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PR_COD_2am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
  většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení 
rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnice 
Rady 92/42/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES
(11414/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (11414/2004 – C6-0246/2004),

– s ohledem na stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2003)0453)2

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1

Na energetické spotřebiče připadá velká 
část spotřeby přírodních zdrojů a energie 
ve Společenství. Mají rovněž řadu jiných 
významných dopadů na životní prostředí. 
U naprosté většiny kategorií výrobků, které 
jsou dostupné na trhu Společenství, je 
možné zaznamenat různou míru dopadu na 
životní prostředí, ačkoli mají podobnou 
funkci a výkon. V zájmu trvale 
udržitelného rozvoje by se mělo 
podporovat neustálé zlepšování dopadu 
těchto výrobků na životní prostředí, 
zejména určením hlavních zdrojů 

Na energetické spotřebiče připadá velká 
část spotřeby přírodních zdrojů a energie 
ve Společenství. Mají rovněž řadu jiných 
významných dopadů na životní prostředí. 
U naprosté většiny kategorií výrobků, které 
jsou dostupné na trhu Společenství, je 
možné zaznamenat různou míru dopadu na 
životní prostředí, ačkoli mají podobnou 
funkci a výkon. V zájmu trvale 
udržitelného rozvoje by se mělo 
podporovat neustálé zlepšování dopadu 
těchto výrobků na životní prostředí, 
zejména určením hlavních zdrojů 

  
1 Texty přijaté 20.4.2004, P6_TA(2004)0302.
2 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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negativních dopadů na životní prostředí a 
zamezením přenášení znečištění, pokud 
toto zlepšení nepředstavuje nepřiměřené 
náklady.

negativních dopadů na životní prostředí a 
zamezením přenášení znečištění.

Odůvodnění

Réintroduction partielle de l'amendement 5 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

4 a) Podle čl. 95 odst. 3 Smlouvy bude 
Komise ve svých návrzích vycházet
z vysoké úrovně ochrany a přihlédne 
přitom zejména k novému vývoji 
založenému na vědeckých poznatcích.

Odůvodnění

Réintroduction de l'amendement 79 de la première lecture. Il y a lieu d'indiquer que, 
nonobstant la base juridique de l'article 95, l'obtention d'un niveau élevé de protection de 
l'environnement constitue une nécessité absolue.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

Je nutné stanovit požadavky na ekodesign 
při zohlednění cílů a priorit Šestého 
akčního programu Společenství pro životní 
prostředí, případně včetně příslušných cílů 
tématických strategií tohoto programu.

Je nutné stanovit požadavky na ekodesign 
při zohlednění cílů a priorit Šestého 
akčního programu Společenství pro životní 
prostředí, včetně budoucích cílů 
tématických strategií tohoto programu, 
jako tématické strategie o trvale 
udržitelném využívání přírodních zdrojů a  
tématických strategií prevence a recyklace 
odpadu, doporučení daných v rámci 
Evropského programu pro změnu 
klimatu, rámcové úmluvy Spojených 
národů o změně klimatu a závazků 
přijatých v rámci Kjótského protokolu, a 
zejména cíle již stanovené v rámcové 
směrnici o vodě, v rámcové směrnici o 
kvalitě ovzduší a v rámcové směrnici o 
odpadech, a dále cíle týkající se 
nebezpečných a trvale znečišťujících 
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látek, úmluvy OSPAR, politiky 
Společenství v oblasti chemických látek a 
směrnice Společenství o trvale 
znečišťujících organických látkách.

Odůvodnění

Reinstatement of the missing part of amendment 10 from the first reading.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

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

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

Odůvodnění

Réintroduction partielle de l'amendement 25 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 25

Jedním z hlavních úkolů harmonizovaných 
norem je pomoci výrobcům uplatňovat 
prováděcí opatření přijatá podle této 

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

směrnice. Uvedené normy by mohly být 
zásadní pro stanovení měřících a 
zkušebních metod. V případě obecných 
požadavků na ekodesign by harmonizované 
normy měly být používány, zejména pokud 
byly uvedeny referenční hodnoty těchto 
norem. Tyto normy by měly jednoznačně 
uvádět vztah mezi jejich ustanoveními a 
stanovenými požadavky. Účelem 
harmonizovaných norem by nemělo být 
stanovení limitů pro environmentální 
aspekty.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 34A (nový)

(34a) Jelikož lhůta potřebná pro úspěšné 
provedení odpovídajícího ověření shody 
může být dlouhá vzhledem k době, která 
uplyne mezi uvedením výrobku na trh a 
jeho prodejem konečnému spotřebiteli, 
prováděcí opatření by měla obsahovat 
ustanovení, která by umožňovala 
členským státům stanovit sankce s 
ohledem na stupeň neshody výrobku s 
právními požadavky a na množství 
nevyhovujících energetických spotřebičů, 
které byly uvedeny na trh Společenství, 
předtím, než vnitrostátní orgány přistoupí 
k omezením týkajícím se uvedením 
výrobku na trh.

Odůvodnění

Réintroduction de l'amendement 29 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 36A (nový)

(36a) Jakmile směrnice vstoupí v platnost, 
měla by se na ní vztahovat ustanovení 
článku 35 Smlouvy o Ústavě pro Evropu. 
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Jak je stanoveno, prováděcí opatření by 
měla vstoupit v platnost poté, co vstoupí v 
platnost tato Smlouva, pokud většina 
poslanců Evropského parlamentu 
nevysloví ve stanovené lhůtě námitky.

Odůvodnění

Amendment 30 from first reading in a rephrased version.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 2 ODST. 7B (nový)

7a) „Oznámený nezávislý subjekt“: stálý 
subjekt složený z odborníků, jmenovaný 
orgány veřejné moci a nezávislý na 
hospodářských zájmech, a který třetí 
osoba pověřila kontrolou výrobku nebo 
výrobního odvětví, kterých se týká 
prováděcí opatření.

Odůvodnění

Réintroduction de l'amendement 37 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 2 ODST. 12

12) „životním cyklem“ následné a 
vzájemně propojené fáze života 
energetického spotřebiče, od zpracování
surovin po jeho konečné odstranění;

12) „životním cyklem“ následné a 
vzájemně propojené fáze života 
energetického spotřebiče, od těžby surovin 
až po jeho konečné odstranění;

Odůvodnění

Réintroduction de l'amendement 40 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 10
ČL. 2 ODST. 19A (nový)

19a) „testováním výrobků na základě 
jejich ekodesignu“: referenční hodnoty 
odpovídající stavu znalostí v oblasti 
ekodesignu podle daného 
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environmentálního aspektu, popřípadě s 
využitím mezinárodních referenčních 
hodnot – zejména v případě energetické 
účinnosti;

Odůvodnění

Réintroduction de l'amendement 44 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 6 ODST. 1 (nový)

1. Zjistí-li členský stát, že energetický 
spotřebič, který má označení CE uvedené v 
článku 4 a který se používá v souladu se 
zamýšleným použitím, nevyhovuje všem 
příslušným ustanovením použitelného 
prováděcího opatření, je výrobce nebo jeho 
zplnomocněný zástupce povinen zajistit, 
aby tento energetický spotřebič vyhovoval 
ustanovením použitelného prováděcího 
opatření nebo označení CE a aby bylo 
ukončeno porušování podmínek 
stanovených dotyčným členským státem.

Trvá-li neshoda i nadále, členský stát 
omezí nebo zakáže uvádění dotyčného 
energetického spotřebiče na trh nebo do 
provozu nebo zajistí jeho stažení z trhu.

1. Zjistí-li členský stát, že energetický 
spotřebič, který má označení CE uvedené v 
článku 4 a který se používá v souladu se 
zamýšleným použitím, nevyhovuje všem 
příslušným ustanovením použitelného 
prováděcího opatření, je výrobce nebo jeho 
zplnomocněný zástupce povinen zajistit, 
aby tento energetický spotřebič vyhovoval 
ustanovením použitelného prováděcího 
opatření nebo označení CE a aby bylo 
ukončeno porušování podmínek 
stanovených dotyčným členským státem.

Ve zvláštních případech může příslušný 
orgán ihned zakázat prodej výrobku na 
území členského státu nebo na celém 
území Evropské unie, a to až do doby, než 
bude výrobek znovu vyhovovat 
prováděcím opatřením.
Trvá-li neshoda i nadále, členský stát 
omezí nebo zakáže uvádění dotyčného 
energetického spotřebiče na trh nebo do 
provozu nebo zajistí jeho stažení z trhu.

Odůvodnění

Réintroduction partielle de l'amendement 50 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 7 ODST. 2

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

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

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

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

Jakýkoli energetický spotřebič, jehož 
shoda s požadavky stanovenými 
prováděcími opatřeními je zdrojem 
vážných pochybností, je automaticky 
podřízen kontrole oznámeného 
nezávislého subjektu.
Oznámený nezávislý subjekt musí vydat 
své odůvodněné stanovisko a umožnit ve 
stanovené době zhodnotit případná 
nezbytná opravná opatření.
Navrhla-li energetický spotřebič, na nějž se 
vztahují prováděcí opatření, organizace, 
která je registrována v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
a. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o 
dobrovolné účasti organizací v systému 
řízení a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS)2, a je-li v této 
registraci zahrnuta projekční činnost, má se 
za to, že systém řízení této organizace
splňuje požadavky přílohy V této směrnice.

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

Odůvodnění

Réintroduction de l'amendement 52 de la première lecture.
  

1 Úř. věst. L114, 24.4.2001, s. 1.
2 Úř. věst. L114, 24.4.2001, s. 1.
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Pozměňovací návrh 13
ČLÁNEK 11A (nový)

Článek 11a 
Opatření pro MSP-VMF

1. Komise vytvoří databázi přístupnou 
veřejnosti, která obsahuje zjednodušené 
modely analýzy životního cyklu výrobku, 
simulace o kladném vlivu na životní 
prostředí pro každou fázi životního cyklu, 
požadavky na ekodesign, které je třeba vzít 
přednostně na vědomí s cílem snížit 
spotřebu energie, vody a vliv škodlivého 
hluku těchto výrobků, aby umožnila MSP 
a VMF dosažení souladu s ustanoveními 
této směrnice.
2. Členské státy prostřednictvím posílení 
podpůrných sítí a struktur podporují MSP 
a VMF v rozvoji environmentálního 
přístupu, a to od navrhnutí výrobku, a v 
dosažení souladu s evropskými předpisy.

Odůvodnění

Réintroduction de l'amendement 56 de la première lecture. Il est important de garder à
l'esprit qu'une petite entreprise (effectif inférieur à 50 salariés) et, encore plus, une micro 
entreprise (effectif inférieur à 10 salariés) font face à des difficultés particulières, parmi 
lesquelles le manque de moyens humains et/ou financiers pour s'informer sur la 
réglementation communautaire en vigueur, voire pour s'y conformer. Une réalité économique 
et sociale que la position commune du Conseil ne prend pas suffisamment en compte. Ce 
nouvel article propose la mise en place d'outils précis afin d'aider les PME-TPE à mettre sur 
le marché des produits éco-conçus.

Pozměňovací návrh 14
ČLÁNEK 11B (nový)

Článek 11b 
Informace pro spotřebitele

Výrobci a distributoři dbají na to, aby 
uživatelé energetických spotřebičů, které 
vyhovují požadavkům na ekodesign, 
získali ve vhodné formě nezbytné 
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informace týkající se:
a) environmentálního vlivu výrobku na 
celý životní cyklus;
b) ekologického profilu výrobku a výhod 
ekodesignu;
c) role, kterou hrají ve snižování spotřeby 
energie tím, že budou výrobek dlouhodobě 
používat.

Odůvodnění

Réintroduction partielle de l'amendement 57 de la première lecture. Cet amendement crée un 
nouvel article sur le volet "informations aux consommateurs".

Pozměňovací návrh 15
ČLÁNEK 12

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

1. Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 21 odst. 2 a v souladu s prioritami 
Společenství pro životní prostředí 
odpovídajícími prioritám stanoveným ve 
směrnici č. 1600/2002/ES, směrnici 
2000/60/ES, směrnici 96/62/ES, směrnici 
75/442/ES, v úmluvě OSPAR a v dalších 
příslušných právních předpisech a 
strategiích týkajících se životního 
prostředí a s ohledem na cíle stanovené v 
Kjótském protokolu k rámcové úmluvě 
Spojených národů o změně klimatu přijme 
prováděcí opatření, pokud jsou splněna 
následující kritéria:
a) co se týče výběru energetického 
spotřebiče, na který se má vztahovat 
opatření:
i) energetický spotřebič představuje 
značný objem prodejů;
ii) energetický spotřebič má podstatný 
dopad na životní prostředí;
iii) energetický spotřebič má značný 
potenciál ke zdokonalení a zlepšení 
dopadu na životní prostředí,
b) co se týče obsahu opatření:
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2. Aby se na energetický spotřebič 
vztahovalo prováděcí opatření, musí 
splňovat tato kritéria:

a) objem prodejů energetických 
spotřebičů musí podle posledních 
dostupných údajů dosahovat více než 
200 000 jednotek ve Společenství za rok;
b) energetický spotřebič musí mít 
vzhledem k množství uvedenému na trh 
nebo do provozu podstatný dopad na
životní prostředí v rámci Společenství, jak 
je stanoveno ve strategických prioritách 
Společenství v rozhodnutí 
č. 1600/2002/ES;
c) energetický spotřebič musí mít značný 
potenciál ke zlepšení dopadu na životní 
prostředí bez nepřiměřeně vysokých 
nákladů. Při rozhodování, zda je toto 
kritérium splněno, se použijí tyto 
parametry:
– neexistují příslušné právní předpisy
Společenství;
– tržní síly nedokáží řešit tento problém;

i) zváží se celý životní cyklus výrobku;
ii) z hlediska uživatele není významně 
ovlivněna funkčnost výrobku;
iii) není nepříznivě ovlivněno zdraví a 
bezpečnost;
iv) neexistuje významný negativní dopad 
na spotřebitele, zejména co se týče cenové 
dostupnosti a nákladů během životního 
cyklu výrobku;
v) zohlední se možný dopad na MSP nebo 
na zvláštní skupiny výrobků vyráběných 
hlavně MSP.
2. Pokud má Komise platné důvody 
zamítnout přijetí prováděcího opatření, 
například z důvodu dobrovolné dohody, 
která umožňuje dosáhnout strategických
cílů rychleji nebo s menšími náklady, než 
to umožňují závazné požadavky, a 
dodržuje-li kritéria podmínek stanovených 
přílohou VIIa, odůvodní formálně své 
rozhodnutí v této věci před Evropským 
parlamentem a Radou.
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– velké rozdíly, co se týče vlivu na životní 
prostředí u jednotlivých energetických 
spotřebičů, které jsou dostupné na trhu a 
mají rovnocenné použití.
3. Při zvažování, zda vypracovat návrh 
prováděcího opatření, zohlední Komise 
názory výboru uvedeného v článku 15 a 
dále vezme v úvahu:
a) priority Společenství v oblasti životního
prostředí stanovené v rozhodnutí 
č. 1600/2002/ES nebo v Evropském
programu pro změnu klimatu (ECCP);

b) samoregulaci, např. dobrovolné dohody 
nebo jiná opatření přijatá výrobním 
odvětvím.

4. Při vypracování návrhu prováděcího 
opatření Komise:

a) zváží životní cyklus energetického
spotřebiče;

b) provede posouzení dopadu 
energetického spotřebiče na životní 
prostředí, spotřebitele a výrobce, včetně 
malých a středních podniků, s ohledem na 
konkurenceschopnost, inovaci, přístup na 
trh a náklady a výnosy;
c) zohlední stávající vnitrostátní
právní předpisy v oblasti životního
prostředí, které členské státy považují za
relevantní;

d) provede odpovídající konzultace se
zástupci zúčastněných stran;

3. Prováděcí opatření stranoví požadavky 
na ekodesign v souladu s přílohou I 
a/nebo s přílohou II.

Opatření obsahuje zvláštní požadavky na 
ekodesign s cílem zvolit environmentální 
aspekty, které mají významný dopad na 
životní prostředí.
Prováděcí opatření mohou rovněž 
stanovit, že nejsou třeba žádné požadavky 
na ekodesign, pokud jde o některé 
parametry na ekodesign podle části I 
přílohy I.
4. Prováděcí opatření obsahují prvky 
uvedené v příloze VII a stanoví 
kvantitativní cíle, pokud jde o náhodnou 
kontrolu prováděnou třetí osobou před 
distribucí výrobku, a také ustanovení 
týkající se zpráv, které musí členské státy 
pravidelně předkládat Komisi. Množství 
výrobků v procentech, které budou 
kontrolovány, je stanoveno v závislosti na 
postavení výrobků na trhu.
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e) vypracuje odůvodnění návrhu
prováděcího opatření na základě 
posouzení uvedeného v písmenu b);

f) stanoví lhůtu pro provedení, případná 
postupná nebo přechodná opatření nebo 
období, přičemž zohlední zejména možný 
dopad na malé a střední podniky nebo na 
zvláštní skupiny výrobků vyráběných 
hlavně malými a středními podniky.

5. Prováděcí opatření musí splňovat 
všechna tato kritéria:

a) z hlediska uživatele neexistuje
žádný významný negativní dopad na
funkčnost výrobku;

b) není nepříznivě ovlivněno zdraví,
bezpečnost a životní prostředí;

c) neexistuje významný negativní dopad 
na spotřebitele, zejména co se týče cenové 
dostupnosti a nákladů během životního 
cyklu výrobku;
d) neexistuje závažný negativní dopad na
konkurenceschopnost výrobce, včetně 

trhů
mimo Společenství; 

e) určení požadavku na ekodesign 
v zásadě

nevede k tomu, že výrobci musí převzít
určitou chráněnou technologii;

f) nepředstavují pro výrobce nadměrné 
administrativní zatížení.
6. Prováděcí opatření stanoví požadavky 
na ekodesign v souladu s přílohou I nebo 
přílohou II.
Pro vybrané environmentální aspekty 
s podstatným dopadem na životní 
prostředí budou zavedeny zvláštní 
požadavky na ekodesign.

5. Prováděcí opatření jsou revidována a 
případně přizpůsobena technickému 
pokroku každé tři roky.

6. Při vypracovávání norem využívá 
Komise znalostí, které získala při zavádění 
značek pro celou EU.
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Prováděcí opatření mohou rovněž 
stanovit, že pro určité zvláštní parametry 
ekodesignu uvedené v části 1 přílohy I 
není nutný žádný požadavek na 
ekodesign.

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

9. Příslušné studie a analýzy, které 
Komise použila při vypracování 
prováděcích opatření, by měly být 
zveřejněny.

10. Prováděcí opatření, které stanoví 
požadavky na ekodesign, bude případně 
doprovázeno pokyny, které Komise přijme 
v souladu s čl. 15 odst. 2, aby byla 
zajištěna vyváženost různých 
environmentálních aspektů.

Odůvodnění

Reinstatement of amendment 58 from the first reading.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 13 ODST. 2

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

V přechodném období, během kterého se 
vypracuje první pracovní plán uvedený 
v odstavci 1, však může Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2, 
podle kritérií stanovených v článku 12 a po 
konzultaci s konzultačním fórem přijmout 
prováděcí opatření nejdříve pro ty výrobky, 
které byly v ECCP stanoveny jako výrobky 
s vysokým potenciálem pro nákladově 
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efektivní snížení emisí skleníkových plynů. efektivní snížení emisí skleníkových plynů
a mezi které patří zařízení pro vytápění a 
přípravu teplé užitkové vody, soustavy s 
elektronickým pohonem, osvětlení v 
obytném a terciárním sektoru, domácí 
spotřebiče, kancelářské zařízení v 
obytném a terciárním sektoru, 
elektrospotřebiče určené pro širokou 
veřejnost, vytápěcí, ventilační a 
klimatizační systémy.
Ve stejnou dobu Komise předloží odlišná 
prováděcí opatření pro všechny spotřebiče 
týkající se snížení ztrát energie 
způsobených tzv. stand-by spotřebou. Co 
se týče výrobků informačních a 
komunikačních technologií, tzv. stnad-by 
spotřeba energie musí být snížena na 
technicky možné minimum.

Odůvodnění

Réintroduction partielle de l'amendement 59 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 17
ČLÁNEK 13A (nový)

Článek 13a
Výjimky

Pokud jde o odpovědi na místní problémy 
související s životním prostředím nebo 
stávající právní předpisy v oblasti 
životního prostředí, tato směrnice 
nezasahuje do práva členských států 
zachovat nebo zavést v souladu se 
Smlouvou přísnější pravidla týkající se 
výroby, dovozu, prodeje a spotřeby 
energetických spotřebičů, o kterých se 
členské státy domnívají, že jsou nezbytné 
pro dosažení vysokého stupně ochrany 
životního prostředí, veřejného zdraví a 
vysokého stupně bezpečnosti zásobování 
energií, pokud těmito pravidly nebudou 
dotčena pravidla stanovená v této 
směrnici.
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Odůvodnění

Based on amendment 61 from first reading and recital 20 of the common position.

Pozměňovací návrh 18
ČLÁNEK 13B (nový)

Článek 13b
Nezávislý odborný orgán

Je zřízen nezávislý odborný orgán, který 
stanoví referenční hodnoty, provádí 
nezávislé analýzy a pomáhá Komisi při 
stanovení požadavků na ekodesign v 
rámci prováděcích opatření. Tento orgán 
může být součástí stávajících agentur 
nebo být zřízen jako nová struktura, 
důležité je, aby byl zpřístupněn nezávislý 
posudek o všech možných 
environmentálních aspektech. Tento 
orgán má k dispozici potřebné finanční 
zdroje, které mohou zčásti pocházet z 
programu „Inteligentní energie pro 
Evropu“.

Odůvodnění

Réintroduction de l'amendement 62 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 19
ČLÁNEK 14

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

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

na konzultačním fóru, které se zejména 
podílí na stanovení a revizi prováděcích 
opatření, na hodnocení samoregulačních 
opatření a na zavedení účinných a 
vhodných mechanismů dohledu nad 
trhem. Jednací řád fóra stanoví Komise.

Odůvodnění

Réintroduction partielle des amendements 63 et 24 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 20
ČLÁNEK 16

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních právních předpisů přijatých 
podle této směrnice. Sankce budou účinné, 
přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních právních předpisů přijatých 
podle této směrnice. Sankce budou účinné, 
přiměřené a odrazující, s ohledem na 
stupeň neshody a na množství 
nevyhovujících výrobků, které byly 
uvedeny na trh Společenství předtím, než 
je členské státy zakázaly. V souladu s 
vnitrostátním postupem je zisk z pokut 
zcela využit na financování činností 
kontrolních orgánů.

Odůvodnění

Réintroduction partielle de l'amendement 64 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 21
PŘÍLOHA I ČÁST 3 ODST. 2 PODODSTAVEC 1A a 1B (nové)

Referenční hodnoty jsou stanoveny na 
základě vyhodnocení všech 
environmentálních charakteristik 
reprezentativního vzorku energetického
spotřebiče během celého životního cyklu, 
které je provedeno na základě reálných 
předpokladů o běžných podmínkách a 
účelu používání výrobku. Hodnocení a 
prováděcí opatření obsahují zejména 
prvky vybrané mezi těmi, které jsou 
uvedeny v části 2.
Na základě tohoto hodnocení stanoví 
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Komise a nezávislý odborný orgán ve 
spolupráci s výrobci, kteří poskytnou 
údaje, referenční hodnoty v oblasti 
ekodesignu pro zmíněné energetické 
spotřebiče.

Odůvodnění

Based on amendment 66 from the first reading.

Pozměňovací návrh 22
PŘÍLOHA II ÚVOD

Zvláštní požadavky na ekodesign jsou 
zaměřeny na zlepšení vybraného 
environmentálního aspektu výrobku. 
Mohou být ve formě požadavku na snížení 
spotřeby daného zdroje, např. limit 
spotřeby zdroje v různých fázích životního 
cyklu energetického spotřebiče (např. limit 
spotřeby vody při používání nebo množství 
daného materiálu zabudovaného do 
výrobku nebo minimální požadovaná 
množství recyklovaného materiálu).

Při přípravě prováděcích opatření, která 
stanoví zvláštní požadavky na ekodesign 
podle článku 12, Komise určí pro daný 
energetický spotřebič, na nějž se vztahuje 
prováděcí opatření, příslušné parametry 
ekodesignu podle přílohy I části 1 a stanoví 
úroveň těchto požadavků v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2:

Zvláštní požadavky na ekodesign jsou 
zaměřeny na zlepšení vybraného 
environmentálního aspektu výrobku. 
Mohou být ve formě požadavku na snížení 
spotřeby daného zdroje, např. limit 
spotřeby zdroje v různých fázích životního
cyklu energetického spotřebiče (např. limit 
spotřeby vody při používání nebo množství 
daného materiálu zabudovaného do 
výrobku nebo minimální požadovaná 
množství recyklovaného materiálu).

S ohledem na nezbytnost stanovit opatření 
pro energetickou účinnost, byla přijata 
opatření umožňující stanovit zvláštní 
požadavky na design přímo a nezávisle na 
ostatních přezkoumávaných 
environmentálních aspektech.
Při přípravě prováděcích opatření, která 
stanoví zvláštní požadavky na ekodesign 
podle článku 12, Komise určí pro daný 
energetický spotřebič, na nějž se vztahuje 
prováděcí opatření, příslušné parametry 
ekodesignu podle přílohy I části 1 a stanoví 
úroveň těchto požadavků v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2:

Odůvodnění

Partial reinstatement of amendment 67 from the first reading.

Pozměňovací návrh 23
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PŘÍLOHA II ODST. 1

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

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

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

Provede se analýza citlivosti zahrnující 

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

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

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

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

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

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

Při stanovení minimálních norem 
účinnosti se musí vzít rovněž v úvahu 
objem vypuštěných emisí oxidu uhličitého. 
Objem emisí oxidu uhličitého, který může 
být vypuštěn, je stanoven Komisí a je 
pravidelně aktualizován. Externí náklady 
na emise oxidu uhličitého mohou být 
zahrnuty do základního výpočtu.

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

Odůvodnění

Réintroduction partielle de l'amendement 67 de la première lecture.

Pozměňovací návrh 24
PŘÍLOHA VIIA (nová)

Příloha VIIa
Minimální kritéria podmínek pro 
samoregulační iniciativy souvisejí s touto 
směrnicí
1. Základní požadavky
Samoregulační iniciativy odpovídají všem 
ustanovením Smlouvy (a zejména 
pravidlům pro vnitřní trh a hospodářskou 
soutěž) a mezinárodním závazkům 
Společenství, včetně pravidel pro 
mnohostranný obchod.
Samoregulačních iniciativ se během 
přípravy i během provádění mohou 
účastnit velkoobchodníci ze třetích zemí.
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2. Přidaná hodnota
Výsledkem samoregulačních iniciativ je 
přidaná hodnota (vzhledem k běžnému 
stavu), která se odrazí ve zlepšení vlivu 
příslušného energetického spotřebiče na 
životní prostředí.
3. Reprezentativnost
Podniky a sdružení podniků, které se 
podílejí na samoregulaci, zastupují s 
nejmenšími možnými výjimkami širokou 
většinu příslušného hospodářského 
odvětví. Je třeba dohlížet na dodržování 
pravidel hospodářské soutěže.
4. Vyčíslené a odstupňované cíle
Příslušné strany na řádně daném základu
jasně a přesně stanoví vytyčené cíle. 
Jedná-li se o dlouhodobou samoregulační 
iniciativu, stanoví se průběžné cíle. Musí 
být možné kontrolovat za přijatelných 
podmínek a důvěryhodným způsobem 
dodržování cílů a průběžných cílů 
použitím jasných a důvěryhodných 
ukazatelů. Údaje vyplývající z výzkumu a 
základní vědecké a technické informace 
usnadňují stanovení těchto ukazatelů.
5. Účast občanské společnosti
Vzhledem k zajištění průhlednosti jsou 
samoregulační iniciativy zveřejňovány, 
zejména prostřednictvím internetu a 
dalších elektronických prostředků šíření 
informace.
Tato průhlednost platí rovněž pro 
průběžné a konečné zprávy. Dotčené 
strany, zejména podniky, nevládní 
organizace zabývající se ochranou 
životního prostředí a organizace 
spotřebitelů, mohou ke každé 
samoregulační iniciativě zaujmout 
stanovisko.
6. Monitorování a zprávy
Samoregulační iniciativy mají řádně 
stanovený systém monitorování, který 
jasně stanoví odpovědnosti podniků a 
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nezávislých kontrolorů.Oddělení Komise 
mají za úkol kontrolovat plnění cílů spolu 
se stranami zúčastněnými na 
samoregulační iniciativě.
Harmonogram monitorování a zpráv je 
podrobný, průhledný a objektivní. 
Oddělení Komise, kterým napomáhá 
výbor uvedený v článku 14, zkoumají, zda 
byly splněny stanovené cíle.
7. Nákladová efektivnost řízení 
samoregulační iniciativy
Náklady na řízení samoregulační 
iniciativy, zejména pokud jde o kontrolu, 
by neměly způsobit neúměrné správní 
zatížení vzhledem k cílům a dalším 
nástrojům stávajících politik.
8. Udržitelnost
Samoregulační iniciativy odpovídají 
politickým cílům této směrnice a 
ekonomickým a sociálním rozměrům 
trvale udržitelného rozvoje. Jsou brány v 
úvahu zájmy v oblasti ochrany 
spotřebitelů (zdraví, kvalita života a 
ekonomické zájmy).
9. Slučitelnost stimulů
Samoregulační iniciativy obtížně 
dosáhnou očekávaných výsledků, jestliže 
ostatní faktory a stimulační opatření –
tlak trhu, daňový systém, vnitrostátní 
právní předpisy – vysílají zúčastněným 
stranám opačné signály. V tomto směru je 
nutná politická soudržnost, která musí být 
brána v úvahu při hodnocení účinnosti 
iniciativy.

Odůvodnění

Réintroduction de l'amendement 73 de la première lecture.
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EXPLANATORY STATEMENT

Council has reached a political agreement on the proposed directive on setting eco-design 
requirements for energy-using products (EuP) under Irish Presidency in June 2004. The final 
common position has been adopted by Council on 29 November and transmitted to the 
European Parliament by letter of 13 December 2004.

In its first reading, Parliament adopted 78 amendments to this important framework directive 
designed to reduce the adverse impact of energy-using products on the environment 
throughout the life-cycle of those products. The main issues addressed in these amendments 
were the provisions on the implementing measures, the establishment of a working plan, the 
role of self-regulation, the establishment of an Eco-Design Board, the options for conformity 
assessment, the eco-design requirements (generic/specific), a credible system of market 
surveillance, support for SMEs and information to consumers as well as a review clause and a 
double legal base.

In quantitative terms, the Commission subsequently accepted roughly a third of Parliament's 
amendments (23 amendments fully, in substance, partially or in principle), Council followed 
the same approach in its common position. A more substantial analysis however reveals that 
only a few important requests have been taken on board in the common position.

These concern in particular the market surveillance mechanisms (Article 3), the establishment 
of a working plan (Article 13), the establishment of a Consultation Forum similar to 
Parliament's Eco-Design Board (Article 14) and the review clause concerning the 
effectiveness of the directive and its implementing measures, market surveillance mechanisms 
and any relevant self regulation stimulated (Article 19).

Council's common position however rejects third-party verification as a principle in the 
conformity assessment and insists on the inclusion of environmental management standards 
and schemes (Art. 7). Furthermore, Council does not take on board elements of the "top 
runner" approach following the Japanese model (Annex II), remains vague on the role of self 
regulation (despite the new recital 16), rejects the double legal base and any possibility of 
derogations and does not foresee specific measures in support of SMEs.

This is clearly not enough, particularly since the proposed directive is a framework directive 
where Council and Parliament delegate considerable power to the Commission and its 
supporting regulatory committee. The proposed directive even provides for 3 directives under 
co-operation and co-decision procedure to be moved to comitology procedure.

Your rapporteur therefore proposes to reinstate amendments which better clarify the role of 
self-regulation measures, strengthen the conditions for conformity assessment, commit the 
Commission to put forward implementing measures and clarify what measures are to be 
expected and finally further support SMEs and provide for information and sensibilisation of 
consumers.

En outre, le rapporteur ne se satisfait pas de la nouvelle formulation du Conseil à l'article 12. 
En effet, la multiplication des critères qui y est établie ne facilitera pas la tâche de la 
Commission dès lors qu'il s'agira de prendre des mesures d'exécution s'imposant aux 
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entreprises afin d'améliorer la performance environnementale globale de produits 
consommateurs d'énergie, cela tout au long de leur cycle de vie.

Enfin, le rapporteur, même s'il souhaite maintenir l'article 95 du traité comme seule base 
juridique de cette proposition de directive, suivant en cela l'avis rendu par la Commission 
juridique le 26 février 2004, estime que des dérogations pour les Etats membres doivent être 
prévues afin de tenir compte des problèmes environnementaux qui diffèrent souvent d'une 
région européenne à l'autre. L'article 13 bis qui est redéposé vise cet objectif. 


