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Společné stanovisko Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh Petera Liesa

Pozměňovací návrh 25
NÁZEV

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
stanovení rámce pro určení požadavků na 
ekodesign energetických spotřebičů a o 
změně směrnice Rady 92/42/EHS a směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 
2000/55/ES 

(Neovlivňuje anglickou verzi.)

Or. de

Odůvodnění

(Neovlivňuje anglickou verzi.)
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Pozměňovací návrh Jonase Sjöstedta

Pozměňovací návrh 26
PRÁVNÍ VÝCHODISKO 1

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy, 

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 175 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Návrh odkazující na článek 95 vytváří riziko, že budou omezeny národní předpisy a požadavky 
na ekodesign energetických spotřebičů, které jsou přísnější než požadavky EU. To se týká 
zejména obsahu nebezpečných látek a regionálního významu takových otázek, jako úsporného 
hospodaření s vodou nebo snížení emisí skleníkových podle závazků přijatých v rámci Kjotského 
protokolu. Je také obecně známo, že národní iniciativy obvykle posunují dále aktivity EU a tento 
významný politický faktor by neměl být oslabován. Již existují směrnice týkající se výrobků, které 
odkazují na článek 175 Smlouvy o založení Evropského společenství, například směrnice 
1999/32 o povoleném obsahu síry v tekutých palivech, která harmonizuje požadavky týkající se 
obsahu síry v palivech, ale zároveň povoluje členským zemím stanovit přísnější limity podle 
jejich uvážení.

Pozměňovací návrh Clauda Turmese

Pozměňovací návrh 27
PRÁVNÍ VÝCHODISKO 1

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 a článek 175 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Primárním cílem této směrnice je chránit v maximální míře zdraví obyvatel a životní prostředí, 
motivovat k úspornému využívání surovin a podporovat bezpečnost energetických spotřebičů.
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Pozměňovací návrh Clauda Turmese

Pozměňovací návrh 28
BOD ODŮVODNĚNÍ 1 A (nový)

(1a) Cíle Šestého akčního programu 
Společenství pro životní prostředí budou 
splněny prostřednictvím podpory 
ekologicky šetrného designu výrobků a 
přijetí opatření na podporu úsporných 
výrobních programů (např.: prodloužení 
životnosti výrobků, podpora recyklace a 
postupné ukončení používání jistých látek a 
materiálů prostřednictvím změny výrobních 
postupů).

Or. en

Odůvodnění

Cíle této směrnice jsou založeny na politice Společenství v oblasti životního prostředí a jako 
takové by měly být vhodně připomenuty. Tento text je založen na cílech stanovených v Šestém 
akčním programu Společenství pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh Clauda Turmese

Pozměňovací návrh 29
BOD ODŮVODNĚNÍ 1 B (nový)

(1b) Šestý akční program Společenství pro 
životní prostředí obsahuje závazek k přijetí 
opatření na podporu trvale udržitelné 
výroby a využívání zdrojů s cílem zajistit, 
aby spotřeba zdrojů a následné dopady 
nepřekročily absorpční kapacitu životního 
prostředí a nenarušily rovnováhu mezi 
ekonomickým růstem a spotřebou zdrojů. 
Při sledování těchto cílů by pozornost měla 
být věnována životnímu cyklu výrobků, jak 
je uvedeno v integrované výrobkové politice 
a strategii Společenství pro zpracování 
odpadů, a to prostřednictvím prioritních 
opatření, včetně mimo jiné podpory 
moderních těžebních a výrobních metod a 
technik, které podporují ekologicky šetrné a 
trvale udržitelné využívání surovin, energie, 
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vody a ostatních zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Cíle této směrnice jsou založeny na politice Společenství v oblasti životního prostředí a jako 
takové by měly být vhodně připomenuty. Tento text je založen na cílech stanovených v Šestém 
akčním programu Společenství pro životní prostředí. Aktuálně navrhované znění směrnice 
postrádá jakoukoli zmínku o existujících cílech EU v oblasti ochrany zdraví obyvatel a životního 
prostředí.  Stanovení politických cílů pro oblast výroby elektrických spotřebičů vyžaduje jasné a 
přesné odkazy na politické ambice v důsledku toho, že mnoho rozhodnutí bude musí být přijato 
na úrovni parlamentních výborů.

Pozměňovací návrh Jonase Sjöstedta

Pozměňovací návrh 30
BOD ODŮVODNĚNÍ 1 A (nový)

(1a) Při plnění cílů Šestého akčního 
programu Společenství pro životní prostředí 
by měla být pozornost věnována životnímu 
cyklu výrobků, jak je uvedeno 
v integrované výrobkové politice a strategii 
Společenství pro zpracování odpadů, a to 
prostřednictvím prioritních opatření, včetně 
mimo jiné podpory ekologicky šetrného 
designu výrobků a přijetí opatření na 
podporu úsporných výrobních programů 
(např.: prodloužení životnosti výrobků, 
podpora recyklace a postupné ukončení 
používání jistých látek a materiálů 
prostřednictvím změny výrobních postupů).

Or. en

Odůvodnění

Cíle této směrnice jsou založeny na politice Společenství v oblasti životního prostředí a jako 
takové by měly být vhodně připomenuty. Tento text je založen na cílech stanovených v Šestém 
akčním programu Společenství pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh Jonase Sjöstedta

Pozměňovací návrh 31
BOD ODŮVODNĚNÍ 1 B (nový)
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(1b) Šestý akční program Společenství pro 
životní prostředí obsahuje závazek k přijetí 
opatření na podporu trvale udržitelné 
výroby a využívání zdrojů s cílem zajistit, 
aby spotřeba zdrojů a následné dopady 
nepřekročily absorpční kapacitu životního 
prostředí a nenarušily rovnováhu mezi 
ekonomickým růstem a spotřebou zdrojů. 
Při sledování těchto cílů by pozornost měla 
být věnována životnímu cyklu výrobků, jak 
je uvedeno v integrované výrobkové politice 
a strategii Společenství pro zpracování 
odpadů, a to prostřednictvím prioritních 
opatření, včetně mimo jiné podpory 
moderních těžebních a výrobních metod a 
technik, které podporují ekologicky šetrné a 
trvale udržitelné využívání surovin, energie, 
vody a ostatních zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Cíle této směrnice jsou založeny na politice Společenství v oblasti životního prostředí a jako 
takové by měly být vhodně připomenuty. Tento text je založen na cílech stanovených v Šestém 
akčním programu Společenství pro životní prostředí. Aktuálně navrhované znění směrnice 
postrádá jakoukoli zmínku o existujících cílech EU v oblasti ochrany zdraví obyvatel a životního 
prostředí.  Stanovení politických cílů pro oblast výroby elektrických spotřebičů vyžaduje jasné a 
přesné odkazy na politické ambice v důsledku toho, že mnoho rozhodnutí bude musí být přijato 
na úrovni parlamentních výborů.
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Pozměňovací návrh Anderse Wijkmana

Pozměňovací návrh 32
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

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

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

Odpovídající pozornost by měla být 
věnována potenciálním ekologickým 
přínosům v důsledku přeměny výrobků na 
služby, a to zvláště v oblasti elektrických 
spotřebičů. Pozornost by měla být věnována 
opatřením, která by motivovala výrobce 
k posunu tímto směrem.

Or. en

Odůvodnění

Spotřeba energie a materiálů by mohla být v mnoha výrobních oblastech výrazně snížena, pokud 
by spotřební výrobky byly změněny ve služby. Existuje mnoho příkladů – například poskytování 
televizních služeb nebo mycích služeb místo zakoupení televizního přijímače a/nebo myčky 
nádobí nebo nahrazení telefonního záznamníku službou telefonní schránky poskytovanou 
operátorem. Podporou těchto služeb je stimulována dematerializace a výrobci získávají motivaci 
vytvářet výrobky, které jsou energeticky úsporné, mají snadnou údržbu a lze je vylepšovat 
v průběhu dlouhého časového období. 



AM\557898CS.doc 7/76 PE 353.671v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh Petera Liese

Pozměňovací návrh 33
BOD ODŮVODNĚNÍ 12 A (nový)

(12a) Snížení energetické spotřeby je 
důležitý instrument evropské ekologické 
politiky, jak je uvedeno například 
v Evropském programu pro změnu klimatu 
(ECCP) po konzultacích všech významných 
zúčastněných subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 18 a 80 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh Anderse Wijkmana

Pozměňovací návrh 34
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Úroveň požadavků na ekodesign by se 
měla obvykle stanovit na základě 
technických, hospodářských a ekologických 
analýz. Pružná metoda pro stanovení úrovně 
těchto požadavků usnadní rychlé zlepšení 
vlivu výrobků na životní prostředí. Při této 
analýze by měly být konzultovány dotčené 
strany a měly by na ní aktivně 
spolupracovat. Stanovení závazných 
opatření vyžaduje důkladné konzultace se 
stranami, jichž se týká. Během těchto 
konzultací se může ukázat, že je nutné tato 
opatření zavádět postupně, nebo že jsou 
nezbytná přechodná opatření. Stanovení 
prozatímních cílů zvyšuje předvídatelnost 
politiky, umožňuje přizpůsobit vývojový 
cyklus výrobku a usnadňuje dotčeným 
stranám dlouhodobé plánování.

(13) Úroveň požadavků na ekodesign by se 
měla obvykle stanovit na základě 
technických, hospodářských a ekologických 
analýz. Pružná metoda pro stanovení úrovně 
těchto požadavků usnadní rychlé zlepšení 
vlivu výrobků na životní prostředí. Při této 
analýze by měly být konzultovány dotčené 
strany a měly by na ní aktivně 
spolupracovat. Stanovení závazných 
opatření vyžaduje důkladné konzultace se 
stranami, jichž se týká. Během těchto 
konzultací se může ukázat, že je nutné tato 
opatření zavádět postupně, nebo že jsou 
nezbytná přechodná opatření. Stanovení 
prozatímních cílů zvyšuje předvídatelnost 
politiky, umožňuje přizpůsobit vývojový 
cyklus výrobku a usnadňuje dotčeným 
stranám dlouhodobé plánování.

Při analýze (zvláště při nákladové analýze 
životního cyklu) a při nastavování 
požadavků by měly být využívány 



PE 353.671v01-00 8/76 AM\557898CS.doc
Externí překlad

CS

mezinárodní referenční hodnoty.
Při definování metod pro stanovení úrovně 
požadavků by měl být ”design služeb” 
(funkční a systémové myšlení) v kontrastu 
k ”designu výrobků” součástí 
vyhodnocovacího procesu.  

Or. en

Odůvodnění

Spotřeba energie a materiálů by mohla být v mnoha výrobních oblastech výrazně snížena, pokud 
by spotřební výrobky byly změněny ve služby. Existuje mnoho příkladů – například poskytování 
televizních služeb nebo mycích služeb místo zakoupení televizního přijímače a/nebo myčky 
nádobí nebo nahrazení telefonního záznamníku službou telefonní schránky poskytovanou 
operátorem. Podporou těchto služeb je stimulována dematerializace a výrobci získávají motivaci 
vytvářet výrobky, které jsou energeticky úsporné, mají snadnou údržbu a lze je vylepšovat 
v průběhu dlouhého časového období.

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 35
BOD ODŮVODNĚNÍ 13 A (nový)

(13a) Některé země jako například 
Japonsko vytvořily ambiciózní metody pro 
stanovení požadavků na ekodesign a 
energetické úspory. Pro zajištění budoucí 
konkurenceschopnosti evropských výrobců 
by Komise při stanovování specifických 
požadavků v jednotlivých prováděcích 
opatřeních měla věnovat pečlivou pozornost 
takovýmto iniciativám.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 21 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh Anderse Wijkmana

Pozměňovací návrh 36
BOD ODŮVODNĚNÍ 13 A (nový)
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(13a) Tato směrnice nebrání členských 
zemím udržovat nebo zavést v souladu se 
Smlouvou přísnější požadavky na 
ekodesign elektrických spotřebičů s cílem 
dosáhnout vyšší úrovně ochrany životního 
prostředí, zdraví a bezpečnosti 
energetických dodávek. Směrnice 98/34/EC 
se vztahuje na každý takovýto vnitrostátní 
předpis.
Pokud členské země udržují nebo se 
chystají zavést přísnější požadavky na 
ekodesign elektrických spotřebičů, je třeba 
zajistit, aby vnitrostátní požadavky na 
ekodesign nebyly v konfliktu s požadavky 
přijatými na úrovni EU.  

Or. en

Odůvodnění

Na základě pozměňovacího návrhu 61 přijatého Evropským parlamentem v prvním čtení, Bod 
odůvodnění 20 společného stanoviska a Riesova pozměňovacího návrhu 17. Primárním cílem 
této směrnice je ochrana životního prostředí. Členským zemím by proto měla být dána možnost 
doplňovat požadavky této směrnice podle specifických okolností každé země (např.: klimatické 
odlišnosti, závazky v rámci Kjótského protokolu, specifické ekologické okolnosti). Příkladem 
směrnice, kdy byl článek 95 doplněn přísnějšími vnitrostátními předpisy jsou směrnice 90/314, 
93/13, 01/95 a 94/62.

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 37
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

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

(14) Alternativní postupy jako 
samoregulace, kterou provádí výrobní 
odvětví, by měly být zvažovány, pokud lze 
cílů politiky dosáhnout pomocí těchto 
opatření pravděpodobně rychleji nebo méně 
nákladným způsobem než závaznými 
požadavky. Existující nebo navrhovaná 
samoregulace by měla být podrobena stejné 
nezávislé analýze, konzultacím s dotčenými 
subjekty a monitoringu jako prováděcí 
opatření. Právní opatření jsou nutná tam, 
kde tržní síly neusměrňují vývoj žádaným 
směrem nebo dostatečně rychle.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 22 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh Chrise Daviese

Pozměňovací návrh 38
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

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

(14) Alternativní postupy jako 
samoregulace, kterou provádí výrobní 
odvětví, by měly být zvažovány, pokud lze 
cílů politiky dosáhnout pomocí těchto 
opatření pravděpodobně rychleji nebo méně 
nákladným způsobem než závaznými 
požadavky. Existující nebo navrhovaná 
samoregulace by měla být podrobena stejné 
nezávislé analýze, konzultacím s dotčenými 
subjekty a monitoringu jako prováděcí 
opatření. Právní opatření jsou nutná tam, 
kde tržní síly neusměrňují vývoj žádaným 
směrem nebo dostatečně rychle. 

Or. en

Pozměňovací návrh Clauda Turmese

Pozměňovací návrh 39
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

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

(14) Alternativní postupy jako 
samoregulace, kterou provádí výrobní 
odvětví, by měly být zvažovány, pokud lze 
cílů politiky dosáhnout pomocí těchto 
opatření pravděpodobně rychleji nebo méně 
nákladným způsobem než závaznými 
požadavky. Existující nebo navrhovaná 
samoregulace by měla být podrobena stejné 
nezávislé analýze, konzultacím s dotčenými 
subjekty a monitoringu jako prováděcí 
opatření. Právní opatření jsou nutná tam, 
kde tržní síly neusměrňují vývoj žádaným
směrem nebo dostatečně rychle. 

Or. en
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Pozměňovací návrh Claude Turmese

Pozměňovací návrh 40
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Samoregulace, včetně dobrovolných 
dohod nabízených ve formě jednostranných 
závazků výrobního odvětví, může vést 
k rychlému pokroku díky rychlému a 
nákladově efektivnímu provádění a 
umožňuje pružné a náležité přizpůsobení se 
technologickým možnostem a citlivosti 
trhu.

Škrt

Or. en

Pozměňovací návrh Martina Callanana

Pozměňovací návrh 41
BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) Při přípravě prováděcích opatření by 
Komise měla řádně zohlednit stávající 
vnitrostátní právní předpisy v oblasti 
životního prostředí, zejména pak předpisy 
týkající se jedovatých látek, které by měly 
být podle názorů členských států 
zachovány, aniž by se snížila stávající a 
oprávněná úroveň ochrany v členských 
státech.

(20) Při přípravě prováděcích opatření by 
Komise měla řádně zohlednit stávající 
vnitrostátní právní předpisy v oblasti 
životního prostředí, zejména pak předpisy 
týkající se jedovatých látek.

Or. en

Odůvodnění

Článek 95 (4) – (9) Smlouvy o založení Evropského společenství upravuje podmínky pro 
udržování nebo zavádění přísnějších vnitrostátních právních norem. Sekundární právní norma 
nemůže měnit primární právní normu.

Pozměňovací návrh Gyuly Hegyiho

Pozměňovací návrh 42
BOD ODŮVODNĚNÍ 25
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(25) Jedním z hlavních úkolů 
harmonizovaných norem je pomoci 
výrobcům uplatňovat prováděcí opatření 
přijatá podle této směrnice. Uvedené normy 
by mohly být zásadní pro stanovení měřicích 
a zkušebních metod. V případě obecných 
požadavků na ekodesign by mohly
harmonizované normy významně přispět 
výrobcům, aby se na ně orientovali při 
určování ekologického profilu svého 
výrobku v souladu s požadavky 
použitelného prováděcího opatření. Tyto 
normy by měly jednoznačně uvádět vztah 
mezi jejich ustanoveními a stanovenými 
požadavky. Účelem harmonizovaných 
norem by nemělo být stanovení limitů pro 
environmentální aspekty.  

(25) Jedním z hlavních úkolů 
harmonizovaných norem je pomoci 
výrobcům uplatňovat prováděcí opatření 
přijatá podle této směrnice. Uvedené normy 
by mohly být zásadní pro stanovení měřicích 
a zkušebních metod. V případě obecných 
požadavků na ekodesign by harmonizované 
normy měly být používány pouze tam, kde 
byly stanoveny referenční hodnoty. Tyto 
normy by měly jednoznačně uvádět vztah 
mezi jejich ustanoveními a stanovenými 
požadavky. Harmonizované normy by
neměly být používány k definování  nebo 
změně úrovně environmentální ochrany 
nebo úrovně přísnosti požadavků pro 
environmentální aspekty (např.: stanovením 
limitních hodnot). 

Or. en

Odůvodnění

Účelem harmonizovaných norem není, ani by nemělo být definovat nebo měnit cílové úrovně 
environmentální ochrany/přísnost požadavků nastavených v tomto prováděcím opatření. Dále je 
třeba připomenout, že to nejsou jen hodnoty limitů, co definuje úroveň environmentální ochrany. 
Tento problém je mnohem širší. Vzájemný nesoulad nastavení standardů v cílové úrovni 
environmentální ochrany a přísnosti požadavků definovaných v tomto prováděcím opatření může 
být také způsoben například volbou specifické měřicí metody. 
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Pozměňovací návrh Kariny Scheeleové

Pozměňovací návrh 43
BOD ODŮVODNĚNÍ 28 A (nový)

(28a) Ustanovení článku 35(2), první a 
druhá odrážka, Ústavní smlouvy by mělo 
být aplikováno na tuto směrnici po jejím 
vstupu v účinnost. Po vstupu Ústavní 
smlouvy v účinnost by mělo podle 
předpokladů vstoupit v platnost prováděcí 
opatření, pokud Evropský parlament 
hlasováním většiny svých členů nevyjádří 
ve stanoveném časovém limitu námitky.

Or. en

Odůvodnění

Přeformulovaný pozměňovací návrh Evropského parlamentu 30. Tento pozměňovací návrh se 
týká přezkoumávání účinnosti této směrnice, jak je navrženo v článku 19, a je důležité vytvořit 
‘odvolávací’ mechanismus, aby přezkoumání účinnosti této směrnice bylo převedeno 
z klasického legislativního procesu na výbory Komise a jejich procedury. Článek 35.2 říká: 
“Evropský parlament nebo Rada ministrů může rozhodnout o revokaci právní normy; - právní 
norma může vstoupit v účinnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament nebo Rada ministrů 
nevyjádří námitku v časovém limitu stanoveném v Evropských nebo rámcových právních 
předpisech.”

Pozměňovací návrh Clauda Turmese

Pozměňovací návrh 44
BOD ODŮVODNĚNÍ 28 A (nový)

(28a) Ustanovení článku 35(2), první a 
druhá odrážka, Ústavní smlouvy by mělo 
být aplikováno na tuto směrnici po jejím 
vstupu v účinnost. Po vstupu Ústavní 
smlouvy v účinnost by mělo podle 
předpokladů vstoupit v platnost prováděcí 
opatření, pokud Evropský parlament 
hlasováním většiny svých členů nevyjádří 
ve stanoveném časovém limitu námitky.

Or. en
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Odůvodnění

Přeformulovaný pozměňovací návrh 30. Tento pozměňovací návrh se týká přezkoumávání 
účinnosti této směrnice, jak je navrženo v článku 19, a je důležité vytvořit ‘odvolávací’ 
mechanismus, aby přezkoumání účinnosti této směrnice bylo převedeno z klasického 
legislativního procesu na výbory Komise a jejich procedury. Článek 35(2) říká: “- Evropský 
parlament nebo Rada ministrů může rozhodnout o revokaci právní normy; - právní norma může 
vstoupit v účinnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament nebo Rada ministrů nevyjádří 
námitku v časovém limitu stanoveném v Evropských nebo rámcových právních předpisech.” 

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 45
ČL. 1, ODSTAVEC 1

1. Tato směrnice stanoví rámec pro určení 
požadavků Společenství na ekodesign 
energetických spotřebičů s cílem zajistit
volný pohyb těchto výrobků na vnitřním 
trhu. 

1. Tato směrnice stanoví rámec pro určení 
požadavků Společenství na ekodesign 
energetických spotřebičů s prioritním 
důrazem na zlepšení energetické účinnosti 
tak, aby byl zajištěn volný pohyb těchto 
výrobků na vnitřním trhu.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 31 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh Vittoria Prodiho

Pozměňovací návrh 46
ČL. 2, BOD 6

6) ”Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba vyrábějící energetické 
spotřebiče, na které se vztahuje tato 
směrnice, a která odpovídá za shodu 
výrobků s touto směrnicí s ohledem na 
jejich uvádění na trh nebo do provozu, a to 
pod vlastním jménem nebo obchodním 
označením výrobce, nebo pro jeho vlastní 
použití. Neexistuje-li výrobce ve smyslu 
první věty, považuje se za výrobce fyzická 
nebo právnická osoba, která uvádí na trh 
nebo do provozu energetické spotřebiče, na 

6) Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba zodpovídající za shodu 
energetických spotřebičů s touto směrnicí 
s ohledem na jejich uvádění na trh, a to pod 
vlastním jménem nebo obchodním 
označením výrobce nebo pro jeho vlastní
použití.
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něž se vztahuje tato směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Původní definice výrobce navržená Komisí a ponechaná beze změn Parlamentem v kombinaci 
s definicí 'dovozce', která byla přijata Parlamentem v prvním čtení.

Pozměňovací návrh Holgera Krahmera

Pozměňovací návrh 47
ČL. 2, BOD 6

6) ”Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba vyrábějící energetické 
spotřebiče, na které se vztahuje tato 
směrnice, a která odpovídá za shodu 
výrobků s touto směrnicí s ohledem na 
jejich uvádění na trh nebo do provozu, a to 
pod vlastním jménem nebo obchodním 
označením výrobce, nebo pro jeho vlastní 
použití. Neexistuje-li výrobce ve smyslu 
první věty, považuje se za výrobce fyzická 
nebo právnická osoba, která uvádí na trh 
nebo do provozu energetické spotřebiče, na 
něž se vztahuje tato směrnice; 

6) ”Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba zodpovídající za design a 
výrobu energetických spotřebičů, na které 
se vztahuje tato směrnice s ohledem na 
jejich uvádění na trh Společenství nebo
jejich uvádění do provozu, a to pod vlastním 
jménem nebo obchodním označením 
výrobce, nebo pro jeho vlastní použití. 
Neexistuje-li výrobce ve smyslu první věty 
nebo zplnomocněnýzástupce v Evropské 
unii, považuje se za výrobce fyzická nebo 
právnická osoba, která uvádí na trh 
Společenství nebo do provozu energetické 
spotřebiče, na něž se vztahuje tato směrnice; 

Or. en

Odůvodnění

Aktuální definice “výrobce” je neúplná a může vést ke zneužívání. Tato definice zajišťuje, že 
orgány dohlížející na trh budou mít vždy kontaktní osobu uvnitř Evropské unie zodpovídající za 
shodu energetických spotřebičů s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh Eiji-Riitty Korholy a Martina Callanana

Pozměňovací návrh 48
ČL. 2, BOD 6
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6) “Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba vyrábějící energetické 
spotřebiče, na které se vztahuje tato 
směrnice, a která odpovídá za shodu
výrobků s touto směrnicí s ohledem na jejich
uvádění na trh nebo do provozu, a to pod 
vlastním jménem nebo obchodním 
označením výrobce, nebo pro jeho vlastní 
použití. Neexistuje-li výrobce ve smyslu 
první věty, považuje se za výrobce fyzická 
nebo právnická osoba, která uvádí na trh 
nebo do provozu energetické spotřebiče, na 
něž se vztahuje tato směrnice; 

6) “Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba zodpovídající za design 
energetických spotřebičů a jeho shodu
s touto směrnicí s ohledem na jejich uvádění 
na trh nebo do provozu, a to pod vlastním 
jménem nebo obchodním označením 
výrobce, nebo pro jeho vlastní použití. 
Neexistuje-li výrobce na území Společenství
ve smyslu první věty nebo zplnomocněný 
zástupce, považuje se za výrobce fyzická 
nebo právnická osoba, která uvádí na trh 
nebo do provozu energetické spotřebiče, na 
něž se vztahuje tato směrnice; 

Or. en

Odůvodnění

Při současné struktuře průmyslu design výrobku, jeho výroba a uvedení trh mohou být 
prováděny odlišnými ekonomickými subjekty. Za těchto podmínek by se současnou definicí 
výrobce bylo obtížné identifikovat ”právně zodpovědnou osobu” podle požadavků budoucí 
prováděcích nařízení. Protože hlavním cílem této směrnice je design výrobků, znění směrnice by 
mělo být orientováno více na fázi designu výrobku a na osoby zodpovědné za design. Proto musí 
být definice výrobce pozměněna tak, aby jasně propojila zodpovědnost za design výrobku a za 
uvedení výrobku na trh.

Tento pozměňovací návrh má za cíl vyjasnit definici výrobců v rámci společného stanoviska a 
zapracovat myšlenky obsažené v pozměňovacích návrzích Parlamentu předložených v prvním 
čtení, které zaváděly definici ”dovozce” a odpovědností dovozce.

Důležitost tohoto pozměňovacího návrhu musí být zvažována ve spojení s pozměňovacími návrhy 
k čl.7 části 3, kde jsou vymezeny závazky výrobce, pokud design energetického spotřebiče vytváří 
jiný subjekt než výrobce. 
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Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 49
ČL. 2, BOD 6

6) “Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba vyrábějící energetické 
spotřebiče, na které se vztahuje tato 
směrnice, a která odpovídá za shodu
výrobků s touto směrnicí s ohledem na jejich
uvádění na trh nebo do provozu, a to pod 
vlastním jménem nebo obchodním 
označením výrobce, nebo pro jeho vlastní 
použití. Neexistuje-li výrobce ve smyslu 
první věty, považuje se za výrobce fyzická 
nebo právnická osoba, která uvádí na trh 
nebo do provozu energetické spotřebiče, na 
něž se vztahuje tato směrnice; 

6) “Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba zodpovídající za design 
energetických spotřebičů a jeho shodu
s touto směrnicí s ohledem na jejich uvádění 
na trh nebo do provozu, a to pod vlastním 
jménem nebo obchodním označením 
výrobce, nebo pro jeho vlastní použití. 
Neexistuje-li výrobce na území Společenství
ve smyslu první věty nebo zplnomocněný 
zástupce, považuje se za výrobce fyzická 
nebo právnická osoba, která uvádí na trh 
nebo do provozu energetické spotřebiče, na 
něž se vztahuje tato směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl vyjasnit definici výrobců v rámci společného stanoviska a 
zapracovat myšlenky obsažené v pozměňovacích návrzích Parlamentu předložených v prvním 
čtení, které zaváděly definici ”dovozce” a odpovědností dovozce.
Důležitost tohoto pozměňovacího návrhu musí být zvažována ve spojení s pozměňovacími návrhy 
k čl.7 části 3, kde jsou vymezeny závazky výrobce, pokud design energetického spotřebiče vytváří 
jiný subjekt než výrobce. 

Pozměňovací návrh Åsy Westlunda

Pozměňovací návrh 50
ČL. 2, BOD 6

6) “Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba vyrábějící energetické 
spotřebiče, na které se vztahuje tato 
směrnice, a odpovídající za shodu výrobků 
s touto směrnicí s ohledem na jejich uvádění 
na trh nebo do provozu, a to pod vlastním 
jménem nebo obchodním označením 
výrobce, nebo pro jeho vlastní použití. 
Neexistuje-li výrobce ve smyslu první věty, 
považuje se za výrobce fyzická nebo 

6) “Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba zodpovídající za design a 
výrobu energetických spotřebičů, na které se 
vztahuje tato směrnice, a jejich shodu s touto 
směrnicí s ohledem na jejich uvádění na 
společný trh nebo do provozu, a to pod 
vlastním jménem nebo obchodním 
označením výrobce, nebo pro jeho vlastní 
použití. Neexistuje-li výrobce ve smyslu 
první věty, ani zplnomocněný zástupce na 
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právnická osoba, která uvádí na trh nebo do 
provozu energetické spotřebiče, na něž se 
vztahuje tato směrnice; 

území Společenství, považuje se za výrobce 
fyzická nebo právnická osoba, která uvádí 
na trh nebo do provozu energetické 
spotřebiče, na něž se vztahuje tato směrnice;

Or. sv

Odůvodnění

Aktuální definice “výrobce” je neúplná a může vést ke zneužívání. Pokyny Komise pro 
implementaci směrnic na základě nového a globálního přístupu používají definici 'výrobce', 
která by měla být použita i v této směrnici, aby byl zajištěn lepší dohled nad trhem.  

Pozměňovací návrh Nielse Buska

Pozměňovací návrh 51
ČL. 2, BOD 6

6. “Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba vyrábějící energetické 
spotřebiče, na které se vztahuje tato 
směrnice, a odpovídající za shodu výrobků 
s touto směrnicí s ohledem na jejich uvádění 
na trh nebo do provozu, a to pod vlastním 
jménem nebo obchodním označením 
výrobce, nebo pro jeho vlastní použití. 
Neexistuje-li výrobce ve smyslu první věty, 
považuje se za výrobce fyzická nebo 
právnická osoba, která uvádí na trh nebo do 
provozu energetické spotřebiče, na něž se 
vztahuje tato směrnice; 

6) “Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba zodpovídající za design a 
výrobu energetických spotřebičů, na které 
se vztahuje tato směrnice, s ohledem na
jejich uvádění na trh Společenství nebo do 
provozu, a to pod vlastním jménem nebo 
obchodním označením výrobce, nebo pro 
jeho vlastní použití. Neexistuje-li výrobce ve 
smyslu první věty nebo zplnomocněný 
zástupce na území Společenství, považuje se 
za výrobce fyzická nebo právnická osoba, 
která uvádí na trh Společenství energetické 
spotřebiče, na něž se vztahuje tato směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Aktuální definice “výrobce” je neúplná a může vést ke zneužívání.
Pokyny Komise pro implementaci směrnic na základě nového a globálního přístupu používají 
definici 'výrobce', která by měla být použita i v návrhu směrnice o energetických spotřebičích 
v zájmu zajištění odpovídajícího dohledu nad trhem. Tato definice zajišťuje, že orgány dohlížející 
na trh budou mít vždy kontaktní osobu uvnitř Evropské unie zodpovídající za shodu 
energetických spotřebičů s touto směrnicí.  Sladění definice výrobce v návrhu této směrnice 
s definicí obsaženou ve výše zmíněných pokynech Komise by také zajistilo konzistenci s ostatními 
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právními normami, které se vztahují ke stejné kategorii energetickým spotřebičům, na něž je 
potenciálně zaměřeno prováděcí nařízení.
Tento pozměňovací návrh plní cíle stanoviska Evropského parlamentu přijatého v prvním čtení 
(viz pozměňovací návrhy 36, 48.1a, 50 a 70 konečné zprávy Evropského parlamentu). 

Pozměňovací návrh Chrise Daviese

Pozměňovací návrh 52
ČL. 2, BOD 6

6) “Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba vyrábějící energetické 
spotřebiče, na které se vztahuje tato 
směrnice, a odpovídající za jejich shodu
s touto směrnicí s ohledem na jejich uvádění 
na trh nebo do provozu, a to pod vlastním 
jménem nebo obchodním označením 
výrobce, nebo pro jeho vlastní použití. 
Neexistuje-li výrobce ve smyslu první věty, 
považuje se za výrobce fyzická nebo 
právnická osoba, která uvádí na trh nebo do 
provozu energetické spotřebiče, na něž se 
vztahuje tato směrnice; 

6) “Výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba zodpovídající za design 
energetických spotřebičů a jeho shodu
s touto směrnicí s ohledem na jejich uvádění 
na trh nebo do provozu, a to pod vlastním 
jménem nebo obchodním označením 
výrobce, nebo pro jeho vlastní použití. 
Neexistuje-li výrobce na území Společenství
ve smyslu první věty nebo zplnomocněný 
zástupce, považuje se za výrobce fyzická 
nebo právnická osoba, která uvádí na trh 
nebo do provozu energetické spotřebiče, na 
něž se vztahuje tato směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Při současné struktuře průmyslu design výrobku, jeho výroba a uvedení trh mohou být 
prováděny odlišnými ekonomickými subjekty. Za těchto podmínek by se současnou definicí 
výrobce bylo obtížné identifikovat ”právně zodpovědnou osobu” podle požadavků této budoucí 
právní normy. Protože hlavním cílem této směrnice je design výrobků, znění směrnice by mělo 
být orientováno více na fázi designu výrobku a na osoby zodpovědné za design. Proto musí být 
definice výrobce pozměněna tak, aby jasně propojila zodpovědnost za design výrobku a za 
uvedení výrobku na trh.

Tento pozměňovací návrh má za cíl vyjasnit definici výrobců v rámci společného stanoviska a 
zapracovat myšlenky obsažené v pozměňovacích návrzích Parlamentu předložených v prvním 
čtení, které zaváděly definici ”dovozce” a odpovědností dovozce.

Důležitost tohoto pozměňovacího návrhu musí být zvažována ve spojení s pozměňovacími návrhy 
k čl.7 části 3, kde jsou vymezeny závazky výrobce, pokud design energetického spotřebiče vytváří 
jiný subjekt než výrobce. 
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Pozměňovací návrh Vittoria Prodiho

Pozměňovací návrh 53
ČL. 2, BOD 6 A (nový)

6a) “Dovozcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba se sídlem na území 
Společenství uvádějící energetické 
spotřebiče na trh jako první, pokud výrobce 
nemá sídlo v Evropské unii, ani neexistuje 
zplnomocněný zástupce;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zavést tuto definici a stanovit povinnosti dovozce, aby nedocházelo k obcházení této 
směrnice u energetických spotřebičů vyrobených ve třetích zemích mimo EU (tj. zboží uváděné 
na trh, které nesplňuje požadavky na ekodesign obsažené v této směrnici). V duchu nového 
přístupu v této oblasti by měl být dovozce vždy schopen předložit orgánům dohlížejícím na trh 
kopii certifikátu o shodě CE a jeho technickou dokumentaci.

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 54
ČL. 2, BOD 18 A (nový)

18a) "Nejnižšími náklady životního cyklu" 
se rozumí součet nákupní ceny a 
diskontovaných nákladů při realistické 
délce životnosti energetického spotřebiče;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 46 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh Petera Liesa

Pozměňovací návrh 55
ČL. 2, BOD 19 A (nový)

19a) “Referenční hodnotou pro ekodesign 
výrobků” se rozumí nejlepší dostupná 
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technologie1 v konkrétní environmentální 
oblasti. Pokud je to možné, měly by být 
využívány mezinárodní referenční hodnoty 
(v podobě nastavení prahů účinnosti a 
používaných dat), zvláště v oblasti 
energetické účinnosti; 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 44 z prvního čtení – pozměněné znění.

Pozměňovací návrh Jonase Sjöstedta

Pozměňovací návrh 56
ČL. 2, BOD 19 A (nový)

(19a) “Referenční hodnotou pro ekodesign 
výrobků” se rozumí nejlepší dostupná 
technologie2 v konkrétní environmentální 
oblasti. Pokud je to možné, měly by být 
využívány mezinárodní referenční hodnoty 
(v podobě nastavených prahů účinnosti a 
používaných dat), zvláště v oblasti 
energetické účinnosti;

Or. en

Odůvodnění

Znovu předkládaný pozměňovací návrh Evropského parlamentu 44 zavádějící definici termínu 
'referenční hodnota' používaného v příloze I části 3 a příloze II části 1.
• Termín ‘Technologie dostupná na trhu’ byl nahrazen termínem 'Nejlepší dostupná 

technologie (BAT)' (jak je používán ve směrnici IPPC) za účelem upřesnění definice. Termín 
'Dostupná technologie na trhu (State of the art)' má v různých jazycích odlišný význam (v 
angličtině znamená nejlepší dostupnou technologii; v jiných jazycích může znamenat 
průměrně dostupnou technologii). Termín 'Nejlepší dostupná technologie (BAT)' (jak je 
používán ve směrnici IPPC) znamená vždy 'v rámci současných sociálních a ekonomických 
limitů proveditelnosti nebo bezpečnostních standardů'. 

• Měly by být jasně definovány mezinárodní referenční hodnoty pro nejlepší dostupnou 
technologii (BAT). Zavedení mezinárodních referenčních hodnot přináší dvě výhody:

a) Zajišťuje, že prahy účinnosti přijaté na úrovni EU budou minimálně stejně ambiciózní jako 
prahy existující na mezinárodní úrovni a v jiných státech; 

b) Zajišťuje, že hodnoty a data používaná pro techno-ekonomickou analýzu, které se používá 
pro definování ”nejnižších nákladů životního cyklu výrobku”, budou důvěryhodné. Pro 
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zajištění důvěryhodnosti a spolehlivosti dat používaných v techno-ekonomických analýzách 
energetických spotřebičů v EU musí Komise a dotčené strany brát v úvahu existující 
mezinárodní studie o účinnosti a nákladech nejúčinnější dostupné technologie.  

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 57
ČL. 3

Uvedení na trh nebo do provozu

1. Členské státy přijmou veškerá vhodná 
opatření k zajištění toho, aby energetické 
spotřebiče, na něž se vztahují prováděcí 
opatření, mohly být uváděny na trh nebo do 
provozu pouze tehdy, vyhovují-li těmto 
opatřením a mají-li označení CE v souladu 
s článkem 4.

2. Členské státy určí orgány odpovědné za 
dohled nad trhem. Zajistí, aby tyto orgány 
měly potřebné pravomoci k přijetí vhodných 
opatření, která jsou jim uložena podle této 
směrnice, a aby tyto pravomoci využívaly. 
Členské státy určují úkoly, pravomoci a 
organizační opatření pro příslušné orgány, 
které jsou oprávněny: 

i) organizovat odpovídající kontroly shody 
energetického spotřebiče v přiměřeném 
rozsahu a přinutit podle článku 6 výrobce 
nebo jeho zplnomocněného zástupce, aby 
stáhl z trhu nevyhovující energetické 
spotřebiče; 

ii) vyžádat si od dotčených stran veškeré 
potřebné informace, jak je stanoveno 
v prováděcích opatřeních; 

iii) odebírat vzorky výrobků a provádět u 
nich kontroly shody. 

3. Členské státy pravidelně informují Komisi 
o výsledcích dohledu nad trhem a Komise 
případně takovéto informace předá ostatním 
členským státům. 

Dohled nad trhem
1. Členské státy přijmou veškerá vhodná 
opatření k zajištění toho, aby energetické 
spotřebiče, na něž se vztahují prováděcí 
opatření nebo dobrovolné dohody uvedené 
v článku 13a, mohly být uváděny na trh a do 
provozu pouze tehdy, vyhovují-li těmto 
opatřením.

2. Členské státy určí orgány odpovědné za 
dodržování této směrnice. Zajistí, aby tyto 
orgány disponovaly potřebnými 
pravomocemi k přijetí vhodných opatření, 
která jsou jim uložena podle této směrnice, 
a aby tyto pravomoci využívaly. Členské 
státy určují úkoly, pravomoci a organizační 
opatření pro příslušné orgány, které jsou 
oprávněny: 

i) organizovat po uvedení energetických 
spotřebičů na trh odpovídající kontroly 
jejich shody s touto směrnicí v přiměřeném 
rozsahu a přinutit výrobce nebo dovozce, 
aby stáhl z trhu nevyhovující energetické 
spotřebiče; 
ii) vyžádat si od dotčených stran veškeré 
potřebné informace, jak je stanoveno 
v prováděcích opatřeních nebo 
dobrovolných dohodách, 

iii) odebírat vzorky výrobků a provádět u 
nich kontroly shody. 

3. Členské státy pravidelně informují Komisi 
a Komise případně takovéto informace předá 
ostatním členským státům. 
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4. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé a 
jiné dotčené strany měli příležitost předat 
příslušným orgánům připomínky týkající se 
shody výrobků.

4. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé a 
jiné dotčené strany měli příležitost předat 
příslušným orgánům připomínky týkající se 
shody výrobků a dohledu nad trhem. 
Členské státy by měly aktivně informovat 
spotřebitele a ostatní dotčené strany o 
procedurách k zajištění tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 47 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh Clauda Turmese

Pozměňovací návrh 58
ČL. 5, ODST. 2

2. Členské státy na svém území nezakáží, 
neomezí nebo neztíží uvádění na trh nebo 
do provozu energetického spotřebiče, který 
má označení CE v souladu s článkem 4, 
z důvodu požadavků na ekodesign 
týkajících se parametrů ekodesignu 
uvedených v části 1 přílohy I, u kterých 
použitelné prováděcí nařízení stanoví, že 
není nutný žádný požadavek na ekodesign.

Škrt

Or. en

Odůvodnění

Nově zaváděný odst. 2 článku 5 je neadekvátní, protože zavádí myšlenku prováděcího nařízení, 
které stanoví, že není nutný žádný požadavek na ekodesign. To je kontraproduktivní, protože 
nemotivuje výrobce zlepšovat kvalitu svých výrobků s odkazem na ustanovení o neexistenci 
požadavků na ekodesign. Takováto formulace vytváří překážku pro inovace a navíc je velmi 
neobvyklé používat v právním dokumentu formulaci, že není nutný  žádný požadavek. Toto 
ustanovení by také vytvářelo překážku k ustavení vnitrostátních požadavků v této oblasti, 
přestože nejsou upravovány na úrovni EU. 
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Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 59
ČL. 6, ODST. 5 A (nový)

5a. Pokud označení CE nese energetický 
spotřebič, který nesplňuje všechny 
relevantní požadavky příslušného 
prováděcího nařízení, dotčené členské státy 
podniknou odpovídající opatření vůči 
výrobci nebo jeho zplnomocněnému 
zástupce, který na spotřebič připojil 
označení CE, nebo vůči dovozci, který 
spotřebič uvedl na trh společenství, a budou 
o tom informovat Komisi a ostatní členské 
státy.     

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený odstavec 6 z původního návrhu, pozměněný Evropským parlamentem v prvním 
čtení (pozměňovací návrh 50). Toto ustanovení je nezbytné pro ochranu před podvody.

Pozměňovací návrh Petera Liesa

Pozměňovací návrh 60
ČL. 6, ODST. 6

6. Členské státy a Komise přijmou v 
odůvodněných případech opatření nezbytná 
k zajištění důvěrnosti údajů poskytnutých 
během tohoto postupu.

6. Členské státy a Komise přijmou v 
odůvodněných případech opatření nezbytná 
k zajištění důvěrnosti údajů poskytnutých 
během tohoto postupu.

Členské státy a Komise budou informovat 
veřejnost o potvrzených případech neshody 
energetického spotřebiče s požadavky této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 50 z prvního čtení. Zveřejnění potvrzených případů porušování této 
směrnice napomůže ochraně před podvody.
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Pozměňovací návrh Karin Scheeleové

Pozměňovací návrh 61
ČL. 7, ODST. 2, PODODST. 1

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a ponechávají 
výrobcům na výběr mezi interní kontrolou 
designu stanovenou v příloze IV a systémem 
řízení stanoveným v příloze V. V řádně 
odůvodněných případech se pro postup 
posouzení shody zvolí jeden z příslušných 
modulů popsaných v rozhodnutí
93/465/EHS přiměřených riziku 
vyplývajícího z výrobku.

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a ponechávají 
výrobcům na výběr mezi interní kontrolou 
designu stanovenou v příloze IV a systémem 
řízení stanoveným v příloze V. V řádně 
odůvodněných případech se pro postup 
posouzení shody zvolí jeden z příslušných 
modulů popsaných v rozhodnutí
93/465/EHS přiměřených riziku 
vyplývajícího z výrobku.

Postupy posuzování shody také zajistí, aby 
výrobci v souladu s požadavky na 
eko-design uvedenými v prováděcím 
nařízení předkládali příslušným orgánům 
prohlášení o environmentální shodě. 
Informace budou centrálně zpracovány, 
zveřejněny a předloženy k expertní kontrole 
v užitečném formátu.
Za tímto účelem prováděcí nařízení 
obsahuje specifikaci standardního 
formuláře prohlášení pro příslušné údaje a 
členské státy ustanoví orgány odpovědné za 
shromažďování těchto dat na vnitrostátní 
úrovni nebo na úrovni Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh opětovně zdůrazňuje význam výměny informací v rámci této směrnice 
– znovu předkládaný starý pozměňovací návrh Evropského parlamentu 75 s doplňky převzatými 
z pozměňovacích návrhů EP 55/76, které se týkají stejného tématu. Tento pozměňovací návrh 
implementuje bod odůvodnění 22 společného stanoviska Rady  – ”Měla by se usnadnit výměna 
informací o vlivu na životní prostředí během životního cyklu produktu a o dosažených úspěších 
designového řešení. Zásadním přínosem této směrnice je shromažďování a šíření poznatků 
získaných při snaze výrobců o ekodesign”. 
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Pozměňovací návrh Martina Callanana

Pozměňovací návrh 62
ČL. 7, ODST. 2

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a ponechávají 
výrobcům na výběr mezi interní kontrolou 
designu stanovenou v příloze IV a systémem 
řízení stanoveným v příloze V. V řádně 
odůvodněných případech se pro postup 
posouzení shody zvolí jeden z příslušných 
modulů popsaných v rozhodnutí
93/465/EHS přiměřených riziku 
vyplývajícího z výrobku.

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a ponechávají 
výrobcům na výběr mezi interní kontrolou 
designu stanovenou v příloze IV a systémem 
řízení stanoveným v příloze V. V řádně 
odůvodněných případech se pro postup 
posouzení shody zvolí jeden z příslušných 
modulů popsaných v rozhodnutí
93/465/EHS přiměřených riziku 
vyplývajícího z výrobku. 

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která je registrována v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 761/2001 ze dne 19. Března 2001 o 
dobrovolné účasti organizací v systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS)1, a je-li v této registraci 
zahrnuta projekční činnost, má se za to, že 
systém řízení této organizace splňuje 
požadavky přílohy V této směrnice. 

Pokud je výrobcem energetického 
spotřebiče, na nějž se vztahují prováděcí 
opatření, organizace, která je registrována 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 
19. Března 2001 o dobrovolné účasti 
organizací v systému řízení a auditu 
z hlediska ochrany životního (EMAS)1, 
a je-li v této registraci zahrnuta projekční 
činnost, má se za to, že systém řízení této 
organizace splňuje požadavky přílohy V této 
směrnice. 

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která má systém řízení, který zahrnuje 
projekční činnost a který se provádí podle 
harmonizovaných norem, jejichž referenční 
čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropské unie, má se za to, že systém řízení 
splňuje příslušné požadavky přílohy V. 

Pokud je výrobcem energetického 
spotřebiče, na nějž se vztahují prováděcí 
opatření, organizace, která má systém řízení, 
který zahrnuje projekční činnost a který se 
provádí podle harmonizovaných norem, 
jejichž referenční čísla byla zveřejněna 
v Úředním věstníku Evropské unie, má se za 
to, že systém řízení splňuje příslušné 
požadavky přílohy V. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby požadavek mít odpovídající systém řízení (který zahrnuje projekční činnost) byl 
vztažen přímo na výrobce (který je také zodpovědný za návrh výrobku). Situace, kdy se 
požadavek na odpovídající systém řízení vztahuje na organizaci navrhující energetický spotřebič, 
zatímco požadavky na shodu výrobku uvedené v příloze V se týkají výrobce, znesnadňuje 
identifikaci právně odpovědné osoby a dává prostor pro obcházení této směrnice.  
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Pozměňovací návrh Holgera Krahmera

Pozměňovací návrh 63
ČL. 7, ODST. 2

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a ponechávají 
výrobcům na výběr mezi interní kontrolou 
designu stanovenou v příloze IV a systémem 
řízení stanoveným v příloze V. V řádně 
odůvodněných případech se pro postup 
posouzení shody zvolí jeden z příslušných 
modulů popsaných v rozhodnutí
93/465/EHS přiměřených riziku 
vyplývajícího z výrobku. 

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a ponechávají 
výrobcům na výběr mezi interní kontrolou 
designu stanovenou v příloze IV a systémem 
řízení stanoveným v příloze V. V řádně 
odůvodněných případech se pro postup 
posouzení shody zvolí jeden z příslušných 
modulů popsaných v rozhodnutí
93/465/EHS přiměřených riziku 
vyplývajícího z výrobku. 

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která je registrována v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 761/2001 ze dne 19. Března 2001 o 
dobrovolné účasti organizací v systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS)1, a je-li v této registraci 
zahrnuta projekční činnost, má se za to, že 
systém řízení této organizace splňuje 
požadavky přílohy V této směrnice. 

Pokud je výrobcem energetického 
spotřebiče, na nějž se vztahují prováděcí 
opatření, organizace, která je registrována 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 
19. Března 2001 o dobrovolné účasti 
organizací v systému řízení a auditu 
z hlediska ochrany životního (EMAS)1, 
a je-li v této registraci zahrnuta projekční 
činnost, má se za to, že systém řízení této 
organizace splňuje požadavky přílohy V této 
směrnice. 

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která má systém řízení, který zahrnuje 
projekční činnost a který se provádí podle 
harmonizovaných norem, jejichž referenční 
čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropské unie, má se za to, že systém řízení 
splňuje příslušné požadavky přílohy V. 

Pokud je výrobcem energetického 
spotřebiče, na nějž se vztahují prováděcí 
opatření, organizace, která má systém řízení, 
který zahrnuje projekční činnost a který se 
provádí podle harmonizovaných norem, 
jejichž referenční čísla byla zveřejněna 
v Úředním věstníku Evropské unie, má se za 
to, že systém řízení splňuje příslušné 
požadavky přílohy V. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby požadavek mít odpovídající systém řízení (který zahrnuje projekční činnost) byl 
vztažen přímo na výrobce (který je také zodpovědný za návrh výrobku). Situace, kdy se 
požadavek na odpovídající systém řízení vztahuje na organizaci navrhující energetický spotřebič, 
zatímco požadavky na shodu výrobku uvedené v příloze V se týkají výrobce, znesnadňuje 
identifikaci právně odpovědné osoby a dává prostor pro obcházení této směrnice.  
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Pozměňovací návrh Roberta Musacchia

Pozměňovací návrh 64
ČL. 7, ODST. 2

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a ponechávají 
výrobcům na výběr mezi interní kontrolou 
designu stanovenou v příloze IV a systémem 
řízení stanoveným v příloze V. V řádně 
odůvodněných případech se pro postup 
posouzení shody zvolí jeden z příslušných 
modulů popsaných v rozhodnutí
93/465/EHS přiměřených riziku 
vyplývajícího z výrobku. 

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a podle okolností 
ponechávají výrobcům na výběr mezi interní 
kontrolou designu stanovenou v příloze IV a 
systémem řízení stanoveným v příloze V. 
V řádně odůvodněných případech se pro 
postup posouzení shody zvolí jeden 
z příslušných modulů popsaných 
v rozhodnutí 93/465/EHS přiměřených 
riziku vyplývajícího z výrobku. 

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která je registrována v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 761/2001 ze dne 19. Března 2001 o 
dobrovolné účasti organizací v systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS)1, a je-li v této registraci 
zahrnuta projekční činnost, má se za to, že 
systém řízení této organizace splňuje 
požadavky přílohy V této směrnice. 

Pokud je výrobcem energetického 
spotřebiče, na nějž se vztahují prováděcí 
opatření, organizace, která je registrována 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 
19. Března 2001 o dobrovolné účasti 
organizací v systému řízení a auditu 
z hlediska ochrany životního (EMAS)1, 
a je-li v této registraci zahrnuta projekční 
činnost, má se za to, že systém řízení této 
organizace splňuje požadavky přílohy V této 
směrnice.

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která má systém řízení, který zahrnuje 
projekční činnost a který se provádí podle 
harmonizovaných norem, jejichž referenční 
čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropské unie, má se za to, že systém řízení 
splňuje příslušné požadavky přílohy V. 

Pokud je výrobcem energetického 
spotřebiče, na nějž se vztahují prováděcí 
opatření, organizace, která má systém řízení, 
který zahrnuje projekční činnost a který se 
provádí podle harmonizovaných norem,
jejichž referenční čísla byla zveřejněna 
v Úředním věstníku Evropské unie, má se za 
to, že systém řízení splňuje příslušné 
požadavky přílohy V. 

Or. en

Odůvodnění

Systémy řízení splňující požadavky ochrany životního prostředí (EMS) mohou být využívány 
pouze výrobci, kteří zodpovídají i za projekční fázi. 

Použití systému řízení (EMS) je jednou ze dvou metod posuzování shody navrhovanou v této 
směrnici. Pro zajištění správného využití systému řízení a účinného dohledu nad trhem je 
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klíčové, aby výrobci měli požadovaný systém řízení (EMS), který zahrnuje projekční činnost.. 

Je důležité, aby požadavek mít odpovídající systém řízení (který zahrnuje projekční činnost) byl 
vztažen přímo na výrobce (který je také zodpovědný za návrh výrobku). Situace, kdy se 
požadavek na odpovídající systém řízení vztahuje na organizaci navrhující energetický spotřebič, 
zatímco požadavky na shodu výrobku uvedené v příloze V se týkají výrobce, znesnadňuje 
identifikaci právně odpovědné osoby a dává prostor pro obcházení této směrnice.  

Pozměňovací návrh Anderse Wijkmana

Pozměňovací návrh 65
ČL. 7, ODST. 2

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a ponechávají 
výrobcům na výběr mezi interní kontrolou 
designu stanovenou v příloze IV a systémem 
řízení stanoveným v příloze V. V řádně 
odůvodněných případech se pro postup 
posouzení shody zvolí jeden z příslušných 
modulů popsaných v rozhodnutí
93/465/EHS přiměřených riziku 
vyplývajícího z výrobku. 

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a ponechávají 
výrobcům na výběr mezi interní kontrolou 
designu stanovenou v příloze IV a systémem 
řízení stanoveným v příloze V. V řádně 
odůvodněných případech postup posouzení 
shody může zahrnovat přezkoumání EC 
typu prováděné příslušným orgánem podle 
příslušného modulu popsaného 
v rozhodnutí 93/465/EHS.  

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která je registrována v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 761/2001 ze dne 19. Března 2001 o 
dobrovolné účasti organizací v systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS)1, a je-li v této registraci 
zahrnuta projekční činnost, má se za to, že 
systém řízení této organizace splňuje 
požadavky přílohy V této směrnice. 

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která je registrována v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 761/2001 ze dne 19. Března 2001 o 
dobrovolné účasti organizací v systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS)1, a je-li v této registraci 
zahrnuta projekční činnost tak, že jsou 
splněny požadavky stanovené v příloze IV 
části 2 a 3, má se za to, že systém řízení této 
organizace splňuje požadavky přílohy V této 
směrnice. 

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která má systém řízení, který zahrnuje 
projekční činnost a který se provádí podle 
harmonizovaných norem, jejichž referenční 
čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropské unie, má se za to, že systém řízení 
splňuje příslušné požadavky přílohy V. 

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která má systém řízení, který zahrnuje 
projekční činnost tak, že jsou splněny 
požadavky stanovené v příloze IV části 2 
a 3, a který se provádí podle 
harmonizovaných norem, jejichž referenční 
čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropské unie, má se za to, že systém řízení 
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splňuje příslušné požadavky přílohy V. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je založen na pozměňovacích návrzích 51 a 75 Evropského 
parlamentu přijatých v prvním čtení. První část tohoto pozměňovacího návrhu zavádí možnost 
použití modulu B (přezkoumání EC typu) v případech, které jsou odůvodněny podle bodu 6 
přílohy 7. Systém řízení tak, jak je zde popsán, není dostatečným nástrojem, který by garantoval, 
že výrobky splňují požadavky na posuzování shody. Systémy řízení (EMS) negarantují zlepšení 
v oblasti ochrany životního prostředí, spíše pouze zajišťují organizovaný přístup k řízení 
v environmentální oblasti.

Pozměňovací návrh Jonase Sjöstedta

Pozměňovací návrh 66
ČL .7, ODST. 2

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a ponechávají 
výrobcům na výběr mezi interní kontrolou 
designu stanovenou v příloze IV a systémem 
řízení stanoveným v příloze V. V řádně 
odůvodněných případech se pro postup 
posouzení shody zvolí jeden z příslušných 
modulů popsaných v rozhodnutí
93/465/EHS přiměřených riziku 
vyplývajícího z výrobku. 

2. Postupy posuzování shody jsou určeny 
v prováděcích opatřeních a ponechávají 
výrobcům na výběr mezi interní kontrolou 
designu stanovenou v příloze IV a systémem 
řízení stanoveným v příloze V. V řádně 
odůvodněných případech postup posouzení 
shody může zahrnovat přezkoumání EC 
typu prováděné příslušným orgánem podle 
příslušného modulu pro fázi výroby 
popsaného v rozhodnutí 93/465/EHS. 

2. Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž 
se vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která je registrována v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 761/2001 ze dne 19. Března 2001 o 
dobrovolné účasti organizací v systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS)1, a je-li v této registraci 
zahrnuta projekční činnost, má se za to, že 
systém řízení této organizace splňuje 
požadavky přílohy V této směrnice.  

2. Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž 
se vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která je registrována v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 761/2001 ze dne 19. Března 2001 o 
dobrovolné účasti organizací v systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS)1, a je-li v této registraci 
zahrnuta projekční činnost (tak, jak je 
stanoveno v části 3 přílohy V), má se za to, 
že systém řízení této organizace splňuje 
požadavky přílohy V této směrnice. 

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která má systém řízení, který zahrnuje 
projekční činnost a který se provádí podle 
harmonizovaných norem, jejichž referenční 
čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropské unie, má se za to, že systém řízení 

Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která má systém řízení, který zahrnuje 
projekci ekodesignu (tak, jak je stanoveno 
v části 3 přílohy V), a který se provádí podle 
harmonizovaných norem, jejichž referenční 
čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku 
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splňuje příslušné požadavky přílohy V. Evropské unie, má se za to, že systém řízení 
splňuje příslušné požadavky přílohy V. 

Or. en

Odůvodnění

1) Tento pozměňovací návrh upřesňuje možnost použití modulu B (přezkoumání EC typu), který 
by byl kompromisem mezi původním záměrem pozměňovacího návrhu 51 Evropského 
parlamentu (zmíněný modul B) a společným stanoviskem Rady. Použití modulu by mělo být 
odpovídajícím způsobem odůvodněno a měly by být stanoveny konkrétní kritéria 
‘odpovídajícího odůvodnění’ (viz pozměňovací návrh k příloze VII níže). Nový text také 
vypouští formulaci "... přiměřených riziku vyplývajícího z výrobku..." obsaženou ve 
společném stanovisku Rady a COM, která je neadekvátní, protože nehovoříme o bezpečnosti, 
ale o životním prostředí. 

2) Systémy řízení EMS (EMAS nebo jiné) nejsou adekvátními nástroji pro posuzování shody 
výrobků. Ustanovení, že pokud je organizace zaregistrována v souladu s požadavky EMAS, 
lze mít za to, že splňuje požadavky přílohy V, pokud ”má systém řízení, který zahrnuje 
projekční činnost”, nedává smysl, protože není jasné, jaký je jeho význam. Projekční činnost 
zde není definována a může interpretována různým způsobem. Toto ustanovení by mělo smysl 
pouze tehdy, pokud by všechny požadavky přílohy IV týkající se posuzování shody 
energetických spotřebičů (interní kontrola designu) byly začleněny v systému EMS. Proto 
jako alternativa k vyškrtnutí odkazů na přílohu V a jiné systémy EMS by systémy EMS měly 
splňovat klíčové požadavky na ekodesign tak, jak je stanoveno v části 3 přílohy V.

Pozměňovací návrh Eiji-Riitty Korholy a Martina Callanana

Pozměňovací návrh 67
ČL. 7, ODST. 3

3. Po uvedení energetického spotřebiče, na 
nějž se vztahují prováděcí opatření, na trh 
nebo do provozu, uchovává výrobce nebo 
jeho zplnomocněný zástupce příslušné 
dokumenty týkající se provedeného 
posouzení shody a vydaných prohlášení o 
shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního 
uvedeného energetického spotřebiče, aby 
byly dostupné pro kontrolu členských států. 

3. Po uvedení energetického spotřebiče, na 
nějž se vztahují prováděcí opatření, na trh 
nebo do provozu, uchovává výrobce nebo 
jeho zplnomocněný zástupce příslušné 
dokumenty týkající se provedeného 
posouzení shody a vydaných prohlášení o 
shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního 
uvedeného energetického spotřebiče, aby 
byly dostupné pro kontrolu členských států.

Příslušné dokumenty budou předloženy do 
10 dnů po obdržení žádosti příslušného 
orgánu členského státu. 

Příslušné dokumenty budou předloženy do 
10 dnů po obdržení žádosti příslušného 
orgánu členského státu. 
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Pokud energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, navrhla jiná 
organizace než výrobce, výrobci přesto 
zůstává povinnost zajistit splnění 
požadavků příslušného prováděcího 
nařízení a uchovávat technickou 
dokumentaci po uvedení energetického 
spotřebiče na trh.

Or. en

Odůvodnění

I v případě, že je design energetického spotřebiče navržen mimo organizaci výrobce, výrobce je 
schopen kontrolovat výrobu a uchovávat pro orgány Společenství technickou dokumentaci, která 
potvrzuje shodu energetického spotřebiče s právně závaznými požadavky uvedenými 
v prováděcím opatření.
V případech, kdy energetický spotřebič navrhla jiná organizace než výrobce a tato organizace 
nemá sídlo na území Společenství (není tedy vázána právními předpisy EU), musí nést 
odpovědnost za to, že energetický spotřebič je navržen v souladu s požadavky příslušných 
prováděcích opatření, organizace, která uvádí energetický spotřebič na trh EU. 

Tento pozměňovací návrh opakuje stanovisko, které Komise zastává od počátku a které 
parlament podpořil v prvním čtení.

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 68
ČL. 7, ODST. 3

3. Po uvedení energetického spotřebiče, na 
nějž se vztahují prováděcí opatření, na trh 
nebo do provozu, uchovává výrobce nebo 
jeho zplnomocněný zástupce příslušné 
dokumenty týkající se provedeného 
posouzení shody a vydaných prohlášení o 
shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního 
uvedeného energetického spotřebiče, aby 
byly dostupné pro kontrolu členských států. 

3. Po uvedení energetického spotřebiče, na 
nějž se vztahují prováděcí opatření, na trh 
nebo do provozu, uchovává výrobce nebo 
jeho zplnomocněný zástupce příslušné 
dokumenty týkající se provedeného 
posouzení shody a vydaných prohlášení o 
shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního 
uvedeného energetického spotřebiče, aby 
byly dostupné pro kontrolu členských států. 

Pokud energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, navrhla jiná 
organizace než výrobce, výrobci přesto 
zůstává povinnost zajistit splnění 
požadavků příslušného prováděcího 
nařízení a uchovávat technickou 
dokumentaci po uvedení energetického 
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spotřebiče na trh. 
Příslušné dokumenty budou předloženy do 
10 dnů po obdržení žádosti příslušného 
orgánu členského státu. 

Příslušné dokumenty budou předloženy do 
10 dnů po obdržení žádosti příslušného 
orgánu členského státu, a budou k dispozici 
výrobci na území Společenství.

Or. en

Odůvodnění

V případech, kdy energetický spotřebič navrhla jiná organizace než výrobce a tato organizace 
nemá sídlo na území Společenství (není tedy vázána právními předpisy EU), musí nést 
odpovědnost za to, že energetický spotřebič je navržen v souladu s požadavky příslušných 
prováděcích opatření, organizace, která uvádí energetický spotřebič na trh EU. 
Tento pozměňovací návrh opakuje stanovisko, které Komise zastává od počátku a které 
parlament podpořil v prvním čtení. Dokumentace musí být k dispozici na území Společenství také 
kvůli tomu, aby bylo možné provádět účinný monitoring. 

Pozměňovací návrh Chrise Daviese

Pozměňovací návrh 69
ČL. 7, ODST. 3

3. Po uvedení energetického spotřebiče, na 
nějž se vztahují prováděcí opatření, na trh 
nebo do provozu, uchovává výrobce nebo 
jeho zplnomocněný zástupce příslušné 
dokumenty týkající se provedeného 
posouzení shody a vydaných prohlášení o 
shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního 
uvedeného energetického spotřebiče, aby 
byly dostupné pro kontrolu členských států. 

3. Po uvedení energetického spotřebiče, na 
nějž se vztahují prováděcí opatření, na trh 
nebo do provozu, uchovává výrobce nebo 
jeho zplnomocněný zástupce příslušné 
dokumenty týkající se provedeného 
posouzení shody a vydaných prohlášení o 
shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního 
uvedeného energetického spotřebiče, aby 
byly dostupné pro kontrolu členských států. 

Pokud energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, navrhla jiná 
organizace než výrobce, výrobci přesto 
zůstává povinnost zajistit splnění 
požadavků příslušného prováděcího 
nařízení a uchovávat technickou 
dokumentaci po uvedení energetického 
spotřebiče na trh. 

Příslušné dokumenty budou předloženy do 
10 dnů po obdržení žádosti příslušného 
orgánu členského státu. 

Příslušné dokumenty budou předloženy do 
10 dnů po obdržení žádosti příslušného 
orgánu členského státu, a budou k dispozici 
výrobci na území Společenství. 

Or. en
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Odůvodnění

I v případě, že je design energetického spotřebiče navržen mimo organizaci výrobce, výrobce je 
schopen kontrolovat výrobu a uchovávat pro orgány Společenství technickou dokumentaci, která 
potvrzuje shodu energetického spotřebiče s právně závaznými požadavky uvedenými 
v prováděcím opatření.
V případech, kdy energetický spotřebič navrhla jiná organizace než výrobce a tato organizace 
nemá sídlo na území Společenství (není tedy vázána právními předpisy EU), musí nést 
odpovědnost za to, že energetický spotřebič je navržen v souladu s požadavky příslušných 
prováděcích opatření, organizace, která uvádí energetický spotřebič na trh EU.
Tento pozměňovací návrh opakuje stanovisko, které Komise zastává od počátku a které 
parlament podpořil v prvním čtení. 

Aby orgány dohledu nad trhem mohly účinněji monitorovat trh, měly by mít pro účely posouzení 
shody výrobku možnost kontrolovat technickou dokumentaci energetického spotřebiče podle 
svého uvážení. K zajištění toho, aby dokumentace byla snadno a rychle dostupná pro orgány 
dohledu nad trhem, měla by být uložena v sídle výrobce na území Společenství.

Pozměňovací návrh Alessandra Foglietty

Pozměňovací návrh 70
ČL. 7, ODST. 3

3. Po uvedení energetického spotřebiče, na 
nějž se vztahují prováděcí opatření, na trh 
nebo do provozu, uchovává výrobce nebo 
jeho zplnomocněný zástupce příslušné 
dokumenty týkající se provedeného 
posouzení shody a vydaných prohlášení o 
shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního 
uvedeného energetického spotřebiče, aby 
byly dostupné pro kontrolu členských států. 

3. Po uvedení energetického spotřebiče, na 
nějž se vztahují prováděcí opatření, na trh 
nebo do provozu, uchovává výrobce nebo 
jeho zplnomocněný zástupce příslušné 
dokumenty týkající se provedeného 
posouzení shody a vydaných prohlášení o 
shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního 
uvedeného energetického spotřebiče, aby 
byly dostupné pro kontrolu členských států.

Příslušné dokumenty budou předloženy do 
10 dnů po obdržení žádosti příslušného 
orgánu členského státu. 

Příslušné dokumenty budou předloženy do 
10 dnů po obdržení žádosti příslušného 
orgánu členského státu, a budou k dispozici 
výrobci na území Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Aby orgány dohledu nad trhem mohly účinněji monitorovat trh, měly by mít pro účely posouzení 
shody výrobku možnost kontrolovat technickou dokumentaci energetického spotřebiče podle 
svého uvážení. K zajištění toho, aby dokumentace byla snadno a rychle dostupná pro orgány 
dohledu nad trhem, měla by být uložena v sídle výrobce na území Společenství. Z toho vyplývá, 
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že výrobce (jak je definován v této směrnici) musí dát k dispozici dokumentaci v okamžiku 
uvedení výrobku na trh. Tento pozměňovací návrh se snaží zamezit obcházení této směrnice.  

Pozměňovací návrh Vittoria Prodiho

Pozměňovací návrh 71
ČL. 7, ODST. 3

3. Po uvedení energetického spotřebiče, na 
nějž se vztahují prováděcí opatření, na trh 
nebo do provozu, uchovává výrobce nebo 
jeho zplnomocněný zástupce příslušné 
dokumenty týkající se provedeného 
posouzení shody a vydaných prohlášení o 
shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního 
uvedeného energetického spotřebiče, aby 
byly dostupné pro kontrolu členských států. 

3. Po uvedení energetického spotřebiče, na 
nějž se vztahují prováděcí opatření, na trh 
nebo do provozu, uchovává výrobce nebo 
jeho zplnomocněný zástupce příslušné 
dokumenty týkající se provedeného 
posouzení shody a vydaných prohlášení o 
shodě po dobu 10 let od vyrobení posledního 
uvedeného energetického spotřebiče, aby 
byly dostupné pro kontrolu členských států. 

Příslušné dokumenty budou předloženy do 
10 dnů po obdržení žádosti příslušného 
orgánu členského státu. 

Příslušné dokumenty budou předloženy do 
10 dnů po obdržení žádosti příslušného 
orgánu členského státu. 

Neexistuje-li výrobce na území Společenství 
nebo jeho zplnomocněný zástupce, 
povinnost zajistit, aby energetický spotřebič 
uváděný na trh nebo do provozu splňoval 
požadavky této směrnice a příslušných 
prováděcích opatření, nebo aby byly 
odstraněny jakékoli nedostatky v této 
oblasti, leží na dovozci. Dovozce má také 
povinnost uchovávat prohlášení o shodě a 
technickou dokumentaci výrobku. 

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje-li výrobce na území Společenství nebo jeho zplnomocněný zástupce, je důležité 
zajistit, aby obchodní společnost dovážející výrobek měla k dispozici příslušnou dokumentaci od 
výrobce sídlícího v třetí zemi, aby orgány dohledu nad trhem mohly provádět svou práci 
v odpovídajícím rozsahu.
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Pozměňovací návrh Martina Callanana

Pozměňovací návrh 72
ČL. 8, ODST. 4

4. Za účelem předpokladu shody 
v souvislosti s touto směrnicí může Komise 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 15 
odst. 2 rozhodnout, že jiné ekoznačky 
splňují podmínky ekoznačky Společenství 
podle nařízení (ES) č. 1980/2000. 
U energetických spotřebičů, kterým byly 
uděleny uvedené jiné ekoznačky, se má za 
to, že splňují požadavky použitelného 
prováděcího opatření na ekodesign, 
splňuje-li tyto požadavky zmíněná 
ekoznačka.  

4. Za účelem předpokladu shody 
v souvislosti s touto směrnicí může Komise 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 15 
odst. 2 a po konzultacích s konzultačním 
fórem rozhodnout, že jiné ekoznačky splňují 
podmínky ekoznačky Společenství podle 
nařízení (ES) č. 1980/2000. U energetických
spotřebičů, kterým byly uděleny uvedené 
jiné ekoznačky, se má za to, že splňují 
požadavky použitelného prováděcího 
opatření na ekodesign, splňuje-li tyto 
požadavky zmíněná ekoznačka. 

Rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie a bude výslovně 
zmíněno v prováděcím opatření.  

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění otevřenosti a transparentnosti v zájmu odpovídajícího dohledu nad trhem.

Pozměňovací návrh Marie-Noëlle Lienemannové

Pozměňovací návrh 73
ČL. 8, ODST. 4

4. Za účelem předpokladu shody 
v souvislosti s touto směrnicí může Komise 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 15 
odst. 2 rozhodnout, že jiné ekoznačky 
splňují podmínky ekoznačky Společenství 
podle nařízení (ES) č. 1980/2000. 
U energetických spotřebičů, kterým byly 
uděleny uvedené jiné ekoznačky, se má za 
to, že splňují požadavky použitelného 
prováděcího opatření na ekodesign, 
splňuje-li tyto požadavky zmíněná 
ekoznačka. 

4. Za účelem předpokladu shody 
v souvislosti s touto směrnicí může Komise 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 15 
odst. 2 rozhodnout, že jiné ekoznačky 
splňují podmínky ekoznačky Společenství 
podle nařízení (ES) č. 1980/2000 za 
předpokladu, že každá z těchto jiných 
ekoznaček je globálně akceptována mimo 
území Evropské unie. U energetických 
spotřebičů, kterým byly uděleny uvedené 
jiné ekoznačky, se má za to, že splňují 
požadavky použitelného prováděcího 
opatření na ekodesign, splňuje-li tyto 
požadavky zmíněná ekoznačka. 
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Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby jiné ekoznačky než ekoznačky Společenství, 
u nichž je splněn předpoklad shody s touto směrnicí, bylo možné uznat za vyhovující.

Pozměňovací návrh Gyuly Hegyiho

Pozměňovací návrh 74
ČL. 9, ODST. 1

1. Členské státy v možném rozsahu zajistí, 
aby byla přijata odpovídající opatření, která 
umožní, aby byl proces přípravy a 
monitorování harmonizovaných norem na 
vnitrostátní úrovni konzultován s dotčenými 
stranami. 

1. Členské státy v možném rozsahu zajistí, 
aby byla přijata odpovídající opatření, která 
umožní, aby byl proces přípravy a 
monitorování harmonizovaných norem na 
vnitrostátní úrovni konzultován s dotčenými 
stranami. To by mělo zahrnovat také aktivní 
podporu a financování účasti příslušných 
zájmových skupin, zejména nevládních 
občanských organizací, na vnitrostátní a 
celoevropské úrovni.  

Or. en

Odůvodnění

Původní pozměňovací návrh EP 53 z prvního čtení. Pokud bude podpořen extenzívní přístup ke 
standardizaci, její používání by mělo být garantováno právním předpisem. Pro tento účel by 
měla být pozornost obrácena na následující tři klíčové fáze: 

1) rozvoj mandátu úřadu pro standardizaci (to by mělo jasně a náležitě odrážet záměry 
požadavků příslušných prováděcích opatření)

2) adekvátní zapojení občanské společnosti do diskuzí o standardizaci během vypracovávání 
norem na úrovni Evropské unie i na vnitrostátní úrovni 

3) postupy na podrobné zkoumání navrhovaných norem (z návrhu normy před jejím 
uveřejněním organizací A před uveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie jako konečný 
harmonizovaný návrh), zapojení dotčených stran pomocí Konzultačního fóra, zavádění
postupů, na jejichž základě může Komise vyžadovat na příslušném standardizačním úřadu 
pozměnění konkrétních aspektů navrhovaných norem 

4) možnosti členských států reagovat na normu která je dle jejich názoru nevhodná, během 
nebo po uveřejnění dle existujících odstavců 9.2 a 3

Pozměňovací návrh Jonase Sjöstedta

Pozměňovací návrh 75 
ČL. 9, ODST.1
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1.  Členské státy v možném rozsahu zajistí, 
aby byla přijata odpovídající opatření, která 
umožní, aby byl proces přípravy a 
monitorování harmonizovaných norem na 
vnitrostátní úrovni konzultován s dotčenými 
stranami.

1.   Členské státy v možném rozsahu zajistí, 
aby byla přijata odpovídající opatření, která 
umožní, aby byl proces přípravy a 
monitorování harmonizovaných norem na 
vnitrostátní úrovni konzultován s dotčenými 
stranami.

Toto by mělo zahrnovat aktivní podporu, 
financování a odpovídající účast dotčených 
stran, zvláště občanských společností na 
celoevropské a vnitrostátních úrovních. 

Or. en

Odůvodnění 

Bez ohledu na vytvoření nových struktur pro zapojení ochránců životního prostředí na úrovni 
Evropské unie, kritičtější stadium procesu standardizace, na národní úrovni, zůstane bez účasti 
těchto nebo jiných zájmových skupin částečně z důvodu nedostatečného financování národními 
normalizačními úřady. 

Pozměňovací návrh Gyuly Hegyiho

Pozměňovací návrh 76
ČL. 9, ODST. 1 A (nový)

1a. Harmonizované normy by neměly být 
použity k definování nebo měnění úrovně 
výkonu či úrovně požadavků na 
environmentální aspekty ( například 
stanovením limitních hodnot) 

Or. en

Odůvodnění 

Záměr textu Rady CP bod odůvodnění 25 by měl být vytvořen v návaznosti na článek 9. Od 
harmonizovaných norem by se nemělo očekávat,  ani být na jejich základě činěno rozhodnutí o 
změně úrovně nároků na životní prostředí řízených požadavky příslušných směrnic. Dále to 
nejsou pouze limitní hodnoty, které definují vliv na životní prostředí. Věc má širší rozměr, 
například se může objevit, díky výběru konkrétních měřících technologií, vliv normalizovaných 
nastavení na eventuální míru vlivu na životní prostředí, definovaném příslušným nařízením, které 
se může objevit například při výběru konkrétních měřících technologií. 
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Pozměňovací návrh Gyuly Hegyiho

Pozměňovací návrh 77
ČL.9, ODST. 2 A (nový)

2a.Jakýkoli mandát pro harmonizování 
norem poskytnutý normalizačním úřadem 
by měl být vypracován na základě 
konzultace s Konzultačním fórem. Na  
názor Konzultačního fóra se bude brát 
zřetel. 
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Pozměňovací návrh Gyuly Hegyiho

Pozměňovací návrh 78
ČL.9, ODST. 2 B (nový)

2b. Před konečným přijetím normy 
normalizačním  úřadem by Komise  měla 
návrh konzultovat s Konzultačním fórem. 
Konzultace by se měla týkat: 
i) kvality a vhodnosti navrhované normy 
pro definované environmentální cíle.
ii) rozhodovacích  procesů vně 
normalizačního úřadu. Konzultační Fórum 
by mělo navrhovat změny navržené normy 
a v návaznosti na to by měla Komise přizvat 
normalizační úřad k pozměnění 
navrhované normy.

Pozměňovací návrh Gyuly Hegyiho

Pozměňovací návrh 79
ČL. 9, ODST. 2 C (nový)

2c. Normu vydanou normalizačním úřadem 
by měla Komise  konzultovat 
s Konzultačním Fórem  před tím, než bude 
přijato rozhodnutí o harmonizované normě. 
Konzultace by se měly týkat:
i) kvality a vhodnosti navrhované normy 
pro definované environmentální cíle 
ii) rozhodovacích procesů vně úřadu pro 
standardizaci.
Názor Konzultačního Fóra by měl být brán  
v úvahu.

Pozměňovací návrh Gyuly Hegyiho

Pozměňovací návrh 80
ČL. 9, ODST. 3

3. Na základě stanoviska Výboru Komise 
rozhodne, zda se odkazy na dotčené 

3.  Na základě stanoviska Výboru a 
stanoviska Konzultačního fóra Komise 
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harmonizované normy v Úředním věstníku 
Evropské unie zveřejní, nezveřejní, zveřejní 
s výhradou, zachovají nebo zruší.

rozhodne, zda se odkazy na dotčené 
harmonizované normy v Úředním věstníku 
Evropské unie zveřejní, nezveřejní, zveřejní 
s výhradou, zachovají nebo zruší.

Or. en

Odůvodnění 

Původní pozměňovací návrh EP 53 z prvního čtení. Pokud bude podpořen extenzívní přístup ke 
standardizaci, její používání by mělo být garantováno právním předpisem. Pro tento účel by 
měla být pozornost obrácena na následující tři klíčové fáze: 

5) rozvoj mandátu úřadu pro standardizaci (to by mělo jasně a náležitě odrážet záměry 
požadavků příslušných prováděcích opatření)

6) adekvátní zapojení občanské společnosti do diskuzí o standardizaci během vypracovávání 
norem na úrovni Evropské unie i na vnitrostátní úrovni 

7) postupy na podrobné zkoumání navrhovaných norem (z návrhu normy před jejím 
uveřejněním organizací A před uveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie jako konečný 
harmonizovaný návrh), zapojení dotčených stran pomocí Konzultačního fóra, zavádění
postupů, na jejichž základě může Komise vyžadovat na příslušném standardizačním úřadu 
pozměnění konkrétních aspektů navrhovaných norem 

8) možnosti členských států reagovat na normu která je dle jejich názoru nevhodná, během 
nebo po uveřejnění dle existujících odstavců 9.2 a 3

Pozměňovací návrh Gyuly Hegyiho

Pozměňovací návrh 81
ČL. 9, ODST. 3 A (nový)

3a. Aby bylo možno zaručit účinnost 
norem, měla by komise provádět průběžné 
vyhodnocování norem z hlediska jejich 
dopadu na životní prostředí (včetně 
rozhodovacího procesu normalizačního 
úřadu) a fungování konzultačních a 
pozměňovacích procedur. 
Za tímto účelem by měla komise podávat 
hlášení Evropskému parlamentu a Radě, a 
kde třeba, všemi parlamentními způsoby 
navrhovat vhodné změny v rámci směrnice. 

Or. en
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Pozměňovací návrh Holgera Krahmera

Pozměňovací návrh 82
ČLÁNEK 10

V prováděcích opatřeních se může 
vyžadovat, aby výrobci nebo jejich 
zplnomocnění zástupci, kteří uvádějí 
konstrukční části a podsestavy na trh nebo 
do provozu, poskytli výrobci energetického 
spotřebiče, na nějž se vztahují prováděcí 
opatření, pro tyto konstrukční části a 
podsestavy příslušné údaje o materiálovém 
složení a spotřebě energie, materiálů a/nebo 
zdrojů.

V prováděcích opatřeních se může 
vyžadovat, aby výrobci nebo jejich 
zplnomocnění zástupci, kteří uvádějí 
konstrukční části a podsestavy na trh nebo 
do provozu, poskytli výrobci energetického 
spotřebiče, na nějž se vztahují prováděcí 
opatření, pro tyto konstrukční části a 
podsestavy příslušné údaje o materiálovém 
složení a spotřebě energie, materiálů nebo 
zdrojů během používání.

Or. en

Odůvodnění 

Termín “zdroj” zahrnuje jak energie, tak i materiály. Základem a původní podmínkou dosažení 
cíle nařízení jsou porovnatelné údaje pro eko-profily. Bez výše zmíněného dodatku “během 
používání” není, v souladu s cílem nařízení, dosaženo porovnatelnosti dat. Současné znění 
nechává prostor pro různou interpretaci. 

Pozměňovací návrh Karin Scheeleové

Pozměňovací návrh 83
ČLÁNEK 11

1. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
odpovídající opatření k podněcování orgánů 
odpovědných za provádění této směrnice, 
aby vzájemně spolupracovaly a poskytovaly 
sobě navzájem i Komisi informace, s cílem 
podílet se na působení této směrnice, 
zejména podílet se na provádění článku 6.

1. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
odpovídající opatření k podněcování orgánů 
odpovědných za provádění této směrnice, 
aby vzájemně spolupracovaly a poskytovaly 
sobě navzájem i Komisi informace, s cílem 
podílet se na působení této směrnice, 
zejména podílet se na provádění článku 6.

Členské státy by měly zaručit, že výrobci 
v patřičné míře předkládají příslušným 



AM\557898CS.doc 43/76 PE 353.671v01-00
Externí překlad

CS

orgánům prohlášení o vlivech na životní 
prostředí v souladu s požadavky na 
ekodesign uvedenými v prováděcích 
opatřeních. Informace by měly být 
centrálně zpracovány a v obvyklém formátu 
zpřístupněny veřejnému i odbornému 
posouzení. 
Za tímto účelem by měly být v prováděcím 
nařízení specifikované normalizované 
formuláře pro příslušné prvky a členské 
státy by měly určit orgány zodpovědné za 
sbírání a zpracovávání těchto informací na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Společenství. 

Při správní spolupráci a výměně informací 
se co nejvíce využijí elektronické 
komunikační prostředky, přičemž je možná 
podpora z příslušných programů 
Společenství. 

Při správní spolupráci a výměně informací 
se co nejvíce využijí elektronické 
komunikační prostředky, přičemž je možná 
podpora z příslušných programů 
Společenství. 

Členské státy informují Komisi o orgánech 
odpovědných za použití této směrnice.

Členské státy informují Komisi o orgánech 
odpovědných za použití této směrnice.

2. O přesné povaze a struktuře výměny 
informací mezi Komisí a členskými státy se 
rozhodne v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 15 odst. 2.

2. O přesné povaze a struktuře výměny 
informací mezi Komisí a členskými státy se 
rozhodne v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 15 odst. 2.

3. Komise přijme vhodná opatření, aby 
podporovala spolupráci mezi členskými 
státy uvedenou v tomto článku a k této 
spolupráci přispěla. 

3. Komise přijme vhodná opatření, aby 
podporovala spolupráci mezi členskými 
státy uvedenou v tomto článku a k této 
spolupráci přispěla. 

3a. Měly by být přiděleny zvláštní zdroje 
financování na tvorbu sítě obhájců 
hospodárnosti využití energetických zdrojů. 

Or. en

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh opětovně zdůrazňuje význam výměny informací v rámci této směrnice 
– znovu předkládaný starý pozměňovací návrh Evropského parlamentu 75 s doplňky převzatými 
z pozměňovacích návrhů EP 55/76, které se týkají stejného tématu. Tento pozměňovací návrh 
implementuje bod odůvodnění 22 společného stanoviska Rady  – ”Měla by se usnadnit výměna 
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informací o vlivu na životní prostředí během životního cyklu produktu a o dosažených úspěších 
designového řešení. Zásadním přínosem této směrnice je shromažďování a šíření poznatků 
získaných při snaze výrobců o ekodesign”. 

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 84
ČL.11, ODST. 1

1. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
odpovídající opatření k podněcování orgánů 
odpovědných za provádění této směrnice, 
aby vzájemně spolupracovaly a poskytovaly 
sobě navzájem i Komisi informace, s cílem 
podílet se na působení této směrnice, 
zejména podílet se na provádění článku 6.

1. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
odpovídající opatření k podněcování orgánů 
odpovědných za provádění této směrnice, 
aby vzájemně spolupracovaly a poskytovaly 
sobě navzájem i Komisi informace, s cílem 
podílet se na působení této směrnice, 
zejména podílet se na provádění článku 6.

Při správní spolupráci a výměně informací 
se co nejvíce využijí elektronické 
komunikační prostředky, přičemž je možná 
podpora z příslušných programů 
Společenství. 

Při správní spolupráci a výměně informací 
se co nejvíce využijí elektronické 
komunikační prostředky, přičemž je možná 
podpora z příslušných programů 
Společenství. 

Členské státy informují Komisi o orgánech 
odpovědných za použití této směrnice.

Členské státy informují Komisi o orgánech 
odpovědných za použití této směrnice.

Členské státy by měli zaručit, zvláště 
posílením podporných systémů a struktur, 
že podporují malé a střední podniky a velmi 
malé firmy v přijetí postupů šetrných 
k životnímu prostředí, a to již od 
počátečních návrhů výrobku, aby byla 
zajištěna další podpora zdokonalování 
eko-designu, která bude vycházet vstříc 
potřebám budoucí Evropské legislativy. 

Or. en

Odůvodnění

Částečně pozměněný pozměňovací návrh 55 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh Jonase Sjöstedta

Pozměňovací návrh 85
ČL. 11, ODST. 1

Členské státy zajistí, aby byla přijata 
odpovídající opatření k podněcování orgánů 
odpovědných za provádění této směrnice, 
aby vzájemně spolupracovaly a poskytovaly 
sobě navzájem i Komisi informace, s cílem 
podílet se na působení této směrnice, 
zejména podílet se na provádění článku 6.

Členské státy zajistí, aby byla přijata 
odpovídající opatření k podněcování orgánů 
odpovědných za provádění této směrnice, 
aby vzájemně spolupracovaly a poskytovaly 
sobě navzájem i Komisi informace, s cílem 
podílet se na působení této směrnice, 
zejména podílet se na provádění článku 6.

Členské státy by měly zaručit, že výrobci 
v patřičné míře předkládají příslušným 
orgánům prohlášení o vlivech na životní 
prostředí v souladu s požadavky na 
ekodesign uvedenými v prováděcích 
opatřeních. Informace by měly být 
centrálně zpracovány a v obvyklém formátu 
zpřístupněny veřejnému i odbornému 
posouzení. 
Za tímto účelem by měly být v prováděcím 
nařízení specifikované normalizované 
formuláře pro příslušné prvky a členské 
státy by měly určit orgány zodpovědné za 
sbírání a zpracovávání těchto informací na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Společenství. 

Při správní spolupráci a výměně informací 
se co nejvíce využijí elektronické 
komunikační prostředky, přičemž je možná 
podpora z příslušných programů 
Společenství. 

Při správní spolupráci a výměně informací 
se co nejvíce využijí elektronické 
komunikační prostředky, přičemž je možná 
podpora z příslušných programů 
Společenství. 

Členské státy informují Komisi o orgánech 
odpovědných za použití této směrnice.

Členské státy informují Komisi o orgánech 
odpovědných za použití této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh opětovně zdůrazňuje význam výměny informací v rámci této směrnice 
– znovu předkládaný starý pozměňovací návrh Evropského parlamentu 75 s doplňky převzatými 
z pozměňovacích návrhů EP 55/76, které se týkají stejného tématu. Tento pozměňovací návrh 
implementuje bod odůvodnění 22 společného stanoviska Rady  – ”Měla by se usnadnit výměna 
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informací o vlivu na životní prostředí během životního cyklu produktu a o dosažených úspěších 
designového řešení. Zásadním přínosem této směrnice je shromažďování a šíření poznatků 
získaných při snaze výrobců o ekodesign”. 

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 86
ČL. 11, ODST. 1 A (nový)

1a. Členské státy by měli zajistit  že malé a 
střední podniky  mají potřebné zdroje pro 
ekodesign a adaptační zdroje. Tato podpora 
by měla zajistit, například, řešení designu 
výrobků nebo podporu změny designu 
výrobků, instruktáže a expertízu v 
dostupném formátu. 

Or. en

Odůvodnění

Částečně pozměněný pozměňovací návrh 55 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh Anderse Wijkmana

Pozměňovací návrh 87
ČL.11, ODST. 3 A (nový)

3a. Pokud se členské státy rozhodnou pro 
nezávislé ověřování třetí stranou podle 
článku 7, vytvoří k tomu účelu nezávislé, 
odborné, notifikované orgány. 

Or. en

Pozměňovací návrh Jonase Sjöstedta

Pozměňovací návrh 88
ČL. 11, ODST. 3 A (nový)

3a. Pokud se členské státy rozhodnou pro 
nezávislé ověřování třetí stranou podle 
článku 7, vytvoří k tomu účelu nezávislé, 
odborné, notifikované orgány.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zdůrazňuje potřebu vytvoření notifikovaného orgánu na základě 
pozměňovacích návrhů 55 a 76 Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh Nielse Buska

Pozměňovací návrh 89
ČL.12, ODST. 1

1. V souladu s postupem uvedeným v 
čl. 15 odst. 2 přijme Komise prováděcí 
opatření. 

1. V souladu s postupem uvedeným v 
čl. 15 odst. 2 a při dodržení 
environmentálních priorit Společenství 
jako například těch ustanovených v 
Rozhodnutí č.2000/60/EHS, ve Směrnici 
75/442/EHS, v Úmluvě OSMAR a v další 
příslušné legislativě Evropského 
společenství a strategiích a vzhledem k cílů 
stanoveným v Kjótském protokolu k 
Úmluvě Spojených národů o klimatických 
změnách, přijme Komise prováděcí 
opatření, pokud jsou dosažena následující 
kritéria: 
(a) s ohledem na výběr energetického 
spotřebiče, na nějž se vztahuje tato 
směrnice: 
(i) energetické spotřebiče představují 
podstatný objem prodeje a obchodu, tj. 
v rozsahu 200 000 jednotek ročně v rámci 
Společenství;
(ii) energetické spotřebiče mají podstatný 
vliv na životní prostředí;
(iii) energetické spotřebiče v sobě mají 
výrazný potenciál pro rozvoj v oblasti 
ochrany životního prostředí, aniž by to 
vyžadovalo nadměrné náklady; 
(iv) energetické spotřebiče nepodléhají 
jiným příslušnému předpisů Společenství, 
ani samoregulaci, jako jsou například 
dobrovolné dohody, pomocí nichž lze 
dosáhnout cílů strategie rychleji nebo 
s menšími náklady než pomocí právně 
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závazných předpisů; kritéria pro výběr mezi 
těmito dvěma přístupy jsou uvedeny 
v příloze VIIa;   
(b) s ohledem na obsah nařízení:
(i) měla by být posuzována celá životnost 
výrobku; 
(ii) použitelnost výrobku z hlediska 
uživatele by neměla být výrazně ovlivněna; 
(iii) zdraví a bezpečnost by neměly být 
nepříznivě ovlivněny;
(iv) na spotřebitele nebude žádný výrazný 
negativní dopad, zvláště co se týče 
dostupnosti a životnosti výrobku;
(v) měl by být brán v úvahu možný dopad 
na malé a střední podniky nebo určité 
produktové skupiny; 
(vi) ustavení požadavků na eko-design by 
v zásadě nemělo mít za následek povinnost 
zavádět speciální technologie u výrobců. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vysvětluje, co je míněno “podstatným objemem prodeje a obchodu” a 
limituje pravomoci udělené Komisi. Dále ctí myšlenku trvale udržitelného rozvoje, tj. zohlednění 
nákladů v hodnocení možné úrovně zlepšení z hlediska dopadu na životní prostředí.  

Pozměňovací návrh Nielse Buska

Pozměňovací návrh 90
ČL.12, ODST. 2

2. Aby se na elektrické spotřebiče 
vztahovalo prováděcí nařízení, měly by 
splňovat následující kritéria: 

2. Evropský parlament by měl být 
pravidelně informován Komisí o přijetí 
prováděcích nařízení dle rozhodnutí rady 
1990/468/ES.

(a)Objem prodejů energetických spotřebičů 
vně Společenství, musí podle posledních 
dostupných údajů dosahovat více než  
200 000 jednotek ročně;
(b)Energetický spotřebič musí mít  
vzhledem k množství uvedenému na trh 
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a/nebo do provozu  podstatný vliv na životní 
prostředí v rámci Společenství, jak je 
specifikováno ve strategických prioritách 
Společenství  v rozhodnutí 1600/2002/ES; 
(c) Energetický spotřebič musí mít značný 
potenciál ke zlepšení dopadu na životní 
prostředí bez nepřiměřeně vysokých 
nákladů. Při rozhodování zda je toto 
kritérium splněno, se použijí tyto 
parametry:
- neexistují příslušné právní předpisy 
Společenství;
- tržní síly nedokáží řešit tento problém;
- velké rozdíly, co se týče vlivu na životní 
prostředí u jednotlivých energetických 
spotřebičů, které jsou dostupné na trhu a 
mají rovnocenné použití.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby byl Evropský Parlament náležitě informován o činnosti Komise v oblasti  
přijímání prováděcích opatření.

Pozměňovací návrh Marie-Noëlle Lienemannové

Pozměňovací návrh 91
ČL.12, ODST. 2, BOD C

(c) energetický spotřebič musí mít značný 
potenciál ke zlepšení dopadu na životní 
prostředí bez nepřiměřeně vysokých 
nákladů. Při rozhodování, zda je toto 
kritérium splněno, se použijí tyto parametry:

(c) energetický spotřebič musí mít značný 
potenciál ke zlepšení dopadu na životní 
prostředí bez nepřiměřeně vysokých 
nákladů. Při rozhodování, zda je toto 
kritérium splněno, se použijí tyto parametry:

- neexistují příslušné právní předpisy 
Společenství;

- neexistují příslušné právní předpisy 
Společenství;

-  tržní síly nedokáží řešit tento problém; -  tržní síly nedokáží řešit tento problém;

- dle názoru Komise, neexistence 
dobrovolného závazku zahrnujícího 
dostatečný počet výrobců s dostatečným 
územním pokrytím Evropského 
společenství, které by předkládalo 
uspokojivé výsledky;
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- velké rozdíly, co se týče vlivu na životní 
prostředí u jednotlivých energetických 
spotřebičů, které jsou dostupné na trhu a 
mají rovnocenné použití.

- velké rozdíly, co se týče vlivu na životní 
prostředí u jednotlivých energetických 
spotřebičů, které jsou dostupné na trhu a 
mají rovnocenné použití.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud Komise navrhne prováděcí opatření pro určitý druh výrobku, ke kterému existuje 
dobrovolný závazek, na Komisi by mělo být požadováno, aby prokázala, že závazek je 
nedostatečný.

Podstatné je,  aby snaha založená na dobrovolných závazcích nebyla zničena na základě 
neoprávněných tvrzení. Záleží proto na Komisi, aby před navržením prováděcího opatření 
dokázala, že dobrovolné závazky jsou neoprávněné. 

Pozměňovací návrh Nielse Buska

Pozměňovací návrh 92
ČL. 12, ODST. 4

4. Při vypracování předlohy prováděcího 
opatření Komise:

4. Prováděcí opatření by měla zahrnovat 
informace uvedené v příloze VII a mělo by 
je předcházet posouzení, které zhodnotí 
dopady na životní prostředí, spotřebitele a 
výrobce, včetně malých a středních podniků 
s ohledem na konkurenceschopnost, 
přístup na trh a náklady a výnosy.

(a) zváží životní cyklus energetického 
spotřebiče;
(b) provede posouzení dopadu 
energetického spotřebiče na životní 
prostředí, spotřebitele a výrobce, včetně 
malých a středních podniků, s ohledem na 
konkurenceschopnost, inovaci, přístup na 
trh a náklady a výnosy
(c) zohlední stávající vnitrostátní právní 
předpisy v oblasti životního prostředí, které 
členské státy považují za relevantní;
(d) provede odpovídající konzultace se 
zástupci zúčastněných stran;
(e) vypracuje odůvodnění předlohy 
prováděcího opatření na základě posouzení 
uvedeného v písmenu b)
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(f) stanoví lhůtu pro provedení, případná 
postupná nebo přechodná opatření nebo 
období, přičemž zohlední zejména možný 
dopad na malé a střední podniky nebo na 
zvláštní skupiny výrobků vyráběných 
hlavně malými a středními podniky.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zahrnuje povinnosti Komise při hodnocení vlivu prováděcího opatření 
v souladu s cíly “souboru lepších opatření”. 

Pozměňovací návrh Nielse Buska

Pozměňovací návrh 93
ČL. 12, ODST. 5

5.Prováděcí opatření musí splňovat 
následující kritéria: 

5. Při předkládání prováděcích opatření 
Komisi používá Komise know-how získané  
při stanovování celoevropských značek

(a) funkčnosti výrobku nebude mít  
negativní dopad na spotřebitele;
(b) zdraví a bezpečnost by neměly být 
nepříznivě ovlivněny;
(c) neexistuje významný negativní dopad na 
spotřebitele, zvláště co se týče cenové 
dostupnosti a nákladů během životního 
cyklu výrobku;
(d)neexistuje žádný negativní dopad na 
konkurence schopnost  výrobců, včetně 
trhů mimo Společenství; 
(e) určení požadavku na ekodesign v zásadě 
nevede k tomu, že výrobci musí převzít 
určitou chráněnou technologii;
(f) nepředstavuje pro výrobce nadměrné 
administrativní zatížení. 

Or. en

Odůvodnění 

Cílem je zajistit, aby bylo použito nejnovějšího know-how (nejnovějších postupů) dostupného v 
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době předkládání předlohy prováděcích opatření.

Pozměňovací návrh Nielse Buska

Pozměňovací návrh 94
ČL.12, ODST. 6

6. Prováděcí opatření stanoví požadavky na 
ekodesign v souladu s přílohou I a/nebo 
přílohou II.

6. Požadavky by měly být formulovány tak, 
aby umožnily i orgánům dohledu nad 
trhem potvrdit, že se energetické spotřebiče 
shodují s požadavky prováděcího opatření. 
Prováděcí opatření by mělo upřesnit, zda je 
možné získat osvědčení na základě 
zkoumání elektrického spotřebiče či na 
základě technické dokumentace. 

Pro vybrané environmentální aspekty 
s podstatným dopadem na životní prostředí 
budou zavedeny zvláštní požadavky na 
ekodesign.

Prováděcí opatření mohou rovněž stanovit, 
že pro určité zvláštní parametry ekodesignu 
uvedené v části 1 přílohy I není nutný 
žádný požadavek na ekodesign.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je prohloubit možnost kontroly pro orgány dohledu nad trhem při zjišťování, zda 
energetický spotřebič splňuje požadavky stanovené v prováděcím opatření.

Pozměňovací návrh Holgera Krahmera

Pozměňovací návrh 95
ČL. 12, ODST. 6

6. Prováděcí opatření stanoví požadavky na 
ekodesign v souladu s přílohou I nebo 
přílohou II.

6. Prováděcí opatření stanoví požadavky na 

ekodesign v souladu s přílohou I nebo 

přílohou II.
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Požadavky vymezené v prováděcích 
opatřeních musí být měřitelné na 
samotném energetickém spotřebiči.
Pro energetický spotřebič ve shodě 
s článkem 12 odst.2 s největším dopadem 
na životní prostředí ve fázi užívání, se 
požadavky dle přílohy I a II zaměřují 
výhradně na snížení spotřeby energie a 
další přednostní aspekty fáze užívání.

Pro vybrané environmentální aspekty s 
podstatným dopadem na životní prostředí 
budou zavedeny zvláštní požadavky na 
ekodesign.

Pro vybrané environmentální aspekty 
s podstatným dopadem na životní prostředí 
budou zavedeny zvláštní požadavky na 
ekodesign.

Prováděcí opatření mohou rovněž stanovit, 
že pro určité zvláštní parametry ekodesignu 
uvedené v části 1 přílohy I není nutný žádný 
požadavek na ekodesign.

Prováděcí opatření mohou rovněž stanovit, 
že pro určité zvláštní parametry ekodesignu 
uvedené v části 1 přílohy I není nutný žádný 
požadavek na ekodesign.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky definované v prováděcím opatření musí být měřitelné přímo na výrobku. Pokud by 
byly požadavky vymezené v jiných oblastech, vznikala by právní nejistota. To by vedlo k tržním 
deformacím a nemohl by být zaručen odpovídající dohled na trhem.

Pozměňovací návrh Petera Lieseho

Pozměňovací návrh 96
ČL. 12, ODST. 6

6.  Prováděcí opatření stanoví požadavky na 
ekodesign v souladu s přílohou I nebo 
přílohou II.

6. Prováděcí opatření stanoví požadavky na 
ekodesign v souladu s přílohou I nebo 
přílohou II, se zaměřením na převládající 
dopady na životní prostředí, měřitelné na 
samotném výrobku.

Pro vybrané environmentální aspekty 
s podstatným dopadem na životní prostředí 
budou zavedeny zvláštní požadavky na 
ekodesign.

Pro vybrané environmentální aspekty 
s podstatným dopadem na životní prostředí 
budou zavedeny zvláštní požadavky na 
ekodesign.
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Prováděcí opatření mohou rovněž stanovit, 
že pro určité zvláštní parametry ekodesignu 
uvedené v části 1 přílohy I není nutný žádný 
požadavek na ekodesign.

Prováděcí opatření mohou rovněž stanovit, 
že pro určité zvláštní parametry ekodesignu 
uvedené v části 1 přílohy I není nutný žádný 
požadavek na ekodesign.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 67 v prvním čtení. Rada pozměnila text přílohy II, a proto je 
nutné text upravit.

Pozměňovací návrh Vittoria Prodiho
Pozměňovací návrh 97

ČLÁNEK 12, ODSTAVEC 7

7. Požadavky jsou formulovány tak, 
aby orgány dohledu nad trhem mohly ověřit 
shodu energetického spotřebiče s požadavky 
prováděcího opatření. Prováděcí opatření 
stanoví, zda ověření shody lze dosáhnout 
přímo na energetickém spotřebiči nebo na 
základě technické dokumentace.

7. Požadavky jsou formulovány tak, 
aby orgány dohledu nad trhem mohly ověřit 
shodu energetického spotřebiče s požadavky 
prováděcího opatření. Prováděcí opatření 
stanoví, zda ověření shody má být dosaženo 
přímo na energetickém spotřebiči nebo 
výjimečně posouzeno na základě technické 
dokumentace.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl zajištěn efektivní průzkum trhu, oprávnění odborníci by měli mít možnost zkoumat shodu 
energetického spotřebiče na výrobku. Oprávnění odborníci by se měli,Pouze výjimečně, spoléhat 
jen na jeho technickou dokumentaci. To by mělo být provedeno za účelem snížení rizika “free-
riders” představujícím na trh výrobek doprovázený falešnou technickou dokumentací, 
nevyhovujícími právním požadavkům. 

Pozměňovací návrh Nielse Buska
Pozměňovací návrh 98

ČL.12, ODST. 8

8. Prováděcí opatření obsahují prvky Škrt
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uvedené v příloze VII. 

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec je již obsažen v pozměňovacích návrzích předkládaných k článku 12

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 99
ČL.13, ODST. 2

2. V přechodném období, během kterého se 
vypracuje první pracovní plán uvedený 
v odstavci 1, však může Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2, podle 
kritérií stanovených v článku 12 a po 
konzultaci s konzultačním fórem přijmout 
prováděcí opatření nejdříve pro ty výrobky, 
které byly v ECCP stanoveny jako výrobky 
s vysokým potenciálem pro nákladově 
efektivní snížení emisí skleníkových plynů. 

2. Během 12-ti měsíců od přijetí rámcového 
rozhodnutí, však Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2, podle 
kritérií stanovených v článku 12 a po 
konzultaci s konzultačním fórem přijme
prováděcí opatření aspoň pro ty výrobky, 
které byly v ECCP stanoveny jako výrobky 
s vysokým potenciálem pro nákladově 
efektivní snížení emisí skleníkových plynů 
(např.: vytápění a ohřev vody,zařízení na 
principu elektromotoru, osvětlení pro 
domácnosti a sektor služeb, domácí 
elektrické přístroje, kancelářské vybavení 
v domácnosti i sektor služeb, spotřební 
elektroniku a vyhřívací, ventilační a 
klimatizační systémy). 
Zvláštní prováděcí opatření, redukující 
okamžité ztráty všech produktů by mělo být 
představeno Komisi do 12-ti měsíců od 
přijetí rámcového nařízení. U výrobků ICT 
by mimorežimní spotřeba měla být obecným 
pravidlem minimalizována v nejvyšší 
technicky možné míře. 
Při obhajování důvodů pro odchýlení se od 
současného návrhu ve výše zmíněných 
oblastech, jakými je například existence 
dobrovolné dohody, jež dosahuje cílů 
strategie rychleji nebo s menšími náklady 
než pomocí právně závazných požadavků,  
by Komise měla formálně obhájit svá 
rozhodnutí ve vztahu k Evropskému 
Parlamentu a Radě. 
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Po konzultacích v Konzultačním Fóru 
v souladu s článkem 14 Komise vezme 
v úvahu celkový environmentální dopad 
výrobků a navrhne pracovní plán pro 
následující tři roky se jmenovitým 
seznamem skupin výrobků, které budou 
považovány za priority pro přijetí 
prováděcích opatření, a předloží tento plán 
Evropskému parlamentu a Radě. Seznam 
skupin výrobků bude schvalován Komisí 
v pravidelných intervalech po konzultacích 
s Výborem, jak je stanoveno v článku 15. 
Každých pět let bude Komise předkládat 
Parlamentu a Radě zprávu o výsledcích 
dosažených v oblasti zavádění prováděcích 
opatření a přijímání nových dobrovolných 
dohod v tomto odvětví. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 59 z prvního čtení je podobný pozměňovacímu návrhu 16 předkládanému 
zpravodajkou. Pozměňovací návrh 59 byl však přesnější a ambicióznější. Po přijetí tohoto rámce 
Evropský parlament předá velký díl zodpovědnosti Komisi. Před přijetím tohoto 'bianco šeku' 
bychom měli Komisi stanovit pravidla, podle kterých bude pracovat v této oblasti.  

Pozměňovací návrh Clauda Turmese
Pozměňovací návrh 100

ČL. 13, ODST. 2

2. V přechodném období, během kterého se 
vypracuje první pracovní plán uvedený 
v odstavci 1, však může Komise v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2, podle 
kritérií stanovených v článku 12 a po 
konzultaci s konzultačním fórem přijmout 
prováděcí opatření nejdříve pro ty výrobky, 
které byly v ECCP stanoveny jako výrobky 
s vysokým potenciálem pro nákladově 
efektivní snížení emisí skleníkových plynů. 

2. V přechodném období, během kterého se 
vypracuje první pracovní plán uvedený 
v odstavci 1, však Komise v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2, podle 
kritérií stanovených v článku 12 a po 
konzultaci s konzultačním fórem přijme 
prováděcí opatření nejdříve pro ty výrobky, 
které byly v ECCP stanoveny jako výrobky 
s vysokým potenciálem pro nákladově 
efektivní snížení emisí skleníkových plynů. 

Zvláštní prováděcí opatření, redukující 
okamžité ztráty všech produktů by mělo být 
představeno Komisi do 12-ti měsíců od 
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přijetí rámcového nařízení. U výrobků ICT 
by mimorežimní spotřeba měla být obecným 
pravidlem minimalizována v nejvyšší 
technicky možné míře. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP 59.

Pozměňovací návrh Chrise Daviese

Pozměňovací návrh 101
ČLÁNEK13 A (nový)

Článek 13 a
Derogace

Tato směrnice nebrání členských zemím 
udržovat nebo zavést v souladu se 
Smlouvou přísnější požadavky na 
ekodesign elektrických spotřebičů s cílem 
dosáhnout vyšší úrovně ochrany životního 
prostředí, zdraví a bezpečnosti 
energetických dodávek. Směrnice 98/34/EC 
se vztahuje na každý takovýto vnitrostátní 
předpis. 

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění toho, aby malé a střední podniky přijaly standardy EU podle specifických okolností 
každé země (např.: klimatické odlišnosti, odlišné regionální priority a podmínky v oblasti 
ochrany životního prostředí) a aby tak bylo dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí 
a zdraví obyvatel v souladu s článkem 95.

Pozměňovací návrh Clauda Turmese

Pozměňovací návrh 102
ČLÁNEK 13 A (nový)

Článek 13a
Derogace

Tato směrnice nebrání členských zemím 
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udržovat nebo zavést v souladu se 
Smlouvou přísnější požadavky na 
ekodesign elektrických spotřebičů s cílem 
dosáhnout vyšší úrovně ochrany životního 
prostředí, zdraví a bezpečnosti 
energetických dodávek. Směrnice 98/34/EC 
se vztahuje na každý takovýto vnitrostátní 
předpis. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je založen pozměňovacím návrhu EP  61 a bodu odůvodnění 20 ze 
společného stanoviska. Tento text připomíná možnost členských států 'jít za hranici’ svých 
závazků, pokud k tomu existují závažné politické důvody  – např.: specifické regionální podmínky 
v oblasti ochrany životního prostředí (např.: výpadky el. proudu, nedostatek vody, vážné 
problémy s kvalitou ovzduší, kontaminace životního prostředí nebo zdraví obyvatel) nebo 
zděděné problémy, atd. Takovýto právní rámec existuje v USA v oblasti požadavků na 
energetické spotřebiče a umožňuje tak jednotlivým státům stanovit si ambicióznější požadavky 
z dobře definovaných politických důvodů. U směrnic typu článku 95 není neobvyklé, že obsahuje 
takovéto podmínky, kdy lze harmonizaci provádět pouze u jednoho typu výrobků.  

Pozměňovací návrh Jonase Sjöstedta

Pozměňovací návrh 103
ČLÁNEK 13 A (nový)

Článek 13 a
Derogace

Tato směrnice neovlivňuje právo členských 
států udržovat nebo zavést v souladu se 
Smlouvou a principem předběžné 
opatrnosti podle potřeby přísnější 
požadavky týkající se výroby, dovozu, 
prodeje a používání elektrických spotřebičů 
s cílem dosáhnout vyšší úrovně ochrany 
životního prostředí, zdraví a bezpečnosti 
energetických dodávek. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je založen pozměňovacím návrhu EP  61 a bodu odůvodnění 20 ze 
společného stanoviska. Tento text připomíná možnost členských států 'jít za hranici’ svých 
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závazků, pokud k tomu existují závažné politické důvody  – např.: specifické regionální podmínky 
v oblasti ochrany životního prostředí (např.: výpadky el. proudu, nedostatek vody, vážné 
problémy s kvalitou ovzduší, kontaminace životního prostředí nebo zdraví obyvatel) nebo 
zděděné problémy, atd. Takovýto právní rámec existuje v USA v oblasti požadavků na 
energetické spotřebiče a umožňuje tak jednotlivým státům stanovit si ambicióznější požadavky 
z dobře definovaných politických důvodů. U směrnic typu článku 95 není neobvyklé, že obsahuje 
takovéto podmínky, kdy lze harmonizaci provádět pouze u jednoho typu výrobků.  

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 104
ČLÁNEK 13 A (nový)

Článek 13a
Samoregulace

Dobrovolné dohody nebo jiná navrhovaná  
samoregulační opatření by měla být 
podrobena kontrole ze strany výboru pro 
eko-design, který by měl vzít do úvahy 
analytické studie při rozhodování o tom, jak 
vhodné jsou tyto nástroje pro dosažení 
požadovaných cílů, včetně úrovně jejich 
ambicí, stanovených cílů a 
předpokládaných způsobů vypracovávání 
zpráv a kontrolních mechanismů, v souladu 
s kritérii stanovenými v příloze VIIa.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 60 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh Kariny Scheeleové

Pozměňovací návrh 105
ČLÁNEK 14

Komise zajistí, že při výkonu svých činností 
zaručí pro každé prováděcí opatření 
vyváženou účast zástupců členských států a 
všech dotčených stran, kterých se tento 
výrobek nebo skupina výrobků týká, jako 

Komise zajistí, že při výkonu svých činností 
zaručí pro každé prováděcí opatření 
vyváženou účast zástupců členských států a 
všech dotčených stran, kterých se tento 
výrobek nebo skupina výrobků týká, jako 
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jsou výrobní odvětví, včetně malých a 
středních podniků a řemeslníků, odborové 
organizace, velkoobchodníci, 
maloobchodníci, dovozci, skupiny 
zabývající se ochranou životního prostředí a 
organizace spotřebitelů. Tyto strany se 
budou setkávat na konzultačním fóru. 
Jednací řád fóra stanoví Komise.

jsou výrobní odvětví, včetně malých a 
středních podniků a řemeslníků, odborové 
organizace, velkoobchodníci, 
maloobchodníci, dovozci, skupiny 
zabývající se ochranou životního prostředí a 
organizace spotřebitelů. Tyto strany se 
budou setkávat na konzultačním fóru. 
Jednací řád fóra stanoví Komise.
Toto Fórum bude zaměřeno zejména na 
definování a revizi prováděcích opatření a 
vyhodnocení samoregulačních opatření. 
Procedurální pravidla tohoto fóra stanoví 
Komise a budou obsahovat ustanovení o 
finanční podpoře účasti relevantních 
občanských skupin a sdružení. 

Pozměňovací návrh Clauda Turmese

Pozměňovací návrh 106
ČLÁNEK 14

Komise zajistí, že při výkonu svých činností 
zaručí pro každé prováděcí opatření 
vyváženou účast zástupců členských států a 
všech dotčených stran, kterých se tento 
výrobek nebo skupina výrobků týká, jako 
jsou výrobní odvětví, včetně malých a 
středních podniků a řemeslníků, odborové 
organizace, velkoobchodníci, 
maloobchodníci, dovozci, skupiny 
zabývající se ochranou životního prostředí a 
organizace spotřebitelů. Tyto strany se 
budou setkávat na konzultačním fóru. 
Jednací řád fóra stanoví Komise.

Komise zajistí, že při výkonu svých činností 
zaručí pro každé prováděcí opatření 
vyváženou účast zástupců členských států a 
všech dotčených stran, kterých se tento 
výrobek nebo skupina výrobků týká, jako 
jsou výrobní odvětví, včetně malých a 
středních podniků a řemeslníků, odborové 
organizace, velkoobchodníci, 
maloobchodníci, dovozci, skupiny 
zabývající se ochranou životního prostředí a 
organizace spotřebitelů. Tyto strany se 
budou setkávat na konzultačním fóru. 
Jednací řád fóra stanoví Komise.
Toto Fórum bude zaměřeno zejména na 
definování a revizi prováděcích opatření a 
vyhodnocení samoregulačních opatření. 
Procedurální pravidla tohoto fóra stanoví 
Komise a budou obsahovat ustanovení o 
finanční podpoře účasti relevantních 
občanských skupin a sdružení. 

Or. en

Odůvodnění
Na základě pozměňovacího návrhu 63.
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Pozměňovací návrh Kariny Scheeleové

Pozměňovací návrh 107
ČLÁNEK 19

Nejpozději do∗… Komise přezkoumá 
účinnost této směrnice a jejích prováděcích 
opatření, práh pro prováděcí opatření, 
mechanismy dohledu nad trhem a případně 
samoregulaci po konzultaci s konzultačním 
fórem uvedeným v článku 14 a případně 
navrhne Evropskému parlamentu a Radě 
úpravu směrnice.

Nejpozději do∗… Komise přezkoumá 
účinnost této směrnice a jejích prováděcích 
opatření, zejména s ohledem na použití 
Nového přístupu, demokratickou 
vyváženost, transparentnost legislativních 
procedur, účinnosti posouzení shody a 
mechanismů dohledu nad trhem, 
environmentální použitelnosti prováděcích 
opatření a případně samoregulací po 
konzultaci s konzultačním fórem uvedeným 
v článku 14 a případně navrhne Evropskému 
parlamentu a Radě úpravu této směrnice, 
přičemž vezme v úvahu budoucí ústavní 
směny ohledně pravomocí při přijímaní 
opatření.
.

Or. en

Pozměňovací návrh Anderse Wijkmana

Pozměňovací návrh 108
ČLÁNEK 19

Nejpozději do∗… Komise přezkoumá 
účinnost této směrnice a jejích prováděcích 
opatření, práh pro prováděcí opatření, 
mechanismy dohledu nad trhem a případně 
samoregulaci po konzultaci s konzultačním 
fórem uvedeným v článku 14 a případně 
navrhne Evropskému parlamentu a Radě 
úpravu směrnice.

Nejpozději do∗… Komise přezkoumá 
účinnost této směrnice a jejích prováděcích 
opatření, práh pro prováděcí opatření, 
mechanismy dohledu nad trhem a případně 
samoregulaci a také možnosti pro rozvoj 
opatření v rámci této směrnice, které  
podporují ”design služeb” (funkční a 
systémové myšlení) oproti ”designu 
výrobků”, zvláště ve smyslu podpory 
dematerializace a úsporného využívání 
zdrojů. Pro tento účel bude Komise 

  
∗ Pět let po přijetí této směrnice.
∗ Pět let po přijetí této směrnice.
∗ Pět let po přijetí této směrnice.
∗ Pět let po přijetí této směrnice.
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minimálně každých 6 měsíců předkládat 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě   
po konzultaci s konzultačním fórem 
uvedeným v článku 14 a případně navrhne 
Evropskému parlamentu a Radě úpravu 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vztahuje k pozměňovacímu návrhu 3 Anderse Wijkmana.

Pozměňovací návrh Petera Liesa, Holgera Krahmera a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 109
PŘÍLOHA I, ČÁST 3

Požadavky na výrobce Škrt
1. S ohledem na environmentální aspekty 
určené v prováděcím opatření jako aspekty, 
které mohou být významným způsobem 
ovlivněny designem výrobku, jsou výrobci 
energetických spotřebičů povinni provést 
na základě reálných předpokladů o běžných 
podmínkách a účelu používání posouzení 
modelu energetického spotřebiče během 
jeho celého životního cyklu.
Na základě tohoto posouzení vytvoří 
výrobci ekologický profil energetického 
spotřebiče. Tento profil je založen na 
vlastnostech výrobku, které mají význam z 
hlediska životního prostředí, a na vstupech 
a výstupech během celého životního cyklu 
výrobku vyjádřených v měřitelných 
fyzikálních veličinách.
2. Výrobce použije toto posouzení 
k vyhodnocení alternativních projekčních 
řešení a vlivu výrobku na životní prostředí 
v porovnání s referenčními hodnotami.
Tyto referenční hodnoty určí Komise 
v prováděcím opatření na základě 
informací získaných během přípravy 
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opatření.
Při výběru určitého projekčního řešení se 
dosáhne přiměřené rovnováhy mezi 
různými environmentálními aspekty 
týkajícími se životního prostředí a mezi 
těmito aspekty a jinými aspekty, jako jsou 
bezpečnost a zdraví, technické požadavky 
na funkčnost, kvalitu, výkonnost a 
ekonomické aspekty, včetně výrobních 
nákladů a prodejnosti, při dodržení všech 
příslušných právních předpisů. 

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament vyškrtl tuto část této přílohy v prvním čtení (pozměňovací návrh 60). 
Požadavek na posouzení modelu energetického spotřebiče během celého životního cyklu vytváří 
neúměrnou zátěž pro výrobce. Plnění tohoto požadavku je navíc obtížné monitorovat ve třetích 
zemích. Místo závazného požadavku pro všechny výrobce by společnosti měly být motivovány 
pobídkami k provádění analýzy životního cyklu energetických spotřebičů.

Pozměňovací návrh Petera Liesa

Pozměňovací návrh 110
PŘÍLOHA II, BOD 1 

1. V technické, ekologické a ekonomické 
analýze se vybere řada reprezentativních 
vzorků dotyčného energetického spotřebiče 
dostupných na trhu a stanoví se technické 
možnosti zlepšení vlivu výrobku na životní 
prostředí, přičemž se přihlíží k ekonomické 
únosnosti těchto možností a dbá se na to, 
aby se předešlo významnému snížení 
použitelnosti nebo účelnosti výrobku pro 
spotřebitele. 

1. V technické, ekologické a ekonomické 
analýze se vybere řada reprezentativních 
vzorků dotyčného energetického spotřebiče 
dostupných na trhu a stanoví se technické 
možnosti zlepšení vlivu výrobku na životní 
prostředí, přičemž se přihlíží k ekonomické 
únosnosti těchto možností a dbá se na to, 
aby se předešlo významnému snížení 
použitelnosti nebo účelnosti výrobku pro 
spotřebitele.  

V rámci technické, ekologické a ekonomické 
analýzy se rovněž s ohledem na zvažované 
aspekty týkající se životního prostředí určí 
nejlépe použitelné výrobky a technologie, 
které jsou dostupné na trhu. 

V rámci technické, ekologické a ekonomické 
analýzy se rovněž s ohledem na zvažované 
aspekty týkající se životního prostředí určí 
nejlépe použitelné výrobky a technologie, 
které jsou dostupné na trhu. 

Při provádění této analýzy (zejména při 
analýze nákladů životního cyklu 
energetických výrobků) a při nastavení 
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požadavků budou používány mezinárodní 
referenční hodnoty. Tím se zajistí, aby 
prahy účinnosti platné v EU byly 
minimálně stejně ambiciózní jako kritéria 
platná na mezinárodní úrovni a na jiných 
trzích. Mezinárodní referenční hodnoty 
zajišťují také, aby data používaná pro 
analýzu byla vědecky ověřená a aby byly 
brány v úvahu existující mezinárodní studie 
o účinnosti a nákladech nejúčinnější 
technologie.

Na základě této analýzy a při zohlednění 
ekonomické a technické proveditelnosti, 
jakož i potenciálu pro zlepšení, se přijmou 
konkrétní opatření za účelem snížení dopadu 
výrobku na životní prostředí. 

Na základě této analýzy a při zohlednění 
ekonomické a technické proveditelnosti, 
jakož i potenciálu pro zlepšení, se přijmou 
konkrétní opatření za účelem minimalizace
dopadu výrobku na životní prostředí. 

Co se týče spotřeby energie při používání, 
stanoví se úroveň energetické účinnosti 
nebo spotřeby tak, aby náklady životního 
cyklu reprezentativních vzorků 
energetických spotřebičů byly pro konečné 
uživatele co nejnižší, přičemž se zohlední 
důsledky na jiné environmentální aspekty. 
Při analýze nákladů životního cyklu se 
používá reálná diskontní sazba podle údajů 
Evropské centrální banky a očekávaná doba 
životnosti energetického spotřebiče; přitom 
je třeba zohlednit souhrn změn kupní ceny 
(vyplývajících ze změn výrobních nákladů) 
a provozních nákladů, které vyplývají 
z různých úrovní jednotlivých možností 
technického zdokonalení, započítaných u 
posuzovaných reprezentativních vzorků 
energetického spotřebiče pro dobu jejich 
životnosti. Do provozních nákladů patří 
především spotřeba energie a náklady na jiné 
zdroje (např. voda nebo prací a čistící 
prostředky). 

Co se týče spotřeby energie při používání, 
stanoví se konkrétní požadavky na 
ekodesign buď pro úroveň nejúčinnějšího 
výrobku dostupného na trhu, nebo při 
nejnižších nákladech životního cyklu tak, 
aby náklady životního cyklu 
reprezentativních vzorků energetických 
spotřebičů byly pro konečné uživatele co 
nejnižší, přičemž se zohlední důsledky na 
jiné environmentální aspekty. Při analýze 
nákladů životního cyklu se používá reálná 
diskontní sazba podle údajů Evropské 
centrální banky a očekávaná doba životnosti 
energetického spotřebiče; přitom je třeba 
zohlednit souhrn změn kupní ceny 
(vyplývajících ze změn výrobních nákladů) 
a provozních nákladů, které vyplývají z 
různých úrovní jednotlivých možností 
technického zdokonalení, započítaných u 
posuzovaných reprezentativních vzorků 
energetického spotřebiče pro dobu jejich 
životnosti. Do provozních nákladů patří 
především spotřeba energie a náklady na jiné 
zdroje (např. voda nebo prací a čistící 
prostředky). 

Provede se analýza citlivosti zahrnující 
relevantní faktory (např. cena energie nebo 
jiných zdrojů, náklady na suroviny nebo 
výrobní náklady, diskontní sazby) a případně 
i externí náklady pro životní prostředí, aby 

Provede se analýza citlivosti zahrnující 
relevantní faktory (např. cena energie nebo 
jiných zdrojů, náklady na suroviny nebo 
výrobní náklady, diskontní sazby) a případně 
i externí náklady pro životní prostředí, aby 
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se zjistilo, zda dojde k významným změnám, 
a zda jsou celkové závěry spolehlivé. Podle 
toho se požadavek upraví. 

se zjistilo, zda dojde k významným změnám, 
a zda jsou celkové závěry spolehlivé. Podle 
toho se požadavek upraví. 

Stejný postup by mohl být použit i pro jiné 
zdroje, např. vodu. 

Stejný postup by mohl být použit i pro jiné 
zdroje, např. vodu.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 67 z prvního čtení. Rada změnila text přílohy II a to je důvod, 
proč je nutné provést uvedené změny textu.  

Pozměňovací návrh Clauda Turmese

Pozměňovací návrh 111
PŘÍLOHA II, BOD 1

1. V technické, ekologické a ekonomické 
analýze se vybere řada reprezentativních 
vzorků dotyčného energetického spotřebiče 
dostupných na trhu a stanoví se technické 
možnosti zlepšení vlivu výrobku na životní 
prostředí, přičemž se přihlíží k ekonomické 
únosnosti těchto možností a dbá se na to, 
aby se předešlo významnému snížení 
použitelnosti nebo účelnosti výrobku pro 
spotřebitele.

1. V technické, ekologické a ekonomické 
analýze se vybere řada reprezentativních 
vzorků dotyčného energetického spotřebiče 
dostupných na trhu a stanoví se technické 
možnosti zlepšení vlivu výrobku na životní 
prostředí, přičemž se přihlíží k ekonomické 
únosnosti těchto možností a dbá se na to, 
aby se předešlo významnému snížení 
použitelnosti nebo účelnosti výrobku pro 
spotřebitele. 

V rámci technické, ekologické a ekonomické 
analýzy se rovněž s ohledem na zvažované 
aspekty týkající se životního prostředí určí 
nejlépe použitelné výrobky a technologie, 
které jsou dostupné na trhu. 

V rámci technické, ekologické a ekonomické 
analýzy se rovněž s ohledem na zvažované 
aspekty týkající se životního prostředí určí 
nejlépe použitelné výrobky a technologie, 
které jsou dostupné na trhu.  
Při provádění této analýzy (zejména při 
analýze nákladů životního cyklu 
energetických výrobků) a při nastavení 
požadavků budou používány mezinárodní 
referenční hodnoty. Tím se zajistí, aby 
prahy účinnosti platné v EU byly 
minimálně stejně ambiciózní jako kritéria 
platná na mezinárodní úrovni a na jiných 
trzích. Mezinárodní referenční hodnoty 
zajišťují také, aby data používaná pro 
analýzu byla vědecky ověřená a aby byly 
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brány v úvahu existující mezinárodní studie 
o účinnosti a nákladech nejúčinnější 
technologie. 

Na základě této analýzy a při zohlednění 
ekonomické a technické proveditelnosti, 
jakož i potenciálu pro zlepšení, se přijmou 
konkrétní opatření za účelem snížení dopadu 
výrobku na životní prostředí. 

Na základě této analýzy a při zohlednění 
ekonomické a technické proveditelnosti, 
jakož i potenciálu pro zlepšení, se přijmou 
konkrétní opatření za účelem minimalizace
dopadu výrobku na životní prostředí. 

Co se týče spotřeby energie při používání, 
stanoví se úroveň energetické účinnosti 
nebo spotřeby tak, aby náklady životního 
cyklu reprezentativních vzorků 
energetických spotřebičů byly pro konečné 
uživatele co nejnižší, přičemž se zohlední 
důsledky na jiné environmentální aspekty. 
Při analýze nákladů životního cyklu se 
používá reálná diskontní sazba podle údajů 
Evropské centrální banky a očekávaná doba 
životnosti energetického spotřebiče; přitom 
je třeba zohlednit souhrn změn kupní ceny 
(vyplývajících ze změn výrobních nákladů) 
a provozních nákladů, které vyplývají 
z různých úrovní jednotlivých možností 
technického zdokonalení, započítaných u 
posuzovaných reprezentativních vzorků 
energetického spotřebiče pro dobu jejich 
životnosti. Do provozních nákladů patří 
především spotřeba energie a náklady na jiné 
zdroje (např. voda nebo prací a čistící 
prostředky).  

Co se týče spotřeby energie při používání, 
stanoví se konkrétní požadavky na 
ekodesign buď pro úroveň nejúčinnějšího 
výrobku dostupného na trhu, nebo při 
nejnižších nákladech životního cyklu tak, 
aby náklady životního cyklu 
reprezentativních vzorků energetických 
spotřebičů byly pro konečné uživatele co 
nejnižší, přičemž se zohlední důsledky na 
jiné environmentální aspekty. Při analýze 
nákladů životního cyklu se používá reálná 
diskontní sazba podle údajů Evropské 
centrální banky a očekávaná doba životnosti 
energetického spotřebiče; přitom je třeba 
zohlednit souhrn změn kupní ceny 
(vyplývajících ze změn výrobních nákladů) 
a provozních nákladů, které vyplývají z 
různých úrovní jednotlivých možností 
technického zdokonalení, započítaných u 
posuzovaných reprezentativních vzorků 
energetického spotřebiče pro dobu jejich 
životnosti. Do provozních nákladů patří 
především spotřeba energie a náklady na jiné 
zdroje (např. voda nebo prací a čistící 
prostředky). 

Při nastavení minimálních standardů 
účinnosti by měla být brána v úvahu také 
hodnota nevyprodukovaných emisí CO2.  
Tuto hodnotu stanoví Komise a bude ji 
pravidelně aktualizovat. Externí náklady 
emisí CO2 mohou být zahrnuty do 
kalkulace celkových nákladů. 
Pro jiné oblasti, než je spotřeba energie při 
používání, které byly vybrány pro prováděcí 
opatření, sestaví nezávislá komise 
odborníků ve spolupráci s výrobci, kteří 
poskytnou příslušná data, referenční 
hodnoty pro daný výrobek. Konkrétní 
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požadavky na ekodesign budou stanoveny 
na úrovni nejlepší dostupné technologie 
nebo na úrovni nejnižších nákladů 
životního cyklu, přičemž budou brány 
v potaz důsledky pro ostatní 
environmentální oblasti.     

Provede se analýza citlivosti zahrnující 
relevantní faktory (např. cena energie nebo 
jiných zdrojů, náklady na suroviny nebo 
výrobní náklady, diskontní sazby) a případně 
i externí náklady pro životní prostředí, aby 
se zjistilo, zda dojde k významným změnám, 
a zda jsou celkové závěry spolehlivé. Podle 
toho se požadavek upraví. 

Provede se analýza citlivosti zahrnující 
relevantní faktory (např. cena energie nebo 
jiných zdrojů, náklady na suroviny nebo 
výrobní náklady, diskontní sazby) a případně 
i externí náklady pro životní prostředí, aby 
se zjistilo, zda dojde k významným změnám, 
a zda jsou celkové závěry spolehlivé. Podle 
toho se požadavek upraví. 

Stejný postup by mohl být použit i pro jiné 
zdroje, např. vodu. 

Stejný postup by mohl být použit i pro jiné 
zdroje, např. vodu. 

Or. en

Odůvodnění

Na základě pozměňovacího návrhu EP 67 tento pozměňovací návrh opětovně zavádí jasné a 
ambiciózní požadavky pro spotřebu energie při používání a spotřebu jiných zdrojů (používá 
termín ‘minimalizace’ místo ‘snížení’ a zavádí použití referenčních hodnot pro nejlepší 
dostupnou technologii na trhu), zavádí odpovídající znění o LLCC a zahrnuje externí náklady 
emisí CO2 do kalkulace.

Pozměňovací návrh Marie-Noëlle Lienemannové

Pozměňovací návrh 112
PŘÍLOHA II, BOD 1, PODOSTAVEC 2

V rámci technické, ekologické a ekonomické 
analýzy se rovněž s ohledem na zvažované 
aspekty týkající se životního prostředí určí 
nejlépe použitelné výrobky a technologie, 
které jsou dostupné na trhu. 

V rámci technické, ekologické a ekonomické 
analýzy se rovněž s ohledem na zvažované 
aspekty týkající se životního prostředí určí 
nejlépe použitelné výrobky a technologie, 
které jsou dostupné na trhu za ekonomicky 
přijatelné náklady.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zavést toto kritérium, aby byla brána v úvahu otázka mezinárodní 
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konkurenceschopnosti, které čelí výrobci v rámci EU.

Pozměňovací návrh Alessandra Foglietty

Pozměňovací návrh 113
PŘÍLOHA IV, BOD 1

1. V této příloze je popsán postup, kterým 
výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, 
který plní povinnosti stanovené v bodu 2 
této přílohy, zajistí a prohlásí, že energetický 
spotřebič splňuje příslušné požadavky 
použitelného prováděcího opatření. 
Prohlášení o shodě se může týkat jednoho 
nebo více výrobků a výrobce musí toto 
prohlášení uschovat. 

1. V této příloze je popsán postup, kterým 
výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, 
který plní povinnosti stanovené v bodu 2 
této přílohy, zajistí a prohlásí, že energetický 
spotřebič splňuje příslušné požadavky 
použitelného prováděcího opatření. 
Prohlášení o shodě se může týkat jednoho 
nebo více výrobků a musí být uloženo
u výrobce na území Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Aby orgány dohledu nad trhem mohly účinněji monitorovat trh, měly by mít pro účely posouzení 
shody výrobku možnost kontrolovat technickou dokumentaci energetického spotřebiče podle 
svého uvážení. K zajištění toho, aby dokumentace byla snadno a rychle dostupná, měla by být 
uložena v sídle výrobce na území Společenství. Z toho vyplývá, že výrobce (jak je definován 
v této směrnici) musí dát k dispozici dokumentaci v okamžiku uvedení výrobku na trh. Tento 
pozměňovací návrh se snaží zamezit pokusům o obcházení této směrnice. 

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Karla-Heinze Florenze

Pozměňovací návrh 114
PŘÍLOHA IV, BOD 1

1. V této příloze je popsán postup, kterým 
výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, 
který plní povinnosti stanovené v bodu 2 
této přílohy, zajistí a prohlásí, že energetický 
spotřebič splňuje příslušné požadavky 
použitelného prováděcího opatření. 
Prohlášení o shodě se může týkat jednoho 
nebo více výrobků a výrobce musí toto 
prohlášení uschovat. 

1. V této příloze je popsán postup, kterým 
výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, 
který plní povinnosti stanovené v bodu 2 
této přílohy, zajistí a prohlásí, že energetický 
spotřebič splňuje příslušné požadavky 
použitelného prováděcího opatření. 
Prohlášení o shodě se může týkat jednoho 
nebo více výrobků a výrobce musí to 
prohlášení uchovávat na území 
Společenství. 
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Pozměňovací návrh Martina Callanana

Pozměňovací návrh 115
PŘÍLOHA IV, BOD 3

3. Výrobce přijme veškerá opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byl výrobek vyráběn 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v části 2 a s požadavky opatření, jež se na 
něj vztahuje. 

3. Výrobce přijme veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby zajistil, že výrobek 
bude nebo je vyráběn v souladu se 
specifikacemi uvedenými v části 2 a 
s požadavky opatření, jež se na něj vztahuje.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že výrobce nese zodpovědnost za to, že 
energetický spotřebič je vyráběn v souladu s právními předpisy Evropské unie. Protože rolí 
obchodních společností je nakupovat dokončené výrobky a prodávat je za nejvýhodnějších 
tržních podmínek, je třeba v textu výslovně zdůraznit povinnost obchodních společností zajistit, 
aby výrobky, které nakupují, byly vyráběny v souladu s požadavky platnými pro energetické 
spotřebiče. Aby mohl být výrobek uveden na trhu EU, musí být navržen a vyráběn v souladu 
platnými požadavky pro energetické spotřebiče.  

Pozměňovací návrh Holgera Krahmera

Pozměňovací návrh 116
PŘÍLOHA IV, BOD 3

3. Výrobce přijme veškerá opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byl výrobek vyráběn 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v části 2 a s požadavky opatření, jež se na 
něj vztahuje.

3. Výrobce přijme veškerá opatření nezbytná 
k tomu, aby zajistil, že výrobek bude nebo je
vyráběn v souladu se specifikacemi 
uvedenými v části 2 a s požadavky opatření, 
jež se na něj vztahuje. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že výrobce nese zodpovědnost za to, že 
energetický spotřebič je vyráběn v souladu s právními předpisy Evropské unie. Protože rolí 
obchodních společností je nakupovat dokončené výrobky a prodávat je za nejvýhodnějších 
tržních podmínek, je třeba v textu výslovně zdůraznit povinnost obchodních společností zajistit, 
aby výrobky, které nakupují, byly vyráběny v souladu s požadavky platnými pro energetické 
spotřebiče. Aby mohl být výrobek uveden na trhu EU, musí být navržen a vyráběn v souladu 
platnými požadavky pro energetické spotřebiče.
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Pozměňovací návrh Petera Liesa

Pozměňovací návrh 117
PŘÍLOHA IV, BOD 3

3. Výrobce přijme veškerá opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byl výrobek vyráběn 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v části 2 a s požadavky opatření, jež se na 
něj vztahuje. 

3. Výrobce přijme veškerá opatření nezbytná 
k tomu, aby zajistil, že výrobek je vyráběn 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v části 2 a s požadavky opatření, jež se na 
něj vztahuje. 

Pozměňovací návrh Vittoria Prodiho

Pozměňovací návrh 118
PŘÍLOHA IV, BOD 3

3. Výrobce přijme veškerá opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byl výrobek vyráběn 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v části 2 a s požadavky opatření, jež se na 
něj vztahuje. 

3. Výrobce přijme veškerá opatření nezbytná 
k tomu, aby zajistil, že výrobek je vyráběn 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v části 2 a s požadavky opatření, jež se na 
něj vztahuje. 

Or. en

Odůvodnění

Výrobce by měl zajistit, aby byl energetický spotřebič vyráběn v souladu s právními předpisy 
EU, zatímco obchodní společnosti, které nakupují dokončené výrobky a prodávají je na 
nejvýhodnějším trhu, by měly zajistit, aby výrobky, které nakupují, byly vyráběny v souladu 
s požadavky stanovenými v právních předpisech EU. Aby mohl být výrobek uveden na trhu EU, 
musí být navržen a vyráběn v souladu příslušnými právními předpisy a požadavky platnými 
v Evropě.    

Pozměňovací návrh Petera Liesa a Holgera Krahmera

Pozměňovací návrh 119
PŘÍLOHA V

Systém řízení pro posuzování shody Škrt
(uvedený v článku 7) 
1. Tato příloha popisuje postup, kterým 
výrobce, který splňuje podmínky uvedené 
v bodu 2 této přílohy, zajistí a prohlásí, že 
energetický spotřebič splňuje požadavky 
použitelného prováděcího opatření. 
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Prohlášení o shodě se může týkat jednoho 
nebo více výrobků a výrobce je musí 
uschovat. 
2. K posouzení shody energetického 
spotřebiče lze použít systém řízení za 
předpokladu, že do něj výrobce začlení 
prvky týkající se životního prostředí 
popsané v bodu 3 této přílohy. 
3. Prvky týkající se životního prostředí u 
systému řízení 
Tento bod popisuje prvky systému řízení a 
postupy, kterými výrobce může prokázat, že 
energetický spotřebič splňuje požadavky 
použitelného prováděcího opatření.
3.1. Ekologicky orientovaná výrobková 
politika 
Výrobce musí prokázat shodu s požadavky 
použitelného prováděcího opatření. 
Výrobce musí být schopen rovněž předložit 
rámec pro určení a přezkum cílů a 
ukazatelů v oblasti vlivu výrobku na životní 
prostředí se zřetelem na zlepšení celkového 
vlivu výrobku na životní prostředí.
Veškerá opatření, která výrobce přijme ke 
zlepšení celkového vlivu energetického 
spotřebiče na životní prostředí a případně 
ke stanovení jeho ekologického profilu, 
vyžaduje-li to prováděcí opatření, 
prostřednictvím konstrukce a úpravou 
výrobního procesu, musí být systematicky a 
řádně dokumentována ve formě písemných 
postupů a pokynů. Tyto postupy a pokyny 
musí zejména obsahovat odpovídající popis: 
- seznamu dokumentů, které je třeba 
vyhotovit k prokázání shody energetického 
spotřebiče a které musí být případně 
dostupné;
- cílů a ukazatelů v oblasti vlivu výrobku na 
životní prostředí a organizační struktury, 
odpovědnosti, řídících pravomocí a 
přidělování zdrojů s ohledem na splnění a 
udržení těchto cílů a ukazatelů;
- kontrol a zkoušek, které je třeba provést 
po dokončení výroby k ověření, zda výrobek 
splňuje ukazatele v oblasti vlivu na životní 
prostředí;
- postupů pro kontrolu a zajištění 
pravidelné aktualizace požadované 
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dokumentace;
- způsobu, kterým se ověřuje začlenění 
prvků týkajících se životního prostředí do 
systému řízení a jejich účinnost.
3.2. Plánování
Výrobce vypracuje a zachovává 
(a) postupy k určení ekologického profilu 
výrobku;
(b) cíle a ukazatele v oblasti vlivu 
výrobku na životní prostředí, které 
zohledňují možnosti technických řešení 
zahrnujících i technické a ekonomické 
požadavky;
(c) program k dosažení těchto cílů.
3.3. Provedení a dokumentace 
3.3.1. Dokumentace k systému řízení musí 
určovat zejména toto:
(a) odpovědnost a pravomoc je určena a 
zdokumentována s cílem zajistit účinně 
ekologicky orientovanou výrobkovou 
politiku a vykazovat její provádění za 
účelem kontroly a zlepšení;
(b) vypracování dokumentů, které označí 
uplatňované techniky kontroly designu, 
ověřování, a používané procesy a 
systematická opatření, která jsou používána 
při projektování výrobku;
(c) výrobce vyhotoví a uchovává údaje, ve 
kterých jsou popsány hlavní 
environmentální prvky systému řízení a 
postupy ke kontrole všech požadovaných 
dokladů.
3.3.2.Dokumentace k energetickému 
spotřebiči stanoví zejména:
(a) obecný popis energetického spotřebiče a 
jeho zamýšlené použití;
(b) výsledky příslušných studií vlivu na 
životní prostředí, které výrobce provedl, 
nebo i odkazy na příslušnou literaturu nebo 
případové studie, které výrobce použil při 
vyhodnocení, dokumentování a určení 
projekčních řešení designu výrobku;
(c) ekologický profil, je-li vyžadován 
prováděcím opatřením;
(d) dokumenty popisující výsledky 
provedených měření požadavků na 
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ekodesign včetně údajů o shodě těchto 
měření s požadavky na ekodesign 
stanovenými v použitelném prováděcím 
opatření;
(e) výrobce vyhotoví specifikaci, která uvádí 
použité normy; nebyly-li použity normy 
uvedené v článku 9, nebo pokud 
harmonizované normy nepokrývají zcela 
požadavky použitelného prováděcího 
opatření, prostředky, které byly použity 
k zajištění shody;
(f) kopie údajů o ekologických aspektech 
designu, které jsou poskytovány v souladu 
s požadavky uvedenými v příloze I části 2.
3.4. Kontroly a opatření k nápravě 
(a) výrobce musí přijmout veškerá opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby byl 
energetický spotřebič vyráběn v souladu se 
specifikacemi designu a s požadavky 
prováděcího opatření, jež se na tento 
výrobek vztahuje;
(b) výrobce vypracuje a uchovává postupy 
ke kontrole a řešení neshody a provede 
změny v dokumentovaných postupech 
vyplývající z opatření k nápravě;
(c) výrobce provede přinejmenším každé tři 
roky úplný interní audit systému řízení 
s ohledem na jeho environmentální prvky.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 74 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh Alessandra Foglietty

Pozměňovací návrh 120
PŘÍLOHA V, BOD 1

1. Tato příloha popisuje postup, kterým 
výrobce, který splňuje podmínky uvedené 
v bodu 2 této přílohy, zajistí a prohlásí, že 
energetický spotřebič splňuje požadavky 
použitelného prováděcího opatření. 
Prohlášení o shodě se může týkat jednoho 
nebo více výrobků a výrobce je musí 

1. Tato příloha popisuje postup, kterým 
výrobce, který splňuje podmínky uvedené 
v bodu 2 této přílohy, zajistí a prohlásí, že 
energetický spotřebič splňuje požadavky 
použitelného prováděcího opatření. 
Prohlášení o shodě se může týkat jednoho 
nebo více výrobků a musí být uloženo u 
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uschovat. výrobce na území Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Aby orgány dohledu nad trhem mohly účinněji monitorovat trh, měly by mít pro účely posouzení 
shody výrobku možnost kontrolovat technickou dokumentaci energetického spotřebiče podle 
svého uvážení. K zajištění toho, aby dokumentace byla snadno a rychle dostupná pro orgány 
dohledu nad trhem, měla by být uložena v sídle výrobce na území Společenství. Z toho vyplývá, 
že výrobce (jak je definován v této směrnici) musí dát k dispozici dokumentaci v okamžiku 
uvedení výrobku na trh. Tento pozměňovací návrh se snaží zamezit obcházení této směrnice.  

Pozměňovací návrh Clauda Turmese

Pozměňovací návrh 121
PŘÍLOHA VII, BOD 3

3. parametry ekodesignu uvedené 
v příloze I části 1, pro něž není nutný žádný 
požadavek na ekodesign;

Škrt

Or. en

Odůvodnění

Nově zavedený odst. 3 je neadekvátní, protože zavádí myšlenku prováděcího nařízení, které 
stanoví, že není nutný žádný požadavek na ekodesign. To je kontraproduktivní, protože 
nemotivuje výrobce zlepšovat kvalitu svých výrobků s odkazem na ustanovení o neexistenci 
požadavků na ekodesign. Takováto formulace vytváří překážku pro inovace a navíc je velmi 
neobvyklé používat v právním dokumentu formulaci, že není nutný  žádný požadavek. Toto 
ustanovení by také vytvářelo překážku k ustavení vnitrostátních požadavků v této oblasti, 
přestože nejsou upravovány na úrovni EU.

Pozměňovací návrh Martina Callanana

Pozměňovací návrh 122
PŘÍLOHA VII, BOD 5

5. normy nebo postupy měření, které se mají 
použít; existují-li harmonizované normy, 
jejichž referenční čísla byla zveřejněna 
odkazem v Úředním věstníku Evropské unie, 
použijí se tyto normy;

5. normy nebo postupy měření, které se mají 
použít; existují-li harmonizované normy, 
které se týkají měření a jejichž referenční 
čísla byla zveřejněna odkazem v Úředním 
věstníku Evropské unie, použijí se tyto 
normy;
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Or. en

Odůvodnění

Harmonizované normy jsou obecně stanoveny na dobrovolné bázi (viz bod odůvodnění 24, 
článek 2odst. 26 a přílohy IV a V). Normy měření by však měly být závazné, aby byly zajištěny 
jednotné podmínky a bylo možné porovnat měření mezi různými energetickými spotřebiči, na něž 
se vztahuje prováděcí opatření.

Pozměňovací návrh Anderse Wijkmana

Pozměňovací návrh 123
PŘÍLOHA VII, BOD 6

6. údaje o posouzení shody podle rozhodnutí 
93/465/EHS 

6. údaje o posouzení shody podle rozhodnutí 
93/465/EHS 

- má-li se použít jiný modul než modul A, 
důvody pro výběr tohoto postupu;

- důvody pro výběr této metody posouzení 
shody; zejména musí být zvažovány 
následující důvody:
a) existující vnitrostátní nebo celoevropské 
právní předpisy v oblasti ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti pro zkoumanou 
skupinu výrobků, které vyžadují nezávislé 
testování třetí stranou 
b) neuspokojivé prohlášení o shodě ze 
strany výrobce nebo použití systému řízení 
k posouzení shody na poli ekodesignu 
c) velikost nebo závažnost dopadu výrobku 
na životní prostředí nebo zlepšení, která je 
třeba přijmout 

- případně kritéria pro schválení nebo 
certifikaci třetích stran;

- případně kritéria pro schválení nebo 
certifikaci třetích stran 

Jsou-li v jiných požadavcích na CE 
stanoveny pro stejný energetický spotřebič 
různé moduly, použije se pro dotyčný 
požadavek modul uvedený v prováděcím 
opatření;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba předložit jasnou definici, včetně nastavení konkrétních kritérií, kdy mají být různé 
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moduly používány. 

Pozměňovací návrh Martina Callanana

Pozměňovací návrh 124
PŘÍLOHA VII, BOD 7 A (nový)

7a. možné jiné ekoznačky než ekoznačka 
Společenství, jak je uvedeno v článku 8 
odst.4, za účelem předpokladu shody těchto 
ekoznaček s podmínkami platnými pro 
ekoznačku Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění otevřenosti a transparentnosti v zájmu odpovídajícího dohledu nad trhem. 

Pozměňovací návrh Holgera Krahmera

Pozměňovací návrh 125
PŘÍLOHA VII, BOD 7 A (nový)

7a. možné jiné ekoznačky než ekoznačka 
Společenství, jak je uvedeno v článku 8 
odst.4, za účelem předpokladu shody těchto 
ekoznaček s podmínkami platnými pro 
ekoznačku Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit otevřenost a transparentnost celého procesu v zájmu odpovídajícího dohledu 
nad trhem.


