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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že nový plán obnovy EÚ by mal zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky 
EÚ určené na obnovu využívali len spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby tiež stanovila usmernenia EÚ pre 
členské štáty ku koncipovaniu ich vnútroštátnych investičných plánov tak, aby boli v 
zhode s Európskou zelenou dohodou, Parížskou dohodou a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; Komisiu tiež vyzýva, aby vypracovala usmernenia EÚ o 
podmienkach ekologizácie v súvislosti s miliardami v štátnej pomoci poskytnutej 
veľkým spoločnostiam v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19; zdôrazňuje, 
že nový plán obnovy a takéto usmernenia by EÚ mali umožniť zachrániť a 
transformovať svoje hospodárstvo (t. j. vyviesť EÚ z krízy a urýchliť prechod ku 
klimatickej neutralite a na obehové hospodárstvo), pričom by sa nemalo na nikoho 
zabudnúť;

2. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v iniciatívach v rámci Európskej zelenej dohody 
vrátane opatrení stanovených v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo s cieľom 
pokračovať v boji proti zmene klímy, strate biodiverzity a zhoršovaniu životného 
prostredia; zdôrazňuje, že je dôležité namietať proti všetkým návrhom odložiť 
zavedenie prísnejších noriem alebo dodržiavanie už stanovených povinností; domnieva 
sa, že každý takýto návrh by sa mal byť predmetom kritickej kontroly, pričom by sa 
mali zohľadniť nielen obchodné záujmy dotknutých spoločností, ale aj širšie sociálne 
záujmy, a to pri sledovaní cieľov plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku;

3. zdôrazňuje význam skrátenia dodávateľských reťazcov a zníženia závislosti od tretích 
krajín v kľúčových odvetviach, ako je výroba liekov, energie a potravín, najmä 
prostredníctvom zeleného a sociálneho verejného obstarávania a prostredníctvom 
obmedzení dovozu výrobkov vyrábaných podľa nízkych pracovných a 
environmentálnych noriem;

4. zdôrazňuje, že pripravované legislatívne návrhy zamerané na podporu udržateľnejšieho 
jednotného trhu pre podniky a spotrebiteľov by mali byť plne v súlade s cieľom 
obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 1,5 °C a nemali by prispievať k strate 
biodiverzity;

5. pripomína, že Únia je druhou najväčšou svetovou hospodárskou veľmocou, ako aj 
najväčšou obchodnou veľmocou na svete; poukazuje na to, že jednotný trh je účinným 
nástrojom, ktorý sa musí využívať na vývoj udržateľných a obehových výrobkov alebo 
technológií, ktoré sa stanú normami budúcnosti, čím sa občanom umožní nakupovať 
cenovo dostupné výrobky, ktoré sú bezpečnejšie, zdravšie a ohľaduplnejšie k planéte;

6. zdôrazňuje, že prechod ku klimatickej neutralite najneskôr do roku 2050 a prechod na 
skutočne obehové hospodárstvo a udržateľný jednotný trh vytvoria nové podnikateľské 
príležitosti a pracovné miesta, a preto môžu významne prispieť k udržateľnej obnove 
hospodárstva;
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7. zdôrazňuje, že pri prechode na obehové hospodárstvo a ku klimatickej neutralite 
najneskôr do roku 2050 je mimoriadne dôležité, aby Komisia a členské štáty riadne 
posúdili potreby v oblasti zamestnanosti vrátane požiadaviek na vzdelávanie a odbornú 
prípravu, podporovali rozvoj hospodárstva a vyvinuli maximálne úsilie na dosiahnutie 
spravodlivého prechodu;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zapojili všetky časti spoločnosti a zainteresované 
strany vrátane občanov/spotrebiteľov, spotrebiteľských a mimovládnych organizácií, 
podnikov, odborov a zástupcov pracovníkov s cieľom posilniť ich postavenie a umožniť 
im podnikať kroky smerom k dosiahnutiu udržateľného jednotného trhu;

9. poukazuje na to, že by sa mala podporovať udržateľná výroba aj spotreba; v tejto 
súvislosti sa domnieva, že efektívne využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť zvýšením 
obehovosti v hodnotových reťazcoch, znížením spotreby zdrojov, zvýšením využívania 
druhotných surovín, minimalizáciou tvorby odpadov a úplným uplatňovaním opatrení 
stanovených v smernici 2008/98/ES, ako aj znižovaním obsahu nebezpečných látok; 
zdôrazňuje, že by sa malo rozvinúť nové hospodárstvo so službami pre obehovosť;

10. vyzýva členské štáty, aby investovali do systematickejšieho plánovania navrhovania 
výrobných procesov v prípadoch, keď odpad z jedného procesu a výrobného toku 
možno efektívne použiť ako zdroj iného výrobného procesu;

11. domnieva sa, že v modeloch na báze „výrobok ako služba“, ktoré by sa mali tiež ďalej 
rozvíjať, existuje dobrý potenciál na zvýšenie udržateľnosti jednotného trhu;

12. zdôrazňuje, že EÚ ako súčasť vysoko globalizovanej ekonomiky nemôže byť 
izolovaným udržateľným trhom, ak za svojimi hranicami spôsobuje neudržateľné 
praktiky alebo k nim prispieva; vyzýva Komisiu, aby zaviedla transformačné opatrenia 
v súvislosti s udržateľnosťou výrobkov, zdrojov a služieb vyvážaných mimo EÚ s 
cieľom zabezpečiť rovnaké normy udržateľnosti a obehovosť;

13. vyzýva všetky spoločnosti a organizácie, aby sa zaregistrovali do schémy EÚ pre 
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) s cieľom zlepšiť svoje environmentálne 
správanie; so záujmom očakáva nadchádzajúce preskúmanie smernice o zverejňovaní 
nefinančných informácií, ktoré by malo výrazne zlepšiť dostupnosť informácií o 
environmentálnom správaní spoločností;

14. žiada rozšírenie smernice o ekodizajne s cieľom zabezpečiť, aby všetky výrobky a obaly 
uvádzané na trh EÚ boli modernizovateľné, opätovne použiteľné, opraviteľné a 
nakoniec recyklovateľné na najvyššej úrovni tak, aby sa hodnota materiálu neznižovala; 
to musí byť založené na rozšírenej zodpovednosti výrobcu;

15. zdôrazňuje, že prísne požiadavky by sa mali stanoviť na základe náležitej starostlivosti, 
aby sa zabezpečilo, že na trh Únie sa nebudú uvádzať žiadne výrobky spôsobujúce 
zhoršovanie životného prostredia alebo porušovanie ľudských práv;

16. uznáva, že je dôležité, aby sa súčasná koncepcia v našich priemyselných odvetviach „od 
kolísky až po hrob“ zmenila na koncepciu „od kolísky ku kolíske“ a aby sa 
udržateľnosť posilnila vo všetkých fázach dodávateľského reťazca, keďže sa tým 
zabezpečí environmentálna a sociálna udržateľnosť v konečnom výrobku, ako aj vo 
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výrobe všetkých jeho zložiek a pri ťažbe surovín;

17. domnieva sa, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo čo najskôr 
atraktívnou, cenovo dostupnou a prístupnou voľbou pre všetkých spotrebiteľov v EÚ; v 
tejto súvislosti s potešením víta zámer Komisie vytvoriť rámec pre udržateľnú politiku 
výrobkov, ktorý spolu s inými opatreniami posilní a rozšíri ekodizajn s cieľom zlepšiť 
udržateľnosť výrobkov prostredníctvom požiadaviek pred uvedením na trh; vyzýva 
Komisiu, aby vymedzila minimálne požiadavky a cieľové hodnoty v oblasti výkonu – 
vrátane zavedenia minimálnych lehôt na dodanie náhradných dielov podľa kategórie 
výrobkov a primeraných maximálnych dodacích lehôt – pre návrh, výrobu a uvádzanie 
výrobkov na trh, ktoré sú udržateľné a bezpečné, vhodné na viacnásobné použitie, 
trvanlivé z technického hľadiska a ľahko opraviteľné, neobsahujú nebezpečné látky a 
ktoré po tom, ako sa stanú odpadom, budú pripravené na opätovné použitie alebo 
recykláciu, vhodné na sprístupnenie alebo uvedenie na trh s cieľom umožniť správne 
uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby tiež 
podporovala a rozvíjala hospodárske nástroje, ktoré budú hospodársky zvýhodňovať 
„udržateľnú voľbu“;

18. zdôrazňuje, že dlhšia životnosť výrobkov predpokladá prijatie opatrení, ktorými sa 
zakáže plánované zastarávanie; vyzýva Komisiu, aby skúmala správy o tom, že 
výrobky, ako sú smartfóny, sú zámerne navrhnuté tak, aby mali veľmi krátku životnosť, 
a aby navrhla opatrenia na zákaz tohto javu;

19. zdôrazňuje, že predchádzanie podľa rámcovej smernice o odpade by malo byť prvou 
prioritou v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva;

20. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali mať možnosť plne sa zapojiť do ekologickej 
transformácie; vyzýva Komisiu, aby vypracovala legislatívne návrhy týkajúce sa 
nástrojov potrebných na dosiahnutie tohto cieľa, a to aj požadovaním kvalitnejších 
informácií o výrobku prostredníctvom povinného označovania trvácnosti a 
opraviteľnosti výrobku (očakávaná životnosť, dostupnosť náhradných dielov atď.), 
vymedzením trvácnosti a opraviteľnosti ako hlavných vlastností výrobku podľa smerníc 
2011/83/EÚ a 2005/29/EÚ, zlepšením metodík na overovanie zelených pohľadávok 
pred uvedením výrobku na trh, rozšírením právnych záruk v súlade s odhadovanou 
životnosťou kategórie výrobkov a vymedzením pojmov, zakázaním postupov 
zameraných na zámerné skrátenie životnosti výrobku, ako je zabránenie oprave v štádiu 
návrhu, alebo znížením výkonnosti po aktualizácii softvéru (plánované zastarávanie), a 
zabránením environmentálne klamlivej reklame ich doplnením do prílohy I k smernici 
2005/29;

21. vyzýva Komisiu, aby zaručila právo ľudí v EÚ na opravu tovaru za prijateľnú cenu 
zavedením súboru osobitných opatrení, ako je povinnosť poskytovať informácie v čase 
nákupu o dostupnosti a cene náhradných dielov a čase potrebnom na opravu výrobku, 
poskytnúť všetkým účastníkom opráv vrátane spotrebiteľov nediskriminačný prístup k 
informáciám o opravách a údržbe, podporiť normalizáciu s cieľom posilniť 
interoperabilitu náhradných dielov, uprednostniť opravu pred nahradením 
prostredníctvom cielených stimulov, podporovať opravárenské služby prostredníctvom 
finančných stimulov; zdôrazňuje, že takéto nástroje musia byť založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na základe životného cyklu výrobkov umožnia 
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spotrebiteľom presne odhadnúť vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich kvalitu; zdôrazňuje však, že podpora 
udržateľnej spotreby je len jedným aspektom problému a že prechod na obehovosť by 
mal začať pri výrobe a ekodizajne;

22. poukazuje na význam dobre fungujúceho vnútorného trhu s odpadovým hospodárstvom 
a zdôrazňuje potrebu ďalšieho zlepšenia trhových podmienok pre recykláciu odpadu; na 
tento účel vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčili takéto zlepšenie, a to aj 
prostredníctvom legislatívnych návrhov na zabezpečenie väčšej harmonizácie právnych 
predpisov;

23. vyzýva Komisiu, aby tiež primerane riešila dvojakú kvalitu výrobkov a zabezpečila, aby 
ľudia vo všetkých členských štátoch mali prístup k rovnakej kvalite potravín a iných 
výrobkov a aby požívali rovnaké práva spotrebiteľov, napríklad právo na opravu, bez 
ohľadu na to, v ktorom členskom štáte majú pobyt;

24. vyzýva Komisiu, aby podporovala porovnateľné a harmonizované informácie o 
výrobkoch vrátane dobrovoľného označovania výrobkov, a to tak pre spotrebiteľov, ako 
aj pre podniky, a to na základe tvrdých údajov a spotrebiteľského výskumu a po 
dôkladnej konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, pri 
súčasnom zabránení nadmernému zaťaženiu MSP;

25. žiada prijatie požiadaviek na ekodizajn pre čo najširší sortiment výrobkov, zdôrazňuje, 
že požiadavky na ekodizajn by mali byť povinné, požaduje uplatňovanie požiadaviek na 
ekodizajn pre neenergetické výrobky, ktoré majú významný vplyv na životné 
prostredie, ako je textil a nábytok;

26. žiada zavedenie a používanie povinných systémov zálohovania, ako napríklad tých, 
ktoré boli vytvorené pre fľaše, ktoré od jedného použitia k druhému umožňujú zachovať 
kvalitu materiálu približne na rovnakej úrovni;

27. navrhuje vypracovanie jasných usmernení a noriem pre tvrdenia a záväzky týkajúce sa 
životného prostredia, ktoré sa premietnu do environmentálnych značiek; so záujmom 
očakáva plánovaný legislatívny návrh týkajúci sa zdôvodňovania tvrdení týkajúcich sa 
životného prostredia; domnieva sa, že keď sa spotrebiteľom poskytne transparentnosť a 
usmernenia prostredníctvom presných a spoľahlivých informácií a environmentálneho 
označovania, budú mať väčšiu dôveru vo výrobky a trhy, čo v konečnom dôsledku 
povedie k udržateľnej spotrebe;

28. vyzýva Komisiu, aby zlepšila rámec pre prepravu triedeného odpadu a recyklovaných 
materiálov v rámci EÚ a mimo nej v súlade s rámcovou smernicou o odpade s cieľom 
umožniť udržateľné hospodárske podmienky na trhoch EÚ s recykláciou a zabezpečiť 
účinnú ochranu životného prostredia, keď sa odpad prepravuje mimo EÚ;

29. zdôrazňuje význam zapojenia súkromného sektora ako zodpovednej zainteresovanej 
strany pri prechode na udržateľnejšie a obehové hospodárstvo; konštatuje, že udržateľné 
a obehové priemyselné postupy majú zásadný význam pre splnenie cieľov Európskej 
zelenej dohody a Parížskej dohody;

30. žiada revíziu smernice o environmentálnej značke s cieľom zlepšiť informácie pre 
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spotrebiteľov o opraviteľnosti, dostupnosti a cenovej dostupnosti náhradných dielov a 
možnostiach vlastnej opravy;

31. konštatuje, že súkromný sektor nakladania s odpadom zohráva kľúčovú úlohu pri 
posilňovaní obehového hospodárstva a tvorí 60 % podielu na trhu pre odpad z 
domácností a 75 % pre priemyselný odpad a odpad z podnikov/obchodov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby stimulovali investície do súkromného sektora a zo strany 
súkromného sektora s cieľom ďalej stimulovať udržateľné nakladanie s odpadom a 
podporiť dopyt po recyklátoch a výrobkoch obsahujúcich recyklované materiály;

32. vyzýva Komisiu, aby podporovala využívanie recyklovaného obsahu vychádzajúc z 
existujúcich a nových iniciatív priemyslu a zainteresovaných strán;

33. domnieva sa, že smernica o ekodizajne má významný nevyužitý potenciál na zlepšenie 
efektívneho využívania zdrojov; vyzýva Komisiu, aby sa prednostne vykonali a 
preskúmali opatrenia týkajúce sa výrobkov, ktoré majú najväčší potenciál z hľadiska 
úspor primárnej energie a obehového hospodárstva; žiada systematické a hĺbkové 
analýzy potenciálu obehového hospodárstva počas prípravných štúdií pre rozšírenie 
opatrení týkajúcich sa ekodizajnu na iné kategórie výrobkov;

34. zdôrazňuje úlohu zeleného verejného obstarávania (GPP) v urýchlení prechodu na 
udržateľné a obehové hospodárstvo a význam vykonávania GPP počas hospodárskeho 
oživenia EÚ; pripomína záväzky Komisie navrhnúť ďalšie právne predpisy v oblasti 
GPP a vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózny návrh, ktorý by výrazne zvýšil 
využívanie GPP v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody tak, aby pri všetkých 
verejných obstarávaniach bola zelená možnosť štandardnou voľbou – pravidlo 
„dodržiavaj alebo vysvetli“ –, aby výnimky boli umožnené len na základe prijateľných 
dôvodov;

35. uvádza, že globálne hodnotové reťazce musia byť diverzifikované, prostredníctvom 
nových pravidiel pre elektronický obchod, uzatvorenia dohody o environmentálnych 
tovaroch, ktorá má potenciál stimulovať využívanie environmentálneho tovaru, a 
reformy práv duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni zameranej na zlepšenie 
konkurencieschopnosti a účinnejšiu ochranu a odmeňovanie tvorivej činnosti a 
inovácie, a to s cieľom dosiahnuť hlboko udržateľný jednotný trh;

36. zdôrazňuje, že všetci spotrebitelia by mali mať právo na bezpečné výrobky, ktoré 
nepoškodzujú životné prostredie ani ľudské zdravie; požaduje rýchle a účinné postupné 
ukončenie a zákaz nebezpečných látok používaných na jednotnom trhu; zdôrazňuje, že 
je to mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o látky s vlastnosťami endokrinných disruptorov; 
zdôrazňuje, že rozvoj udržateľného jednotného trhu musí byť založený na vytvorení 
netoxického obehového hospodárstva a prostredia, v ktorom sa nebezpečné látky 
nepoužívajú ani nerecyklujú;

37. považuje za dôležité zvýšiť informovanosť verejnosti o právach spotrebiteľov a o 
význame udržateľnej spotreby výrobkov a služieb; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
túto informovanosť uľahčili prostredníctvom platformy na výmenu najlepších postupov, 
ktorá by zahŕňala občanov a zástupcov verejného a súkromného sektora, miestne 
orgány, akademickú obec, mimovládne organizácie a organizácie občianskej 
spoločnosti a spotrebiteľské organizácie, čím by sa všetkým občanom zabezpečil prístup 
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k ľahko zrozumiteľným a komplexným informáciám;
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