2 prílohy I sa 

sprístupnia len Komisii a vnútroštátnym 

orgánom dohľadu nad trhom, ktoré 

zabezpečia zachovanie ich dôvernosti. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Keď sa počas posudzovania zhody 

výrobku uplatňujú takéto harmonizované 

normy, výrobok sa považuje za vyhovujúci 

príslušným požiadavkám delegovaného 

aktu týkajúcim sa merania a výpočtu. 

Keď sa počas posudzovania zhody výrobku 

uplatňujú takéto harmonizované normy, 

výrobok sa považuje za vyhovujúci 

príslušným požiadavkám delegovaného 

aktu týkajúcim sa merania a výpočtu.  

Vyhovenie požiadavkám kontroluje 

príslušný orgán dohľadu nad trhom. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia zabezpečí, aby harmonizované 

normy odrážali celú škálu režimov, 

funkcií a premenných ovplyvňujúcich 

výkonnosť výrobkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V prípade potreby pred prijatím 

delegovaných aktov Komisia otestuje 

grafické návrhy a obsah štítkov pre 

konkrétne skupiny výrobkov so 

spotrebiteľmi, aby sa ubezpečila, že štítky 

jasne chápu. 

Pred prijatím delegovaných aktov Komisia 

otestuje grafické návrhy a obsah štítkov pre 

konkrétne skupiny výrobkov so 

spotrebiteľmi, aby sa ubezpečila, že štítky 

jasne chápu. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ba (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ba) metódy merania a výpočtu, ktoré 

budú simulovať podmienky používania v 

reálnej prevádzke s cieľom umožniť 

presné posúdenie skutočnej energetickej 

účinnosti výrobku sčasti meraním vstupov 

energie pri testovacích podmienkach 

simulujúcich reálny život a v náležitých 

prípadoch určením času, ktorý je potrebný 

na to, aby výrobok priniesol určitý výstup 

výkonu alebo služby; 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3– pododsek 1 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(g) obsah a v prípade potreby formát 

a ďalšie podrobnosti týkajúce sa technickej 

dokumentácie a informačného listu 

výrobku; 

(g) obsah a v prípade potreby formát a 

ďalšie podrobnosti týkajúce sa technickej 

dokumentácie a informačného listu 

výrobku vrátane metód a vzorcov 

používaných na určenie informácií, ktoré 

sa majú poskytnúť na štítku alebo 

informačnom liste výrobku, pričom v 

náležitých prípadoch budú odrážať 

zemepisné obmeny a prípadnú potrebu 

potvrdenia deklarovanej výkonnosti 

treťou stranou; 
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Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno k 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(k) postupy posudzovania zhody a metódy 

merania a výpočtov, ktoré sa majú použiť 

na určenie informačného obsahu štítku 

a informačného listu výrobku; 

(k) postupy posudzovania zhody a metódy 

merania a výpočtov, ktoré sa majú použiť 

na určenie informačného obsahu štítku a 

informačného listu výrobku na základe 

skutočných podmienok používania; 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno l 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(l) či sa v prípade väčších spotrebičov 

vyžaduje na dosiahnutie danej energetickej 

triedy vyššia úroveň energetickej 

účinnosti; 

(l) podmienky požadovania   v prípade 

väčších spotrebičov vyššej úrovne 

energetickej účinnosti na dosiahnutie 

danej energetickej triedy ; 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Najneskôr do ôsmich rokov po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 

Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto 

nariadenia a predloží správu Európskemu 

parlamentu a Rade. Touto správou sa 

posúdi, ako účinne toto nariadenie 

umožňuje zákazníkom vybrať si 

úspornejšie výrobky, pričom sa zohľadní 

jeho vplyv na podniky. 

Najneskôr do ... [ôsmich rokov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 

Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto 

nariadenia a predloží správu Európskemu 

parlamentu a Rade. Touto správou sa 

posúdi, ako účinne toto nariadenie 

umožňuje zákazníkom vybrať si 

úspornejšie výrobky, pričom sa zohľadní 

jeho vplyv na podniky a to, ako toto 

nariadenie prispelo k dosiahnutiu cieľa 

zníženia emisií skleníkových plynov. 
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Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 1 – písmeno ea (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ea) informácie o trvácnosti výrobku, o 

možnosti jeho opravy alebo recyklovania a 

o dostupnosti náhradných dielov na trhu 

na účely opravy. 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 1 – písmeno eb (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (eb) doplňujúce informácie. 
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