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Pozmeňujúci návrh  1 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 4 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na Parížsku dohodu a 

21. konferenciu zmluvných strán 

(COP 21) UNFCCC, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 5 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na ratifikáciu 

Parížskej dohody o zmene klímy zo strany 

EÚ a členských štátov, 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 5 b (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na dlhodobý cieľ 

stanovený v uvedenej zmluve, t. j. udržať 

nárast globálnej priemernej teploty 

výrazne pod úrovňou 2 °C v porovnaní s 

úrovňami v predindustriálnom období a 

pokračovať v úsilí obmedziť ju na 1,5 °C, 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 6 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na správu Európskej 

environmentálnej agentúry č. 30/2016, na 

podporu monitorovania 7. akčného 

programu EÚ v oblasti životného 

prostredia, 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 7 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na oznámenie Komisie 

s názvom Európska stratégia pre plasty v 

obehovom hospodárstve zo 

16. januára 2018 (COM(2018)0028 final), 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 7 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na oznámenie Komisie 

o zozname surovín kritických pre EÚ z 

roku 2017 (COM(2017)0490 final), 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 7 b (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na závery Rady o 

ekologických inováciách: umožnenie 

prechodu na obehové hospodárstvo prijaté 

18. decembra 20171a, 

 _________________ 

 1a 

http://www.consilium.europa.eu/media/32

274/eco-innovation-conclusions.pdf. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 7 c (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na správu o 

medzerách v oblasti emisií za rok 2017 

vydanú Environmentálnym 

zhromaždením OSN v novembri 2017, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 8 a (nová) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na právne predpisy 

Európskej únie v oblasti odpadov, 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 8 b (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na oznámenie Komisie 

o vykonávaní balíka predpisov 

o obehovom hospodárstve s názvom 

Možnosti riešenia pomedzia legislatívy o 

chemikáliách, výrobkoch a odpade 

(COM(2018)0032 final), 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 9 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na oznámenie 

Európskej komisie, ako aj na pracovný 

dokument útvarov Komisie zo 

16. januára 2018 o vykonávaní balíka 

predpisov o obehovom hospodárstve: 

možnosti riešenia pomedzia legislatívy o 

chemikáliách, výrobkoch a odpade, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  12 
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Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 9 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na závery Rady z 

18. decembra 2017 o ekologických 

inováciách: umožnenie prechodu na 

obehové hospodárstvo, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 10 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na závery Rady 

Európskej únie z 18. decembra 2017 

o ekologických inováciách: umožnenie 

prechodu na obehové hospodárstvo, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 10 b (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na oznámenie 

Európskej komisie, ako aj na pracovný 

dokument útvarov Komisie zo 

16. januára 2018 o vykonávaní balíka 

predpisov o obehovom hospodárstve: 

možnosti riešenia pomedzia legislatívy o 

chemikáliách, výrobkoch a odpade, 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie -A (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 -A. keďže všetky výrobky v EÚ 

(energetické a neenergetické) by sa mali 

navrhovať, vyrábať, uvádzať na trh a 

recyklovať s minimálnym využitím 

nebezpečných látok s cieľom uľahčiť ich 

opätovné využitie a v dôsledku toho 

maximalizovať hospodársky prínos 

materiálov a ich užitočnosť pre 

spoločnosť, a zároveň zachovať vysokú 

úroveň ochrany ľudského zdravia a 

životného prostredia; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

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 povzbudzujú k nepretržitému 

zlepšovaniu celkovej environmentálnej 

stopy energeticky významných výrobkov; 

A. keďže cieľom smernice 

o ekodizajne je zvýšenie energetickej 

efektívnosti a úrovne ochrany životného 

prostredia pomocou odporúčaní, 

odrážajúcich špecifiká každej krajiny, 

ktoré povzbudzujú k nepretržitému 

zlepšovaniu celkovej environmentálnej 

stopy energeticky významných výrobkov; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

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 povzbudzujú 

k nepretržitému zlepšovaniu celkovej 

environmentálnej stopy energeticky 

významných výrobkov; 

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 ďalšie 

znižovanie celkovej environmentálnej 

stopy energeticky významných výrobkov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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 povzbudzujú 

k nepretržitému zlepšovaniu celkovej 

environmentálnej stopy energeticky 

významných výrobkov; 

A. keďže cieľom smernice 

o ekodizajne je zvýšenie energetickej 

efektívnosti a úrovne ochrany životného 

prostredia pomocou harmonizovaných 

požiadaviek, ktoré zabezpečujú fungovanie 

vnútorného trhu a povzbudzujú 

k nepretržitému zlepšovaniu celkovej 

environmentálnej stopy energeticky 

významných výrobkov; keďže tieto 

opatrenia majú takisto pozitívny vplyv na 

energetickú bezpečnosť znížením spotreby 

energie; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže uplatňovanie smernice by 

mohlo vo väčšej miere prispieť k úsiliu 

EÚ zlepšiť energetickú účinnosť a 

prispieť k dosiahnutiu cieľov sledovaných 

v rámci opatrení v oblasti klímy; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B b (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bb. keďže zníženie environmentálneho 

vplyvu energetických výrobkov vo fáze 

ekodizajnu prostredníctvom stanovenia 

minimálnych kritérií pre ich životnosť a 

ich možnosť modernizácie, 

opraviteľnosť, recykláciu a opätovné 

použitie môže poskytnúť významné 

príležitosti z hľadiska vytvárania 

pracovných miest; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže dobrovoľné dohody a 

ďalšie samoregulačné opatrenia sa 

predstavujú ako alternatívy 

k vykonávacím opatreniam v súvislosti s 
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touto smernicou, existujúce dobrovoľné 

dohody sa nepreukázali ako rýchlejšie a 

nákladovo účinnejšie ako regulačné 

opatrenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže dobrovoľné dohody a 

ďalšie samoregulačné opatrenia sa 

predstavujú ako alternatívy 

k vykonávacím opatreniam v súvislosti s 

touto smernicou, existujúce dobrovoľné 

dohody sa nepreukázali ako rýchlejšie a 

nákladovo účinnejšie ako regulačné 

opatrenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže dobrovoľné dohody a 

ďalšie samoregulačné opatrenia sa 

predstavujú ako alternatívy 

k vykonávacím opatreniam v súvislosti s 

touto smernicou, existujúce dobrovoľné 

dohody sa nepreukázali ako rýchlejšie a 

nákladovo účinnejšie ako regulačné 

opatrenia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  24 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže regulácia v oblasti 

ekodizajnu zaručuje väčšiu istotu 

z hľadiska ochrany životného prostredia 

v porovnaní s dohodami, ktoré odvetvie 

podpísalo na dobrovoľnom základe; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže právne predpisy o ekodizajne 

úzko súvisia s právnymi predpismi EÚ 
o energetickom označovaní a očakáva sa, 

že opatrenia vykonané v rámci týchto 

dvoch smerníc vytvoria priemyselnému 

odvetviu príjem 55 miliárd EUR ročne, 

a odhaduje sa, že do roku 2020 prinesú 

úsporu primárnej energie 175 Mtoe ročne, 

čo bude predstavovať až polovicu cieľa 

Únie v oblasti úspory energie do roku 

2020; 

D. keďže na úrovni EÚ sú úzko 

prepojené právne predpisy o ekodizajne a 

tie o energetickom označovaní a očakáva 

sa, že vykonávanie opatrení v týchto dvoch 

odvetviach by do roku 2020 malo viesť 

k zníženiu emisií CO2 vo výške 320 ton 

ročne, vytvoriť priemyselnému odvetviu 

ročný príjem 55 miliárd EUR, a priniesť 

úsporu primárnej energie 175 Mtoe ročne a 

znížiť dovoz energie zodpovedajúci 

1,3 miliardám barelov ropy ročne, čo bude 

predstavovať až polovicu cieľa Únie 

v oblasti úspory energie do roku 2020; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Mireille D'Ornano 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže právne predpisy o ekodizajne 

úzko súvisia s právnymi predpismi EÚ 

o energetickom označovaní a očakáva sa, 

že opatrenia vykonané v rámci týchto 

dvoch smerníc vytvoria priemyselnému 

odvetviu príjem 55 miliárd EUR ročne, 

a odhaduje sa, že do roku 2020 prinesú 

úsporu primárnej energie 175 Mtoe ročne, 

čo bude predstavovať až polovicu cieľa 

Únie v oblasti úspory energie do roku 

2020;  

D. keďže právne predpisy o ekodizajne 

úzko súvisia s právnymi predpismi EÚ 

o energetickom označovaní a opatrenia 

vykonané v rámci týchto dvoch smerníc by 

mohli vytvoriť priemyselnému odvetviu 

príjem 55 miliárd EUR ročne, a do roku 

2020 prinesú úsporu primárnej energie 

175 Mtoe ročne, čo bude predstavovať až 

polovicu cieľa Únie v oblasti úspory 

energie do roku 2020;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže právne predpisy o ekodizajne 

úzko súvisia s právnymi predpismi EÚ 

o energetickom označovaní a očakáva sa, 

že opatrenia vykonané v rámci týchto 

dvoch smerníc vytvoria priemyselnému 

odvetviu príjem 55 miliárd EUR ročne, 

a odhaduje sa, že do roku 2020 prinesú 

úsporu primárnej energie 175 Mtoe ročne, 

čo bude predstavovať až polovicu cieľa 

Únie v oblasti úspory energie do roku 

2020;  

D. keďže právne predpisy o ekodizajne 

úzko súvisia s právnymi predpismi EÚ 

o energetickom označovaní a očakáva sa, 

že opatrenia vykonané v rámci týchto 

dvoch smerníc vytvoria priemyselnému 

odvetviu príjem 55 miliárd EUR ročne, a 

to aj prostredníctvom využívania 

účinnejších súčiastok a podzostáv 

inštalovaných vo výrobkoch, pre ktoré sú 

stanovené požiadavky na ekodizajn, 
a odhaduje sa, že do roku 2020 prinesú 

úsporu primárnej energie 175 Mtoe ročne, 

čo bude predstavovať až polovicu cieľa 

Únie v oblasti úspory energie do roku 

2020;  

Or. pl 
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Pozmeňujúci návrh  28 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže viac ako 80 % 

environmentálneho vplyvu energeticky 

významných výrobkov sa určuje vo fáze 

návrhu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže podľa správy o vyúčtovaní 

vplyvu ekodizajnu (Európska komisia, 

2016) sa odhaduje, že do roku 2020 

spotrebitelia EÚ ušetria celkovo až 

112 miliárd EUR alebo približne 490 EUR 

na domácnosť ročne;  

E. keďže podľa správy o vyúčtovaní 

vplyvu ekodizajnu (Európska komisia, 

2016) sa odhaduje, že do roku 2020 by 

spotrebitelia EÚ za optimálnych 

podmienok mohli ušetriť celkovo až 

112 miliárd EUR alebo približne 490 EUR 

na domácnosť ročne;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže podľa správy o medzerách v 

oblasti emisií za rok 2017 vydanú 

Environmentálnym zhromaždením OSN 

má ekodizajn elektronických zariadení 

vrátane svietidiel, zariadení v 
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domácnostiach a odvetví služieb potenciál 

zníženia emisií vo výške 3,97 GtCO2/ročne 

v roku 2030, čo predstavuje tretí najväčší 

vplyv všetkých jednotných opatrení po 

solárnej a veternej energii1a; 

 _________________ 

 1a 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/

20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y, s. 27 – 37. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže plánované zastarávanie 

energeticky významných výrobkov 

predstavuje závažný problém pre 

európskych občanov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže pre väčšinu 

zainteresovaných strán možno 

identifikovať tri hlavné prekážky úplného 

vykonania právnych predpisov: nedostatok 

jasnej politickej podpory a usmernenia, 

pomalé tempo regulačného procesu 

a neprimeraný dohľad nad trhom 

v členských štátoch; 

F. keďže pre väčšinu 

zainteresovaných strán možno 

identifikovať tri hlavné prekážky úplného 

vykonania právnych predpisov: nedostatok 

jasnej politickej podpory a usmernenia, 

pomalé tempo regulačného procesu 

a odlišné úrovne dohľadu nad trhom 

v členských štátoch; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže pre väčšinu 

zainteresovaných strán možno 

identifikovať tri hlavné prekážky úplného 

vykonania právnych predpisov: nedostatok 

jasnej politickej podpory a usmernenia, 

pomalé tempo regulačného procesu 

a neprimeraný dohľad nad trhom 

v členských štátoch; 

F. keďže pre väčšinu 

zainteresovaných strán možno 

identifikovať tri hlavné prekážky úplného 

vykonania právnych predpisov: nedostatok 

jasnej politickej podpory a usmernenia, 

pomalé tempo a rastúce množstvo 

regulačného procesu a neprimeraný dohľad 

nad trhom v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že pragmatický prístup v realistickejšom 

časovom období, s primeranými lehotami 

a metodikou založenou na stimuloch, a 

nie na záväzných požiadavkách, by 

pomohlo prekonať prekážky, ktoré sa 

vyskytli; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže sa odhaduje, že 10 – 25 % 

výrobkov na trhu nie je v súlade so 

smernicami o ekodizajne a energetickej 

efektívnosti, čo vedie k strate približne 

10 % plánovaných úspor energie 

a k nekalej súťaži; 

G. keďže sa odhaduje, že značný počet 

10 – 25 % výrobkov na trhu nie je v súlade 

so smernicami o ekodizajne a energetickej 

efektívnosti, čo vedie k strate približne 

10 % plánovaných úspor energie 

a k nekalej súťaži; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže zatiaľ čo rozsah pôsobnosti 

smernice o ekodizajne sa v roku 2009 

rozšíril, aby zahŕňal všetky energeticky 

významné výrobky, požiadavky na 

ekodizajn sa zatiaľ nevzťahujú na žiadne 

výrobky, ktoré nespotrebúvajú energiu; 

H. keďže rozsah pôsobnosti smernice 

o ekodizajne sa v roku 2009 rozšíril, aby 

zahŕňal všetky energeticky významné 

výrobky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže zatiaľ čo rozsah pôsobnosti 

smernice o ekodizajne sa v roku 2009 

rozšíril, aby zahŕňal všetky energeticky 

významné výrobky, požiadavky na 

ekodizajn sa zatiaľ nevzťahujú na žiadne 

výrobky, ktoré nespotrebúvajú energiu; 

H. 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; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže Európska komisia vo svojej 

správe Parlamentu o preskúmaní 

smernice 2009/125/ES uviedla, že v 
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súčasnosti nie je potrebné rozšíriť rozsah 

pôsobnosti smernice o ekodizajne na iné, 

ako energeticky významné výrobky, keďže 

má „mnoho iných ako energeticky 

významných výrobkov významný vplyv na 

životné prostredie hlavne v úvodnej fáze 

svojho životného cyklu a skúšanie 

výrobkov s cieľom posudzovania zhody by 

už preto nebolo adekvátne“1a; 

 _________________ 

 1a COM (2012)0765. Správa Komisie 

Európskemu parlamentu a Rade o 

preskúmaní smernice 2009/125/ES. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže by sa mali vytvoriť 

opatrenia v oblasti ekodizajnu aj pre iné 

ako energeticky významné výrobky; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže v smernici o ekodizajne sa 

uvádza, že jeho doplnkovosť s nariadením 

REACH o chemických látkach by mala 

prispieť k zvýšeniu ich príslušného vplyvu 

a vytvorenie súdržných požiadaviek pre 

výrobcov, požiadaviek týkajúcich sa 
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použitia nebezpečných chemických látok a 

ich recyklovania bolo doteraz obmedzené; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže v smernici o ekodizajne sa 

uvádza, že jeho doplnkovosť s nariadením 

REACH o chemických látkach by mala 

prispieť k zvýšeniu ich príslušného vplyvu 

a vytvorenie súdržných požiadaviek pre 

výrobcov, požiadaviek týkajúcich sa 

použitia nebezpečných chemických látok a 

ich recyklovania bolo doteraz obmedzené; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže sa vytvára nová databáza 

podľa nového nariadenia o energetickom 

označovaní a databáza ICSMS pre dozor 

nad trhom sa používa v niektorých 

členských štátoch, nie však vo všetkých; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže jedným z prioritných cieľov 

Všeobecného environmentálneho 

akčného programu Únie do roku 2020 

(7. EAP) je premeniť Úniu na ekologické 

a konkurencieschopné nízkouhlíkové 

hospodárstvo efektívne využívajúce 

zdroje; keďže EAP uvádza, že politický 

rámec Únie by mal zabezpečiť, aby boli 

prioritné produkty umiestnené na trh 

Únie navrhnuté ekologicky, v záujme 

optimalizácie efektívneho využívania 

zdrojov a materiálu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H b (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Hb. 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, udržateľnosť, možnosť 

modernizácie, recyklovateľnosť alebo 

určenie určitých materiálov alebo látok; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H c (nové) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Hc. keďže v Parížskej dohode sa 

stanovuje dlhodobý cieľ v súlade s cieľom 

udržať nárast globálnej teploty pod 

úrovňou 2 °C v porovnaní s úrovňou 

predindustriálneho obdobia a pokračovať 

v úsilí obmedziť ju na 1,5 °C v porovnaní 

s úrovňou predindustriálneho obdobia; 

keďže EÚ sa zaviazala prispieť k týmto 

cieľom spravodlivým dielom 

prostredníctvom zníženia emisií vo 

všetkých odvetviach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov; 

1. konštatuje, že smernica 

o ekodizajne sa v niektorých prípadoch 

považuje za úspešný nástroj na zlepšenie 

energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a mala 

by naďalej prispievať k zníženiu emisií 
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plynov; skleníkových plynov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov; 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je spolu so smernicou o 

označovaní úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k úsporám domácností a veľkému 

zníženiu emisií skleníkových plynov; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov; 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti, 

priniesla hospodársky prínos 

spotrebiteľom a viedla k veľkému zníženiu 

emisií skleníkových plynov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov; 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov, a v záujme čo najviac sa vyhnúť 

ukladaniu sankcií spoločnostiam EÚ by 

bolo primeraným prístupom prepojiť 

environmentálny a hospodársky prínos, a 

nie uprednostňovať jeden pred druhým; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov; 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov a preto odporúča pokračovať v 

zahŕňaní väčšieho počtu skupín 

energeticky významných výrobkov 

zvolených na základe ich potenciálu 

v oblasti ekodizajnu vrátane ich 

potenciálu v oblasti energetickej aj 

materiálovej efektívnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že smernica 1. domnieva sa, že smernica 
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o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov; 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov a k čistému hospodárskemu zisku 

pre spotrebiteľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti a viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov; 

1. domnieva sa, že smernica 

o ekodizajne je úspešným nástrojom na 

zlepšenie energetickej efektívnosti, viedla 

k veľkému zníženiu emisií skleníkových 

plynov a úsporám pre spotrebiteľov; 

odporúča Európskej komisii, aby 

pokračovala v zahŕňaní väčšieho počtu 

skupín výrobkov zvolených na základe ich 

potenciálu v oblasti ekodizajnu vrátane 

ich potenciálu v oblasti energetickej aj 

materiálovej efektívnosti, ako aj iných 

environmentálnych aspektov, ako je 

používanie nebezpečných chemických 

látok, uvoľňovanie mikroplastov, vznik 

odpadu a materiálový vstup; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. pripomína, že v smernici sa od 

Komisie požaduje, aby predložila 

vykonávacie opatrenia pre výrobky, ktoré 
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spĺňajú kritériá, t. j. významný objem 

predaných výrobkov, významný 

environmentálny vplyv a potenciál 

zlepšenia; zdôrazňuje zodpovednosť 

Komisie pri dodržiavaní tohto mandátu a 

zabezpečení jeho prínosu pre 

spotrebiteľov, účinného plnenia v rámci 

obehového hospodárstva a životného 

prostredia, pri uznaní toho, že nečinnosť 

na úrovni Únie nemôže byť nahradená 

činnosťou členských štátov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zdôrazňuje, že smernica o 

ekodizajne zlepšuje fungovanie 

vnútorného trhu EÚ prostredníctvom 

vymedzenia spoločných noriem výrobkov 

v oblasti, kde by boli inak nevyhnutné 

rozdielne vnútroštátne normy; vyzýva 

preto Komisiu, aby zachovala ambiciózny 

prístup k stanovovaniu nových noriem a 

aktualizácii existujúcich noriem v záujme 

využitia plného potenciálu rozsahu 

pôsobnosti a cieľov smernice; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. upriamuje pozornosť aj na 
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potenciál smernice riešiť emisie z 

komínov, ktoré majú významný vplyv na 

kvalitu miestneho ovzdušia; zdôrazňuje, 

že možné rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti 

na vykurovacie prístroje musí byť 

založené aj na posúdení finančného 

vplyvu, v záujme toho, aby nové 

požiadavky nezvyšovali tieňovú 

ekonomiku, a tým neohrozovali pozitívny 

vplyv účinnejších vykurovacích prístrojov; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zastáva názor, že primárnym 

cieľom ekodizajnu je minimalizovať tlak 

na vzácne prírodné zdroje; dúfa, že 

vykonávanie smernice by mohlo prispieť 

aj k účinnejšiemu využívaniu vody a 

podnietiť výskum zameraný na postupné 

nahradenie kritických minerálov a 

surovín pri výrobe energeticky 

významných výrobkov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by ešte viac zlepšila 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by mohla ešte viac zlepšiť 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 
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vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, 

ktorý poskytne environmentálne prínosy 

aj príležitosti na rast a vytváranie 

pracovných miest; 

vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, 

ktorý poskytne environmentálne prínosy 

aj príležitosti na rast a vytváranie 

pracovných miest; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by ešte viac zlepšila 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 

vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, 

ktorý poskytne environmentálne prínosy 

aj príležitosti na rast a vytváranie 

pracovných miest; 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by ešte viac zlepšila 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 

vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, a to 

aj vrátane iných, ako energeticky 

významných výrobkov, ktorý poskytne 

environmentálne prínosy aj príležitosti na 

rast a vytváranie pracovných miest; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by ešte viac zlepšila 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 

vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, 

ktorý poskytne environmentálne prínosy 

aj príležitosti na rast a vytváranie 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by ešte viac zlepšila 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 

vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, 

ktorý poskytne environmentálne aj 

spotrebiteľské prínosy aj príležitosti na 
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pracovných miest; trvalo udržateľný rast a vytváranie 

pracovných miest aj v odvetví MSP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by ešte viac zlepšila 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 

vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, 

ktorý poskytne environmentálne prínosy 

aj príležitosti na rast a vytváranie 

pracovných miest; 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by ešte viac zlepšila 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 

vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, 

ktorý poskytne environmentálne a 

spotrebiteľské prínosy aj príležitosti na 

rast a vytváranie pracovných miest; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by ešte viac zlepšila 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 

vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, 

ktorý poskytne environmentálne prínosy 

aj príležitosti na rast a vytváranie 

pracovných miest; 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by ešte viac zlepšila 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 

vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, 

ktorý poskytne environmentálne prínosy 

aj príležitosti na rast a vytváranie 

pracovných miest; v tejto súvislosti 

poznamenáva, že využívanie 

sekundárnych surovín pri výrobe ponúka 

značný potenciál pre zníženie množstva 
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odpadu a šetrenie zdrojov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by ešte viac zlepšila 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 

vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, 

ktorý poskytne environmentálne prínosy 

aj príležitosti na rast a vytváranie 

pracovných miest; 

2. je presvedčený, že koordinácia 

s iniciatívami súvisiacimi s obehovým 

hospodárstvom by ešte viac zlepšila 

účinnosť smernice; preto vyzýva na 

vytvorenie ambiciózneho plánu v oblasti 

ekodizajnu a obehového hospodárstva, 

ktorý poskytne environmentálne prínosy 

aj príležitosti na rast a vytváranie 

pracovných miest; konštatuje však, že je 

potrebná podrobná analýza vplyvu pred 

vykonaním takýchto plánov; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 – pododsek 1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 požaduje systematické vykonávanie 

podrobných analýz potenciálu týkajúceho 

sa aspektov v súvislosti s obehovým 

hospodárstvom vo fáze prípravných štúdií 

na konkrétne opatrenia v oblasti 

ekodizajnu pre každú kategóriu výrobkov; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  64 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. požaduje rozšírenie minimálnych 

záruk pre spotrebný tovar s dlhou 

životnosťou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že smernica 

o ekodizajne je súčasťou širšieho súboru 

nástrojov a že jej účinnosť závisí od 

synergických účinkov s ďalšími nástrojmi, 

predovšetkým nástrojmi týkajúcimi sa 

energetického označovania; domnieva sa, 

že treba zabrániť vzájomnému 

prekrývaniu predpisov; 

3. zdôrazňuje, že smernica 

o ekodizajne je súčasťou širšieho súboru 

nástrojov a že jej účinnosť závisí od 

synergických účinkov s ďalšími nástrojmi, 

predovšetkým nástrojmi týkajúcimi sa 

energetického označovania; poukazuje na 

to, že metodika stanovovania požiadaviek 

na ekodizajn umožňuje identifikáciu 

najlepších výsledkov na trhu a domnieva 

sa, že pre niektoré výrobky by mohol 

prístup tzv. „vedúceho bežca“ zabezpečiť 

včasnejšie prijatie vykonávacích opatrení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že smernica 3. zdôrazňuje, že smernica 
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o ekodizajne je súčasťou širšieho súboru 

nástrojov a že jej účinnosť závisí od 

synergických účinkov s ďalšími nástrojmi, 

predovšetkým nástrojmi týkajúcimi sa 

energetického označovania; domnieva sa, 

že treba zabrániť vzájomnému prekrývaniu 

predpisov; 

o ekodizajne je súčasťou širšieho súboru 

nástrojov a že jej účinnosť závisí od 

synergických účinkov s ďalšími nástrojmi, 

predovšetkým nástrojmi týkajúcimi sa 

energetického označovania a takisto 

energetickej účinnosti, environmentálnej 

značky EÚ, OEEZ, smernice ONL, 

nariadenia REACH a verejného 

obstarávania; domnieva sa, že treba 

zabrániť vzájomnému prekrývaniu 

predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že smernica 

o ekodizajne je súčasťou širšieho súboru 

nástrojov a že jej účinnosť závisí od 

synergických účinkov s ďalšími nástrojmi, 

predovšetkým nástrojmi týkajúcimi sa 

energetického označovania; domnieva sa, 

že treba zabrániť vzájomnému prekrývaniu 

predpisov; 

3. zdôrazňuje, že smernica 

o ekodizajne je súčasťou širšieho súboru 

nástrojov a že jej účinnosť závisí od 

synergických účinkov s ďalšími nástrojmi, 

predovšetkým nástrojmi týkajúcimi sa 

energetického označovania; domnieva sa, 

že treba zabrániť vzájomnému prekrývaniu 

predpisov a nesmie sa podporovať 

rozširovanie pravidiel; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. ďalej zdôrazňuje silné prepojenie 

medzi smernicou o ekodizajne a 

smernicou o energetickej hospodárnosti 
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budov; dobre fungujúci systém kontrol by 

mohol podporiť nahradenie neúčinných 

inštalovaných zariadení a viesť k 

plánovanému nahradeniu; v tejto 

súvislosti vyzýva členské štáty, aby 

zintenzívnili kontroly a zaviedli podporné 

systémy s cieľom stimulovať zavádzanie 

účinných výrobkov na trh; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. domnieva sa, že zlepšenie 

ekodizajnu energeticky významných 

výrobkov môže mať následne pozitívny 

vplyv na energetickú hospodárnosť 

budov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. zdôrazňuje potrebu rozšírenia 

rozsahu pôsobnosti smernice o ekodizajne 

s cieľom zahrnúť viac spotrebiteľských 

výrobkov, ako napríklad mobilné telefóny; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  71 
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Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. požaduje rozšírenie smernice s 

cieľom zahrnúť všetky hlavné skupiny 

výrobkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. požaduje, aby vytvorenie 

systémového prístupu bralo do úvahy 

nielen výrobok, ale celý systém potrebný 

pre jeho fungovanie v procese ekodizajnu 

s cieľom dosiahnuť pokrok smerom 

k efektívnemu využívaniu zdrojov; 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby zahrnula 

viac takýchto možností na systémovej 

úrovni do ďalšieho pracovného programu 

v oblasti ekodizajnu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala, či je možné použiť metodiku 

v oblasti ekodizajnu pre iné kategórie 

výrobkov, ako sú energeticky významné 
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výrobky; vyzýva Komisiu, aby predložila 

nové právne predpisy v záujme stanovenia 

noriem v oblasti ekodizajnu pre ďalšie 

skupiny výrobkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 

konzultačného fóra pri spájaní priemyslu 

a ďalších zainteresovaných strán 

v rozhodovacom procese a domnieva sa, že 

tento subjekt pracuje správne; 

4. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 

konzultačného fóra pri spájaní priemyslu 

a všetkých zainteresovaných strán v oblasti 

ekodizajnu v rozhodovacom procese 

a domnieva sa, že je potrebné ďalej 

zlepšovať výkon tohto subjektu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 

konzultačného fóra pri spájaní priemyslu 

a ďalších zainteresovaných strán 

v rozhodovacom procese a domnieva sa, že 

tento subjekt pracuje správne;  

4. zdôrazňuje úlohu konzultačného 

fóra pri spájaní priemyslu a ďalších 

zainteresovaných strán v rozhodovacom 

procese a domnieva sa, že tento subjekt 

pracuje správne; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Margrete Auken 
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Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 

konzultačného fóra pri spájaní priemyslu 

a ďalších zainteresovaných strán 

v rozhodovacom procese a domnieva sa, že 

tento subjekt pracuje správne; 

4. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 

konzultačného fóra pri spájaní priemyslu, 

občianskej spoločnosti a ďalších 

zainteresovaných strán v rozhodovacom 

procese a domnieva sa, že tento subjekt 

pracuje správne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje znepokojenie nad niekedy 

veľkými omeškaniami tvorby 

vykonávacích opatrení, čím vzniká neistota 

pre hospodárske subjekty, znamená to 

premárnené príležitosti na úspory energie 

a môže to spôsobiť, že normy budú 

zaostávať za technologickým vývojom; 

5. vyjadruje znepokojenie nad niekedy 

veľkými omeškaniami tvorby a 

vykonávania opatrení, čím vzniká neistota 

pre hospodárske subjekty, znamená to 

premárnené príležitosti na úspory energie 

na zníženie skleníkových plynov a úspory 

na účtoch za energiu, a môže to spôsobiť, 

že aktualizácia noriem EÚ bude zaostávať 

za technologickým vývojom; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje znepokojenie nad niekedy 

veľkými omeškaniami tvorby 

vykonávacích opatrení, čím vzniká neistota 

pre hospodárske subjekty, znamená to 

5. vyjadruje veľké znepokojenie nad 

niekedy veľkými omeškaniami tvorby 

vykonávacích opatrení, čím vzniká neistota 

pre hospodárske subjekty, znamená to 
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premárnené príležitosti na úspory energie 

a môže to spôsobiť, že normy budú 

zaostávať za technologickým vývojom; 

premárnené príležitosti na úspory energie 

pre spotrebiteľov a súvisiace zníženie 

skleníkových plynov, a môže to spôsobiť, 

že normy opatrení pre konkrétne výrobky 

budú zaostávať za technologickým 

vývojom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje znepokojenie nad niekedy 

veľkými omeškaniami tvorby 

vykonávacích opatrení, čím vzniká neistota 

pre hospodárske subjekty, znamená to 

premárnené príležitosti na úspory energie 

a môže to spôsobiť, že normy budú 

zaostávať za technologickým vývojom; 

5. vyjadruje znepokojenie nad niekedy 

veľkými omeškaniami tvorby 

vykonávacích opatrení, čím vzniká neistota 

pre hospodárske subjekty, znamená to 

premárnené príležitosti na úspory energie a 

tým aj pre životné prostredie a 

spotrebiteľov, a môže to spôsobiť, že 

opatrenia pre konkrétne výrobky budú 

zaostávať za technologickým vývojom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje znepokojenie nad niekedy 

veľkými omeškaniami tvorby 

vykonávacích opatrení, čím vzniká neistota 

pre hospodárske subjekty, znamená to 

premárnené príležitosti na úspory energie 

a môže to spôsobiť, že normy budú 

zaostávať za technologickým vývojom; 

5. vyjadruje znepokojenie nad niekedy 

veľkými omeškaniami tvorby 

vykonávacích opatrení, čím vzniká neistota 

pre hospodárske subjekty, znamená to 

premárnené príležitosti na úspory energie 

a môže predstavovať jeden z dôvodov 

zaostávania noriem za technologickým 

vývojom; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje znepokojenie nad niekedy 

veľkými omeškaniami tvorby 

vykonávacích opatrení, čím vzniká neistota 

pre hospodárske subjekty, znamená to 

premárnené príležitosti na úspory energie 

a môže to spôsobiť, že normy budú 

zaostávať za technologickým vývojom; 

5. vyjadruje znepokojenie nad niekedy 

veľkými omeškaniami tvorby a 

uverejnenia vykonávacích opatrení, čím 

vzniká neistota pre hospodárske subjekty, 

znamená to premárnené príležitosti na 

úspory energie a môže to spôsobiť, že 

normy budú zaostávať za technologickým 

vývojom; poznamenáva, že hlavnú časť 

omeškania možno pripísať obmedzeným 

zdrojom, ktoré má k dispozícii Komisia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje znepokojenie nad niekedy 

veľkými omeškaniami tvorby 

vykonávacích opatrení, čím vzniká neistota 

pre hospodárske subjekty, znamená to 

premárnené príležitosti na úspory energie 

a môže to spôsobiť, že normy budú 

zaostávať za technologickým vývojom; 

5. vyjadruje znepokojenie nad niekedy 

veľkými omeškaniami tvorby 

vykonávacích opatrení, čím vzniká neistota 

pre hospodárske subjekty, znamená to 

premárnené príležitosti na úspory energie 

a môže to spôsobiť, že normy budú 

zaostávať za technologickým vývojom; 

zdôrazňuje, že opatrenia v oblasti 

ekodizajnu by sa mali prijímať jednotlivo 

a v rámci stanovených lehôt; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  83 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. zdôrazňuje, že energia by sa mala 

považovať za kľúčový zdroj a výrobky by 

sa mali optimalizovať pre spotrebu 

energie aj využitie materiálu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu, aby zabránila 

omeškaniam pri prijímaní vykonávacích 

opatrení, a odporúča vymedzenie jasných 

lehôt a míľnikov na ich finalizáciu a na 

revíziu existujúcich nariadení; 

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

zabránila omeškaniam pri prijímaní a 

preskúmaní špecifikácií pre ekodizajn, 

a v tejto súvislosti odporúča vymedzenie 

jasných lehôt a míľnikov na základe 

usmernení, ktoré obsahoval už pracovný 

program na roky 2016 – 2019; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu, aby zabránila 

omeškaniam pri prijímaní vykonávacích 

opatrení, a odporúča vymedzenie jasných 

lehôt a míľnikov na ich finalizáciu a na 

6. vyzýva Komisiu, aby zabránila 

omeškaniam pri prijímaní a uverejňovaní 

vykonávacích opatrení, a odporúča 

vymedzenie jasných lehôt a míľnikov na 

ich finalizáciu a na revíziu existujúcich 



 

AM\1148153SK.docx 39/83 PE619.106v02-00 

 SK 

revíziu existujúcich nariadení; nariadení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu, aby zabránila 

omeškaniam pri prijímaní vykonávacích 

opatrení, a odporúča vymedzenie jasných 

lehôt a míľnikov na ich finalizáciu a na 

revíziu existujúcich nariadení; 

6. vyzýva Komisiu, aby zabránila 

omeškaniam pri prijímaní vykonávacích 

opatrení, a odporúča vymedzenie jasných 

lehôt a míľnikov na ich finalizáciu a na 

revíziu existujúcich nariadení; zdôrazňuje, 

že je potrebné dodržiavať časový 

harmonogram stanovený v pracovnom 

programe Komisie na roky 2016 – 2019, 

najmä pokiaľ ide o preskúmanie pravidiel 

týkajúcich sa kancelárskych zariadení 

(firemné servery a skladovacie 

zariadenia), výrobkov súvisiacich s vodou 

(napr. kohútikov), bielej techniky (napr. 

chladiace zariadenia, práčky a umývačky 

riadu) a osvetlenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu, aby zabránila 

omeškaniam pri prijímaní vykonávacích 

opatrení, a odporúča vymedzenie jasných 

lehôt a míľnikov na ich finalizáciu a na 

revíziu existujúcich nariadení; 

6. vyzýva Komisiu, aby zabránila 

omeškaniam pri prijímaní vykonávacích 

opatrení, a odporúča vymedzenie jasných 

lehôt a míľnikov na ich finalizáciu a na 

revíziu existujúcich nariadení; vyzýva 

Komisiu, aby predstavila opatrenie hneď 

po jeho dokončení; vyzýva Komisiu, aby 
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ďalej neuprednostňovala dobrovoľné 

dohody a uplatňovala ich len vtedy, keď 

dosahujú lepší alebo rýchlejší výsledok, 

ako uplatňovanie regulačných opatrení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu, aby zabránila 

omeškaniam pri prijímaní vykonávacích 

opatrení, a odporúča vymedzenie jasných 

lehôt a míľnikov na ich finalizáciu a na 

revíziu existujúcich nariadení; 

6. vyzýva Komisiu, aby zabránila 

omeškaniam pri prijímaní vykonávacích 

opatrení, a odporúča vymedzenie jasných 

lehôt a míľnikov na ich finalizáciu a na 

revíziu existujúcich nariadení; vyzýva 

Komisiu, aby predstavila opatrenie hneď 

po jeho dokončení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 – pododsek 1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 

vykonávanie a preskúmanie opatrení 

týkajúcich sa výrobkov, ktoré majú 

najväčší potenciál z hľadiska úspor 

primárnej energie do roku 2030 aj 

z hľadiska obehového hospodárstva; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  90 
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Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. zdôrazňuje, že je potrebné podložiť 

požiadavky na ekodizajn dôkladnou 

technickou analýzou a posúdeniami 

vplyvu, pričom sa pre referenčné 

porovnanie použije výrobok alebo 

technológia na trhu s najlepším výkonom 

a technologický vývoj v každom odvetví; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. nabáda na integráciu krivky 

technologického zdokonaľovania do 

metodiky pre ekodizajn a energeticky 

významné výrobky v záujme predvídania 

technologického zlepšenia, kým nevstúpia 

do platnosti nariadenia a nezabezpečia ich 

rozšírenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. víta odporúčanie Komisie (EÚ) 

2016/2125 týkajúce sa usmernení pre 

samoregulačné opatrenia prijaté 
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priemyslom a vyzýva Komisiu, aby prísne 

monitorovala všetky dobrovoľné dohody 

uznané podľa smernice; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6b. zdôrazňuje, že dobrovoľné dohody 

by mali vždy pokrývať minimálny podiel 

na trhu a mali by byť uprednostnené pred 

právnymi predpismi len vtedy, keď sa 

považujú za schopné zaručiť rovnakú 

mieru úspor; rozhodovací proces týkajúci 

sa dobrovoľných dohôd by mal byť 

rýchlejší ako v prípade právnych 

predpisov, a mala by sa zachovať rovnaká 

miera účasti občianskej spoločnosti; mala 

by sa posilniť účinnosť dohľadu nad 

dobrovoľnými dohodami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6b. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 

zdroje vyčlenené Komisiou na 

vykonávanie smernice v plnej miere 

nezodpovedajú jej významu a jej 

technickým výzvam; vyzýva Komisiu, aby 

využívala dodatok zdrojov vrátane 

personálu v príslušných GR pri procese 

v oblasti ekodizajnu vzhľadom na 
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významnú pridanú hodnotu EÚ 

z hľadiska právnych predpisov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6b. vyzýva Komisiu, aby v prípade 

potreby zahrnula posúdenia týkajúce sa 

uvoľňovania mikroplastov do vodného 

prostredia do opatrení v oblasti 

ekodizajnu; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 

povinné požiadavky pre filtre 

mikroplastov do preskúmania opatrení 

v oblasti ekodizajnu pre práčky a sušičky 

v domácnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. opakuje svoju výzvu na nový 

impulz v súvislosti s aspektmi výrobkov, 

ktoré súvisia s obehovým hospodárstvom, 
a domnieva sa, že smernica o ekodizajne 

má veľký potenciál na zlepšenie 

energetickej efektívnosti, ktorý zatiaľ nebol 

využitý; 

7. opakuje svoju výzvu na účinnejšie 

začleňovanie otázok obehového 

hospodárstva do ekodizajnu energeticky 

významných výrobkov; okrem toho sa 

domnieva, že smernica o ekodizajne má 

veľký potenciál na zlepšenie energetickej 

efektívnosti, ktorý zatiaľ nebol odhalený; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  97 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. opakuje svoju výzvu na nový 

impulz v súvislosti s aspektmi výrobkov, 

ktoré súvisia s obehovým hospodárstvom, 

a domnieva sa, že smernica o ekodizajne 

má veľký potenciál na zlepšenie 

energetickej efektívnosti, ktorý zatiaľ 

nebol využitý; 

7. opakuje svoju výzvu na nový 

impulz v súvislosti s aspektmi výrobkov, 

ktoré súvisia s obehovým hospodárstvom, 

a domnieva sa, že smernica o ekodizajne 

má veľký potenciál na zlepšenie 

energetickej efektívnosti, ktorý bol zatiaľ 

využitý v značne obmedzenom rozsahu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. opakuje svoju výzvu na nový 

impulz v súvislosti s aspektmi výrobkov, 

ktoré súvisia s obehovým hospodárstvom, 

a domnieva sa, že smernica o ekodizajne 

má veľký potenciál na zlepšenie 

energetickej efektívnosti, ktorý zatiaľ nebol 

využitý; 

7. opakuje svoju výzvu na nový 

impulz v súvislosti s aspektmi výrobkov, 

ktoré súvisia s obehovým hospodárstvom, 

a domnieva sa, že smernica o ekodizajne 

má veľký potenciál na zlepšenie 

energetickej efektívnosti, ktorý zatiaľ nebol 

dostatočne využitý;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. opakuje svoju výzvu na nový 

impulz v súvislosti s aspektmi výrobkov, 

7. opakuje svoju výzvu na nový 

impulz v súvislosti s aspektmi výrobkov, 
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ktoré súvisia s obehovým hospodárstvom, 

a domnieva sa, že smernica o ekodizajne 

má veľký potenciál na zlepšenie 

energetickej efektívnosti, ktorý zatiaľ 

nebol využitý;  

ktoré súvisia s obehovým hospodárstvom, 

a domnieva sa, že smernica o ekodizajne 

má veľký potenciál na zlepšenie 

energetickej efektívnosti, ktorý bol zatiaľ 

využitý v obmedzenom rozsahu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. berie na vedomie trend pri ťažbe 

využívať nižšiu úroveň a hlbšie zdroje 

v Európe, ktorý vedie k ťažbe väčšieho 

množstva materiálu v záujme výroby 

cieľového kovu; zdôrazňuje, že odpad 

vznikajúci v ťažobnom a baníckom 

priemysle tvorí veľmi veľký podiel 

celkového objemu odpadu 

vyprodukovaného v EÚ (približne 30 % v 

roku 2012); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. opätovne pripomína svoju výzvu 

preskúmať právne predpisy EÚ v oblasti 

politiky výrobkov s cieľom zaviesť 

požiadavky na ekodizajn pre všetky hlavné 

skupiny výrobkov, na ktoré sa v súčasnosti 

nevzťahuje smernica o ekodizajne, 

postupným zahrnutím príslušných prvkov 

týkajúcich sa efektívneho využívania 
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zdrojov do noriem v oblasti návrhu 

výrobku, pri plnom zachovaní súčasného 

rámca v oblasti ekodizajnu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. požaduje, aby špecifikácie v oblasti 

ekodizajnu vymedzené prostredníctvom 

vykonávacích opatrení riešili všetky 

príslušné environmentálne aspekty, ako 

efektívne využívanie zdrojov, použitie 

nebezpečných chemických látok a 

nakladanie s odpadmi; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 

rozsah pôsobnosti posúdenia, aby 

zahŕňalo aj zdravotné aspekty výrobkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 b (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7b. vyzýva Komisiu, aby zaviedla aj 

etické kritériá, ako napríklad pôvod a 

ťažbu použitých materiálov, ako aj 

sociálne podmienky pracovníkov a 

miestneho obyvateľstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že pri 

vykonávaní smernice o ekodizajne – okrem 

pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – by mohlo byť 

dôležité riešiť celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, okrem 

toho je dôležité stanoviť požiadavky 

s cieľom posilniť opatrenia týkajúce sa 

efektívneho využívania zdrojov a podporiť 

environmentálne zásady prevencie 

opätovným použitím, obnovou, opätovnou 

výrobou a recykláciou energeticky 

významných výrobkov v záujme 

dosiahnutia obehového hospodárstva vo 

väčšej miere; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 8. je preto presvedčený, že 
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vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

efektívneho využívania materiálov 

z hľadiska udržateľnosti, odolnosti, 

opraviteľnosti, modernizovateľnosti 
a aktualizácie, ale aj potenciál na spoločné 

využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – by sa mala 

usilovať vzťahovať sa na celý životný 

cyklus výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, 

pričom sa stanovia minimálne kritériá 

týkajúce sa zdrojov, ktoré budú okrem 

iného zahŕňať odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť a 

používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, pričom sa náležite 

zohľadní dostupnosť náhradných dielov v 

priebehu celého životného cyklu výrobku, 
ale aj potenciál na spoločné využívanie, 

opätovné použitie, škálovateľnosť, 

recyklovateľnosť, minimálny obsah 

recyklovaných materiálov, použitie 

kritických surovín a nahradenie látok 

vzbudzujúcich obavy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti a bez jeho 

ohrozenia – sa musí postupne vzťahovať 

na celý životný cyklus výrobkov v jej 

rozsahu pôsobnosti, počnúc výrobkami, 

ktoré sú už zahrnuté v smernici s cieľom 

umožniť rozvoj odborných poznatkov, 
pričom sa stanovia minimálne kritériá 

týkajúce sa zdrojov, ktoré budú okrem 

iného zahŕňať odolnosť, udržateľnosť, 

opraviteľnosť a modernizovateľnosť, ale aj 

potenciál na spoločné využívanie, opätovné 

použitie, škálovateľnosť, recyklovateľnosť 
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a používanie recyklovaných materiálov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti a bez jeho 

ohrozenia – sa teraz musí v každej skupine 

výrobkov systematicky vzťahovať na celý 

životný cyklus výrobkov v jej rozsahu 

pôsobnosti, pričom sa stanovia minimálne 

kritériá týkajúce sa zdrojov, ktoré budú 

okrem iného zahŕňať odolnosť, 

udržateľnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

zdôrazňuje potrebu zakladať 

udržateľnosť výrobkov na požiadavke 

minimálnej životnosti a/alebo bezplatnej 

záruke, a zavedenia povinnosti pre 

výrobcov/maloobchodníkov prijať 

primeranú zodpovednosť v priebehu 

celého životného cyklu výrobku a posilniť 

opraviteľnosť, modernizovateľnosť a 

modulárnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  111 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

v každej skupine výrobkov vzťahovať na 

celý životný cyklus výrobkov v jej rozsahu 

pôsobnosti, pričom sa stanovia minimálne 

kritériá týkajúce sa zdrojov, ktoré budú 

okrem iného zahŕňať odolnosť, 

udržateľnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov, a 

vyzýva Komisiu, aby preskúmala potenciál 

vytvorenia digitálneho prehľadu o 

výrobku na základe týchto požiadaviek; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov, a 

takisto aj náklady likvidácie 

nerecyklovateľného tovaru alebo prvkov 

tovaru; 



 

PE619.106v02-00 52/83 AM\1148153SK.docx 

SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov 

alebo druhotných surovín pri výrobe 

výrobkov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 
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spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

kritériá týkajúce sa zdrojov by mali 

zohľadňovať aj hospodársku efektívnosť 

a finančnú životaschopnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

požaduje vymedzenie horizontálnych 

požiadaviek týkajúcich sa, okrem iného, 

opätovnej použiteľnosti a 

recyklovateľnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  116 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

domnieva sa však, že počet kritérií musí 

byť obmedzený a musia byť vymedzené 

jasným a objektívnym spôsobom, pričom 

musia byť jednoducho merateľné a 

spôsobovať primerané náklady, s cieľom 

zaručiť pragmatický prístup, a umožniť 

tak zachovanie operatívneho charakteru 

smernice; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

zdôrazňuje, že hromadenie nariadení 

môže poškodiť hospodársku a 
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administratívnu životaschopnosť, a že 

naše podniky musia byť chránené pred 

všetkými záťažami, ktoré by obmedzili ich 

konkurencieschopnosť a riadne 

fungovanie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

8. je preto presvedčený, že 

vykonávanie smernice o ekodizajne – 

okrem pretrvávajúceho úsilia o zlepšenie 

energetickej efektívnosti – sa teraz musí 

vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov v jej rozsahu pôsobnosti, pričom 

sa stanovia minimálne kritériá týkajúce sa 

zdrojov, ktoré budú okrem iného zahŕňať 

odolnosť, opraviteľnosť 

a modernizovateľnosť, ale aj potenciál na 

spoločné využívanie, opätovné použitie, 

škálovateľnosť, recyklovateľnosť 

a používanie recyklovaných materiálov; 

zdôrazňuje, že v tejto súvislosti by 

smernica o ekodizajne mala byť 

zameraná na hlavný záujem, ktorým je boj 

proti plánovanému zastarávaniu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
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výrobcovia poskytovali jasné a objektívne 

pokyny umožňujúce používateľom a 

nezávislým opravárom opraviť výrobky 

jednoduchšie, bez osobitného vybavenia; 

takisto zdôrazňuje význam poskytovania 

informácií o dostupnosti náhradných 

dielov a životnosti výrobku, ak je to 

možné; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. preto zdôrazňuje, že nakoľko väčší 

environmentálny vplyv výrobkov sa 

presúva na materiály, začína byť 

relevantné analyzovať energeticky 

významné výrobky z hľadiska životného 

cyklu a zamerať sa nielen na fázu 

používania, ale aj na ťažbu a výrobu 

surovín, výrobu výrobkov a ich koniec 

životnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  121 

Margrete Auken, Linnéa Engström 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. zdôrazňuje potenciálny prínos 

zamerania sa na ďalšie environmentálne 

aspekty nad rámec využívania energie, 

ako napríklad nebezpečné chemické látky, 

uvoľňovanie mikroplastov, vznik odpadu 

a materiálový vstup, a požaduje 
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využívanie nástrojov podľa smernice 

v záujme posilnenia transparentnosti pre 

spotrebiteľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

povinné kritériá týkajúce sa dostupnosti 

aktualizácie softvéru elektronických 

zariadení, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti smernice; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. požaduje, aby smernica o 

ekodizajne riešila všetky relevantné 

environmentálne vplyvy vo všetkých 

fázach životného cyklu výrobkov vrátane 

použitia nebezpečných chemických látok, 

vytvárania odpadov a recyklovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. poukazuje na to, že všetky nové 

požiadavky by mali byť technicky 

opodstatnené, jednoznačné, merateľné a 

vykonateľné s cieľom prispieť k zvýšeniu 

inovácií aj environmentálneho vplyvu; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8b. domnieva sa, že rozšíreniu 

požiadaviek na ekodizajn na nové skupiny 

výrobkov by mala predchádzať podrobná 

analýza ich vplyvu na životné prostredie 

vrátane zlepšenia energetickej účinnosti a 

konkurencieschopnosti v dotknutej 

oblasti, so zohľadnením existujúcich 

alebo potenciálnych náhrad; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8b. vyzýva Komisiu, aby stanovila 

povinné požiadavky týkajúce sa životnosti 

energeticky významných výrobkov a 

dostupnosti náhradných dielov, ktorá by 

mala byť zaručená počas najmenej 

10 rokov od poslednej výrobnej šarže; 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8b. zdôrazňuje potrebu posilnenia 

recyklovateľnosti využitím jednoduchých 

alebo kompatibilných plastických 

polymérov, podporou skutočného 

používania recyklovaných materiálov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8c. zdôrazňuje, že používanie 

materiálov a látok kritického významu, 

ako sú prvky vzácnych zemín alebo látky 

toxickej povahy alebo látky vzbudzujúce 

obavy, ako sú napríklad perzistentné 

organické znečisťujúce látky a 

endokrinné disruptory, sa musí osobitne 

zvážiť podľa rozšírených kritérií v oblasti 

ekodizajnu s cieľom obmedziť ich 

používanie alebo prinajmenšom 

zabezpečiť možnosť ich 

extrakcie/oddelenia na konci životnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

Jadwiga Wiśniewska 
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Návrh uznesenia 

Odsek 8 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8c. požaduje, aby požiadavky na 

ekodizajn v prípade energeticky 

významných výrobkov nevytvárali ciele, 

ktoré sú ťažko splniteľné pre európskych 

výrobcov, najmä pre malé a stredné 

podniky, ktorých kapacita je v súvislosti 

s patentovanými technológiami nižšia ako 

kapacita spoločností s vedúcim 

postavením na trhu; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8c. domnieva sa, že ekologický dizajn 

by mal používateľom umožniť 

rozmontovať výrobky na ich jednotlivé 

komponenty bez toho, aby ich zničili, a 

tým podporiť ich opravu a opätovné 

použitie; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. v tomto ohľade víta pracovný 

program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 

9. v tomto ohľade víta pracovný 

program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 
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a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby túto prácu prioritne dokončila; 

domnieva sa, že takéto kritériá by mali byť 

založené na dôkladnej analýze, zamerané 

na oblasti s jasným potenciálom na 

zlepšenie a vykonateľné a overiteľné 

orgánmi dohľadu nad trhom; 

a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, podporou využívania 

druhotných surovín, a naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby túto prácu prioritne 

dokončila; domnieva sa, že takéto kritériá 

by mali byť založené na dôkladnej analýze, 

zamerané na oblasti s jasným potenciálom 

na zlepšenie a vykonateľné a overiteľné 

orgánmi dohľadu nad trhom; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. v tomto ohľade víta pracovný 

program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 

a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby túto prácu prioritne dokončila; 

domnieva sa, že takéto kritériá by mali byť 

založené na dôkladnej analýze, zamerané 

na oblasti s jasným potenciálom na 

zlepšenie a vykonateľné a overiteľné 

orgánmi dohľadu nad trhom; 

9. v tomto ohľade víta pracovný 

program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 

a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby túto prácu prioritne dokončila; 

domnieva sa, že takéto kritériá by mali byť 

založené na dôkladnej analýze, zamerané 

na oblasti s jasným potenciálom na 

zlepšenie pre všetky kategórie výrobkov 

a vykonateľné a overiteľné orgánmi 

dohľadu nad trhom; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. v tomto ohľade víta pracovný 9. v tomto ohľade víta pracovný 
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program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 

a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby túto prácu prioritne dokončila; 

domnieva sa, že takéto kritériá by mali byť 

založené na dôkladnej analýze, zamerané 

na oblasti s jasným potenciálom na 

zlepšenie a vykonateľné a overiteľné 

orgánmi dohľadu nad trhom; 

program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 

a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby túto prácu prioritne dokončila; 

domnieva sa, že takéto kritériá by mali byť 

špecifické pre výrobok, založené na 

dôkladnej analýze, zamerané na oblasti 

s jasným potenciálom na zlepšenie 

a vykonateľné a overiteľné orgánmi 

dohľadu nad trhom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  134 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. v tomto ohľade víta pracovný 

program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 

a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby túto prácu prioritne dokončila; 

domnieva sa, že takéto kritériá by mali byť 

založené na dôkladnej analýze, zamerané 

na oblasti s jasným potenciálom na 

zlepšenie a vykonateľné a overiteľné 

orgánmi dohľadu nad trhom; 

9. v tomto ohľade víta pracovný 

program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 

a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby túto prácu prioritne dokončila; 

domnieva sa, že takéto kritériá by mali byť 

špecifické pre výrobok, založené na 

dôkladnej analýze, zamerané na oblasti 

s jasným potenciálom na zlepšenie 

a vykonateľné a overiteľné orgánmi 

dohľadu nad trhom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. v tomto ohľade víta pracovný 

program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 

a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby túto prácu prioritne dokončila; 

domnieva sa, že takéto kritériá by mali byť 

založené na dôkladnej analýze, zamerané 

na oblasti s jasným potenciálom na 

zlepšenie a vykonateľné a overiteľné 

orgánmi dohľadu nad trhom; 

9. v tomto ohľade víta pracovný 

program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 

a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby túto prácu prioritne dokončila; 

domnieva sa, že takéto kritériá by mali byť 

založené na dôkladnej analýze, zamerané 

na oblasti s jasným potenciálom na 

zlepšenie a vykonateľné a overiteľné 

orgánmi dohľadu nad trhom; považuje za 

užitočné vyhnúť sa stanoveniu príliš 

veľkého počtu prierezových kritérií, ktoré 

by si vyžadovali uskutočnenie výskumu a 

normalizačnej práce na niekoľko rokov 

v záujme ich objektivizácie a 

overiteľnosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. v tomto ohľade víta pracovný 

program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 

a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby túto prácu prioritne dokončila; 

domnieva sa, že takéto kritériá by mali byť 

založené na dôkladnej analýze, zamerané 

na oblasti s jasným potenciálom na 

zlepšenie a vykonateľné a overiteľné 

orgánmi dohľadu nad trhom; 

9. v tomto ohľade víta pracovný 

program o ekodizajne na roky 

2016 – 2019, ktorý zahŕňa záväzky 

súvisiace s vytvorením požiadaviek 

a noriem v oblasti materiálovej 

efektívnosti, a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby túto prácu prioritne dokončila; 

domnieva sa, že takéto kritériá by mali byť 

založené na dôkladnej analýze, zamerané 

na oblasti s jasným potenciálom na 

zlepšenie a vykonateľné a overiteľné 

orgánmi dohľadu nad trhom; pri 

vymedzení najlepších postupov by sa malo 

podporovať využívanie výsledkov 

minulých a prebiehajúcich výskumných 

činností, priekopníckych inovácií v oblasti 
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odpadu z recyklovania elektrických a 

elektronických zariadení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  137 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. je presvedčený, že vytvorenie 

systémového prístupu, ktorý berie do 

úvahy nielen výrobok, ale celý systém 

potrebný na jeho fungovanie v procese 

ekodizajnu sa stáva čoraz kritickejším 

faktorom úspechu smerom k efektívnosti 

využívania zdrojov a naliehavo vyzýva 

Komisiu na zahrnutie väčšieho počtu 

takýchto možností na systémovej úrovni 

do ďalšieho pracovného programu 

o ekodizajne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. je presvedčený, že je potrebné 

venovať osobitnú pozornosť výrobkom, 

ktoré používajú vodu, pri ktorých je 

možné dosiahnuť značný 

environmentálny prínos a významné 

úspory pre spotrebiteľov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  139 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. vyzýva Komisiu, aby podporila 

obnovu kritických surovín, a to aj 

z banského odpadu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9b. je presvedčený, že vytvorenie 

systémového prístupu, ktorý berie do 

úvahy nielen výrobok, ale celý systém 

potrebný na jeho fungovanie v procese 

ekodizajnu sa stáva čoraz kritickejším 

faktorom úspechu smerom k efektívnosti 

využívania zdrojov a naliehavo vyzýva 

Komisiu na zahrnutie väčšieho počtu 

takýchto možností na systémovej úrovni 

do ďalšieho pracovného programu 

o ekodizajne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. upozorňuje, že Komisia odložila 

opatrenia týkajúce sa informačných 

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Komisia odložila na neurčito opatrenia 
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a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa však, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov a že by sa na ne teda mali uplatniť 

kritériá ekodizajnu; 

týkajúce sa informačných 

a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa totiž, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov a že by sa na ne teda mali čo 

najskôr uplatniť kritériá ekodizajnu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. upozorňuje, že Komisia odložila 

opatrenia týkajúce sa informačných 

a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa však, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov a že by sa na ne teda mali 

uplatniť kritériá ekodizajnu; 

10. upozorňuje, že Komisia odložila 

opatrenia týkajúce sa informačných 

a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa však, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  143 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. upozorňuje, že Komisia odložila 

opatrenia týkajúce sa informačných 

10. upozorňuje, že Komisia odložila 

opatrenia týkajúce sa informačných 
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a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa však, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov a že by sa na ne teda mali uplatniť 

kritériá ekodizajnu; 

a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa však, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov a že by sa teda malo vyvinúť úsilie 

na zefektívnenie regulačného procesu 

s cieľom umožniť, aby sa na ne 

uplatňovali kritériá ekodizajnu; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. upozorňuje, že Komisia odložila 

opatrenia týkajúce sa informačných 

a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa však, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov a že by sa na ne teda mali uplatniť 

kritériá ekodizajnu; 

10. upozorňuje, že Komisia odložila 

opatrenia týkajúce sa informačných 

a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa však, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov a že by sa na ne teda pri najbližšej 

príležitosti mali uplatniť kritériá 

ekodizajnu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Guillaume Balas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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10. upozorňuje, že Komisia odložila 

opatrenia týkajúce sa informačných 

a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa však, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov a že by sa na ne teda mali uplatniť 

kritériá ekodizajnu; 

10. upozorňuje, že Komisia odložila 

opatrenia týkajúce sa informačných 

a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa však, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov a že by sa na ne teda mali uplatniť 

kritériá ekodizajnu; zdôrazňuje, že 

Komisia by mala dôkladne posúdiť a 

vyhodnotiť spôsob zlepšenia a overenia 

trvalej udržateľnosti takýchto skupín 

výrobkov, pre ktoré by mali byť 

jednoducho vymeniteľné a univerzálne 

náhradné diely, batérie a príslušenstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. upozorňuje, že Komisia odložila 

opatrenia týkajúce sa informačných 

a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa však, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov a že by sa na ne teda mali uplatniť 

kritériá ekodizajnu; 

10. upozorňuje, že Komisia odložila 

opatrenia týkajúce sa informačných 

a komunikačných technológií (IKT), ako 

sú mobilné telefóny a smartfóny, pričom sa 

čaká na ďalšie posudzovanie vzhľadom na 

rýchle technologické zmeny v tejto skupine 

výrobkov; domnieva sa však, že tieto 

výrobky majú jasný potenciál na zlepšenie, 

predovšetkým v súvislosti s efektívnosťou 

zdrojov a že by sa na ne teda mali uplatniť 

kritériá ekodizajnu; preto nemôže schváliť 

oneskorenie, ktoré vzniklo v dôsledku 

týchto informácií a komunikačných 

technológií; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  147 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. zdôrazňuje potrebu: 

 a) založenia udržateľnosti výrobkov na 

požiadavke minimálnej životnosti a/alebo 

bezplatnej záruke, 

 b) podpory modernizovateľnosti 

prostredníctvom dostupnosti aktualizácií 

softvéru pre elektronické zariadenia, 

 c) uľahčenia opraviteľnosti 

prostredníctvom dostupnosti náhradných 

dielov v priebehu životného cyklu výrobku 

za rozumnú cenu vo vzťahu k celkovým 

nákladom výrobku, 

 d) posilnenia recyklovateľnosti použitím 

jednoduchých alebo kompatibilných 

plastických polymérov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. pripomína svoju výzvu Komisii, 

aby rozšírila rozsah pôsobnosti smernice o 

ekodizajne tak, aby sa vzťahovala na 

všetky hlavné skupiny výrobkov, najmä na 

tie s vysokým potenciálom obehovosti a 

nielen na energeticky významné výrobky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  149 
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Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. je presvedčený, že zameranie sa na 

kritériá udržateľnosti, 

modernizovateľnosti, opraviteľnosti a 

recyklovateľnosti poskytne zároveň 

jedinečnú príležitosť na vytváranie 

pracovných miest; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10b. zdôrazňuje, že efektívne využívanie 

zdrojov v obehovom hospodárstve zahŕňa 

aj efektívne využívanie zdrojov výrobku 

z hľadiska recyklovania, opätovného 

použitia a obnovy výrobku a častí 

výrobku, ich environmentálneho vplyvu a 

obsahu nebezpečných látok; domnieva sa, 

že nakoľko sa viac ako 80 % 

environmentálneho vplyvu výrobku určuje 

vo fáze návrhu, v tejto fáze je možné vo 

veľkej miere vynechať, nahradiť alebo 

obmedziť látku vzbudzujúcu obavy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  151 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi a medzi Komisiou 

a vnútroštátnymi orgánmi; 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad vnútorným trhom a boja proti 

skorému zastarávaniu prostredníctvom 

lepšej spolupráce medzi členskými štátmi 

a medzi Komisiou a vnútroštátnymi 

orgánmi; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  152 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi a medzi Komisiou 

a vnútroštátnymi orgánmi; 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi a medzi Komisiou 

a vnútroštátnymi orgánmi; 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi a medzi Komisiou 

a vnútroštátnymi orgánmi, a na zvážení 

certifikácie nezávislým orgánom 

(certifikácia treťou stranou); zdôrazňuje, 

že skúšobné protokoly by mali byť bližšie 

reálnym podmienkam; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi a medzi Komisiou 

a vnútroštátnymi orgánmi; 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi a medzi Komisiou 

a vnútroštátnymi orgánmi, najmä 

poskytnutím primeraných finančných 

nástrojov pre orgány členských štátov pre 

dohľad nad trhom; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi a medzi Komisiou 

a vnútroštátnymi orgánmi; 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce a 

koordinácie medzi členskými štátmi 

a medzi Komisiou a vnútroštátnymi 

orgánmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi a medzi Komisiou 

a vnútroštátnymi orgánmi; 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi a medzi Komisiou 

a vnútroštátnymi orgánmi; zdôrazňuje, že 

je dôležité, aby boli príslušné kontroly 

založené na presnom vymedzení noriem 

pre meranie a že by sa mali vykonávať za 

primerané náklady; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi a medzi Komisiou 

a vnútroštátnymi orgánmi; 

11. trvá na potrebe posilnenia dohľadu 

nad výrobkami uvádzanými na vnútorný 

trh prostredníctvom lepšej spolupráce 

medzi členskými štátmi a medzi Komisiou 

a vnútroštátnymi orgánmi; zdôrazňuje, že 

požiadavky stanovené v právnych 

predpisoch musia byť vykonateľné za 

primerané náklady; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. zdôrazňuje, že efektívne využívanie 

zdrojov v obehovom hospodárstve zahŕňa 

aj efektívne využívanie zdrojov výrobku 

z hľadiska recyklovania, opätovného 
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použitia a obnovy výrobku a častí 

výrobku, ich environmentálneho vplyvu a 

obsahu nebezpečných látok; domnieva sa, 

že nakoľko sa viac ako 80 % 

environmentálneho vplyvu výrobku určuje 

vo fáze návrhu, v tejto fáze je možné vo 

veľkej miere vynechať, nahradiť alebo 

obmedziť látku vzbudzujúcu obavy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

Margrete Auken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. v záujme doplnenia činnosti 

členských štátov a zabezpečenia 

minimálnej úrovne dohľadu nad trhom 

na úrovni Únie v súvislosti s výrobkami 

umiestnenými na trhu Únie požaduje 

vytvorenie nezávislej agentúry alebo 

orgánu Únie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  160 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. je presvedčený, že povinný 

produktový pas by bol účinným nástrojom 

pre dohľad nad trhom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  161 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka -1 (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 -1 aby bol systém dohľadu nad trhom 

založený na vlastnom monitorovaní a 

externom audite s cieľom zabezpečiť 

súlad výrobkov s normami, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa od vnútroštátnych orgánov 

vyžadovalo používanie databázy ICSMS 

na výmenu výsledkov kontrol súladu 

a testov všetkých výrobkov, na ktoré sa 

vzťahujú nariadenia o ekodizajne, 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  163 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa od vnútroštátnych orgánov 

vyžadovalo používanie databázy ICSMS 

na výmenu výsledkov kontrol súladu 

a testov všetkých výrobkov, na ktoré sa 

vzťahujú nariadenia o ekodizajne, 

– aby sa od vnútroštátnych orgánov 

požadovalo používanie databázy ICSMS 

na výmenu výsledkov kontrol súladu 

a testov všetkých výrobkov, na ktoré sa 

vzťahujú nariadenia o ekodizajne, 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  164 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa od vnútroštátnych orgánov 

vyžadovalo používanie databázy ICSMS 

na výmenu výsledkov kontrol súladu 

a testov všetkých výrobkov, na ktoré sa 

vzťahujú nariadenia o ekodizajne, 

– aby sa od vnútroštátnych orgánov 

požadovalo používanie databázy ICSMS 

na výmenu výsledkov kontrol súladu 

a testov všetkých výrobkov, na ktoré sa 

vzťahujú nariadenia o ekodizajne, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  165 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa od vnútroštátnych orgánov 

vyžadovalo používanie databázy ICSMS 

na výmenu výsledkov kontrol súladu 

a testov všetkých výrobkov, na ktoré sa 

vzťahujú nariadenia o ekodizajne, 

– aby sa od vnútroštátnych orgánov 

vyžadovalo používanie databázy ICSMS 

na výmenu všetkých výsledkov kontrol 

súladu a testov vykonaných pre všetky 

výrobky, na ktoré sa vzťahujú nariadenia 

o ekodizajne, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  166 

Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 1 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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 – aby sa zvýšila spolupráca medzi 

členskými štátmi a vytvorila sa databáza 

ako ústredný nástroj pre výmenu 

informácií; táto databáza by mala 

zahŕňať všetky informácie pre vyhovujúce 

a nevyhovujúce výrobky s cieľom 

zabrániť zbytočnému testovaniu v inom 

členskom štáte, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  167 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa všeobecná registračná 

databáza výrobkov s energetickými 

štítkami rozšírila na všetky výrobky, na 

ktoré sa vzťahujú nariadenia o ekodizajne, 

– aby sa všeobecná registračná 

databáza výrobkov s energetickými 

štítkami rozšírila na všetky výrobky, na 

ktoré sa vzťahujú nariadenia o ekodizajne, 

bez vytvárania nadmernej 

administratívnej záťaže pre podniky 

v dotknutých priemysloch, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  168 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 2 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – aby sa od vnútroštátnych orgánov 

vyžadovalo vypracovanie konkrétnych 

plánov pre ich činnosť dohľadu nad 

trhom v oblasti ekodizajnu, ktoré sa 

oznámia ďalším členským štátom a 

Komisii, ako sa stanovuje v nariadení 

(ES) č. 765/20081a; 
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 _________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 

ktorým sa stanovujú požiadavky 

akreditácie a dohľadu nad trhom v 

súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  169 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa na zistenie podozrivých 

výrobkov používali rýchle skríningové 

metódy a aby sa vypracovali v spolupráci 

s odborníkmi z odvetvia a poskytli 

verejným orgánom, 

– aby sa na zistenie výrobkov, ktoré 

nie sú v súlade s nariadeniami, používali 

rýchle skríningové metódy a aby sa 

vypracovali v spolupráci s odborníkmi 

z odvetvia a poskytli verejnosti, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 3 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – aby sa podobne ako v 

ustanoveniach nariadenia o schvaľovaní 

motorových vozidiel a dohľade nad trhom 

s nimi, zvážilo vyžadovanie testovania 

minimálneho počtu výrobkov 

umiestnených na trh, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  171 
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Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 3 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – aby systém dohľadu nad trhom 

zahŕňal zlepšenie systému náhodných 

kontrol, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  172 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 3 b (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – aby Európska komisia vykonávala 

jej vlastný nezávislý dohľad nad trhom v 

prípadoch, keď členské štáty nemajú 

dostatok ľudských a finančných zdrojov, 

ako aj skúšobných zariadení; z 

dlhodobého hľadiska by sa malo 

naplánovať vytvorenie špecializovanej 

agentúry EÚ pre dohľad nad trhom s 

dostatkom nových ľudských a finančných 

zdrojov, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  173 

Birgit Collin-Langen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa prijali odstrašujúce 

opatrenia vrátane: sankcií pre výrobcov, 

ktorí nedodržiavajú pravidlá, primerané 

vplyvu nedodržania pravidiel na celý 

vypúšťa sa 
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európsky trh, a kompenzácie pre 

zákazníkov, ktorí si zakúpili výrobky, 

ktoré nie sú v súlade s pravidlami, a to aj 

po uplynutí záručnej lehoty; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  174 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa prijali odstrašujúce 

opatrenia vrátane: sankcií pre výrobcov, 

ktorí nedodržiavajú pravidlá, primerané 

vplyvu nedodržania pravidiel na celý 

európsky trh, a kompenzácie pre 

zákazníkov, ktorí si zakúpili výrobky, ktoré 

nie sú v súlade s pravidlami, a to aj po 

uplynutí záručnej lehoty; 

– aby sa prijali stimuly, ako 

napríklad daňové stimuly, s cieľom 

podporiť, aby výrobcovia prijali pravidlá, 

ktoré by im pôvodne mohli uškodiť; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  175 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa prijali odstrašujúce opatrenia 

vrátane: sankcií pre výrobcov, ktorí 

nedodržiavajú pravidlá, primerané vplyvu 

nedodržania pravidiel na celý európsky trh, 

a kompenzácie pre zákazníkov, ktorí si 

zakúpili výrobky, ktoré nie sú v súlade 

s pravidlami, a to aj po uplynutí záručnej 

lehoty; 

– aby sa prijali odstrašujúce opatrenia 

vrátane: sankcií pre výrobcov, ktorí 

nedodržiavajú pravidlá, primerané vplyvu 

nedodržania pravidiel na celý európsky trh, 

a vhodné harmonizované opatrenia na 

úrovni Únie s cieľom zabezpečiť 
kompenzácie pre zákazníkov, ktorí si 

zakúpili výrobky, ktoré nie sú v súlade 

s pravidlami, a to aj po uplynutí záručnej 

lehoty; 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  176 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa prijali odstrašujúce opatrenia 

vrátane: sankcií pre výrobcov, ktorí 

nedodržiavajú pravidlá, primerané vplyvu 

nedodržania pravidiel na celý európsky trh, 

a kompenzácie pre zákazníkov, ktorí si 

zakúpili výrobky, ktoré nie sú v súlade 

s pravidlami, a to aj po uplynutí záručnej 

lehoty; 

– aby sa prijali odstrašujúce opatrenia 

vrátane: prísnych sankcií pre výrobcov, 

ktorí nedodržiavajú pravidlá, primerané 

vplyvu nedodržania pravidiel na celý 

európsky trh, a značné kompenzácie pre 

zákazníkov, ktorí si zakúpili výrobky, ktoré 

nie sú v súlade s pravidlami, a to aj po 

uplynutí záručnej lehoty; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  177 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa prijali odstrašujúce opatrenia 

vrátane: sankcií pre výrobcov, ktorí 

nedodržiavajú pravidlá, primerané vplyvu 

nedodržania pravidiel na celý európsky trh, 

a kompenzácie pre zákazníkov, ktorí si 

zakúpili výrobky, ktoré nie sú v súlade 

s pravidlami, a to aj po uplynutí záručnej 

lehoty; 

– aby sa prijali odstrašujúce opatrenia 

vrátane: sankcií pre výrobcov, ktorí 

nedodržiavajú pravidlá, primerané vplyvu 

nedodržania pravidiel na celý európsky trh, 

a európske kolektívne uplatňovanie 

nárokov a systémy kompenzácie pre 

zákazníkov, ktorí si zakúpili výrobky, ktoré 

nie sú v súlade s pravidlami, a to aj po 

uplynutí záručnej lehoty; takéto sankcie by 

sa mali kombinovať s opatreniami, ktoré 

majú vplyv na povesť značky výrobku, 

napríklad verejným oznámením názvu 

značky výrobcov, ktorí nedodržiavajú 

pravidlá; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  178 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– aby sa prijali odstrašujúce opatrenia 

vrátane: sankcií pre výrobcov, ktorí 

nedodržiavajú pravidlá, primerané vplyvu 

nedodržania pravidiel na celý európsky trh, 

a kompenzácie pre zákazníkov, ktorí si 

zakúpili výrobky, ktoré nie sú v súlade 

s pravidlami, a to aj po uplynutí záručnej 

lehoty; 

– aby sa prijali odstrašujúce opatrenia 

vrátane: sankcií pre výrobcov, ktorí 

nedodržiavajú pravidlá, primerané vplyvu 

nedodržania pravidiel na celý európsky trh, 

a kompenzácie pre zákazníkov, ktorí si 

zakúpili výrobky, ktoré nie sú v súlade 

s pravidlami, a to aj po uplynutí záručnej 

lehoty; sankcie by nemali dosahovať 

vyššiu hodnotu, ako je hodnota výrobku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  179 

Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 4 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – aby sa súdržnosť uplatňovala v 

rámci balíka návrhov Európskej komisie o 

výrobkoch o presadzovaní a súlade na 

jednotnom trhu EÚ, ktorej rozsah 

pôsobnosti zahŕňa výrobky v oblasti 

ekodizajnu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  180 

Kateřina Konečná 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 – zarážka 4 a (nová) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – aby mala verejnosť prístup k 

smernici o ekodizajne na základe 

informácií v databázach a aby boli 

informácie jasné a predložené 

zrozumiteľným spôsobom; 

Or. en 

 


