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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 25-125

Návrh odporúčania do druhého čítania (PE 353.311v01-00)
Predkladá Frédérique Ries
Rámec pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn energetických spotrebičov a pozmeňujúci 
a doplňujúci smernicu Rady 92/42/EHS a  smernice 96/57/EC a 2000/55/EC  Európskeho 
Parlamentu a Rady

Spoločná pozícia Rady (11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
NÁZOV

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady na 
vytvorenie rámca pre stanovenie 
požiadaviek ekodizajnu energeticky 
náročných výrobkov a pozmeňujúca 
a doplňujúca smernicu Rady H92/42/EHS a 
merníc 96/57/EC and 2000/55/EC 
Európskeho Parlamentu a Rady

(Neovplyvňuje anglickú verziu.)

Or. de
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Odôvodnenie

(Neovplyvňuje anglickú verziu.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
CITÁCIA 1

Vzhľadom na Zmluvu o Európskom 
spoločenstve a menovite článok 95,

Vzhľadom na Zmluvu o Európskom 
spoločenstve a menovite článok 95

Or. en

Odôvodnenie

Návrh založený na článku  95 riskuje obmedzenie vnútroštátnych požiadaviek na životné 
prostredie/ energiu, ktoré chcú byť prísnejšie ako požiadavky EU. Toto je obzvlášť relevantné 
pre nebezpečné látky a dôležitosť regionálnych problémov ako sú šetrenie vody, alebo kvóty 
na zníženie skleníkových plynov podľa záväzkov Kjótskeho protokolu. Ďalej je známe, že 
vnútroštátne iniciatívy ďalej posúvajú kroky EU a tento dôležitý  politický motor by nemal byť 
podceňovaný. Existujú iné prípady politiky výrobkov založené na článku 175, ako je smernica  
1999/32 o obsahu síry v tekutých pohonných látkach, ktorá zosúlaďuje požiadavky obsahu 
síry  pohonných hmotách ale dovoľuje členským štátom, aby stanovili prísnejšie požiadavky, 
ak by tak chceli urobiť.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
CITÁCIA 1

So zreteľom na Zmluvu o Európskom 
spoločenstve a menovite článok 95,

So zreteľom na Zmluvu o Európskom 
spoločenstve a menovite článok 95 a článok 
175,

Or. en

Odôvodnenie

Prvoradým účelom smernice je čo najviac ochraňovať zdravie a životné prostredie, 
podporovať znížené využívanie prírodných zdrojov a energetickú bezpečnosť pomocou 
požiadavky na účinnosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ODÔVODNENIE 1 A (nové)

(1a) Ciele Šiesteho environmentálneho 
akčného programu Spoločenstva sú 
sledované prostredníctvo podpory 
ekologického a trvalouržateľného dizajnu 
výrobkov a formulovaním funkčných 
opatrení na podporu prevencie odpadu, 
napr. stimulovaním trvanlivosti, 
opätovného použitia a recyklovania,   
postupným vyraďovaním istých látok  
materiálov pomocou product-related 
measures.

Or. en

Odôvodnenie

Ciele tejto smernice sú založené na environmentálnej politike Spoločenstva a na tú  je 
potrebné sa vhodne odvolávať. Tento text je založený na cieľoch stanovených v Šiestom 
environmentálnom akčnom program.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ODÔVODNENIE 1 B (nové)

(1b) Šiesty environmentálny akčný program 
Spoločenstva obsahuje záväzky ku krokom 
trvaloudržateľného manažmentu 
a využívania prírodných zdrojov s zámerom 
zabezpečiť, že spotreba zdrojov a s tým 
spojené dôsledky neprevýšia carrying 
kapacitu životného prostredia   
a nepretrhnú prepojenie medzi 
ekonomickým rastom a využitím zdrojov. 
Tieto ciele by mali byť sledované tak, aby 
zohľadňovali prístup životného cyklu ako je 
uplatňovný v Integrovanej politike 
výrobkov a stratégii Spoločenstva pre 
manažment odpadu prostredníctvom 
prioritných krokov vrátane inter alia, 
podpory metód extrakcie a produkcie  na 
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podporu ekologickej účinnosti 
a trvaloudržateľného použitia surovín, 
energie, vody a iných zdrojov. 

Or. en

Odôvodnenie

Ciele tejto smernice sú založené na environmentálnej politike Spoločenstva na tú je potrebné 
sa vhodne odvolávať. Tento text je založený na cieľoch stanovených v Šiestom 
environmentálnom akčnom programe. Súčasná rámcová smernica neodkazuje k žiadnym 
existujúcim cieľom a smerovaniam na ochranu životného prostredia a zdravia. Odkaz na 
Šiesty environmentálny program nie je dostatočný. Stanovenie politických cieľov pre výrobu 
energetických spotrebičov (výrobkov s vysokou energetickou náročnosťou) si vyžaduje jasné 
a presné odkazy na politické ambície berúc do úvahy fakt, že veľa rozhodnutí sa uskutoční pi 
rozhodovaniach v komisiách. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ODÔVODNENIE 1 A (nové)

(1a) Ciele Šiesteho environmentálneho 
akčného programu Spoločenstva sú 
sledované berúc do úvahy  životný cyklus 
ako je použitý v Integrovanej politike 
výrobkov  a stratégii Spoločenstva pre 
manažment odpadu Spoločenstva pre 
manažment odpadu prostredníctvom inter 
alia, podpory ekologického 
atrvaloudržateľného dizajnu výobkov 
a formulovaním operačných opatrení 
poporujúcich znížovnie odpadu, napr. 
stimulovaním trvanlivosti, opätovného 
použitia a recyklovania,   postupným 
vyraďovaním istých látok  a materiálov 
pomocou opatrení o výrobku.  

Or. en

Odôvodnenie

Ciele tejto smernice sú založené na environmentálnej politike Spoločenstva a na tú je 
potrebné sa vhodne odvolávať. Tento text je založený na cieľoch stanovených v Šiestom 
environmentálnom akčnom programe. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ODÔVODNENIE 1 B (nové)

(1b) Šiesty environmentálny akčný program 
Spoločenstva obsahuje záväzky ku krokom 
trvaloudržateľného manažmentu 
a využívania prírodných zdrojov s zámerom 
zabezpečiť, že spotreba zdrojov a s tým 
spojené dôsledky neprevýšia carrying 
kapacitu životného prostredia   
a nepretrhnú prepojenie medzi 
ekonomickým rastom a využitím zdrojov. 
Tieto ciele by mali byť sledované tak, aby 
zohľadňovali prístup životného cyklu ako je 
uplatňovný v Integrovanej politike 
výrobkov a stratégii Spoločenstva pre 
manažment odpadu prostredníctvom 
prioritných krokov vrátane inter alia, 
podpory metód extrakcie a produkcie  na 
podporu ekologickej účinnosti 
a trvaloudržateľného použitia surovín, 
energie, vody a iných zdrojov. 

Or. en

Odôvodnenie

Ciele tejto smernice sú založené na environmentálnej politike Spoločenstva na tú je potrebné 
sa vhodne odvolávať. Tento text je založený na cieľoch stanovených v Šiestom 
environmentálnom akčnom programe. Súčasná rámcová smernica neodkazuje k žiadnym 
existujúcim cieľom a smerovaniam na ochranu životného prostredia a zdravia. Odkaz na 
Šiesty environmentálny program nie je dostatočný. Stanovenie politických cieľov pre výrobu 
energetických spotrebičov (výrobkov s vysokou energetickou náročnosťou) si vyžaduje jasné 
a presné odkazy na politické ambície berúc do úvahy fakt, že veľa rozhodnutí sa uskutoční pi 
rozhodovaniach v komisiách. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ODÔVODNENIE 12

(12) Vytvorenie špecifických požiadavok na 
kvantifikovaný ekodizajn pre niektoré 
výrobky alebo ich environmentálny dopad  
môže byť dôležitý a opodstatnený, na 
minimalizáciu ich environmentálneho 
dopadu. Za naliehavej potreby pripievať 
dosiahnutiu záväzkov v rámci Kjótskeho 
protokolu k Rámcovej konvencii OSN 
o zmene podnebia (UNFCCC), a bez toho, 
aby bol dotknutý inegrovaný prístup 
presadzovaný touto smernicou by mali byť 
tie opatrenia, ktoré majú veľký potenciál na 
znižovanie emisií skleníkových plynov za 
nízkych nákladov uprednostnené. Takéto 
opatrenia môžu takisto prispieť 
trvaloudržateľnému využitiu zdrojov 
a predstavujú hlavný príspevok 
k desaťročnému rámcu programov 
o trvaloudržateľnej výrobe a spotrebe 
odsúhlasenom na Svetovom summite 
o trvaloudržateľnom rozvoji v Johanesburgu 
v septemebri 2002.

(12) Vytvorenie špecifických požiadavok na 
kvantifikovaný ekodizajn pre niektoré 
výrobky alebo ich environmentálny dopad  
môže byť dôležitý a opodstatnený, na 
minimalizáciu ich environmentálneho 
dopadu. Za naliehavej potreby pripievať 
dosiahnutiu záväzkov v rámci Kjótkeho 
protokolu Rámcovej konvencie 
o klimatických zmenách predloženej OSN 
(UNFCCC), a bez toho, aby bol dotknutý 
inegrovaný prístup presadzovaný touto 
smernicou by mali byť tie opatrenia, ktoré 
majú veľký potenciál na znižovanie emisií 
skleníkových plynov za nízkych nákladov 
uprednostnené. Takéto opatrenia môžu 
takisto prispieť trvaloudržateľnému využitiu 
zdrojov a predstavujú hlavný príspevok 
k desaťročnému rámcu programov 
o trvaloudržateľnej výrobe a spotrebe 
odsúhlasenom na Svetovom summite 
o trvaloudržateľnom rozvoji v Johanesburgu 
v septemebri 2002.

Patričná pozornosť by sa mal venovať é 
potencionálnemu environmentálnemu 
úžitku –nielen v oblasti nergetických 
spotrebičov - premene výrobko na služby. 
Mali by sa hľadať opatrenia, koré by 
stimulovalli kroky podnikateľskej komunity 
na začatie posunu týmto smerom. 

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že sa spotrebiče premenia na služby by celkový vklad energie a meteriálov mohol 
byť podstatne zredukovaný v mnohých oblastiach výroby. Existuje mnoho príkladov, 
napríklad lízing televíznej služby alebo prania na miesto zakúpenia televízora a/alebo práčky 
alebo odkazovač,ktorý je nahradený odkazovacou službou atď. Takýmito službami je 
stimulovaná dematerializácia a výrobcovia dostávajú priamy impulz na vytváranie výrobkov, 
ktoré šetria energiu dajú sa ľahko udržiavať a zlepšovať počas dlhého obdobia.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ODÔVODNENIE 12 A (nové)

(12a) Znižovanie spotreby energie je 
dôležitý nástroj európskej environmentálnej 
politiky ako je napríkld stanovená v ECCP 
po konzultáciách s príslušnými stranami, 
ktorých sa to týka.

Or. en

Odôvodnenie

Zmeny a doplnky 18 a 80 v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ODÔVODNENIE 13

(13) Úroveň požiadaviek na ekodizajn by sa 
mala obvykle stanoviť na základe 
technických, ekonomických a ekologických 
analýz. Pružná metóda stanovenia úrovne 
týchto požiadaviek môže uľahčiť rýchle 
zlepšenie ekologického profilu. Pri tejto 
analýze treba konzultovať so 
zainteresovanými stranami, ktoré by mali na 
nej aktívne spolupracovať. Počas týchto 
konzulácií sa môže ukázať, že je nutné tieto 
opatrenia zavádzať postupne alebo že sú 
potrebné prechodné opatrenia. Stanovenie 
dočasných cieľov zvyšuje predvídateľnosť 
politiky, umožňuje prispôsobiť vývojové 
cykly výrobku a uľahčuje zainteresovaným 
stranám dlhodobé plánovanie. 

(13) Úroveň požiadaviek na ekodizajn by sa 
mala obvykle stanoviť na základe 
technických, ekonomických a ekologických 
analýz. Pružná metóda stanovenia úrovne 
týchto požiadaviek môže uľahčiť rýchle 
zlepšenie ekologického profilu. Pri tejto 
analýze treba konzultovať so 
zainteresovanými stranami, ktoré by mali na 
nej aktívne spolupracovať. Počas týchto 
konzulácií sa môže ukázať, že je nutné tieto 
opatrenia zavádzať postupne alebo že sú 
potrebné prechodné opatrenia. Stanovenie 
dočasných cieľov zvyšuje predvídateľnosť 
politiky, umožňuje prispôsobiť vývojové 
cykly výrobku a uľahčuje zainteresovaným 
stranám dlhodobé plánovanie.

Pri analýze ( a hlavne pri analýze nákladov 
životného cyklu) a pri určovaní požiadaviek 
sa vykonáva poovnávanie výkonov 
s medzinárodnými vzťažnými hodnotami. 
Určovanie metód na vytvorenie úrovne 
požiadaviek "dizajnu pre služby" (funkčné 
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a systémové myslenie)  v porovnaní s 
"dizajnom výrobku"by malo by súčasťou 
procesu určovania medzinárodných 
vzťažných hodnôt.  

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že sa spotrebiče premenia na služby by celkový vklad energie a meteriálov mohol 
byť podstatne zredukovaný v mnohých oblastiach výroby. Existuje mnoho príkladov, na 
príklad lízing televíznej služby alebo prania na miesto zakúpenia televízora a/alebo práčky 
alebo odkazovač,ktorý je nahradený odkazovacou službou atď. Takýmito službami je 
stimulovaná dematerializácia a výrobcovia dostávajú priamy impulz na vytváranie výrobkov, 
ktoré šetria energiu dajú sa ľahko udržiavať a zlepšovať počas dlhého obdobia.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ODÔVODNENIE 13 A (nové)

(13a) Krajiny ako Japonsko vytvorili 
ambiciózne metódy ekodizajnu na 
určovanie požiadaviek energetickej 
účinnosti. Pri určovaní špecifických 
požiadaviek n zákade individuálnych 
zavádzacích mechanizmov by Komisia mala 
brať dôsledne do úvahy takéto iniciatívy, 
aby sa zabezpečila budúca 
konkurencieschopnosť európskych 
výrobcov.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21 z prvého čítaia v preformulovanej verzii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
ODÔVODNENIE 13 A (nové)
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(13a) Táto smernica nezabraňuje členským 
štátom v dodržiavaní alebo stanovovaní, 
v súlade o Zmluvou, prísnejších 
požiadaviek na ekodizajnenergetických 
spotrebičov, na dosiahnutie vysokej úrovne 
ochrany životného prostredia, zdravia 
a bzepečnosti energetických zdrojov. 
K akémkoľvek takémuto vnútroštátnemu 
opatreniu sa vzťahuje smernica  98/34/ES.
Ak členské štáty dodržiavajú alebo stanovia 
prísnejšie požiavky na ekodizajn EuPs, 
mala by byť vyvinutá snaha zabezpečiť, 
aby tieto požiadavky neprotirečili 
požiadavkám na ekodizajn rozhodnutým na 
úrovni EU.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe zmeny a doplnku 61 prijatom EP v prvom čítaní, ODÔVODNENIE 20 spoločného 
postoja a  Ries Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17. Hlavným cieľom tejto smernice je 
ochrana životného porstredia.Preto by člensé štáty mali ma príleitosť na doplenenie požiaviek 
tejto smernice s ohľadom na prevládajúce špecifické okolnosti (napr. klimatické rozdiely, 
požaidavky Kj´tskeho protokolu, špecifické ekoloické okolnosti). Príklady smerníc, kde bol 
článok 95doplnený prísnejšími vnútroštátnymi opatreniami sú: smernice 90/314, 93/13, 01/95 
a 94/62.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ODÔVODNENIE 14

(14) Prioritu by mali mať alternatívne 
činnosti ako je samo regulácia priemyslu,kde 
takéto kroky ukutočnia ciele politiky 
rýchlejšie alebo menej nákladným spôsobom 
ako povinné požiadavky. Legislatívne 
opatrenia môžu byť potrebné tam, kde sa 
trhové sily nevyvinú správnym smerom 
alebo dostatočne rýchlo. 

(14) Malo by sa uvažovať  o alternatívnych 
činnostiach ako je samoregulácia priemyslu 
kde takéto kroky zabezpečujú ciele politiky 
rýchlejšie alebo menej nákladným spôsobom 
ako povinné požiadavky. Existujúca alebo 
navrhnutá samoregulácia by mala 
podliehať rovnakej nezávislej analýze, 
skúmaniu relevantnými stranami 
a moniorovaniu ako zavádzace opatrenia. 
Legislatívne optrenia sú potrebné tam, kde 
sa trhové sily nevyvinú správnym smerom 
alebo dostatočne rýchlo. 
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Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
ODÔVODNENIE 14

(14) Prioritu by mali mať alternatívne 
činnosti ako je samo regulácia priemyslu,kde 
takéto kroky ukutočnia ciele politiky 
rýchlejšie alebo menej nákladným spôsobom 
ako povinné požiadavky. Legislatívne 
opatrenia môžu byť potrebné tam, kde sa 
trhové sily nevyvinú správnym smerom 
alebo dostatočne rýchlo.

(14) Malo by sa uvažovať  o alternatívnych 
činnostiach ako je samoregulácia priemyslu 
kde takéto kroky zabezpečujú ciele politiky 
rýchlejšie alebo menej nákladným spôsobom 
ako povinné požiadavky. Existujúca alebo 
navrhnutá samoregulácia by mala 
podliehať rovnakej nezávislej analýze, 
skúmaniu relevantnými stranami 
a moniorovaniu ako zavádzace opatrenia. 
Legislatívne optrenia sú potrebné tam, kde 
sa trhové sily nevyvinú správnym smerom 
alebo dostatočne rýchlo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
ODÔVODNENIE 14

(14) Prioritu by mali mať alternatívne 
činnosti ako je samo regulácia priemyslu,kde 
takéto kroky ukutočnia ciele politiky 
rýchlejšie alebo menej nákladným spôsobom 
ako povinné požiadavky. Legislatívne 
opatrenia môžu byť potrebné tam, kde sa 
trhové sily nevyvinú správnym smerom 
alebo dostatočne rýchlo.

(14) Malo by sa uvažovať  o alternatívnych 
činnostiach ako je samoregulácia priemyslu, 
kde takéto kroky zabezpečujú ciele politiky 
rýchlejšie alebo menej nákladným spôsobom 
ako povinné požiadavky. Existujúca alebo 
navrhnutá samoregulácia by mala 
podliehať rovnakej nezávislej analýze, 
skúmaniu relevantnými stranami 
a moniorovaniu ako zavádzace opatrenia. 
Legislatívne optrenia sú potrebné tam, kde 
sa trhové sily nevyvinú správnym smerom 
alebo dostatočne rýchlo.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
ODÔVODNENIE 15

(15) Samoregulácia vrátane dobovoľných 
dohôd ponúknutých ako jednostrané 
záväzky priemyslu môže zabezpečiť rýchly 
pokrok na základe rýchleho a náklady 
šetriaceho zavádzania a dovoľuje pružné 
a vhodné prispôsobenie sa technickým 
možnostiam a trhovým zvláštnostiam. 

vyškrtnuté

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Martin Callanan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ODÔVODNENIE 20

(20) Pri príprave zavádzacích opatrení by 
mala Komisia tiež patrične brať do úvahy 
existujúcu legilatívu v oblasti životného 
prostredia, najmä čo sa týka toxických látok, 
o ktorých členské štáty indikovali, že by 
mali byť zachované bey toho, aby sa 
redukovali existujúce a oprávnené úrovne 
ochrany v členských štátoch.

(20) Pri príprave zavádzacích opatrení by 
mala Komisia tiež patrične brať do úvahy 
existujúcu legilatívu v oblasti životného 
prostredia, najmä čo sa týka toxických látok.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 95 (4) – (9) Zmluvy o ES vytvárapodmienky na dodržiavanie a stanovovanie prísnejšej 
vnútroštátnej legislatívy. Druhotný zákon nemá vyššiuplnosť ako prvotný zákon. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ODÔVODNENIE 25

(25) Jedna z hlavných úloh zosúladených 
noriem spočíva v pomoci výrobcom 
uplatňovať vykonávacie opatrenia prijaté 

(25) Jedna z hlavných úloh zosúladených 
noriem spočíva v pomoci výrobcom 
uplatňovať vykonávacie opatrenia prijaté 
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podľa tejto smernice. Uvedené normy by 
mohli mať zásadný význam pre stanovenie 
meracích a skúšobných metód. V prípade 
všeobecných požiadaviek na ekodizajn by 
harmonizované normy mohli významne 
prispieť výrobcom, aby sa ne ne orientovali 
pri určovaní ekologického profilu svojho 
výrobku v súlade s požaidavkami 
príslušného vykonávajúceho opatrenia. 
Tieto normy by mali jednoznačne uvádzať 
vzťah medzi ustanoveniami v nich 
obsiahnutými a stanovenými požiadavkami. 
Cieľ harmonizovaných noriem by nemal 
spočívať v stanovení medzných hodnôt
ekologických aspektov. 

podľa tejto smernice. Uvedené normy by 
mohli mať zásadný význam pre stanovenie 
meracích a skúšobných metód. V prípade 
všeobecných požiadaviek na ekodizajn by 
harmonizované normy mali použiť najmä 
tam, kde boli stanovené vzťažné hodnoty 
pre porovnanie. Tieto normy by mali 
jednoznačne uvádzať vzťah medzi 
ustanoveniami v nich obsiahnutými 
a stanovenými požiadavkami. 
Harmonizované normy by nemali byť 
použité na definovanie alebo zmenu úrovne 
ekologického profilu alebo ambície 
zjednotiť ekologické aspekty (napríklad 
stanovením medzných hodnôt).

Or. en

Odôvodnenie

Nemali by sa očakávať harmonizované normy alebo dovoliť rozhodovať alebo zmeniť úroveň 
ekologickej ambície/ profilu mienenej podľa požiadaviek stanovených vo vykonávacích 
opatreniach. Navyše, koloický profil nieje definovaný len medznými hodnotami. Tento 
predmet je širší. Interferencia noriem stanovená pri prípadnej požiadavke na úroveň 
ekologického profilu  definovanej vo vykonávacom opatrení môže byť takisto hrubým výberom 
špecifického meracieho prístupu, napríklad.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karin Scheele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ODÔVODNENIE 28 A (nové)

(28a) Ustanovenia článku 35(2),prvý 
a druhý odsek,Zmluvy o erópskej ústave 
platia pre túto smernicu potom, čo vstúpia 
do platnosti. Potom, čo Zmluva o európskej 
ústave vstúpi do platnosti vstúpia 
doplatnosti vykonávacie opatrenia tak ako 
sú navrhnuté pokiaľ Európsky parlament 
väčšinou svojich členov nebude proti v 
rámci určeného časového obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Zmenené znenie zmeny a doplnku 30. Súvisí to s EnS revíziou 19. Je dôležité vytvoriť ‘spätný’ 
mechanizmus na predídanie delegovania nariadenia z klasického postupu spolupráce na 
postupy jednotlivých komisí Komisie. Článok 35.2 znie: “-Európsky parlament alebo Rada 
ministrov môže rozhodnúť o stiahnutí delegovania; -delegované nariadenie môže vstúpiť do 
platnosti iba vtedy, ak nebola vyslovená námietka Európskym parlamentom alebo Radou 
ministrov v rámci obdobia stanoveného európskym právom alebo rámcovým zákonom. ”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ODÔVODNENIE 28 A (nové)

(28a) Ustanovenia článku 35(2),prvý 
a druhý odsek, Zmluvy o Erópskej ústave 
platia pre túto smernicu potom, čo 
nadobudne platnosť. Ako bolo vopred 
dohodnuté,po nadobudnutíplatnosti 
Zmluvy by malo vstúpiť do platnosti 
vykonávacieopatrenie, ak sa v rámci 
stanoveného časového limitu Európsky 
parlament väčšinou hlasov nevyjadril proti. 

Or. en

Odôvodnenie

Zmenené znenie zmeny a doplnku 30.  Súvisí to s EnS revíziou 19. Je dôležité vytvoriť ‘spätný’ 



AM\557898SK.doc 15/80 PE 353.671v01-00

External translation

SK

mechanizmus na predídanie delegovania nariadenia z klasického postupu spolupráce na 
postupy jednotlivých komisí Komisie. Článok 35.2 znie: “-Európsky parlament alebo Rada 
ministrov môže rozhodnúť o stiahnutí delegovania; -delegované nariadenie môževstúpiť do 
platnosti iba vtedy, ak nbola vyslovená námietka Európskymparlamentom alebo Radou 
ministrov  rámci obdobia stanoveného európskymprávom alebo rámcovým zákonom. ”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ČLÁNOK 1 ODSEK 1

1. Táto smernica vytvára rámec pre určenie 
požiadaviek Spoločenstva na ekodizajn 
energetických spotrebičov s cieľom 
zabezpečiť  voľný pohyb týchto výrobkov 
na vnútornom trhu.

1. Táto smernica vytvára rámec pre určenie 
požiadaviek Spoločenstva na ekodizajn 
energetických spotrebičov s prvoradým 
cieľom na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti, aby sa zabezpečil voľný 
pohyb týchto výrobkov na vnútornom trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ČLÁNOK 2 BOD 6

6) "Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá vyrába EnS 
definovaný podľa tejto smernice a je 
zodpovedná za ich zhodu s touto smernicou 
berúc do úvahy , že sú umiestňované na 
trhu a/alebo sú predmetom služby pod
výrobcovým vlastným menom alebo 
obchodnou značkou alebo slúžia na 
výrobcove vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca tak ako je definovaný 
v prvej vete, akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá umiestni na trh a/ 
alebo prevádzkuje ako službu EnS 
definovaný  podľa tejto smernice je 
považovaná za výrobcu;

6) „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu zodpovednú za zhodu 
EnS s touto smernicou  berúc do úvahy , že 
je  umiestňovaný na trhu pod  jeho vlastným 
menom alebo obchodnou značkou alebo na 
jeho vlastné použitie.
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Or. en

Odôvodnenie

Pôvodná definícia výrobcu nvrhnutá Komisiou bez zmeny Parlamentom. V kombinácii 
s definíciou 'dovozcu' prijatou Parlamentom v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ČLÁNOK 2 BOD 6

6) "Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú
alebo právnickú osobu, ktorá vyrába EnS 
definovaný podľa tejto smernice a je 
zodpovedná za ich zhodu s touto smernicou 
berúc do úvahy , že sú umiestňované na 
trhu a/alebo sú predmetom služby pod
výrobcovým vlastným menom alebo 
obchodnou značkou alebo slúžia na 
výrobcove vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca tak ako je definovaný 
v prvej vete, akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá umiestni na trh a/ 
alebo prevádzkuje ako službu EnS je 
považovaný podľa tejto smernice za 
výrobcu;

6) „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu zodpovednú za návrh 
a výrobu EnS podľa tejto smernice berúc 
do úvahy , že sú umiestňované na trhu 
Spoločenstva a/alebo sú predmetom služby 
pod výrobcovým vlastným menom alebo na 
jeho vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca tak ako je definovaný 
v prvej vete alebo autorizovaný zástupca 
v Spoločenstve, akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá umiestni na trh 
Spoločenstva  EnS podľa tejto smernice je 
považovaný za výrobcu;

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná definícia „výrobcu“ je neúplná a môže spôsobiť voľnobeh. Táto definícia 
zabezpečuje, že  úrady na dohľad nad trhom budú mať vždy kontaktný bod v rámci 
Spoločenstva, ktorý bude zodpovedný za zhodu EnS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Eija-Riitta Korhola a Martin Callanan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
ČLÁNOK 2 BOD 6

6) „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá vyrába EnS 
definovaný podľa tejto smernice a je 
zodpovedná za ich zhodu s touto smernicou 

6) „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá je zodpovedná 
za dizajn EnS a jeho zhodu s touto 
smernicou berúc do úvahy , že sú 
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berúc do úvahy , že sú umiestňované na trhu 
a/alebo sú predmetom služby pod 
výrobcovým vlastným menom alebo 
obchodnou značkou alebo slúžia na 
výrobcove vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca tak ako je definovaný 
v prvej vete, akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá umiestni na trh a/ 
alebo prevádzkuje EnS ako službu je 
považovaná  podľa tejto smernice za 
výrobcu;

umiestňované na trhu a/alebo sú predmetom 
služby pod výrobcovým vlastným menom 
alebo obchodnou značkou alebo slúžia na 
výrobcove vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca  tak ako je definovaný 
v prvej vete alebo jeho oprávnený zástupca 
v rámci Spoločenstva, akákoľvek fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá umiestni na trh 
a/ alebo prevádzkuje EnS ako službu je 
považovaná  podľa tejto smernice za 
výrobcu;

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnej štruktúre priemyselného sveta, navrhnutie výrobku, jeho výroba a umiestnenie na 
trhu sú operácie, ktoré môžu uskutočniť rôzny ekonomický aktéri. Za takých podmienok pri 
súčasnej definícii výrobcu by bolo ťažké identifikovať !právne zodpovednú stranu“ pri 
požiadavkách budúcich vykonávacích opatrení. Pretože dizajn výrobku je hlavný cieľ tejto 
smernice, je potrebné zamerať sa viac na fázu dizajnu výrobného procesu a na tie strany, 
ktoré sú zodpovedné za dizajn výrobku. Preto, je potrebné pozmeniť a doplniť  definíciu 
výrobcu tak, aby sa jasne kombinovala zodpovednosť za dizajn a umiestnenie výrobku na 
trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa znaží objasniť definíciu výrobcov v spoločnom stanovisku 
a stavia na myšlienkach, ktoré sú za zmenami a doplnkami predloženými Parlamentom a 
navrhnutými v prvom čítaní uvedením definície dovozcu a zodpovedností dovozcu. 

Je potrebné uvažovať o dôležitosť tejto zmeny a doplnku v spojitosti so zmenami a doplnkami 
navrhnutými článkom  7 časť 3, ktorý objasňuje povinnosti výrobcu v prípade, že dizajn EnS 
vzniká mimo organizácie výrobcu.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
ČLÁNOK 2 BOD 6

6) „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá vyrába EnS 
definovaný podľa tejto smernice a je
zodpovedná za ich zhodu s touto smernicou 
berúc do úvahy , že sú umiestňované na trhu 
a/alebo sú predmetom služby pod 
výrobcovým vlastným menom alebo 
obchodnou značkou alebo slúžia na 
výrobcove vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca tak ako je definovaný 
v prvej vete, akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá umiestni na trh a/ 
alebo prevádzkuje EnS ako službu je 
považovaná  podľa tejto smernice za 
výrobcu;

6) „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá je zodpovedná 
za dizajn EnS a jeho zhodu s touto 
smernicou berúc do úvahy , že sú 
umiestňované na trhu a/alebo sú predmetom 
služby pod výrobcovým vlastným menom 
alebo obchodnou značkou alebo slúžia na 
výrobcove vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca  v rámci Spoločenstva 
tak ako je definovaný v prvej vete alebo 
jeho oprávnený zástupca, akákoľvek 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
umiestni na trh a/ alebo prevádzkuje EnS 
ako službu je považovaná  podľa tejto 
smernice za výrobcu;

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa znaží objasniť definíciu výrobcov v spoločnom stanovisku 
a stavia na myšlienkach, ktoré sú za zmenami  a doplnkami  predloženými Parlamentom a 
navrhnutými v prvom čítaní uvedením definície dovozcu a zodpovedností dovozcu. 
Je potrebné uvažovať o dôležitosť tejto zmeny a doplnku v spojitosti so zmenami a doplnkami 
navrhnutými článkom  7 časť 3, ktorý objasňuje povinnosti výrobcu v prípade, že dizajn EnS 
vzniká mimo organizácie výrobcu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Åsa Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
ČLÁNOK 2 BOD 6

6) „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá vyrába EnS 
definovaný podľa tejto smernice a je  
zodpovedná za ich zhodu s touto smernicou 
berúc do úvahy , že sú umiestňované na trhu 
a/alebo sú predmetom služby pod 

6) „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá je zodpovedná 
za dizajn  a výrobu EnS definovaný 
a zhodný s touto smernicou  berúc do úvahy 
, že sú umiestňované na spoločnom trhu 
a/alebo sú predmetom služby pod 
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výrobcovým vlastným menom alebo 
obchodnou značkou alebo slúžia na 
výrobcove vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca tak ako je definovaný 
v prvej vete, akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá umiestni na trh a/ 
alebo prevádzkuje EnS ako službu je 
považovaná  podľa tejto smernice za 
výrobcu;
"

výrobcovým vlastným menom alebo 
obchodnou značkou alebo slúžia na 
výrobcove vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca  tak ako je definovaný 
v prvej vete alebo jeho oprávnený zástupca 
v rámci Spoločenstva, akákoľvek fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá umiestni na trh 
a/ alebo prevádzkuje EnS ako službu je 
považovaná  podľa tejto smernice za 
výrobcu;

Or. sv

Odôvodnenie

Súčasná definícia „výrobcu“ je neúplná a môže byť využitá pre podvody. „Sprievodca na 
vykonávanie smerníc založených na novom a globálnom prístupe“ predloženom 
Spoločenstvom uplatňuje definíciu „výrobcu“ , ktorá by mala byť použitá v tejto smernici na 
zabezpečenie lepšej kontroly trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Niels Busk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
ČLÁNOK 2 BOD 6

6. „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá vyrába EnS 
definovaný podľa tejto smernice a je  
zodpovedná za  ich zhodu s touto 
smernicou berúc do úvahy , že sú 
umiestňované na trhu a/alebo sú predmetom 
služby pod výrobcovým vlastným menom 
alebo obchodnou značkou alebo slúžia na 
výrobcove vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca tak ako je definovaný 
v prvej vete, akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá umiestni na trh a/ 
alebo prevádzkuje EnS ako službu je 
považovaná  podľa tejto smernice za 
výrobcu;

6) „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá je zodpovedná 
za  dizajn  a výrobu EnS definovaný touto 
smernicou  berúc do úvahy , že je
umiestňovaný na trhu Spoločenstva a/alebo 
je predmetom služby pod výrobcovým 
vlastným menom alebo obchodnou značkou 
alebo slúžia na výrobcove vlastné použitie. 
V prípade, že neexistuje výrobca  tak ako je 
definovaný v prvej vete alebo jeho 
oprávnený zástupca v rámci Spoločenstva, 
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá umiestni EnS na trh Spoločenstva je 
považovaná  podľa tejto smernice za 
výrobcu;
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Or. en

Odôvodnenie

Súčasná definícia „výrobcu“ je neúplná a môže podnecovať k podvodom. 

„Sprievodca na vykonávanie smerníc založených na novom a globálnom prístupe“ vydanom 
Spoločenstvom uplatňuje definíciu „výrobcu“ , ktorá by mala byť použitá tiež pre návrh EnS 
v záujme správnej kontroly trhu. Táto definícia v tejto smernici na zabezpečenie lepšej 
kontroly trhu. 

„Sprievodca na vykonávanie smerníc založených na novom a globálnom prístupe“ podáva 
definíciu výrobcu, ktorá by mala byť použitá na návrh EnS v záujme správnej kontroly trhu. 
Táto definícia zabezpečuje, že úrady na kontrolu trhu budú mať vždy kontaktné miesto v rámci 
Spoločenstva, ktoré bude zodpovedné za zhodu EnS so smernicou. Prepojenie definície 
výrobcu v návrhu EnS s definíciou, ktorú podáva hore uvedený„Sprievodca vydaný 
Spoločenstvom by rovnako zaistil aj zhodu s inou legislatívou, ktorá sa už uplaťňuje na ten 
istý EnS a ktorá je potencionálne zameraná na vykonávacie opatrenia. 

Tieto zmeny a doplnky spĺňajú zámery stanoviska Európskeho parlamentu prijatého v prvom 
čítaní (viď zmeny a doplnky 36, 48.1a, 50 a 70 záverečnej správy  EP). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
ČLÁNOK 2 BOD 6

6) „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá vyrába EnS 
definovaný podľa tejto smernice a je  
zodpovedná za  ich zhodu s touto smernicou 
berúc do úvahy , že sú umiestňované na trhu 
a/alebo sú predmetom služby pod 
výrobcovým vlastným menom alebo 
obchodnou značkou alebo slúžia na 
výrobcove vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca tak ako je definovaný 
v prvej vete, akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá umiestni na trh a/ 
alebo prevádzkuje EnS ako službu je 
považovaná  podľa tejto smernice za 
výrobcu;

6) „Výrobca" znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá je zodpovedná 
za  dizajn  a výrobu EnS a jeho zhodu s  
touto smernicou  berúc do úvahy , že je
umiestňovaný na trhu a/alebo je predmetom 
služby pod výrobcovým vlastným menom 
alebo obchodnou značkou alebo slúžia na 
výrobcove vlastné použitie. V prípade, že 
neexistuje výrobca v rámci Spoločenstva tak 
ako je definovaný v prvej vete alebo jeho 
oprávnený zástupca, akákoľvek fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá umiestni EnS 
na trh je považovaná  podľa tejto smernice 
za výrobcu;

Or. en
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Odôvodnenie

V súčasnej štruktúre priemyselného sveta, navrhnutie výrobku, jeho výroba a umiestnenie na 
trhu sú operácie, ktoré môžu uskutočniť rôzny ekonomický aktéri. Za takých podmienok pri 
súčasnej definícii výrobcu by bolo ťažké identifikovať !právne zodpovednú stranu“ pri 
požiadavkách budúcich vykonávacích opatrení. Nakoľko dizajn výrobku je hlavný cieľ tejto 
smernice, je potrebné zamerať sa viac na fázu dizajnu výrobného procesu a na tie strany, 
ktoré sú zodpovedné za dizajn výrobku. Preto, je potrebné pozmeniť a doplniť  definíciu 
výrobcu tak, aby sa jasne kombinovala zodpovednosť za dizajn a umiestnenie výrobku na 
trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa znaží objasniť definíciu výrobcov v spoločnom stanovisku 
a stavia na myšlienkach, ktoré sú za zmenami a doplnkami predloženými Parlamentom a 
navrhnutými v prvom čítaní uvedením definície dovozcu a zodpovedností dovozcu. 

Je potrebné uvažovať o dôležitosť tejto zmeny a doplnku v spojitosti so zmenami a doplnkami 
navrhnutými článkom  7 časť 3, ktorý objasňuje povinnosti výrobcu v prípade, že dizajn EnS 
vzniká mimo organizácie výrobcu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
ČLÁNOK 2 BOD 6 A (nový)

6a) “Dovozca” znamená akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú osobu založenú 
v Spoločenstve, ktorá umiestni EnS na trh 
po prvý krát vtedy, keď výrobca nie je 
založený v Spoločenstve a neexistuje 
autorizovaný zástupca;

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zaviesť túto definíciu a spresniť povinnosti dovozcu, aby sa vylúčilo free-
riding  EnS  vyrobeného v tretích krajinách mimo EÚ (i.e. tovar, ktorý je na trhu a obchádza 
povinnosti ekodizajnu zavedené ako výsledok tejto smernice. ) V duchu Nového prístupu 
dovozca by mal byť vždy vždy schopný poskytnúť úradu kontroly trhu  kópiu CE deklarácie o  
zhode a technickej dokumentácii produktu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
ČLÁNOK 2 BOD 18 A (nový)

18a) "Najnižšie náklady životného cyklu" 
znamenajú súčet kúpnej ceny znížených 
prevádzkových nákladov počas reálnej 
životnosti EnS;

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
ČLÁNOK 2 BOD 19 A (nový)

19a) “Vzťažná hodnota výrobného 
ekodizajnu” znamená zohľadnenie 
najlepšej dostupnej technológie1 istého 
ekologického aspektu. Tam, kde je to 
relevantné sa využívajú medzinárodné 
vzťažné hodnoty (aj v zmysle stanovenej  
hraničnej účinnosti a použitých údajov), 
hlavne v prípade energetickej účinnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44 z prvého čítania – zmené a doplnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
ČLÁNOK 2 BOD 19 A (nový)

(19a) Vzťažná hodnota výrobného 
ekodizajnu” znamená zohľadnenie 
najlepšej dostupnej technológie2 istého 

  
1 Ako je použité v smernici  IPPC
2 ako je použité v smernici IPPC 
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ekologického aspektu. Tam, kde je to 
relevantné sa využívajú medzinárodné 
vzťažné hodnoty ( v zmysle stanovenej  
hraničnej účinnosti aj použitých údajov), 
hlavne v prípade energetickej účinnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné vloženie zmeny a doplnku EP 44 s cieľom vytvoriť definíciu termínu „vzťažné 
hodnoty“, použitej v prílohe 1, časť 3 a prílohe II, časť1.

• Na objasnenie definície musí byť výraz ‘situácia v umení ekodizajnu’ nahradený BAT 
„najlepšia dostupná technológia“ 'Situácia v umení tate of the art' má rôzne význami 
v rôznych jazykoch (v angličtine to zanmená najlepší výkon v iných jazykoch to môže 
znamenať priemerný) BAT (ako je použitý v smernici IPPC) vždy implikuje 'v rámci 
hraničných podmienok spoločensekja ekonomickej uskutočniteľnosti alebo 
bezpečnostných požiadaviek’. 

• Medzinárodné vzťažné hodnoty najlešej dostupnej technológie (BAT)by mali byť jasne 
špecifikované. Zavedenie medzinárodných vzťažných hodnôt má dve implikácie:  

a) Usitiť sa, že hranice účinnosti na úrovni EÚ sú aspň tka ambiciózne ako hraničné hodnoty 
existujúce medzinárodne alebo v iných štátoch; 

b) Uistiť sa, že hodnoty a údaje použité pre technicko-ekonomickú analýzu, ktorá sa využíva 
na definovanie najmenších nákladov na životný cyklus, sú možné. Aby sa zabezpečila 
vierohodnosť a spoľahlivosť údajov použitých v energeticko – strojných technologicko-
ekonomických analýzach EÚ, Komisia a zapojený aktéri si musia uvedomiť a zobrať do 
úvahy existujúce medzinárodné štúdie o účinnosti a nákladoch najefektívnejšej dostupnej 
technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese and Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
ČLÁNOK 3

Umiestnenie na trhu a/ alebo 
prevádzkovanie služby 

Kontrola trhu 

1. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia , 
ktoré zabezpečia, že EnS podľa 
vykonávacích opatrení môže byť umiestnený 
na trhu a/ alebo prevádzkovaný ako služba 

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia, ktoré zabezpečia, že EnS podľa 
vykonávacích opatrení alebo dobrovoľných 
dohôd ako o nich hovorí článok 13a môže 
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len vtedy, ak vyhovuje ustanoveniam týchto 
opatrení a má označenie CE podľa článku 
4.

byť umiestnený na trhu a/ alebo 
prevádzkovaný ako služba len vtedy, ak 
vyhovuje ustanoveniam týchto opatrení 
a má označenie CE podľa článku 4.

2. Členské štáty menujú úrady zodpovedné 
za kontrolu trhu. Zabezpečia, aby tieto 
úrady mali a používali potrebné právomoci 
na ustkutočnenie vhodných opatrení, ktoré 
im prináležia podľa tejto smernice. Členské 
štáty definujú úlohy, právomoci 
a organizačné zabezpečenie kompetentných 
úradov, ktoré sú oprávnené:

2. Členské štáty menujú úrady zodpovedné 
za uplatňovanie tejto smernice. Zabezpečia, 
aby tieto úrady mali a vykonávali potrebné 
právomoci na ustkutočnenie vhodných 
opatrení, ktoré im prináležia podľa tejto 
smernice. Členské štáty definujú úlohy, 
právomoci a organizačné zabezpečenie 
kompetentných úradov, ktoré sú oprávnené:

(i) organizovať vhodné kontroly zhody EnS  
v dostatočnom rozsahu a zaviazať výrobcu 
alebo jeho oprávneného zástupcu, aby 
stiahli EnS, ktoré nedodržiavajú 
podmienky z trhu v súlade s článkom 6;

(i) organizovať, aj potom, čo EnS bol 
uvedený na trh, vhodné kontroly o ich 
zhode a zaviazať výrobcu alebo dovozcu,  
aby stiahli z trhu výrobky, ktoré porušujú 
podmienky; 

(ii) požadovať poskytovanie všetkých 
postrebných informácií od strán, ktorých sa 
to týka, tak ako je to špecifikované 
v zavádzacích opatreniach;

(ii) požadovať poskytovanie všetkých 
potrebných informácií od strán, ktorých sa to 
týka, tak ako je to špecifikované zavádzacích 
opatreniach  implementing measures alebo 
dobrovoľných dohodách,

(iii) predložiť vzorky výrobkov na kontrolu 
dodržiavania podmienok.

(iii) predložiť vzorky výrobkov na kontrolu 
dodržiavania podmienok 

3. Členské štáty informujú Komisiu 
o výsledkoch kontroly trhu a tam, kde je to 
vhodné Komisia posunie tieto informácie 
ostatným členským štátom. 

3. Členské štáty informujú Komisiu a tam, 
kde je to vhodné Komisia posunie tieto 
informácie ostatným členským štátom. 

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia a iné zainteresované strany mali 
príležitosť predložiť pozorovania 
o dodržiavaní podmienok kompetentným 
orgánom.

4. Členské štáty zabezpečia , aby 
spotrebitelia a iné zainteresované strany mali 
príležitosť predložiť sťažnosti 
kompetentným úradom o dodržiavaní 
podmienok a kontrlu výrobkov. Členské 
štáty aktívne informujú spotrebiteľov a iné 
zainteresované strany o postupoch,ktoré sú 
na ten účel vytvorené. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
ČLÁNOK 5 ODSEK 2

2. Členské štáty nezakážu, neobmedzia 
alebo nespomalia uvedenie na trh a/ alebo 
prevádzkovanie služby na ich území takého 
EnS, ktorý má označenie CE v súlade 
s článkom 4 o charaktere požiadaviek na 
parametre ekodizajnu ako o nich hovorí 
príloha I, časť 1 podľa ktorej príslušné 
vykonávacie opatrenia zaisťujú, že nie je 
potrebná žiadna požiadavka na ekodizajn.

Vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nový článok 5, odsek 2 je neadekvátny nakoľko uvádza myšlienku vykonávacieho opatrenia 
hovoriac, že nie sú potrebné požiadavky na ekodizajn. Takýto postup je kotraprpoduktívny 
pretože poporuje priemysel v tom,aby nezlepšoval výkon svojich výrobkov vzhľadom na 
neexistenciu požiadaviek. Takýto postup spomaľuje inováciu a je veľmi nezvyčajné stanoviť 
v právnom dokumente, že žiadny výkon nie je potrebný. Takisto by to malo ovplyvniť 
a obmedziť vytvorenie takýchto vnútroštátnych požiadaviek napriek tomu, že nie sú 
upravované na úrovni EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajúPeter Liese a Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
ČLÁNOK 6 ODSEK 5 A (nový)

5a. Tam, kde EnS, ktorý nevyhovuje 
všetkým prílušným požiadavkam 
príslušného vykonávacieho opatrenia je 
označený CE členský štát, ktorého sa to 
týka vykoná vhodné kroky proti výrobcovi 
alebo jeho splnomocnenému zástupcovi , 
ktorý udelil označenie CE, alebo dovozcovi, 
ktorý umiestnil EnS na trh Spoločenstva 
a informuje o tom Komisiu a iné príslušné 
členské štáty.

Or. en
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Odôvodnenie

Znovuvloženie odseku 6 v pôvodného návrhu ako bol uparvený EP v prvom čítaní. (Zmena 
doplnok 50). Je potrebný na boj proti podvodom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
ČLÁNOK 6 ODSEK 6

6. Tam, kde je to oprávnené, členské štáty 
a Komisia vykonajú potrebné opatrenia na 
zabezpečenie dôvernosti informácií 
poskytovaných počas postupu.

6. Tam, kde je to oprávnené, členské štáty 
a Komisia vykonajú potrebné opatrenia na 
zabezpečenie dôvernosti informácií 
poskytovaných počas postupu.!!!

Členské štáty a Komisia informujú 
verejnosť a potvrdených prípadoch 
porušovania podmienok.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50 v prvom čítaní. Postup” menuj a zahanbi” pomáha v boji 
s podvodmi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karin Scheele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
ČLÁNOK 7 ODSEK 2 PODODSEK 1

2. 2. Postupy posudzovania zhody sú 
stanovené vykonávacími opatreniami a 
ponechávajú výrobcom výber medzi 
internou kontrolou dizajnu podľa dodatku IV 
a systémom riadenia stanovenom v dodatku 
V. V riadne odôvodnených prípadoch sa pre 
postup posudzovania zhody zvolí jeden z 
príslušných modulov uvedených v 
rozhodnutí 93/465/EHS, primeraných riziku 
vyplývajúcich z výrobku. 

2. Postupy posudzovania zhody sú stanovené 
vykonávacími opatreniami a ponechávajú 
výrobcom výber medzi internou kontrolou 
dizajnu podľa dodatku IV a systémom 
riadenia stanovenom v dodatku V. V riadne 
odôvodnených prípadoch sa pre postup 
posudzovania zhody zvolí jeden z 
príslušných modulov uvedených v 
rozhodnutí 93/465/EHS, primeraných riziku 
vyplývajúcich z výrobku. 

Postupy posudzovania zhody zabezpečujú, 
že výrobcovia predkladajú vyhlásenia 
o ekologickom profile príslušným úradom 
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v súlade s požiadavkami na ekodizajn 
stanovenými vo vykonávacom opatrení. 
Informácie sú centrálne spracovávané 
a dostupné verejnosti a expertnému 
skúmaniu v užitočnom formáte 
Kvôli tomu musí vykonávacie opatrenie 
špecifikovaž príslušné časti štandardných 
formulárov  a šlenské štáty menujú orgány 
zodpovedné za príjem údajov na 
vnútroštátnej úrovni a/ alebo úrovni 
Spoločenstva. 

Or. en

Odôvodnenie

Znovuzačleňuje funkcie tejto smernice zamerané na  presadzovanie výmeny informácií –
opätovné vloženie starej zmeny a doplnku 75, s niektorými zlepšeniami prebratými zo zmein a 
doplnkvo EP 55/ 76, ktoré hovoria o tom istom probléme.  Táto Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh zavádza spoločné stanovisku Rady ODÔVODNENIE 22 – „Výmena informácií 
o ekologickom profile životného cyklu a dosiahnutí dizajnových riešení by mala byť uľahčená. 
Akumulácia a šírenie vedomostí, ktoré výrobcovia získali pri tvorbe ekodizajnu je jedným 
z najvýraznejších pozitív tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Martin Callanan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
ČLÁNOK 7 ODSEK 2

2. Postupy posudzovania zhody sú stanovené 
vykonávacími opatreniami a ponechávajú 
výrobcom výber medzi internou kontrolou 
dizajnu podľa dodatku IV a systémom 
riadenia stanovenom v dodatku V. V riadne 
odôvodnených prípadoch sa pre postup 
posudzovania zhody zvolí jeden z 
príslušných modulov uvedených v 
rozhodnutí 93/465/EHS, primeraných riziku 
vyplývajúcich z výrobku. 

2. Postupy posudzovania zhody sú stanovené 
vykonávacími opatreniami a ponechávajú 
výrobcom výber medzi internou kontrolou 
dizajnu podľa dodatku IV a systémom 
riadenia stanovenom v dodatku V. V riadne 
odôvodnených prípadoch sa pre postup 
posudzovania zhody zvolí jeden z 
príslušných modulov uvedených v 
rozhodnutí 93/465/EHS, primeraných riziku 
vyplývajúcich z výrobku. 

Ak energetický spotrebič, na ktorý sa 
vzťahujú vykonávacie opatrenia, navrhla 
organizácia, ktorá je registrovaná v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

Ak výrobca EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia , je organizácia , 
ktorá je registrovaná v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
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(ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001 o 
dobrovoľnej účasti organizácií na systéme 
riadenia a auditu z hľadiska ochrany 
životného prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V tejto smernice.

761/2001 z 19. marca 2001 o dobrovoľnej 
účasti organizácií na systéme riadenia a 
auditu z hľadiska ochrany životného 
prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V tejto smernice.

Ak EnS , na ktorý sa vzťahujú vykonávacie 
opatrenia, navrhne organizácia so 
systémomriadenia, ktorý zahŕňa projekčnú 
činnosť a ktorý sa vykonáva podľa 
zosúladených noriem, ktorých čísla boli 
zverejnené v úradnom vestníku EÚ považuje 
sa systém riadenia vyhovujúci požiadavkám 
prílohy V . 

Ak výrobca EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia , je organizácia , 
ktorá je registrovaná v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
761/2001 z 19. marca 2001 o dobrovoľnej 
účasti organizácií na systéme riadenia a 
auditu z hľadiska ochrany životného 
prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, že povinnosť mať EMS (vrátane funkcie dizajnu) rieši priamo výrobca (ktorý je 
zároveň zodpovedný za dizajn výrobku). Požadovať EMS od dizajnera EnS, zatiaľčo skutočné 
požiadavky na výkon výrobku podľa prílohy V rieši výrobca , zťažuje identifikáciu právne 
zodpovedného subjektu a ponecháva priestor pre falšovanie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
ČLÁNOK 7 ODSEK 2

2. Postupy posudzovania zhody sú stanovené 
vykonávacími opatreniami a ponechávajú 
výrobcom výber medzi internou kontrolou 
dizajnu podľa dodatku IV a systémom 
riadenia stanovenom v dodatku V. V riadne 
odôvodnených prípadoch sa pre postup 
posudzovania zhody zvolí jeden z 
príslušných modulov uvedených v 
rozhodnutí 93/465/EHS, primeraných riziku 

2. Postupy posudzovania zhody sú stanovené 
vykonávacími opatreniami a ponechávajú 
výrobcom výber medzi internou kontrolou 
dizajnu podľa dodatku IV a systémom 
riadenia stanovenom v dodatku V. V riadne 
odôvodnených prípadoch sa pre postup 
posudzovania zhody zvolí jeden z 
príslušných modulov uvedených v 
rozhodnutí 93/465/EHS, primeraných riziku 
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vyplývajúcich z výrobku. vyplývajúcich z výrobku. 

Ak energetický spotrebič, na ktorý sa 
vzťahujú vykonávacie opatrenia, navrhla 
organizácia, ktorá je registrovaná v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001 o 
dobrovoľnej účasti organizácií na systéme 
riadenia a auditu z hľadiska ochrany 
životného prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V tejto smernice.

Ak výrobca EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia , je organizácia , 
ktorá je registrovaná v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
761/2001 z 19. marca 2001 o dobrovoľnej 
účasti organizácií na systéme riadenia a 
auditu z hľadiska ochrany životného 
prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V tejto smernice.

Ak EnS , na ktorý sa vzťahujú vykonávacie 
opatrenia, navrhne organizácia so 
systémomriadenia, ktorý zahŕňa projekčnú 
činnosť a ktorý sa vykonáva podľa 
zosúladených noriem, ktorých čísla boli 
zverejnené v úradnom vestníku EÚ považuje 
sa systém riadenia vyhovujúci požiadavkám 
prílohy V .

Ak výrobca EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia , je organizácia , 
ktorá je registrovaná v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
761/2001 z 19. marca 2001 o dobrovoľnej 
účasti organizácií na systéme riadenia a 
auditu z hľadiska ochrany životného 
prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, že povinnosť mať EMS (vrátane funkcie dizajnu) rieši priamo výrobca (ktorý je 
zároveň zodpovedný za dizajn výrobku). Požadovať EMS od dizajnera EnS, zatiaľčo skutočné 
požiadavky na výkon výrobku podľa prílohy V rieši výrobca , zťažuje identifikáciu právne 
zodpovedného subjektu a ponecháva priestor pre free riding.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
ČLÁNOK 7 ODSEK 2

2. Postupy posudzovania zhody sú stanovené 
vykonávacími opatreniami a ponechávajú 
výrobcom výber medzi internou kontrolou 

2. Postupy posudzovania zhody sú stanovené 
vykonávacími opatreniami a ponechávajú 
výrobcom, kde je to vhodné,  výber medzi 
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dizajnu podľa dodatku IV a systémom 
riadenia stanovenom v dodatku V. V riadne 
odôvodnených prípadoch sa pre postup 
posudzovania zhody zvolí jeden z 
príslušných modulov uvedených v 
rozhodnutí 93/465/EHS, primeraných riziku 
vyplývajúcich z výrobku. 

internou kontrolou dizajnu podľa dodatku IV 
a systémom riadenia stanovenom v dodatku 
V. V riadne odôvodnených prípadoch sa pre 
postup posudzovania zhody zvolí jeden z 
príslušných modulov uvedených v 
rozhodnutí 93/465/EHS, primeraných riziku 
vyplývajúcich z výrobku. 

Ak energetický spotrebič, na ktorý sa 
vzťahujú vykonávacie opatrenia, navrhla 
organizácia, ktorá je registrovaná v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001 o 
dobrovoľnej účasti organizácií na systéme 
riadenia a auditu z hľadiska ochrany 
životného prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V tejto smernice.

Ak výrobca EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia , je organizácia , 
ktorá je registrovaná v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
761/2001 z 19. marca 2001 o dobrovoľnej 
účasti organizácií na systéme riadenia a 
auditu z hľadiska ochrany životného 
prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V tejto smernice.

Ak EnS , na ktorý sa vzťahujú vykonávacie 
opatrenia, navrhne organizácia so 
systémomriadenia, ktorý zahŕňa projekčnú 
činnosť a ktorý sa vykonáva podľa 
zosúladených noriem, ktorých čísla boli 
zverejnené v úradnom vestníku EÚ považuje 
sa systém riadenia vyhovujúci požiadavkám 
prílohy V . 

Ak výrobca EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia , je organizácia , 
ktorá je registrovaná v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
761/2001 z 19. marca 2001 o dobrovoľnej 
účasti organizácií na systéme riadenia a 
auditu z hľadiska ochrany životného 
prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V.

Or. en

Odôvodnenie

Ekologické systémy manažmentu(EMS) môžu byť použité len výrobcami,ktorí sú zodpovední 
za funkciu dizajnu. 

Použitie ekologických systémov manažmentu je jednou z dvoch metód hodnotenia zhody 
navrhnutou touto smernicou. Na zabezpečenie správneho používania EMS a účinnú kontrolu 
trhu je dôležité zabezpečiť, aby sa výrobcovia registrovali v EMS a aby funkcia dizajnu bola 
zahrnutá v registrácii. 
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Je dôležité, aby povinnosť mať EMS (vrátane funkcie dizajnu) riešil priamo výrobca )ktorý je 
zodpovedný za dizajn výrobku). Požadovať EMS od dizajnera EnS, zatiaľčo skutočné 
požiadavky na výkon výrobku podľa prílohy V rieši výrobca , zťažuje identifikáciu právne 
zodpovedného subjektu a ponecháva priestor pre podvody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
ČLÁNOK 7 ODSEK 2

2. Postupy posudzovania zhody sú stanovené 
vykonávacími opatreniami a ponechávajú 
výrobcom výber medzi internou kontrolou 
dizajnu podľa dodatku IV a systémom 
riadenia stanovenom v dodatku V. V riadne 
odôvodnených prípadoch sa pre postup 
posudzovania zhody zvolí jeden z 
príslušných modulov uvedených v 
rozhodnutí 93/465/EHS, primeraných riziku
vyplývajúcich z výrobku. 

2. Postupy posudzovania zhody sú stanovené 
vykonávacími opatreniami a ponechávajú 
výrobcom výber medzi internou kontrolou 
dizajnu podľa dodatku IV a systémom 
riadenia stanovenom v dodatku V. V riadne 
odôvodnených prípadoch môže sa pre postup 
posudzovania zhody zvoliť EC typ 
skúmania, vykonávaný notifikovaným 
orgánom vhodným modulom uvedenýcm v 
rozhodnutí 93/465/EHS, 

Ak energetický spotrebič, na ktorý sa 
vzťahujú vykonávacie opatrenia, navrhla 
organizácia, ktorá je registrovaná v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001 o 
dobrovoľnej účasti organizácií na systéme 
riadenia a auditu z hľadiska ochrany 
životného prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V tejto smernice.

Ak  EnS, na ktorý sa vzťahujú vykonávacie 
opatrenia , je vytvorený organizáciou , ktorá 
je registrovaná v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
761/2001 z 19. marca 2001 o dobrovoľnej 
účasti organizácií na systéme riadenia a 
auditu z hľadiska ochrany životného 
prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy IV, časti 2 a 3. 

Ak EnS , na ktorý sa vzťahujú vykonávacie 
opatrenia, navrhne organizácia so systémom 
riadenia, ktorý zahŕňa projekčnú činnosť 
a ktorý sa vykonáva podľa zosúladených 
noriem, ktorých čísla boli zverejnené 
v úradnom vestníku EÚ považuje sa systém 
riadenia vyhovujúci požiadavkám prílohy 

Ak  EnS, na ktorý sa vzťahujú vykonávacie 
opatrenia , je vytvorený organizáciou, ktorej 
systém riadenia zahŕňa projekčnú činnosť , 
ktorá vyhovuje požiadavkám stanoveným 
v prílohe IV, časti 2 a 3 a ktorý je zavedený 
podľa zosúladených noriem, ktorých čísla 
boli zverejnené v úradnom vestníku EÚ 
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V . považuje sa systém riadenia tejto 
organizácie za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V. 

Or. en

Odôvodnenie

Zmeny a doplnky 51 až 75 EP prijaté v prvom čítaní. V prvej časti zmeny a doplnku je možné 
použiť modul B (skúmanie typu podľa ES) v prípadch, kde je to oprávnené podľa prílohy 7, 
bodu 6. EMS tak, ako je tu opísaný nieje dostatočný nástrooj na zabezpečenie plnenia 
výrobných požiadaviek podľa postupov posudzovania zhody. EMS nezabezpečuej ekologické 
zlepšenia, ale namiesto toho zaisťuje organizovaný prístup k ekologickému manažmentu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
ČLÁNOK 7 ODSEK 2

2. Postupy posudzovania zhody sú stanovené 
vykonávacími opatreniami a ponechávajú 
výrobcom výber medzi internou kontrolou 
dizajnu podľa dodatku IV a systémom 
riadenia stanovenom v dodatku V. V riadne 
odôvodnených prípadoch sa pre postup 
posudzovania zhody zvolí jeden z 
príslušných modulov uvedených v 
rozhodnutí 93/465/EHS, primeraných riziku
vyplývajúcich z výrobku. 

2. Postupy posudzovania zhody sú stanovené 
vykonávacími opatreniami a ponechávajú 
výrobcom výber medzi internou kontrolou 
dizajnu podľa dodatku IV a systémom 
riadenia stanovenom v dodatku V. V riadne 
odôvodnených prípadoch môže sa pre postup 
posudzovania zhody zvoliť EC typ 
skúmania, vykonávaný notifikovaným 
orgánom vhodným modulom pre výrobnú 
fázu uvedenou v rozhodnutí 93/465/EHS, 
.

2. Ak energetický spotrebič, na ktorý sa 
vzťahujú vykonávacie opatrenia, navrhla 
organizácia, ktorá je registrovaná v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001 o 
dobrovoľnej účasti organizácií na systéme 
riadenia a auditu z hľadiska ochrany 
životného prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná činnosť, bude 
sa systém riadenia tejto organizácie 
považovať za systém, ktorý vyhovuje 
požiadavkám prílohy V tejto smernice.

2. Ak energetický spotrebič, na ktorý sa 
vzťahujú vykonávacie opatrenia, navrhla 
organizácia, ktorá je registrovaná v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001 o 
dobrovoľnej účasti organizácií na systéme 
riadenia a auditu z hľadiska ochrany 
životného prostredia (EMAS)1 a ak je v tejto 
registrácii zahrnutá projekčná 
činnosť,(ekvivalentná tej, ktorá je  
špecifikovaná v prílohe V, časť 3) bude sa 
systém riadenia tejto organizácie považovať 
za systém, ktorý vyhovuje požiadavkám 
prílohy V tejto smernice.

Ak EnS , na ktorý sa vzťahujú vykonávacie Ak EnS , na ktorý sa vzťahujú vykonávacie 
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opatrenia, navrhne organizácia so systémom 
riadenia, ktorý zahŕňa projekčnú činnosť 
a ktorý sa vykonáva podľa zosúladených 
noriem, ktorých čísla boli zverejnené 
v úradnom vestníku EÚ považuje sa systém 
riadenia vyhovujúci požiadavkám prílohy 
V . 

opatrenia, navrhne organizácia so systémom 
riadenia, ktorý zahŕňa projekčnú 
činnosťekodizajnu (ekvivalentnú tej 
špecifikovenej v prílohe V časť 3) a ktorý sa 
vykonáva podľa zosúladených noriem, 
ktorých čísla boli zverejnené v úradnom 
vestníku EÚ považuje sa systém riadenia 
vyhovujúci požiadavkám prílohy V

Or. en

Odôvodnenie

1) Táto Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje možnosť využiť modul B (skúmanie 
typu podľa ES), čo je kompromis medzi pôvodným zámerom zmeny a doplnku EP 51 
(nenaplnenie modulu B)a spoločným stanoviskom Rady. Bolo by správne a oprávnené použiť 
modul  a špecifické kritériá vytvorené na riešenie ‘náležitého odôvodnenia’ (viď Pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh prílohy VII dole).Nový text vynecháva aj slová „ ... a primeraných 
riziku...“, ktoré obsahujú dokumenty COM a spoločné stanovisko Rady, čo je neadekvátne 
pretože nehovoríme o bezpečnosti životného prostredia.

2) EMS (EMAS alebo iné) nei sú adekvátne nástroje pre postupy hodnotenia zhody výrobkov. 
Opatrenie ,ktorému registrácia EMAS dáva presumpciu zhody podľa prílohy V ak „.funkcia 
dizajnu je v rozsahu tejto registrácie“  nedáva zmysel, pretože nie je jasné, čo je význam tohto 
opatrenia. Funkcia dizajnu nie je definovaná a môže bzť interpretovaná mnohými spôsobmi. 
Davalo by to zmysel iba vtedy, ak by všetky požiadavky podľa prílohy IV týkajúce s postupov 
posudzovnia zhody EnS (vnútorná kontrola dizajnu) boli zakomponované do EMS.  Preto ako 
alternatívu vyškrtnutiu odkazov na prílohu V a iných EMS systémov, akceptované EMS 
systémy ba mali pokrývať kritické  elementy eko dizajnu ako je špecifikované v prílohe V časť 
3.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Eija-Riitta Korhola a Martin Callanan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
ČLÁNOK 7 ODSEK 3

3. Výrobca, alebo jeho splnomocnený 
zástupca, po uvedení EnS  podľa 
vykonávajúcich opatrení na trh alebo jeho 
prevádzkovaní ako službu, uchovajú 
príslušné dokumenty  o vykonaných 
postupoch posudzovania zhody a vydaných 
vyhláseniach  o zhode kvôli kontrole 
členských štátov počas obdobia 10 rokov 

3. Výrobca, alebo jeho splnomocnený 
zástupca, po uvedení EnS  podľa 
vykonávajúcich opatrení na trh alebo jeho 
prevádzkovaní ako službu, uchovajú 
príslušné dokumenty  o vykonaných 
postupoch posudzovania zhody a vydaných 
vyhláseniach  o zhode kvôli kontrole 
členských štátov počas obdobia 10 rokov 
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potom, čo bol posledný EnS vyrobený. potom, čo bol posledný EnS vyrobený. 
Príslušné dokumeny sú sprístupnené do 10 
dňov od doručenia žiadosti kompetentného 
úradu členského štátu.  

Príslušné dokumeny sú sprístupnené do 10 
dňov od doručenia žiadosti kompetentného 
úradu členského štátu. 

Ak sa dizajn EnS podľa vykonávacích 
opatrení produkuje mimo organizáciu 
výrobcu, po uvedení EnS na trh je výrobca 
povinný  naďalej  zabezpečovať požiadavky 
príslušného vykonávajúceho opatrenia 
a uchovať si technickú dokumentáciu.  

Or. en

Odôvodnenie

Keď sa dizajn EnS produkuje v rámci organizácie výrobcu, je výrobca schopný kontrolovať 
výrobu a dostupnosť technickej dokumnetácie v rámci Spoločenstva na dôkaz zhody EnS 
s právnymi požiadavkymi vytvorenými zavádzacími opatreniami. 

V prípadoch, keď subjekt, ktorý v skutočnosti projektuje EnS patrí mimo organizáciu výrobcu 
a nie je založený v Spoločenstve (a teda nepodlieha zákonom Spoločenstva) je 
zodpovednosťou strany, ktorá uvádza výrobok na trh EÚ, aby zabezpečila, že je výrobok 
navrhnutý  podľa príslušného vykonávacieho opatrenia.

Táto Pozmeňujúci a doplňujúci návrh opakuje pôvodný postoj Komisie a ktorý Parlament 
podporil v prvom čítaní.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
ČLÁNOK 7 ODSEK 3

3. Po uvedení EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho 
prevádzkovanie ako službu, výrobca alebo 
jeho splnomocnený zástupca majú  
dokumenty týkajúce sa uskutočnených 
posudzovania zhody a vydaných vyhlásení 
o zhode pripravené na kontrolu po dobu 10 
rokov po tom, čo bol posledný EnS 
vyrobený.

3 Po uvedení EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho 
prevádzkovanie ako službu, výrobca alebo 
jeho splnomocnený zástupca majú  
dokumenty týkajúce sa uskutočnených 
posudzovania zhody a vydaných vyhlásení 
o zhode pripravené na kontrolu po dobu 10 
rokov po tom, čo bol posledný EnS 
vyrobený.

Keď je dizajn EnS, na ktorý sa vzťahuje 
vykonávacie opatrenie, vytvorený mimo 
organizácie výrobcu, výrobca je povinný 
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zabezpečiť, aby boli splnené požiadavky 
platného vykonávacieho opatrenia a aby 
mu bola dostupná  technická dokumentácia 
po tom, čo bude EnS uvedený na trh. 

Príslušné dokumenty sú prístupné do 10 dní 
odo dňa  doručenia žiadosti kompetentného 
úradu členského štátu. 

Príslušné dokumenty sú prístupné do 10 dní 
odo dňa  doručenia žiadosti kompetentného 
úradu členského štátu, a sú prístupné 
výrobcovi v rámci Spoločenstva..

Or. en

Odôvodnenie

V prípadoch, keď subjekt, ktorý v skutočnosti projektuje EnS patrí mimo organizáciu výrobcu 
a nie je založený v Spoločenstve (a teda nepodlieha zákonom Spoločenstva) je 
zodpovednosťou strany, ktorá uvádza výrobok na trh EÚ, aby zabezpečila, že je výrobok 
navrhnutý  podľa príslušného vykonávacieho opatrenia.

Táto Pozmeňujúci a doplňujúci návrh opakuje pôvodný postoj Komisie a ktorý Parlament 
podporil v prvom čítaní.  Aby bolo možné uskutočniť účinný monitoring dokumenty musia byť 
tiež dostupné Spoločenstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
ČLÁNOK 7 ODSEK 3

3. Po uvedení EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho 
prevádzkovanie ako službu, výrobca alebo 
jeho splnomocnený zástupca majú  
dokumenty týkajúce sa uskutočnených 
posudzovania zhody a vydaných vyhlásení 
o zhode pripravené na kontrolu po dobu 10 
rokov po tom, čo bol posledný EnS 
vyrobený.

3. Po uvedení EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho 
prevádzkovanie ako službu, výrobca alebo 
jeho splnomocnený zástupca majú  
dokumenty týkajúce sa uskutočnených 
posudzovania zhody a vydaných vyhlásení 
o zhode pripravené na kontrolu po dobu 10 
rokov po tom, čo bol posledný EnS 
vyrobený.

Keď je dizajn EnS na ktorý sa vzťahuje 
vykonávacie opatrenie vytvorený mimo 
organizácie výrobcu, výrobca je povinný 
zabezpečiť, aby boli splnené požiadavky 
platného vykonávacieho oaptrenia a aby 
mu bola dostupná  technická dokumentácia 
po tom, čo bude EnS uvedený na trh. 

Príslušné dokumenty sú prístupné do 10 dní 
odo dňa  doručenia žiadosti kompetentného 

Príslušné dokumenty sú prístupné do 10 dní 
odo dňa  doručenia žiadosti kompetentného 



AM\557898SK.doc 36/80 PE 353.671v01-00

External translation

SK

úradu členského štátu. úradu členského štátu, a sú prístupné 
výrobcovi v rámci Spoločenstva..

Or. en

Odôvodnenie

Keď sa dizajn EnS produkuje v rámci organizácie výrobcu, je výrobca schopný kontrolovať 
výrobu a dostupnosť technickej dokumnetácie v rámci Spoločenstva na dôkaz zhody EnS 
s právnymi požiadavkymi vytvorenými zavádzacími opatreniami. 

V prípadoch, keď subjekt, ktorý v skutočnosti projektuje EnS patrí mimo organizáciu výrobcu 
a nie je založený v Spoločenstve (a teda nepodlieha zákonom Spoločenstva) je 
zodpovednosťou strany, ktorá uvádza výrobok na trh EÚ, aby zabezpečila, že je výrobok 
navrhnutý  podľa príslušného vykonávacieho opatrenia.

Táto Pozmeňujúci a doplňujúci návrh opakuje pôvodný postoj Komisie a ktorý Parlament 
podporil v prvom čítaní.  

Aby mohli úrady kontroly trhu účinne monitorovať trh, mali by kontrolovať technickú 
dokumentáciu EnS, keď je to náležité za účelom posudzovania zhody produktu. Na 
zabezpečenie toho, aby takáto dokumentácia bola dostupná na požiadanie úradov kontroly 
trhu, by táto dokumentácia mala byť dostupná výrobcovi v Spoločenstve. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alessandro Foglietta

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
ČLÁNOK 7 ODSEK 3

3. Po uvedení EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho 
prevádzkovanie ako službu, výrobca alebo 
jeho splnomocnený zástupca majú  
dokumenty týkajúce sa uskutočnených 
posudzovania zhody a vydaných vyhlásení 
o zhode pripravené na kontrolu po dobu 10 
rokov po tom, čo bol posledný EnS 
vyrobený.

3. Po uvedení EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho 
prevádzkovanie ako službu, výrobca alebo 
jeho splnomocnený zástupca majú  
dokumenty týkajúce sa uskutočnených 
posudzovania zhody a vydaných vyhlásení 
o zhode pripravené na kontrolu po dobu 10 
rokov po tom, čo bol posledný EnS 
vyrobený.

Príslušné dokumenty sú prístupné do 10 dní 
odo dňa  doručenia žiadosti kompetentného 
úradu členského štátu.

. Príslušné dokumenty sú prístupné do 10 dní 
odo dňa  doručenia žiadosti kompetentného 
úradu členského štátu, a sú prístupné 
výrobcovi v rámci Spoločenstva..

Or. en

Odôvodnenie

Aby mohli úrady kontroly trhu účinne monitorovať trh, mali by kontrolovať technickú 
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dokumentáciu EnS, keď je to náležité za účelom posudzovania zhody produktu. Na 
zabezpečenie toho, aby takáto dokumentácia bola dostupná na požiadanie úradov kontroly 
trhu, by táto dokumentácia mala byť dostupná výrobcovi v Spoločenstve. Z toho vyplýva, že 
výrobca(ako je definovaný v tejto smernici) by mal vlastniť dokumentáciu potom, čo je 
výrobok uvedený na trh. Tento postup predstavuje odstrašujúci prostriedok pre podvodníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
ČLÁNOK 7 ODSEK 3

3. Po uvedení EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho 
prevádzkovanie ako službu, výrobca alebo 
jeho splnomocnený zástupca majú  
dokumenty týkajúce sa uskutočnených 
posudzovania zhody a vydaných vyhlásení 
o zhode pripravené na kontrolu po dobu 10 
rokov po tom, čo bol posledný EnS 
vyrobený.

3 Po uvedení EnS, na ktorý sa vzťahujú 
vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho 
prevádzkovanie ako službu, výrobca alebo 
jeho splnomocnený zástupca majú  
dokumenty týkajúce sa uskutočnených 
posudzovania zhody a vydaných vyhlásení 
o zhode pripravené na kontrolu po dobu 10 
rokov po tom, čo bol posledný EnS 
vyrobený.

Príslušné dokumenty sú prístupné do 10 dní 
odo dňa  doručenia žiadosti kompetentného 
úradu členského štátu.

Príslušné dokumenty sú prístupné do 10 dní 
odo dňa  doručenia žiadosti kompetentného 
úradu členského štátu.

Keď výrobca nie je založený v rámci 
Spoločenstva a neexistuje splnomocnený 
zástupca povinnosť zabezpečiť, že EnS 
uvedený na trh alebo prevádzkovaný ako 
služba , na ktorý sa vzťahuje táto smernica 
a platné vykonávacie opatrenie , alebo ak je 
potrebné , abz sa ukončilo porušovanie 
tejto smernice, spočíva na dovozcovi. 
Dovozca je tiež povinný dodržať vyhlásenie 
o zhode a vlastniť technickú 
dokumentáciu.

Or. en

Odôvodnenie

Ak výrobca, alebo jeho splnomocnený zástupca nie je vytvorený v Spoločenstve, je zásadné 
zabezpečiť, aby obchodná spoločnosť dovážajúca výrobok vlastnila príslučnú dokumentáciu 
od výrobcu  spôsobnosťou v tretej krajine, aby bola možná správna kontrola trhu vykonávaná 
kontrolnými úradmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Martin Callanan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
ČLÁNOK 8 ODSEK 4

4. Za účelom presumpcie zhody v zmysle 
tejto smernice, Komisia konajúca podľa 
postupu ako o ňom hovorí článok 15 (2), 
môže rozhodnúť, že aj iné eko- etikety 
spĺňajú ekvivalentné podmienky eko etikiet 
Komisie podľa nariadenia (EK) No 
1980/2000. Predpokladá sa, že EnS, ktorým 
boli udelené takéto eko-etikety spĺňajú 
podmienky požiadaviek na ekodizajn 
príslušného vykonávacieho opatrenia, vtedy, 
keď príslušná eko-etiketa spĺňa tieto 
požiadavky. 

4. Za účelom presumpcie zhody v zmysle 
tejto smernice, Komisia konajúca podľa 
postupu ako o ňom hovorí článok 15 (2) 
a po konzultáciách s poradným fórom, 
môže rozhodnúť, že aj iné eko- etikety 
spĺňajú ekvivalentné podmienky eko etikiet 
Komisie podľa nariadenia (EK) No 
1980/2000. Predpokladá sa, že EnS, ktorým 
boli udelené takéto eko-etikety spĺňajú 
podmienky požiadaviek na ekodizajn 
príslušného vykonávacieho opatrenia, vtedy, 
keď príslušná eko-etiketa spĺňa tieto 
požiadavky. 

Rozhodnutie bude publikované v Úradnom 
vestníku Európskej únie a je špecificky 
spomenuté vo vykonávacom opatrení. 

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie otvoreného a transparentného procesu v záujme správnej kontroly trhu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
ČLÁNOK 8 ODSEK 4

4. Za účelom presumpcie zhody v zmysle 
tejto smernice, Komisia konajúca podľa 
postupu ako o ňom hovorí článok 15 (2), 
môže rozhodnúť, že aj iné eko- etikety 
spĺňajú ekvivalentné podmienky eko etikiet 
Komisie podľa nariadenia (EK) No 
1980/2000. Predpokladá sa, že EnS, ktorým 
boli udelené takéto eko-etikety spĺňajú 
podmienky požiadaviek na ekodizajn 
príslušného vykonávacieho opatrenia, vtedy, 
keď príslušná eko-etiketa spĺňa tieto 
požiadavky.

4. Za účelom presumpcie zhody v zmysle 
tejto smernice, Komisia konajúca podľa 
postupu ako o ňom hovorí článok 15 (2), 
môže rozhodnúť, že aj iné eko- etikety 
spĺňajú ekvivalentné podmienky eko etikiet 
Komisie podľa nariadenia (EK) No 
1980/2000, ak každá z týchto etikiet je 
akceptovaná v rámci územia Európskej 
únie. Predpokladá sa, že EnS, ktorým boli 
udelené takéto eko-etikety spĺňajú 
podmienky požiadaviek na ekodizajn 
príslušného vykonávacieho opatrenia, vtedy, 
keď príslušná eko-etiketa spĺňa tieto 
požiadavky.

Or. fr

Odôvodnenie

Zámerom je zabezpečiť, že je naozaj možné  uplatnenie eko-etikiet,  ktoré môžu spôsobiť 
presumpciu zhody a ktoré sú iné ako etikety Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
ČLÁNOK 9 ODSEK 1

1. Členské štáty, v najväčšej možnej miere, 
zabezpečia, aby boli vykonané vhodné 
opatrenia, ktoré umožnia, aby sa  so 
zainteresovanými stranami rokovalo 
o procese prípravy a monitorovania 
harmonizovaných noriem na vnútroštátnej 
úrovni. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
vykonané vhodné opatrenia, ktoré umožnia, 
aby sa so zainteresovanými stranami 
rokovalo na  vnútroštátnej úrovni o procese 
prípravy a monitorovania harmonizovaných 
noriem. Tieto by mali zahŕňať aktívnu 
podporu a financovanie účasti vhodných 
ovplyvňovateľov zainteresovaných skupín, 
najmä organizácií občianskej spoločnosti 
na vnútroštátnej a európskej úrovni. 

Or. en
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Odôvodnenie

Pôvodná Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP 53 z prvého čítania. Ak sa obhajuje významná 
opora v štandardizácii,  záruky, ktoré sa jej týkajú by mali byť vytvorené na základe 
spolurozhodovania. Z tohot dôvodu by mali byť riešené tieto tri hlavné fázy:
1) vytvorenie madnátu pre štandardizačný orgán (mal by jasne a adekvátne odrážať zamerý 
požiadaviek vykonávacieho opatrenia. 
2) adkvátne zhrnutie záujmov občianskej spoločnosti na EÚ aj vnútroštátnej úrovni 
štandardizačných diskusií počas vypracovávania noriem.
3) postup podrobného skúmania navrhnutej normy (navrhnutej normy pred publikáciou 
organizáciou pre normy a pred zverejnením v Úradnom vestníku ako zosúlaďovacia norma), 
ktorý zahŕňa ovplyvňovateľov (pomocou Konzultačného fóra) a vytvára také mechanizmy, že 
Komisia môže požiadť normovací orgán, aby ako výsledok totho procesu zmenila a doplnila 
špecifické aspekty navrhnutej normy 
4) možnosť pre poslancov reagovať na normu, o ktorej si myslia, že nie je vhodná počas alebo 
po zverejnení tejto normy – existujúce odseky 9.2 a 3. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
ČLÁNOK 9 ODSEK 1

1. Členské štáty, v najväčšej možnej miere, 
zabezpečia, aby boli vykonané vhodné 
opatrenia, ktoré umožnia, aby sa so 
zainteresovanými stranami rokovalo na  
vnútroštátnej úrovni o procese prípravy 
a monitorovania harmonizovaných noriem

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
vykonané vhodné opatrenia, ktoré umožnia, 
aby sa so zainteresovanými stranami 
rokovalo na  vnútroštátnej úrovni o procese 
prípravy a monitorovania harmonizovaných 
noriem. Tieto by mali zahŕňať aktívnu 
podporu a financovanie účasti vhodných 
ovplyvňovateľov zainteresovaných skupín, 
najmä organizácií občianskej spoločnosti 
na vnútroštátnej a európskej úrovni. 

Or. en

Odôvodnenie

Napriek vytvorenie nových štruktúr na zapojenie obhajovania ekologických aspektov na 
úrovni EÚ je úroveň oveľa kritickejšia  v rámci štandardizačných porcesov na vnútroštátnej 
úrovni zostáva bez účasti týchto a iných záujmových skupín čiastočne kvôli nedostatku 
financovania z  vnútroštátnych štandardizačných orgánov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
ČLÁNOK 9 ODSEK 1 A (nový)

1a. Zosúlaďovacie normy nie sú použité na 
definovanie alebo zmenu úrovne 
ekologického profilu alebo úrovne ambície
požiadaviek na ekologické aspekty (na 
príklad stanovení hraničných hodnôt).

Or. en

Odôvodnenie

Zámer spoločného stanoviska Rady je ustanoviť záväzným text úvodného ustanovenia 25 pre 
článok 9. Nemalo by sa očakávať, alebo dovoliť, že zosúlaďovacie normy rozhodujú alebo 
menia úroveň ekologickej ambície/ profilu mienenej požiadavkami stanovenými vo 
vykonávacom opatrení. Ďalej, nielen hraničné hodnoty definujú ekologický profil. Táto oblasť 
je širšia. Je možné, na príklad, že sa objaví interferencia stanovenia noriem  v prípadnej 
úrovni ekologického profilu na základe požiadavky definovanej vykonávacím opatrením pri 
použití špecifickej meracej technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
ČLÁNOK 9 ODSEK 2 A (nový)

2a. Akýkoľvek mandát, ktorý získa 
normovacia organizácia je vypracovaný po 
konzultáciách s poradným fórom. 
Stanovisko poradného fóra sa zohľadňuje. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
ČLÁNOK 9 ODSEK 2 B (nový)

2b. Komisia konzultuje návrh normy 
s poradným fórom predtým ako normovacia 
organizácia prijme akúkoľvek normu.
Táto konzultácia sa týka:
i) kvality a trvalej udrčateľnosti 
navrhovanej normy vzhľadom na 
definovaný ekologický účel
ii) rozhodovacieho procesu v rámci 
normovacej organizácie. Ak by poradné 
fórum navrhlo zmeny a doplnky Komisia 
vyzve, aby podľa nich normovacia 
organizácia zmenila doplnila návrh normy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
ČLÁNOK 9 ODSEK 2 C (nový)

2c. Komisia konzultuje  normu predloženú 
normovacou organizáciou s poradným 
fórom predtým je prijaaté rozhodnutie.
Táto konzultácia sa týka:
i) kvality a trvalej udrčateľnosti 
navrhovanej normy vzhľadom na 
definovaný ekologický účel
ii) rozhodovacieho procesu v rámci 
normovacej organizácie.
Stanovisko poradného fóra sa zohľadňuje. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
ČLÁNOK 9 ODSEK 3

3. Berúc do úvahy toto stanovisko Komisie, 
Komisia rozhodne, či zverejní, nezverejní, 
zverejní s obmedzeniami, ponechá alebo 

3. Berúc do úvahy toto stanovisko Komisie, 
a stanovisko poradného fóra, Komisia 
rozhodne, či zverejní, nezverejní, zverejní 
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stiahne odkazy na príslušné zosúlaďovacie 
normy v Úradnom vestníku Európskej únie. 

s obmedzeniami, ponechá alebo stiahne 
odkazy na príslušné zosúlaďovacie normy  
v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa obhajuje významná opora v štandardizácii,  záruky, ktoré sa jej týkajú by mali byť 
vytvorené na základe spolurozhodovania. Z tohot dôvodu by mali byť riešené tieto tri hlavné 
fázy:
1) vytvorenie madnátu pre štandardizačný orgán (mal by jasne a adekvátne odrážať zamerý 
požiadaviek vykonávacieho opatrenia. 
2) adkvátne zhrnutie záujmov občianskej spoločnosti na EÚ aj vnútroštátnej úrovni 
štandardizačných diskusií počas vypracovávania noriem.
3) postup podrobného skúmania navrhnutej normy (navrhnutej normy pred publikáciou 
organizáciou pre normy a pred zverejnením v Úradnom vestníku ako zosúlaďovacia norma), 
ktorý zahŕňa ovplyvňovateľov (pomocou Konzultačného fóra) a vytvára také mechanizmy, že 
Komisia môže požiadť normovací orgán, aby ako výsledok totho procesu zmenila a doplnila 
špecifické aspekty navrhnutej normy 
4) možnosť pre poslancov reagovať na normu, o ktorej si myslia, že nie je vhodná počas alebo 
po zverejnení tejto normy – existujúce odseky 9.2 a 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
ČLÁNOK 9 ODSEK 3 A (nový)

3a. Aby sa zabezpečila  účinnosťnoriem, 
Komisia uskutočňuje ich priebežné 
hodnotenie vzhľadom na ekologický profil  
(vrátane rozhodovacieho procesu 
v normovacej organizácii) a fungovanie 
konzultácií a pozmeňujúcich postupov. 
Kvôli tomotu Komisia predkladá správu 
Európskemu parlamentu a Rade každé 
parlamentné obdobie a ak je to vhodné 
navrhuje zmeny v rámcovej smernici. .

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
ČLÁNOK 10

Vykonávacie opatrenia môžu požadovať, 
aby výrobcovia, alebo ich splnomocnení 
zástupcovia umiestnili na trh a/ alebo 
prevádzkovali ako službu časti alebo 
súčiastky, ktoré poskytnú výrobcovi EnS 
podľa vykonávacích opatrení príslušné 
informácie o materiálovom zložení
a spotrebe energie, materiálov a/ alebo 
zdrojov týchto častí a súčiastok. 

Vykonávacie opatrenia môžu požadovať, 
aby výrobcovia, alebo ich splnomocnení 
zástupcovia umiestnili na trh a/ alebo 
prevádzkovali ako službu časti alebo 
súčiastky, ktoré poskytnú výrobcovi EnS 
podľa vykonávacích opatrení príslušné 
informácie o materiálovom zložení 
a spotrebe zdrojov týchto častí a súčiastok 
počas používania.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „zdroje“ zahŕňa energiu a materiály. Základ a predpoklad pre dosiahnutie cieľov 
smernice sú porovnateľné údaje eko profilov. Ale bez špecifikovania zmeny a doplnku „počas 
používania“ nie je možné dosiahnuť porovnateľnosť údajov v súlade s cieľmi smernice. 
Súčasné znenie necháva priestor pre rôzne interpretácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karin Scheele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
ČLÁNOK 11

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
uskutočnené  vhodné opatrenia na podporu 
úradov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie 
tejto smernice a vzájomnú kooperáciu 
a poskytovanie informácií medzi sebou 
a Komisiou potrebných na zabezpečenie 
fungovania tejto smernice a najmä 
napomáhajúcich vykonávaniu článku 6.  

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli
uskutočnené  vhodné opatrenia na podporu 
úradov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie 
tejto smernice a vzájomnú kooperáciu 
a poskytovanie informácií medzi sebou 
a Komisiou potrebných na zabezpečenie 
fungovania tejto smernice a najmä 
napomáhajúcich vykonávaniu článku 6.  

Členské štáty zabezpečia, že výrobcovia 
predložia príslušným úradom vyhlásenia 
o ekologických profiloch v súlade 
s požiadavkami eko dizajnu stanovenými vo 
vykonávacom opatrení.  Informácia je 
centrálne spracovaná a dostupná pre 
verejnosť a expertné skúmanie 
v použiteľnom formáte. 
Kvôli tomuto sú vo vykonávacom opatrení 
presne stanovené štandardné formuláre pre 
správu o príslušných elementoch a členské 
štáty menujú orgány zodpovedné za 
zbieranie a spracovanie údajov na 
vnútroštátnej úrovni a/ alebo úrovni 
Spoločenstva.  

Administratívna spolupráca a výmena 
informácií čo najviac využíva elektronické 
prostriedky komunikácie a môže byť 
podporovaná príslušnými programami 
Spoločenstva. 

Administratívna spolupráca a výmena 
informácií čo najviac využíva elektronické 
prostriedky komunikácie a môže byť 
podporovaná príslušnými programami 
Spoločenstva.

Členské štáty informujú Komisiu o úradoch 
zoodpovedných za túto smernicu. 

Členské štáty informujú Komisiu o úradoch 
zoodpovedných za túto smernicu.

2. Presný charakter a štruktúra výmeny 
informácií medzi Komisiou a členskými 
štátmi sú rozhodnuté podľa postupu ako 
o ňom hovorí článok 15(2).

2. Presný charakter a štruktúra výmeny 
informácií medzi Komisiou a členskými 
štátmi sú rozhodnuté podľa postupu ako 
o ňom hovorí článok 15(2).

3. Komisia uskutoční vhodné opatrenia na 
podporu a zlepšenie spolupráce medzi 
členskými štátmi ako o nich hovorí tento 
článok. 

3. Komisia uskutoční vhodné opatrenia na 
podporu a zlepšenie spolupráce medzi 
členskými štátmi ako o nich hovorí tento 
článok. 
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3a. Na vytvorenie siete na podporu 
energetickej účinnosti sú  vyčlenené 
špeciálne finančné prostriedky.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovne vkladá presadzovanie výmeny informácií ako funkciu tejto smernice a vytvorenie 
siete na podporu energetickej účinnosti podľa zmeny a doplnku EP 55 a 76 (s niektorými 
zlepšeniami prevzatými zo zmeny a doplnku 75, ktorý hovorí o tom istom probléme.) Táto 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza ODÔVODNENIE 22 spoločného stanoviska  Rady –
„Výmena informácií o ekologickom výkone životného cyklu a o dosahovaní dizajnových 
riešení by mala byť uľahčená. Akumulácia a šírenie vedomostí produkovaných ekodizajnom je 
jedným z najvýraznejších pozitív tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
ČLÁNOK 11 ODSEK 1

Členské štáty zabezpečia, aby boli 
uskutočnené  vhodné opatrenia na podporu 
úradov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie 
tejto smernice a vzájomnú kooperáciu 
a poskytovanie informácií medzi sebou 
a Komisiou potrebných na zabezpečenie 
fungovania tejto smernice a najmä 
napomáhajúcich vykonávaniu článku 6.  

Členské štáty zabezpečia, aby boli 
uskutočnené  vhodné opatrenia na podporu 
úradov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie 
tejto smernice a vzájomnú kooperáciu 
a poskytovanie informácií medzi sebou 
a Komisiou potrebných na zabezpečenie 
fungovania tejto smernice a najmä 
napomáhajúcich vykonávaniu článku 6.  

Administratívna spolupráca a výmena 
informácií čo najviac využíva elektronické 
prostriedky komunikácie a môže byť 
podporovaná príslušnými programami 
Spoločenstva. 

Administratívna spolupráca a výmena 
informácií čo najviac využíva elektronické 
prostriedky komunikácie a môže byť 
podporovaná príslušnými programami 
Spoločenstva.

Členské štáty informujú Komisiu o úradoch 
zoodpovedných za túto smernicu.

Členské štáty informujú Komisiu o úradoch 
zoodpovedných za túto smernicu.

Členské štáty zabezpečia najmä posilnenie 
podporných sietí a štruktúr, ktoré podporia 
MSP a veľmi malé firmy, aby prijali 
ekologicky správne prístupy už v štátdiu 
dizajnu výrobku,aby bolo zabezpečné 
neustále zlepšovanie ekodizajnu a 
predvídali sa potreby budúcej európskej 
legislatívy.   



AM\557898SK.doc 47/80 PE 353.671v01-00

External translation

SK

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55 z prvého čítania (čiastočne).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
ČLÁNOK 11 ODSEK 1

Členské štáty zabezpečia, aby boli 
uskutočnené  vhodné opatrenia na podporu 
úradov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie 
tejto smernice a vzájomnú kooperáciu 
a poskytovanie informácií medzi sebou 
a Komisiou potrebných na zabezpečenie 
fungovania tejto smernice a najmä 
napomáhajúcich vykonávaniu článku 6.  

Členské štáty zabezpečia, aby boli 
uskutočnené  vhodné opatrenia na podporu 
úradov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie 
tejto smernice a vzájomnú kooperáciu 
a poskytovanie informácií medzi sebou 
a Komisiou potrebných na zabezpečenie 
fungovania tejto smernice a najmä 
napomáhajúcich vykonávaniu článku 6.  

Členské štáty zabezpečia, že výrobcovia 
predložia príslušným úradom vyhlásenia 
o ekologických profiloch v súlade 
s požiadavkami eko dizajnu stanovenými vo 
vykonávacom opatrení. Informácie sú 
centrálne spracované a dostupné pre 
verejnosť a expertné skúmanie 
v použiteľnom formáte.

Kvôli tomuto sú vo vykonávacom opatrení 
presne stanovené štandardné formuláre pre 
správu o príslušných elementoch a členské 
štáty menujú orgány zodpovedné za 
zbieranie a spracovanie údajov na 
vnútroštátnej úrovni a/ alebo úrovni 
Spoločenstva.  

Kvôli tomuto sú vo vykonávacom opatrení 
presne stanovené štandardné formuláre pre 
správu o príslušných elementoch a členské 
štáty menujú orgány zodpovedné za 
zbieranie a spracovanie údajov na 
vnútroštátnej úrovni a/ alebo úrovni 
Spoločenstva.  

Administratívna spolupráca a výmena 
informácií čo najviac využíva elektronické 
prostriedky komunikácie a môže byť 
podporovaná príslušnými programami 
Spoločenstva.

Administratívna spolupráca a výmena 
informácií čo najviac využíva elektronické 
prostriedky komunikácie a môže byť 
podporovaná príslušnými programami 
Spoločenstva.

Členské štáty informujú Komisiu o úradoch 
zoodpovedných za túto smernicu.

Členské štáty informujú Komisiu o úradoch 
zoodpovedných za túto smernicu.

Or. en
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Odôvodnenie

Opätovne vkladá presadzovanie výmeny informácií ako funkciu tejto smernice a vytvorenie 
siete na podporu energetickej účinnosti podľa zmeny a doplnku EP 55 a 76 (s niektorými 
zlepšeniami prevzatými zo zmeny a doplnku 75, ktorý hovorí o tom istom probléme.) Táto 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza ODÔVODNENIE 22 spoločného stanoviska  Rady –
„Výmena informácií o ekologickom výkone životného cyklu a o dosahovaní dizajnových 
riešení by mala byť uľahčená. Akumulácia a šírenie vedomostí produkovaných ekodizajnom je 
jedným z najvýraznejších pozitív tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese and Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
ČLÁNOK 11 ODSEK 1 A (nový)

1a. Členské štáty by mali zabezpečiť, že  
malé a stredné podniky MSP potrebné 
zdroje pre ekodizajn a adaptáciu. Táto 
popora poskytuje napríklad, riešenia 
výrobného dizajnu alebo údajov na 
podporu nových dizajnových riešení, 
školenia a expertízy v dostupnom formáte. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55 z prého čítania (čiastočne).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
ČLÁNOK 11 ODSEK 3 A (nový)

3a. Členské štáty menujú nezávislé, 
expertné, notifikované orgány na 
verifikáciu treťou stranou ako to vyžaduje 
článok 7. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
ČLÁNOK 11 ODSEK 3 A (nový)

3a. Členské štáty menujú nezávislé, 
expertné, notifikované orgány na 
verifikáciu treťou stranou ako to vyžaduje 
článok 7. 

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné vloženie vytvorenia notifikovaných orgánov zo zmeny a doplnku EP 55 a 76.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Niels Busk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
ČLÁNOK 12 ODSEK 1

1. Komisia konajúc v súlade s postupom 
uvedenom článku 15(2), prijme vykonávacie 
opatrenia.

1. Komisia konajúc v súlade s postupom 
uvedenom článku 15(2), prijme vykonávacie 
opatrenia a usilujú sa o splnenie priorít 
Spoločenstva týkajúcich sa životného 
prostredia, uvedených v Rozhdonutí No 
1600/2002/EC,  Smernici 2000/60/EC, 
v Smernici 75/442/EC, v Konvencii OSPAR 
a iných prísušných právnych predpisoch 
a stratégiách EÚ týkajúcich sa životného 
prostredia a berúc do úvahy cieľ stanovený 
Kjótskym protokolom k rámcovej dohode 
OSN o zmene podnebia (UNFCCC), prijíma 
vykonávcie opatrenia po splnení 
nasledujúich kritérií: 
(a) pokiaľ ide o výber EnS, ktoré má 
podliehať vykonávacím opatreniam:
(i) EnS predstavuje významný objem 
odbytu a obchodného obratu, t.j. v objeme f 
200 000 jednotiek za rok v rámci 
Spoločenstva;
(ii) EnS má významný dopad na životné 
prostredie;
(iii) EnS predstavuje významný potenciál 
zlepšenia,pokiľ ide o dopady na životné 
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prostredie;
(iv) EnS nepodlieha inj príslušnej 
legislatíve Spoločenstva alebo 
samoregulácii ako je dobovoľná dohoda, 
ktorá na príklad dosiahne ciele politiky 
rýchlejšie a za nižších nákladov než poinné 
požiadavky a berie do úvahy tam, kde je to 
vhodné kritériá spôsobilosti uvedené 
v prílohe VIIa;
(b) pokiaľ ide o obsah opatrenia:
(i) ohľadní sa celý životný cyklus výrobku;
(ii) výkon výrobku z hľadiska užívateľa 
nebude podstatným spôsobom ovplyvnený;
(iii) nebude dochádzať k nepriaznivým 
účinkomna zdravie a bezpečnosť;
(iv) nemalo by dôjsť knegatívnemu dopadu 
na spotrebiteľov zvlášť pokiaľ ide 
o dostupnosť a náklady životnéh cyklu;
(v) zohľadní sa možný opad na MSP 
alebonaknkrétne skupiny produktov 
vyrobené najmä MSP;
(vi) v princípe by stanovenie požadaviek 
ekodizajnu nemalo následne ukladať 
výrobcom povinnos používať patentovanú 
technológiu. 

Or. en

Odôvodnenie

Táto Pozmeňujúci a doplňujúci návrh vysvetľuje čo sa myslí pod "významným objemom 
odbytu a obratu", a stanovuje určié hranice  práomocí deleovaných Komisii jednotlivými
výbormi.Ďalej rešpektuje myšlienku trvaloudržateľného rozvoja, t.j. že priposudzovaní možnej 
úrovne zlepšenia ekologického dopdu by sa mali brať do úvahy aj náklady. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Niels Busk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
ČLÁNOK 12 ODSEK 2

2. Aby sa na EnS vzťahovalo vykonávacie 
opatrenie, bude spĺňať nasledujúce 

2. Komisia pravidelne informuje Európsky 
parlament o prijatí vykonávacích opatrení 
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kritériá: podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES.
(a) podľa posledných dostupných údajov 
doaisahne objem odbytu EnS v rámci 
Spoločenstva viac ako 200 000 jednotiek 
ročne;
(b) EnS musí mať vzhľadom na objem 
uvedený na trh alebo do prevádzky 
významný dopad na životné prostredia 
v rámci Spoločenstva, ako sa uvádza 
v strategických priorotách Spoločenstva 
uvedených v rozhodnutí č. 1600/2002/ES;
(c) EnS bude predstavovať značný 
potenciál zlapšenia dopadu na životné 
prostredie bez neprimerane vysokých 
nákladov. Pi rozhodovaní, či je toto 
kritérium splnené, sa budú uplatňovať 
nasledujúce parametre:  
- neexistujú príslušné právne predpisy 
Spoločnestva;
- trhové sily nedokážu riešiť tento problém;
-veľké rozdiely v ekologických profiloch 
EnS, ktoré sú dostupné na trhu a majú 
rovnocenné použitie.

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby Komisia správne informovala Európsky parlamento innostiach 
Komisie, ktoré sa týkajú prijatia vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
ČLÁNOK 12 ODSEK 2 BOD C

(c) EnS bude predstavovať značný potenciál 
zlapšenia dopadu na životné prostredie bez 
neprimerane vysokých nákladov. Pi 
rozhodovaní, či je toto kritérium splnené, sa 
budú uplatňovať nasledujúce parametre:  

(c) EnS bude predstavovať značný potenciál 
zlapšenia dopadu na životné prostredie bez 
neprimerane vysokých nákladov. Pi 
rozhodovaní, či je toto kritérium splnené, sa 
budú uplatňovať nasledujúce parametre:  
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- neexistujú príslušné právne predpisy 
Spoločenstva;

- neexistujú príslušné právne predpisy 
Spoločenstva;

- trhové sily nedokážu riešiť tento problém; - trhové sily nedokážu riešiť tento problém;

- neexistujú, podľa názoru Komisie, 
dobrovoľné záväzkydostatočného počtu 
strán, ktoré by prinášali uspokojujúce 
výsledky a týkali sa výrobku  a vhodného 
geografického krytia;

. -veľké rozdiely v ekologických profiloch 
EnS, ktoré sú dostupné na trhu a majú 
rovnocenné použitie.

-veľké rozdiely v ekologických profiloch 
EnS, ktoré sú dostupné na trhu a majú 
rovnocenné použitie..

Or. fr

Odôvodnenie

Keď Komisia navvrhne vykonávacie opatrenie pre istý typ výrobku vo vzťahu ku ktorému
existuje dobrovoľný záväzok Komisia by mala požadovať, aby bolo preukázané, že záväzok je 
neadekvátny. 

Je životne dôležité, aby impulz, ktorý poskytuje dobrovoľný záväzok nemohol byť narušený na 
základe neorávnených obvinení. Preto je na Komisii dokázať, že dobrovoľné záväzky nie sú 
adekvátne pred tým ako je navrhnuté vykonávacie opatrenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Niels Busk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
ČLÁNOK 12 ODSEK 4

4. Pri vypracovaní návrhu vykonávacieho 
opatrenia:

4.Vykonávacie opatrenia zahrnú 
informácie evedené v prílohe VII 
a predchádza im posudzovanie, ktoré berie 
do úvahy životné prostredie, spotrebiteľov 
a výrobcov, vrátane MSPz pohľadu 
konkurencieschopnosti, inovácie, 
začlenenia na trhu a výdavkov a prospechu.  

(a)vezme do úvahy životný cyklus EnS;
(b)posúdi dopad EnS na životné prostredie, 
spotrebiteľov a výrobcov vrátane MSP, 
z hľadiska konkurencieschopnosti, 
inovácie, prístupu na trh a nákladov 
a výnosov;
(c)zváži súčasné vnútroštátne právne 
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predpisy v oblasti životného prostredia, 
ktoré členské štáty považujú za relevantné;
(d)náležito sa poradí so zástupcami 
zúčastnených strán;
(e) vypracuej odôvodnenie návrhu 
vykonávacieho opatrenia na základe 
posúdenia uvedenáho pod písmenom (b);
(f)stanoví lehotu na vykonanie, prípadné 
postupné, aleboprechodné opatrenia alebo 
obdobia, pričom zohľadní najmä možné 
dopady na MSP alebo na zvláštne skupiny 
výrobkov vyrobené predovšetkým MSP .

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh obsahuje povinnosť, aby Komisia posúdila dopad 
vykonávacieho optrenia v súčinnosti s cieľmi „lepšieho regulačného balíka“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Niels Busk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
ČLÁNOK 12 ODSEK 5

5. Vykonávacie opatrenia budú spĺňať 
všetky nasledujúce kritériá:

5. Pri navrhovaní vykonávacích opatrení 
Komisia využije kno-how získaný za účelom 
zavádzania etikiet EÚ. 

(a) z hľadiska užívateľa neexistuje žiadny 
významný negatívny dopad na 
funkčnosťvýrobku;
(b) nebude nepriaznivo ovplyvnené zdravie, 
bezpečnosť a životné prostredie;
(c) neexistuje významný negatívny dopad 
na spotrebiteľa, zvlášť pokiaľ ide ocenovú 
dostupnosť a náklady životného cyklu 
výrobku;
(d) neexistuje závažný negatívny dopad na 
konkurencieschopnosť výrobcu, vrátane 
trhov mimo Spoločenstva;
(e) stanovenie požiadaviek na ekodizajn v 
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zásade nevedie k tomu, že výrobcovia musia 
prevziať chránenú technológiu;
(f) nepredstavujú pre výrobcov nadmerné 
administratívne zaťaženie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť uplatňovanie najnovšieho know-how dostupného v čase návrhu 
vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Niels Busk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
ČLÁNOK 12 ODSEK 6

6. Vykonávacie opatrenia stanovia 
požiadavky na ekodizajn v súlade s 
prílohou I alebo s prílohou II. 

6. Požiadavky sú formulované tak, aby 
zabezpečili úradom kontroly trhu možnosť 
overiť zhodu EnS s požiadavkami 
vykonávacieho opatrenia. Vykonávacie 
opatreni špecifikuje, či overnie môže 
prebiehať priamo na EnS alebo na základe 
technicekj dokumentácie. 

Pre vybrané aspekty životného prostredia, 
ktoré majú významný dopad na životné 
prostredie budú zavedené zvláštne 
požiadavky na ekodizajn.
Vykonávacie opatrenia môžu tiež 
ustanoviť, že pre určité vymedzené 
parametre ekodizajnu uvedené v časti 1 
prílohe I, nie je nutná žiadna požiadavka 
na ekodizajn. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zlepšiť možnosť kontrolných úradov trhu kontrolovať, či EnS spĺňa požiadavky 
stanovené zavádzacícmi opatreniami. 

Zmenu a doplnok prdkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
ČLÁNOK 12 ODSEK 6



AM\557898SK.doc 55/80 PE 353.671v01-00

External translation

SK

6. Vykonávacie opatrenia stanovia 
požiadavky na ekodizajn v súlade s prílohou 
I alebo s prílohou II

6. Vykonávacie opatrenia stanovia 
požiadavky na ekodizajn v súlade s prílohou 
I alebo s prílohou II

Požiadavky určené vykonávacími 
opatreniami musia byť merateľné na 
samotnom EnS. 
Požiadavky na EnS podľa článku 12 (2) 

s najväčším možným dosahom na životné 
prostredie v užívateľskej fáze, sa zamerajú 
výlušne na zníšenie spotreby energie  
a iných hlavných aspektov užívateľskej 
fázy. 

Pre vybrané aspekty životného prostredia, 
ktoré majú významný dopad na životné 
prostredie budú zavedené zvláštne 
požiadavky na ekodizajn.

Pre vybrané aspekty životného prostredia, 
ktoré majú významný dopad na životné 
prostredie budú zavedené zvláštne 
požiadavky na ekodizajn.

Vykonávacie opatrenia môžu tiež ustanoviť, 
že pre určité vymedzené parametre 
ekodizajnu uvedené v časti 1 prílohe I, nie je 
nutná žiadna požiadavka na ekodizajn. .

Vykonávacie opatrenia môžu tiež ustanoviť, 
že pre určité vymedzené parametre 
ekodizajnu uvedené v časti 1 prílohe I, nie je 
nutná žiadna požiadavka na ekodizajn. .

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky definované v zavádzacích opatreniach musia byť merateľné priamo na výrobku. 
Vzniklad by právna neuritosť, ake by boli požiadavky určované v iných oblastiach než je 
výrobok samotný. Toto by napokon viedlo k trhovým odchýlkam a nebola by zaručená 
správna kontrola trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
ČLÁNOK 12 ODSEK 6

6. Vykonávacie opatrenia stanovia 
požiadavky na ekodizajn v súlade s prílohou 
I alebo s prílohou II

6.Vykonávacie opatrenia stanovia 
požiadavky na ekodizajn v súlade s prílohou 
I alebo s prílohou II, so zameraním výlučne 
na hlavné ekologické aspekty, ktoré sú 
merateľné na samotnom výrobku.

Pre vybrané aspekty životného prostredia, 
ktoré majú významný dopad na životné 

Pre vybrané aspekty životného prostredia, 
ktoré majú významný dopad na životné 
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prostredie budú zavedené zvláštne 
požiadavky na ekodizajn.

prostredie budú zavedené zvláštne 
požiadavky na ekodizajn.

Vykonávacie opatrenia môžu tiež ustanoviť, 
že pre určité vymedzené parametre 
ekodizajnu uvedené v časti 1 prílohe I, nie je 
nutná žiadna požiadavka na ekodizajn. .

Vykonávacie opatrenia môžu tiež ustanoviť, 
že pre určité vymedzené parametre 
ekodizajnu uvedené v časti 1 prílohe I, nie je 
nutná žiadna požiadavka na ekodizajn. .

Or. en

Odôvodnenie

Korešponduje so zmenou a doplnkom 67 z prvého čítania. Rada zmenila text prílohy II, kvôi 
čomu sú úpravy potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

ČLÁNOK 12 ODSEK 7

7. Požiadavky sú formulované tak, aby 
orgány trhového dohľadu mohli overiť 
zhodu EnS s požiadavkami vykonávacieho 
opatrenia. Vykonávacie opatrenie určí, či je 
overenie zhody možné dosiahnuť priamo na 
EnS alebo na základe technickej 
dokumentácie.

7. Požiadavky sú formulované tak, aby 
orgány trhového dohľadu mohli overiť 
zhodu EnS s požiadavkami vykonávacieho 
opatrenia. Vykonávacie opatrenie určí, či je
overenie zhody možné dosiahnuť priamo na 
EnS alebo výnimočne posudzované na 
základe technickej dokumentácie. 

Or. en

Odôvodnenie

Úrady kontroly trhu by mali byť všeobecne schopné posúdiť zhodu EnS výrobku, aby bolo 
zabezpečené, žesa uskutočňuje účinná  kontrola trhu. Len vo výnimočných prípadoch by 
s mala  kontrola trhuspoliehať výlučne na technickú dokumentáciu. Toto by malo byť 
urobené, aby sa znížilo riziko podvodov vzhľadom na výrobky na trhu,sprevádzané falošným 
technickým spisom,ktorý nespĺňa púrávne požiadavky.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Niels Busk
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

ČLÁNOK 12 ODSEK 8

8. Vykonávacie opatrenia obsahujú prvky, 
ktoré sú uvedené v prílohe VII.

Vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Odsek je už obsiahnutý v prijatí zmien a doplnkom vložených do článku 12. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
ČLÁNOK 13 ODSEK 2

2. Avšak v prechodnom období, pokaš nie je 
vytvorený prvý pracovný plán podlľ odseku 
1, a v súlade s postupom stanoveným 
v šlánku 15 (2), kritériami stanovenými 
v článku 12 a po konzultáciách s poradným 
fórom, Komisia môže prijať vykonávacie 
opatrenia počínajúc s tými výrobkami, ktoré 
boli identifikované ECCP ako výrobky 
poskytujúce vysoký potenciál na redukciu 
emisií skleníkových plynov za znížených 
nákladov. 

2.Do 12 mesiacov od prijatia Rámcovej 
smernice a v súlade s postupom stanoveným 
v článku 15 (2) a po konzultáciách 
s poradným fórom, Komisia, prijme 
vykonávacie opatrenia aspoň pre tie 
výrobky, ktoré boli identifikované ECCP 
ako výrobky poskytujúce vysoký potenciál 
na redukciu emisií skleníkových plynov za 
znížených nákladov, ako sú napríklad 
zariadenia na vykurovanie a ohrev teplej 
vody, elektromotory, osvetlenie 
v rezidenčnoma nevýrobnom sektore, 
domáce spotrebiče, kancelárske vybavenie 
a ohrievací ventilačný systém vzduchovej 
klimatizácie (HVAC)..
V rovnakom období Komisia predloží  
osobitné vykonávacie opatrenie, ktoré zníži 
straty všetkých výrobkov v pohotovostnom 
režime. Spotreba vo vypnutom režime 
výrobkov ICT by mala byť vo všeobecnosti 
znížená na technicky možnú mieru. 
Ak by mala Komisia oprávnené dôvody na 
odmietnutie predloženia návrhu v hore 
uvedených oblastiach ako je napríklad 
dobrovoľná dohoda, ktorá dosiahne ciele 
ržchlejši alebo so zníženými nákladmi než 
povinné požiadavky, mala by formálne 
odôvodniť sovje rozhodnutie v tomto smere 
pred Európskym parlamentom a Radou.  
Po konzultáciách s poradným fórom ako 
hovorí článok 14,Komisia berúc do úvahy 
celkový ekologický dosah stanový pracovný 
plán na nasledujúce tri roky s indikačným 
zoznamom skupín výrobkov,ktoré sú 
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považované za prijority pri prijímaní 
vykonávacích opatrení a predloží tento plán 
Európskemu parlamentu a Rade.  Komisia 
prijíma tento zoznam skupín výrobkov  
periodicky po konzultáciách s Komisiou 
ako hovrí článok 15. 
Každých päť rokov Komisia predloží 
európskemu parlamentu a Rade správu 
o výsledkoch v oblastiach vykonávacích 
opatrení  a kde neboli uplatňované 
dobrovoľné priemyselné dohody.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59 v prvom čítaní podobná zmene a doplnku 16, ktorú 
predložil sprvodajca. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59, je však oveľa ambicióznejšia 
a presnejšia. Prijatím rámca EP ponecháva plnú zodpovednosť na Komisii. Pred prijatím 
tohto ‘prázdneho šeku’ by sme mali zabezpečiť záruky ako bude Komisia používať tento 
rámec.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

ČLÁNOK 13 ODSEK 2

2. V prechodnom období, v priebehu, 
ktorého sa vypracuje prvý pracovný plán 
podľa odstavca 1 však môže Komisia plán 

v súlade s postupom podľa čl. 15, odst. 2, 
podľa kritérií stanovených v článku 12 a na 
základe konzultácie s poradným fórom prijať 
vykonávacie opatrenia najprv výrobky, ktoré 
boli v ECCP stanovené ako výrobky s 
vysokým potenciálom pre nákladovo 
efektívne zníženie emisií skleníkových 
plynov. 

2. V prechodnom období, v priebehu, 
ktorého sa vypracuje prvý pracovný plán 
podľa odstavca 1 však Komisia plán 

v súlade s postupom podľa čl. 15, odst. 2, 
podľa kritérií stanovených v článku 12 a na 
základe konzultácie s poradným fórom 
prijme vykonávacie opatrenia najprv 
výrobky, ktoré boli v ECCP stanovené ako
výrobky s vysokým potenciálom pre 
nákladovo efektívne zníženie emisií 
skleníkových plynov. 

V rovnakom období Komisia predloží  
osobitné vykonávacie opatrenie, ktoré zníži 
straty všetkých výrobkov v pohotovostnom 
režime. Spotreba vo vypnutom režime 
výrobkov ICT by mala byť vo všeobecnosti 
znížená na technicky možnú mieru.
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Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59 EP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
ČLÁNOK 13 A (nový)

ČLÁNOK13 a
Odchýlky

Pokiaľ ide o odozvu na miestne ekologické 
problémy a súčasné vnútroštátne predpisy, 
táto smernica sa nedotkne práv členských 
štátov udržať a zaviesť, v súlade so 
Zmluvou, prísnejšie pravidlá týkajúce sa 
výroby, dovozu predaja a spotreby EnS, aby 
bolo možné dosiahnuť vysokú úroveň 
ochrany životného prostredia, zdravia 
a bezpečnosti energetických zdrojov, ak 
takéto opatrenia nenarúšajú opatrenia 
stanovené touto smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Aby mohli poslanci prispôsobiť normu EÚ špecifickým vnútroštátnym okolnostiam (napr. 
klimatickým zmenám, regionálnym rozdielom a prioritám v rámci životného  prostredia)  
a dosiahli vysokú úrovň ochrany životného prostredia zdravia ako  o tom hovorí článok 95.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
ČLÁNOK 13 A (nový)

ČLÁNOK13a
Odchýlky

Pokiaľ ide o odozvu na miestne ekologické 
problémy a súčasné vnútroštátne predpisy, 
táto smernica sa nedotkne práv členských 
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štátov udržať a zaviesť, v súlade so 
Zmluvou, prísnejšie pravidlá týkajúce sa 
výroby, dovozu predaja a spotreby EnS, aby 
bolo možné dosiahnuť vysokú úroveň 
ochrany životného prostredia, zdravia 
a bezpečnosti energetických zdrojov, ak 
takéto opatrenia nenarúšajú opatrenia 
stanovené touto smernicou. 

Or. en

Odôvodnenie

Podľa zmeny a doplnku EP 61 a úvodného ustanovenia 20 spoločného stanoviska. Tento text 
odráža potrebu členských štátov ‘ísť ďalej’ vochrane životného prostredia, ak existujú vhodné 
politické dôvody – napríklad špecifické regionálne podmienky (výpadok el. prúdu, nedostatok 
vody, vážne problémy s kvalitou vzduchu, kontaminácia životného prostredia/ zdravia) alebo 
zmenšenie zaťaženia (deľba GHG zaťaženia) atď. Taký rámec existuje aj v Spojených štátoch 
na stanovenie požiadaviek energetickej účinnosti a umožňuje jednotlivým štátom, aby si 
stanovili ambiciźnejšie požiadavky zdôvodnené dobre definovanými politickými dôvodmi. Nie 
je nezvyčasjné pre typ smerníc podľa článku 95, aby obsahovali podmienky, kde 
zosúlaďovanie stanovuje minimálnu hranicu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
ČLÁNOK 13 A (nový)

ČLÁNOK13 a
Odchýlky

Táto smernica sa nedotkne práv členských 
štátov udržať a zaviesť, v súlade so 
Zmluvou a bezpečnostného princípu, 
prísnejšie pravidlá týkajúce sa výroby, 
dovozu, predaja a spotreby EnS, ktoré 
považujú za potrebné, aby bolo možné 
dosiahnuť vysokú úroveň ochrany 
životného prostredia, zdravia a bezpečnosti 
energetických zdrojov 

Or. en
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Odôvodnenie

Návrh založený na článku 95riskuje obmedzenievnútroštátnych  požiadaviek  na životné 
prostredie a enegiu v tých členských štátoch, ktoré chcú ísť ďalej ako požiadavky EÚ. Toto je 
hlavne dôležité v prípade nebezpečných látok a regionálna dôležitosť takých problémov ako je 
šetrenie vodou, recykolvanie odpadu alebo zníženie skleníkových plynov podľa Kjótskeho 
protokolu, alebo smernica o strope vnútrosčtátnych emisií. Ďalej je dobre známe,že 
vnptroštátne iniciatívy urýchľujú kroky EÚ a tento podstatný motor zmeny politiky netreba 
podceňovať. To zaisťuje, že EnS stanovia minimálnu hranicu požiadaviek a obmedzí uvedenie 
najhorších výrobkov na trh, ale povoľuje členským štátom, aby požadovali lepšie výrobky 
a taks timulovali ďalšiu inováciu. 
Také mechanizmy už boli vytvorené v iných oblastiach - článok3(2) Smernice 2001/37 
(tabakové výrobky – Ú.v.s. L194/26 z 18.7.2001) av nedávnej revízii smernice a čistiacich 
prostriedkoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
ČLÁNOK 13 A (nový)

ČLÁNOK13a
Samoregulácia

Dobrovoľné dohody alebo iné navrhnuté 
samoregulačné opatrenia  plne podliehajú 
skúmaniam Rady pre ekodizajn, ktorá sa 
môže odvolať na analytické štúdie, aby 
určila nakoľko sú vhodné na dosiahnutie 
požadovaných výsledkov vrátane úrovne 
ambícií, stanovených cieľov  a podávanei 
správ a predpokladaných hodnotiacich 
postupov spolu s minimálnymi vhodnými 
kritériami ako sú stanovené v prílohe VIIa.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60 v prvom čítaní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karin Scheele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
ČLÁNOK 14

Komisia zaistí, že pri výkone svojej činnosti 
zaručí pre každé vykonávacie opatrenie 
vyváženú účasť zástupcov členských štátov 
a všetkých zainteresovaných strán, ktorých 
sa tento výrobok/ skupina výrobkov týka, 
ako je výrobný sektor, vrátane MPS,  
a remeselníci, odborové organizácie, 
maloobchodníci, dovozcovia, združenia na 
ochranu životného prostredia a organizácie 
spotrebiteľov. Tieto strany sa budú stretávať 
v rámci poradného fóra, ktoré ustanoví 
Komisia. 

Komisia zaistí, že pri výkone svojej činnosti 
zaručí pre každé vykonávacie opatrenie 
vyváženú účasť zástupcov členských štátov 
a všetkých zainteresovaných strán, ktorých 
sa tento výrobok/ skupina výrobkov týka, 
ako je výrobný sektor, vrátane MPS,  
a remeselníci, odborové organizácie, 
maloobchodníci, dovozcovia, združenia na 
ochranu životného prostredia a organizácie 
spotrebiteľov. Tieto strany sa budú stretávať 
v rámci poradného fóra, ktoré ustanoví 
Komisia. Fórum prispieva najmä 
kdefinovaniu a úprave vykonávacích 
opatrení a posudzuje samoregulčné 
opatrenia. Rokovací poriadok fóra stanoví 
Komisia a zahrnie tam opatrenia na 
financovanie účasti príslušných skupín 
občianskej spoločnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
ČLÁNOK 14

Komisia zaistí, že pri výkone svojej činnosti 
zaručí pre každé vykonávacie opatrenie 
vyváženú účasť zástupcov členských štátov 
a všetkých zainteresovaných strán, ktorých 
sa tento výrobok/ skupina výrobkov týka, 
ako je výrobný sektor, vrátane MPS,  
a remeselníci, odborové organizácie, 
maloobchodníci, dovozcovia, združenia na 
ochranu životného prostredia a organizácie 
spotrebiteľov. Tieto strany sa budú stretávať 
v rámci poradného fóra, ktorého rokovací 
poriadok fóra stanoví Komisia.

Komisia zaistí, že pri výkone svojej činnosti 
zaručí pre každé vykonávacie opatrenie 
vyváženú účasť zástupcov členských štátov 
a všetkých zainteresovaných strán, ktorých 
sa tento výrobok/ skupina výrobkov týka, 
ako je výrobný sektor, vrátane MPS,  
a remeselníci, odborové organizácie, 
maloobchodníci, dovozcovia, združenia na 
ochranu životného prostredia a organizácie 
spotrebiteľov. Tieto strany sa budú stretávať 
v rámci poradného fóra, ktoré ustanoví 
Komisia. Fórum prispieva najmä 
kdefinovaniu a úprave vykonávacích 
opatrení a posudzuje samoregulčné 
opatrenia. Rokovací poriadok fóra stanoví 
Komisia a zahrnie tam opatrenia na 
financovanie účasti príslušných skupín 
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občianskej spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie
Podľa zmeny a doplnku 63.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karin Scheele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
ČLÁNOK 19

Najneskôr do ....... * Komisia zhodnotí 
účinnosť tejto smernice a jej vykonávacích 
opatrení, hornú hranicu vykonávacích 
opatrení, mechanizmu kontroly trhu 
a akúkoľvek príslušnú stimulovanú 
samoreguláciu p konzultáciách s poradným 
fórom ako o tom hovorí článok 14 a kde je 
to vhodné prdloží návrhy Európskemu 
parlamentu na zmenu a doplnenie tejto 
smernice. 

Najneskôr do ....... * Komisia zhodnotí 
účinnosť tejto smernice a jej vykonávacích 
opatrení, najmä čo sa týka nového prístupu, 
demokraticekj rovnováha a transparencie 
pri postupoch v komisiách, účinnosť 
posudzovania zhody a mechanizmov 
kontroly trhu, ekologického profilu 
vykonávacích opatrení, a akúkoľvek 
príslušnú stimulovanú samoreguláciu p 
konzultáciách s poradným fórom ako o tom 
hovorí článok 14 a kde je to vhodné prdloží 
návrhy Európskemu parlamentu na zmenu 
a doplnenie tejto smernice berúc do úvahy 
budúce konštitučné opatrenia kvôli 
delegovaniu regulácie.

Or. en

Odôvodnenie

Použitie rozhodovania v komisiách na stanovenie vykonávacích opatrení a súkromných 
normovacích orgánov na stanovovanie noriem (Nový prístup) si vyžaduje hodnotiaci postup, 
aby sa zabezpečilo, že delegovanie ekologickej regulácie má dostatočnú kontrolu 
a vyváženosť.  Iné problémy záujmu na hodnotenie sú  úroveň  ekologickej ambicióznosti 
vykonávacích opatrení a akýchkoľvek samoregulačných alternatív a efektívnosti trhovej 
kontroly a postupov posudzovania zhody. 

  
* Piatich rokov od prijatia tejto smernice.
.



AM\557898SK.doc 64/80 PE 353.671v01-00

External translation

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
ČLÁNOK 19

Najneskôr do ....... * Komisia zhodnotí 
účinnosť tejto smernice a jej vykonávacích 
opatrení, hornú hranicu vykonávacích 
opatrení, mechanizmu kontroly trhu 
a akúkoľvek príslušnú stimulovanú 
samoreguláciu po konzultáciách s poradným 
fórom ako o tom hovorí článok 14 a kde je 
to vhodné prdloží návrhy Európskemu 
parlamentu na zmenu a doplnenie tejto 
smernice. 

Najneskôr do ....... * Komisia zhodnotí
účinnosť tejto smernice a jej vykonávacích 
opatrení, hornú hranicu vykonávacích 
opatrení, mechanizmu kontroly trhu 
a akúkoľvek príslušnú stimulovanú 
samoreguláciu, ako aj možnosti rozvojových 
opatrení v rámci pôsobnosti tejto smernice, 
ktoré presadzujú "služobný dizajn" 
(funkčné a systémové myslenie) 
v porovnaní s "výrobným dizajnom", 
najmä na podporu dematerializácie 
a účinnosti zdrojov.Kvôli tomuto Komisia 
predkladá správu európskemu parlamentu 
a Rade aspoň šesť mesiacov pred 
zhodnotením tejto smernice, po 
konzultáciách s poradným fórom ako o tom 
hovorí článok 14 a kde je to vhodné prdloží 
návrhy Európskemu parlamentu na zmenu 
a doplnenie tejto smernice. 

Or. en

Odôvodnenie

Týka sa zmeny a doplnku 3 navrhnutej Andersom Wijkmanom. Pojem služobného dizajnu je 
sľubný z pohľadu účinnosti energie a zdrojov. Avšak v procese eko dizajnu nebol doteraz 
uprednostňovaný  a preto mu treba venovať pozornosť pri hodnotení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese, Holger Krahmer a Karl-
Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
PRÍLOHA I ČASŤ 3

Požiadavky na výrobcu Vypúšťa sa
1. Od výrobcov EnS sa vyžaduje 
posudzovanie modelu EnS počas celého 

  
* Piatich rokov od prijatia tejto smernice.
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obdobia jeho životného cyklu berúc do 
úvahy, že je možné ovplyvniť ekologické 
aspekty identifikované vo vykonávajúcich 
opatreniachdizajnom výrobku. Toto 
posudzovanie je založené realisticky na 
predpokladaných normálnych 
podmienkach a účeloch použitia. 
Na základe tohto posudzovania vytvoria 
výrobcovia  ekologický profil EnS. Je 
založený na vlastnostiach výrobku, ktoré sú 
relevantné z hľadiska ekológie a vstupov/ 
výstupov počas životného cyklu výrobku 
vyjadrenom fyzikálnymi hodnotami, ktoré 
môžu byť merané. 
2. Na základe totho posúdenia výrobcovia 
zhodnotia alternatívne dizajnové riešenia 
a dosiahnutý ekologický profil výrobku 
v porovnaní s vzťažnými hodnotami. 
Vzťažné hodnoty sú určené Komisiou vo 
vykonávacom opatrení na základe 
informácií získaných počas prípravy 
opatrenia. 
Výber špecifických dizajnových riešení 
prispeje k rozumnej rovnováhe medzi 
rôznymi ekologickými apsektami a medzi 
ekologickými aspektami a inými 
relevantnými činiteľmi ako je bezpečnosť 
a zdravie, technické požiadavky na 
funkčnosť, kvalitu a výkon a ekonomické 
aspekty, vrátane výrobných nákladov, 
trhovej hodnoty, pri zhode so všetkými 
príslušnými právnymi opatreniami.  

Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament vyčiarkol túto časť prílohy v prvom čítaní (Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 66). Povinnosť analyzovať životný cyklus predstavuje nepredstaviteľné zaťaženie MSP. 
Je ťažké monitorovať plnenie tejto požiadavky v tretích krajinách.  Namiesto povinných 
požiadaviek pre všetky podniky by mali byť podporované firmy, ktoré robia analýzy životných 
cyklov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
PRÍLOHA II BOD 1 

1. Na základe technického, ekologického a 
ekonomického rozboru sa vyberie rad 
reprezentatívnych vzoriek dotyčného 
energetického spotrebiča dostupných na trhu 
a stanovia sa technické možnosti zlepšenia 
ekologického profilu výrobku, pričom sa 
prihliada na ekonomickú únosnosť týchto 
možností a dbá sa na to, aby sa predišlo 
podstatnému zníženiu výkonu a účelnosti 
pre spotrebiteľa. 

1. Na základe technického, ekologického a 
ekonomického rozboru sa vyberie rad 
reprezentatívnych vzoriek dotyčného 
energetického spotrebiča dostupných na trhu 
a stanovia sa technické možnosti zlepšenia 
ekologického profilu výrobku, pričom sa 
prihliada na ekonomickú únosnosť týchto 
možností a dbá sa na to, aby sa predišlo 
podstatnému zníženiu výkonu a účelnosti 
pre spotrebiteľa. 

V rámci technického, ekologického a 
ekonomického rozboru sa zároveň s 
ohľadom na zvažované aspekty týkajúce sa 
životného prostredia sa určia najlepšie 
použiteľné výrobky a technológie, ktoré sú 
dostupné na trhu.

V rámci technického, ekologického a 
ekonomického rozboru sa zároveň s 
ohľadom na zvažované aspekty týkajúce sa 
životného prostredia sa určia najlepšie 
použiteľné výrobky a technológie, ktoré sú 
dostupné na trhu.

Medzinárodné vzťažné hodnoty sa 
používajú počas analýzy (hlavne počas 
analýzy energetických nákladov životného 
cyklu) a pri stanovovaní 
požiadaviek.Zabezpečujú, že hranice 
účinnosti na úrovni EÚ sú aspoň také 
ambiciózne ako hranice, ktoré existujú 
medzinárodne a na iných trhoch.  
Medzinárodné vzťažne hodnoty tiež 
zabezpečujú, že údaje použité na anlýzu sú 
vedecky podložené a berú do úvahy 
existujúce medzinárodné štúdie o účinnosti 
a nákladoch najúčinnejších technológií. 

Na základe tohto rozboru a pri zohľadnení 
ekonomickej a technickej realizovateľnosti, 
ako aj potenciálu zlepšenia, sa príjmu 
konkrétne opatrenia s cieľom znížiť dopad 
výrobku na životné prostredie. 

Na základe tohto rozboru a pri zohľadnení 
ekonomickej a technickej realizovateľnosti, 
ako aj potenciálu zlepšenia, sa príjmu 
konkrétne opatrenia s cieľom minimalizovať
dopad výrobku na životné prostredie.

Pokiaľ ide o spotrebu energie pri používaní, 
stanoví sa úroveň energetickej účinnosti 
alebo spotreby energie tak, aby náklady 
životného cyklu reprezentatívnych vzoriek 
boli pre konečných užívateľov čo najnižšie, 
pričom sa zohľadnia dôsledky na 

Pokiaľ ide o spotrebu energie pri používaní, 
stanovia sa špecifické požiadavky 
ekodizajnu buď podľa úrovne  najlepšieho 
výrobku dostupného na trhu alebo úrovne 
najnižších nákladov životného cyklu, aby sa 
spokčilo používanie reprezenttívnych 
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environmentálne aspekty. Pri rozbore 
nákladov životného cyklu sa používa reálna 
diskontná sadzba podľa údajov Európskej 
centrálnej banky a očakávaná doba 
životnosti energetického spotrebiča, pričom 
je treba zohľadniť súhrn zmien kúpnej sily 
(vyplývajúcich zo zmien výrobných 
nákladov) a prevádzkových nákladov, ktoré 
vyplývajú z rozličných úrovní jednotlivých 
možností technického zdokonalenia, 
započítaných pri posudzovaných 
reprezentatívnych vzoriek energetického 
spotrebiča na dobu ich životnosti. Do 
prevádzkových nákladov patrí predovšetkým 
spotreba energie a náklady na iné zdroje 
(napr. spotreba vody alebo pracích a 
čistiacich prostriedkov).

modelov EnS, berúc do úvahy náalsedky aj 
iných ekologických aspoektov. Pri rozbore 
nákladov životného cyklu sa používa reálna 
diskontná sadzba podľa údajov Európskej 
centrálnej banky a očakávaná doba 
životnosti energetického spotrebiča, pričom 
je treba zohľadniť súhrn zmien kúpnej sily 
(vyplývajúcich zo zmien výrobných 
nákladov) a prevádzkových nákladov, ktoré 
vyplývajú z rozličných úrovní jednotlivých 
možností technického zdokonalenia, 
započítaných pri posudzovaných 
reprezentatívnych vzoriek energetického 
spotrebiča na dobu ich životnosti. Do 
prevádzkových nákladov patrí predovšetkým 
spotreba energie a náklady na iné zdroje 
(napr. spotreba vody alebo pracích a 
čistiacich prostriedkov).

Vykoná sa citlivostná analýza, ktorá 
zahrnie relevantné faktory (napr. cena 
energie alebo iných zdrojov, náklady na 
suroviny alebo výrobné náklady, diskontné 
sadzby) a poprípade externé ekologické 
náklady, aby sa zistilo, či dôjde 
k významným zmenám a či sú celkové 
závery spoľahlivé. Podľa toho sa 
požiadavka upraví.

Vykoná sa citlivostná analýza, ktorá 
zahrnie relevantné faktory (napr. cena 
energie alebo iných zdrojov, náklady na 
suroviny alebo výrobné náklady, diskontné 
sadzby) a poprípade externé ekologické 
náklady, aby sa zistilo, či dôjde 
k významným zmenám a či sú celkové 
závery spoľahlivé. Podľa toho sa 
požiadavka upraví.

Podobný postup by bolo možné uplatniť aj 
pre iné zdroje, napr. vodu.

Podobný postup by bolo možné uplatniť aj 
pre iné zdroje, napr. vodu.

Or. en

Odôvodnenie

Korešponduje so zmenou adoplnkom 67 v prvom čítaní. Rada zmenila text prílohy II a preto 
sú úpravy potrebné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
PRÍLOHA II BOD 1

1. Na základe technického, ekologického a 
ekonomického rozboru sa vyberie rad 
reprezentatívnych vzoriek dotyčného 

1. Na základe technického, ekologického a 
ekonomického rozboru sa vyberie rad 
reprezentatívnych vzoriek dotyčného 
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energetického spotrebiča dostupných na trhu 
a stanovia sa technické možnosti zlepšenia 
ekologického profilu výrobku, pričom sa 
prihliada na ekonomickú únosnosť týchto 
možností a dbá sa na to, aby sa predišlo 
podstatnému zníženiu výkonu a účelnosti 
pre spotrebiteľa. 

energetického spotrebiča dostupných na trhu 
a stanovia sa technické možnosti zlepšenia 
ekologického profilu výrobku, pričom sa 
prihliada na ekonomickú únosnosť týchto 
možností a dbá sa na to, aby sa predišlo 
podstatnému zníženiu výkonu a účelnosti 
pre spotrebiteľa. 

V rámci technického, ekologického a 
ekonomického rozboru sa zároveň s 
ohľadom na zvažované aspekty týkajúce sa 
životného prostredia sa určia najlepšie 
použiteľné výrobky a technológie, ktoré sú 
dostupné na trhu.

V rámci technického, ekologického a 
ekonomického rozboru sa zároveň s 
ohľadom na zvažované aspekty týkajúce sa 
životného prostredia sa určia najlepšie 
použiteľné výrobky a technológie, ktoré sú 
dostupné na trhu.

Medzinárodné vzťažné hodnoty sa 
používajú počas analýzy (hlavne počas 
analýzy energetických nákladov životného 
cyklu) a pri stanovovaní 
požiadaviek.Zabezpečujú, že hranice 
účinnosti na úrovni EÚ sú aspoň také 
ambiciózne ako hranice, ktoré existujú 
medzinárodne a na iných trhoch.  
Medzinárodné vzťažne hodnoty tiež 
zabezpečujú, že údaje použité na anlýzu sú 
vedecky podložené a berú do úvahy 
existujúce medzinárodné štúdie o účinnosti 
a nákladoch najúčinnejších technológií.

Na základe tohto rozboru a pri zohľadnení 
ekonomickej a technickej realizovateľnosti, 
ako aj potenciálu zlepšenia, sa príjmu 
konkrétne opatrenia s cieľom znížiť dopad 
výrobku na životné prostredie. 

Na základe tohto rozboru a pri zohľadnení 
ekonomickej a technickej realizovateľnosti, 
ako aj potenciálu zlepšenia, sa príjmu 
konkrétne opatrenia s cieľom minimalizovať
dopad výrobku na životné prostredie.

Pokiaľ ide o spotrebu energie pri používaní, 
stanoví sa úroveň energetickej účinnosti 
alebo spotreby energie tak, aby náklady 
životného cyklu reprezentatívnych vzoriek 
boli pre konečných užívateľov čo najnižšie, 
pričom sa zohľadnia dôsledky na 
environmentálne aspekty. Pri rozbore 
nákladov životného cyklu sa používa reálna 
diskontná sadzba podľa údajov Európskej 
centrálnej banky a očakávaná doba 
životnosti energetického spotrebiča, pričom 
je treba zohľadniť súhrn zmien kúpnej sily 
(vyplývajúcich zo zmien výrobných 
nákladov) a prevádzkových nákladov, ktoré 

Pokiaľ ide o spotrebu energie pri používaní, 
stanovia sa špecifické požiadavky 
ekodizajnu buď podľa úrovne  najlepšieho 
výrobku dostupného na trhu alebo úrovne 
najnižších nákladov životného cyklu, aby sa 
spokčilo používanie reprezenttívnych 
modelov EnS, berúc do úvahy náalsedky aj 
iných ekologických aspoektov. Pri rozbore 
nákladov životného cyklu sa používa reálna 
diskontná sadzba podľa údajov Európskej 
centrálnej banky a očakávaná doba 
životnosti energetického spotrebiča, pričom 
je treba zohľadniť súhrn zmien kúpnej sily 
(vyplývajúcich zo zmien výrobných 
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vyplývajú z rozličných úrovní jednotlivých 
možností technického zdokonalenia, 
započítaných pri posudzovaných 
reprezentatívnych vzoriek energetického 
spotrebiča na dobu ich životnosti. Do 
prevádzkových nákladov patrí predovšetkým 
spotreba energie a náklady na iné zdroje 
(napr. spotreba vody alebo pracích a 
čistiacich prostriedkov).

nákladov) a prevádzkových nákladov, ktoré 
vyplývajú z rozličných úrovní jednotlivých 
možností technického zdokonalenia, 
započítaných pri posudzovaných 
reprezentatívnych vzoriek energetického 
spotrebiča na dobu ich životnosti. Do 
prevádzkových nákladov patrí predovšetkým 
spotreba energie a náklady na iné zdroje 
(napr. spotreba vody alebo pracích a 
čistiacich prostriedkov).
Pri stanovovaní minimálnych noriem 
účinnosti je tiež potrebné zohľadniť 
hodnotu nežiadúcich emisií oxidu 
uhličitého. Hodnota týchot nežiadúcich 
emisií oxidu uhličitého je určená Komisiou 
a je pravidelne aktualizovaná. Externé 
náklady emisií oxidu uhličitého je možné 
zahrnúť do základného výpočtu. 
Z iných dôvodov, ktoré sú vybrané pre 
vykonávacie opatrenie, než je spotreba 
energie pri užívaní , nezávislý expertný 
orgán  spolupracujúci s výrobcami, ktorý 
dodávajú údaje, bude vytvorená vzťažná 
hodnota výrobku. Špecifické požiadavky na 
ekodizajn sú vytvorené buď na úrovni 
najlepšej dostupnej technológie, alebo na 
úrovni najnižších nákladov na životný 
cyklus, berúc do úvahy následky iných 
ekologických aspektov.

Vykoná sa citlivostná analýza, ktorá 
zahrnie relevantné faktory (napr. cena 
energie alebo iných zdrojov, náklady na 
suroviny alebo výrobné náklady, diskontné 
sadzby) a poprípade externé ekologické 
náklady, aby sa zistilo, či dôjde 
k významným zmenám a či sú celkové 
závery spoľahlivé. Podľa toho sa 
požiadavka upraví.

Vykoná sa citlivostná analýza, ktorá 
zahrnie relevantné faktory (napr. cena 
energie alebo iných zdrojov, náklady na 
suroviny alebo výrobné náklady, diskontné 
sadzby) a poprípade externé ekologické 
náklady, aby sa zistilo, či dôjde 
k významným zmenám a či sú celkové 
závery spoľahlivé. Podľa toho sa 
požiadavka upraví.

Podobný postup by bolo možné uplatniť aj 
pre iné zdroje, napr. vodu.

Podobný postup by bolo možné uplatniť aj 
pre iné zdroje, napr. vodu.

Or. en

Odôvodnenie

Založené na zmene a doplnku EP 67.Znovu zavádza jasnú úroveň ambície pre požiadavky na 
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použitú energiu aj nepoužitú energiu(‘minimalizovanie’ namiesto ‘zníženia’, a využíva 
najlepšiu prax/ najlepsí výkon n atrhu alebo vzťažné hodnoty BAT), znovu zavádza správne 
znenie  LLCC a zahrnutie externých nákladov na emisie CO2 do výpočtov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
PRÍLOHA II BOD 1 PODODSEK 2

V rámci technického, ekologického a 
ekonomického rozboru sa zároveň s 
ohľadom na zvažované aspekty týkajúce sa 
životného prostredia sa určia najlepšie 
použiteľné výrobky a technológie, ktoré sú 
dostupné na trhu.

V rámci technického, ekologického a 
ekonomického rozboru sa zároveň s 
ohľadom na zvažované aspekty týkajúce sa 
životného prostredia sa určia najlepšie 
použiteľné výrobky a technológie, ktoré sú 
dostupné na trhu, ktoré majú ekonomicky 
prijateľné náklady.

Or. fr

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zahrnúť  vsunúť toto hodnotenie, aby sa brala do úvahy medzinárodná 
konkurencieschopnosť, ktorej čelia výrobcovia v rámci EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alessandro Foglietta

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
PRÍLOHA IV BOD 1

1. Táto príloha popisuje postup , ktorým 
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca , 
ktorý vykonáva povinnosti ako sú stanovené 
v cčasti 2 tejto prílohy zabezpečuje 
a vyhlasuje, že En S spĺňa všetky príslušné 
podmienky uplatňovaného vykonávacieho 
opatrenia. Vyhlásenie o zhode sa môže 
vztahovať na jeden alebo viacej výrobkov 
a musí ho vlastniť výrobca. 

1. Táto príloha popisuje postup , ktorým 
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca , 
ktorý vykonáva povinnosti ako sú stanovené 
v cčasti 2 tejto prílohy zabezpečuje 
a vyhlasuje, že En S spĺňa všetky príslušné 
podmienky uplatňovaného vykonávacieho 
opatrenia. Vyhlásenie o zhode sa môže 
vztahovať na jeden alebo viacej výrobkov 
a musí byť dostupné výrobcovi  v rámci 
Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Aby úrady kontroly trhu mohli účinne monitorovať trh, mali by mať možnosť kontrolovať 
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technickú dokumentáciu EnS, kde je to relevantné pre posudzovanie zhody výrobku. Aby bolo 
zabezpečnené, že takáto dokumentácia je prístupná na požiadanie úradov kontroly trhu, 
dokumentácia musí byť prístupná výrobcovi v rámci Spoločenstva. Z toho vyplýva, že výrobca 
(ako je definovaný touto smernicou) musí mať dokumentáciu, keď je výrobok umiestnený na 
trh. Toto bude predstavovať brzdu podvodom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
PRÍLOHA IV BOD 1

1. Táto príloha popisuje postup , ktorým 
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca , 
ktorý vykonáva povinnosti ako sú stanovené 
v cčasti 2 tejto prílohy zabezpečuje 
a vyhlasuje, že En S spĺňa všetky príslušné 
podmienky uplatňovaného vykonávacieho 
opatrenia. Vyhlásenie o zhode sa môže 
vztahovať na jeden alebo viacej výrobkov 
a musí ho vlastniť výrobca

1. Táto príloha popisuje postup , ktorým 
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca , 
ktorý vykonáva povinnosti ako sú stanovené 
v cčasti 2 tejto prílohy zabezpečuje 
a vyhlasuje, že En S spĺňa všetky príslušné 
podmienky uplatňovaného vykonávacieho 
opatrenia. Vyhlásenie o zhode sa môže 
vztahovať na jeden alebo viacej výrobkov 
a musí ho vlastniť výrobca  v rámci 
Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Martin Callanan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
PRÍLOHA IV BOD 3

3. Výrobca musí vykonať všetky potrebné 
opatrenia, aby zapezpečil, že  sa výrobok 
bude vyrábaťv zhode s projektovými 
špecifikáciami ako o nich hovorí časť 2 
a požiadavkami na opatrenie, ktoré preň 
platí.

3. Výrobca musí vykonať všetky potrebné 
opatrenia, aby zapezpečil, že  sa výrobok 
buď bude vyrábať alebo sa vyrába v zhode s 
projektovými špecifikáciami ako o nich 
hovorí časť 2 a požiadavkami na opatrenie, 
ktoré preň platí.

Or. en

Odôvodnenie

Táto Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že výrobca je zodpovedný, aby zabezpečil, že 
EnS sa vyrába podľa zákonov EÚ. Pretože úloha obchodných spoločností je kúpiť hotové 
výrobky a predávať ich na najvýhodnejšom trhu, ich povinnosťou je zabezpečiť, aby výrobky, 
ktoré kupujú boli vyrobené s súlade s požiadavkami na EnS a to by malo byť jasne vyslovené 
v texte. Ak raz existuje zámer uviesť výrobok na trh EÚ, musí byť zaistené, že taký výrobok 
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bude navrhnutý a vyrobený podľa platných požiadaviek na EnS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
PRÍLOHA IV BOD 3

3. Výrobca musí vykonať všetky potrebné 
opatrenia, aby zapezpečil, že  sa výrobok 
bude vyrábaťv zhode s projektovými 
špecifikáciami ako o nich hovorí časť 2 
a požiadavkami na opatrenie, ktoré preň 
platí..

. Výrobca musí vykonať všetky potrebné 
opatrenia, aby zapezpečil, že  sa výrobok 
buď bude vyrábať alebo sa vyrába v zhode s 
projektovými špecifikáciami ako o nich 
hovorí časť 2 a požiadavkami na opatrenie, 
ktoré preň platí..

Or. en

Odôvodnenie

Táto Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že výrobca je zodpovedný, aby zabezpečil, že 
EnS sa vyrába podľa zákonov EÚ. Pretože úloha obchodných spoločností je kúpiť hotové 
výrobky a predávať ich na najvýhodnejšom trhu, ich povinnosťou je zabezpečiť, aby výrobky, 
ktoré kupujú, boli vyrobené s súlade s požiadavkami na EnS a to by malo byť jasne vyslovené 
v texte. Ak raz existuje zámer uviesť výrobok na trh EÚ, musí byť zaistené, že takýto výrobok 
bude navrhnutý a vyrobený podľa platných požiadaviek na EnS. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
PRÍLOHA IV BOD 3

3. Výrobca musí vykonať všetky potrebné 
opatrenia, aby zapezpečil, že  sa výrobok 
bude vyrábaťv zhode s projektovými 
špecifikáciami ako o nich hovorí časť 2 
a požiadavkami na opatrenie, ktoré preň 
platí.

3. Výrobca musí vykonať všetky potrebné 
opatrenia, aby zapezpečil, že  sa výrobok 
vyrába v zhode s projektovými 
špecifikáciami ako o nich hovorí časť 2 
a požiadavkami na opatrenie, ktoré preň 
platí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
PRÍLOHA IV BOD 3

3. Výrobca musí vykonať všetky potrebné 
opatrenia, aby zapezpečil, že  sa výrobok 
bude vyrábaťv zhode s projektovými 
špecifikáciami ako o nich hovorí časť 2 
a požiadavkami na opatrenie, ktoré preň 
platí.

3. Výrobca musí vykonať všetky potrebné 
opatrenia, aby zapezpečil, že  sa výrobok 
vyrába v zhode s projektovými 
špecifikáciami ako o nich hovorí časť 2 
a požiadavkami na opatrenie, ktoré preň 
platí.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobca by mal zabezpečiť, že EnS sa vyrába podľa zákonov EÚ, zatiaľčo obchodné 
spoločnosti, ktoré kupujú hotové výrobky a predávajú ich na najvýhodnejšou trhu by mali 
zaistiť, že výrobky, ktoré kupujú sú vyrobené s súlade s požiadavkami vytvorenými legilatívou 
EÚ. Aby sa mohol výrobok uviesť na trh EÚ je potrebné zabezpečiť, že je navrhnutý 
a vyrobený podľa platných právnych požiadaviek v Európe. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese a Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
PRÍLOHA V

Systém manažmentu posudzovania zhody Vypúšťa sa
(podľa článku 7)
1. Táto príloha opisuje postup , ktorým 
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výrobca, ktorý spĺňa povinnosti časti 2 tejto 
prílohy zabezpečuje a vyhlasuje, že spĺňa 
požiadavky na platné vykonávacie 
opatrenia. Vyhlásenie o zhode môže 
zahŕňať jeden alebo viacej výrobkov 
a výrobca ho musí dodržiavať. 
2. Systém manažmentu môže byť použitý 
pre postupy posudzovania zhody EnS za 
podmienky, že výrobca zavádza ekologické 
elementy ako je špecifikované v časti 3 tejto 
prílohy.
3. Ekologické elementy systému 
manažmentu 
Táto časť špecifikuje elementy systému 
manažmentu a postupov, ktorými výrobca 
môže preukázať, že EnS spĺňa požiadavky 
paltného vykonávacieho opatrenia. 
3.1. Politika profilu ekologického výrobku 
Výrobca musí vedieť preukázať zhodu 
s požiadavkami platného vykonávacieho 
opatrenia. Výrobca musí byť schopný 
poskytnúť rámec pre stanovenie 
a hodnotenie cieľov a indikátorov profilu 
ekologického výrobku so zámerom zlepšiť 
celkový profil ekologického produktu. 
Všetky opatrenia prijaté výrobcom na 
zlepšenie clekového ekologického výkonu 
a na vytvorenie ekologického 
profiluEnS,ak je požadovaný vykonávacím 
opatrením v rámci dizajnu a výroby musia 
byť zdokumentované systematicky a po 
poriadku vo forme písomných postupov 
ainštrukcií. Tieto postupy a inštrukcie 
musia obsahovať najmä adekvátny opis:
- zoznam dokumnetov, ktoré musia byť 
pripravené, a – ak je relevantné – musia 
byť prístupné, aby preukázali zhodu EnS;
- cieľov a indikátorov ekologického profilu 
výrobku a organizačnú štruktúru, 
zodpovednosti, právomoci manžmentu 
a alokácie zdrojov s ohľadom na ich 
vykonávanie a údržanie;
- kontroly a testy, ktroé majú byť 
uskutočnené po výrobe, aby overili výkon 
výrobku vzhľadom na indikátory 
ekologického profilu;
- postupy kontroly požadaovaných 
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dokumentov a za bezpečovanie, že sa toto 
koná načas; 
- metódu overovania vúkonu a účinnosti 
ekologických elementov systému 
manažmentu. 
3.2. Plánovanie
Výrobca vytvorí a zachová 
(a) postupy na vytvorenie ekologického 
profilu výrobku;
(b) ciele a indikátory ekologického 
profilu ýrobku, ktoré berú do úvahy 
technické možnosti a technické 
a ekonomické požiadavky;
(c) program na dosiahnutie týchto 
cieľov.
3.3. Vykonávanie a dokumentácia 
3.3.1.Dokumentácia týkajúca sa systému 
manažmentu by mala obsahovať 
nasledovné, menovite: 
(a) budú definované zodpovednosti 
a právomoci a zdokumentované tak, aby 
zabezpečili účinný výkon ekologického 
výrobku a refereovali o jeho funkcii pre 
prípad hodnotenia a zlepšenia;
(b) budú vytvorené dokumenty, ktoré 
určujú kontrolu dizajnu a vykonávané 
overovacie techniky a systematické 

opatrenia použité pri projektovaní výrobku;
(c) výrobca vytvorí a ponecha si informácie 
opisujúce hlavné ekologické prvky systému 
manažmentu a postupy na kontrolu vštkých 
potrebných dokumentov. 
3.3.2.Dokumentácia týkajúca sa EnS 
špecifikuje menovite:

(a) všeobecný popis EnS a jeho 
zamýšľaného použitia;
(b)výsledky príslušného ekologického 
posudzovania , ktoré vykoná výrobca a/ 
alebo odkayz na litratúru o ekologickom 
posudzovaní alebo prípadové štúdie, ktoré 
výrobca použíav pre hodnotení, 
dokumentácii a určovaní  riešení dizajnu 
výrobku;
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(c) ekologický profil ak je požadovaný 
vykonávacím opatrením ;
(d) dokumenty opisujúce výsledky meraní 
požiadaviek na ekodizajn vrátanedetailov 
o zhode týchto meraní v porovnaní s 
požiadavkami ekodizajnu stanovených 
platnoým vykonávcím opatrením;
(e) výrobca stanoví špecifikácie, ktoré 
indikujú najmä normy, ktoré boli 
uplatnené; tam,kde nie sú uplatnené normy 
podľa článku 9 nevzťahujú sa na ne plne  
požiadavky, ale prostreidky, ktoré 
zabezbečujú zhodu;  
(f) kópiu informácií, ktoré sa týkajú 
aspektov ekologického dizajnu výrobku 
v súlade s požaidavkami špecifikovanými 
v prílohe I, časť 2. 
3.4. Kontrola a opravné kroky
(a) výrobca musí urobiť všetky potrebné 
opatrenia, aby sa zaebezpečila zhoda výroby 
EnS s podmienkami dizajnu 
a požaidavkami vykonávacieho opatrenia, 
ktoré sa naň uplatňuje;
(b) výrobca vytvorí a zachová postupy na 
zstenia a odozvu nezhody a vykoná zmeny 
v postupoch vyplývajúcich z opravných 
krokov, ktoré budú zdokumentované;
(c) výrobca vykoná aspoň raz za každé tri 
roky plný vnútorný audit systému 
manžmentu s ohľadom na ekologické 
elementy. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74 v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alessandro Foglietta

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
PRÍLOHA V BOD 1

1. Táto príloha popisuje postup , ktorým 
výrobca, ktorý zabezpečuje záväzky 
vyplývajúce z časti 2 tejto prílohy, uisťuje 

1. Táto príloha popisuje postup , ktorým 
výrobca, ktorý zabezpečuje záväzky 
vyplývajúce z časti 2 tejto prílohy, uisťuje 
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a vyhlasuje, že EnS spĺňa požaidavky   
príslušnéhop vykonávacieho opatrenia. 
Vyhlásenie o zhode sa môže vzťahovať na 
jeden alebo viacej výrobkov  a musí byť 
uložené u výrobcu. 

a vyhlasuje, že EnS spĺňa požaidavky   
príslušnéhop vykonávacieho opatrenia. 
Vyhlásenie o zhode sa môže vzťahovať na 
jeden alebo viacej vžrobkov  a musí byť 
prístupné výrobcovi v rámci Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Aby mohli úrady kontroly trhu účinne monitorovať trh, mali by mať možnosť kontrolovať 
technickú dokumentáciu EnS, keď je ot relevantné pre posudzovanie zhody produktu.  Aby 
bola takáto dokumentácia dostupná na požiadanie úradov kontroly trhu, dokumentácia by 
mala byť dostupná výrobcovi v Spoločenstve. Z toho vyplýva, že výrobca(ako je definovaný 
touto smernicou) musí vlastniť dokumentáciu, keď je výrobok uvedený na trh. Toto 
predstavuje brzdu falšovateľom.



AM\557898SK.doc 78/80 PE 353.671v01-00

External translation

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
PRÍLOHA VII BOD 3

3. parametre ekodizajnu ako o nich hovorí 
príloha I, časť 1 , ktorej sa netýkajú žiadne 
požiadavky na ekodizajn;

vyškrtnuté

Or. en

Odôvodnenie

Novouvedený odsek 3 nie je adekvátny nakoľko uvádza myšlienku vykonávacieho opatrenia, 
ktorá hovorí, že požiadavka na ekodizajn nie je potrebná.Toto tvrdenie je kontraproduktívne 
nakoľko podporuje priemysel, aby nezlepšoval výkon svojich výrobkov s ohľadom na 
neexistenciu požiadavky. Toto bude brzdou inovácie a je veľmi nezvyťajné uviesť v právnom 
dokumente, že nie je potrebný žiadny výkon. Takisto by to vytvorilo obmedzenie vytvorenia 
vnútroštátnych požiadaviek na tieto aspekty, napriek skutočnosti, že nie sú regulované na 
úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Martin Callanan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
PRÍLOHA VII BOD 5

5. normy meraní a/ alebo metódy merania, 
ktoré sú  použité; keď sú použité dostupné, 
zosúladené normy, ktorých hodnoty boli 
publikované v úradnom vestníku Európskej 
únie;

5. normy meraní a/ alebo metódy merania, 
ktoré sú  použité; keď sú použité dostupné, 
zosúladené normy týkajúce sa merania, 
ktorých hodnoty boli publikované 
v úradnom vestníku Európskej únie;

Or. en

Odôvodnenie

Zosúlaďovacie  normy vo všeobecnosti sú dobrovoľné(viď úvodné ustanovenie24, článok 
2(26) a prílohy IV a V). Normy mier by však mali byť povinné, aby sa zabezpečila istá  úroveň 
s umožnila porovnanie mier medzi rôznymi EnS poliehajúcim vykonávajúcim opatreniam. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
PRÍLOHA VII BOD 6

6. detaily posudzovania zhody podľa 6. detaily posudzovania zhody podľa 
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rozhodnutia 93/465/EHS rozhodnutia 93/465/EHS

- tam, kde je uplatňovaný modul(y) iný ako 
modul A; faktory vedúce k výberu tohto  
špecifického postupu;

- faktory podľa, ktorých sa vyberá postup
posudzovania zhody sú zvyčajne:

a) existujúca európska legilatíva týkajúca 
sa životného prostredia a/ alebo bezpečnosti 
pre skupinu výrobkov, ktorých testovanie si 
vyžaduje účasťtretej strany 
b) nedostatočné vyhlásenia o zhode, alebo 
použitie zhody EMS v oblasti ekodizajnu 
c) rozsah alebo naliehavosť ekologického 
dopadu alebo potrebných zlepšení 

- kde príslušné kritériá na odsúhlasenie a / 
alebo certifikáciu tretej strany;

- kde príslušné kritériá na odsúhlasenie a / 
alebo certifikáciu tretej strany;

Kde sú stanovené iné moduly v iných CE 
požiadavkách pre ten istý EnS bude 
zvyčajne uplatňovaný modul definovaný vo 
vykonávacom opatrení, ktorého sa 
požiadavka týka;

Or. en

Odôvodnenie

Musí byť poskytnutá jasná definícia vrátane stanovenia istých kritérií, za akých budú použité 
rôzne moduly. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Martin Callanan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
PRÍLOHA VII BOD 7 A (nový)

7a. iné  možné eko- etikety než etikety 
Spoločenstva, ako o tom hovorí článok 8 (4) 
za účelom presumpcie zhody, spĺňajú 
rovnaké podmienky ako eko-etikety 
Spoločenstva. 

Or. en
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Odôvodnenie

Na zabezpečenie otvoreného a transparentného procesu v záujme správnej kontroly trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
PRÍLOHA VII BOD 7 A (nový)

7a. iné možné ekologické etikety než etikety 
Spoločenstva, ako o tom hovorí článok 8 (4) 
za účelom presumpcie zhody, spĺňajú 
rovnaké podmienky ako ekologické etikety 
Spoločenstva. 

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť otvorený a transparentný proces v záujme správenej kontroly trhu. 
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