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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
  väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

spoločného stanoviska Rady k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady o 
stanovení rámca na určenie požiadaviek na ekodizajn energetických spotrebičov a o 
zmene smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 
2000/55/ES
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– so zreteľom na vlastnú pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Parlament a Radu 
(KOM(2003)0453)2,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 Zmluvy o ES

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2005),

1. schvaľuje spoločnú pozíciu v pozmenenom znení;

2. poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 2

(2) Na energetické spotrebiče pripadá 
veľká časť spotreby prírodných zdrojov a 
energie v Spoločenstve. Majú zároveň rad 
iných významných dopadov na životné 
prostredie. Pri prevažnej väčšine kategórií 
výrobkov, ktoré sú dostupné na trhu 
Spoločenstva, je možné zaznamenať rôznu 
mieru dopadov na životné prostredie 
napriek tomu, že sa vyznačujú podobnou 
funkciou a výkonom. V záujme trvalo 
udržateľného rozvoja je potrebné 

(2) Na energetické spotrebiče pripadá 
veľká časť spotreby prírodných zdrojov a 
energie v Spoločenstve. Majú zároveň rad 
iných významných dopadov na životné 
prostredie. Pri prevažnej väčšine kategórií 
výrobkov, ktoré sú dostupné na trhu 
Spoločenstva, je možné zaznamenať rôznu 
mieru dopadov na životné prostredie 
napriek tomu, že sa vyznačujú podobnou 
funkciou a výkonom. V záujme trvalo 
udržateľného rozvoja je potrebné 

  
1 Prijaté texty zo dňa 20.4.2004, P5_TA(2004)0302.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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podporovať neustále znižovanie celkového 
dopadu týchto výrobkov na životné 
prostredie, najmä určením hlavných 
zdrojov negatívnych dopadov na životné 
prostredie a zamedzením akéhokoľvek 
prenosu znečistenia., ak toto znižovanie 
nepredstavuje neprimerané náklady.

podporovať neustále znižovanie celkového 
dopadu týchto výrobkov na životné 
prostredie, najmä určením hlavných 
zdrojov negatívnych dopadov na životné 
prostredie a zamedzením akéhokoľvek 
prenosu znečistenia.

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 5 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 4a (nové)

(4a) Článok 95, odstavec 3, Zmluvy vyzýva 
Komisiu, aby vo svojich návrhoch 
vychádzala z nevyhnutnosti zvýšenej 
ochrany životného prostredia a najmä aby 
zohľadnila akékoľvek nové vedecké 
poznatky.

Odôvodnenie

Opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 79 z prvého čítania. Je treba 
uviesť, že  je bez ohľadu na právny podklad článku 95 absolútne nevyhnutné zaistiť zvýšený 
stupeň ochrany životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 7

(7) Požiadavky na ekodizajn by sa mali 
stanoviť tak, že sa zohľadnia ciele a 
priority 6. akčného programu 
Spoločenstva pre životné prostredie, 
prípadne vrátane príslušných cieľov 
relevantných tematických stratégií tohto 
programu.

(7) Požiadavky na ekodizajn by sa mali 
stanoviť tak, že sa zohľadnia ciele a 
priority 6. akčného programu 
Spoločenstva pre životné prostredie, 
vrátane budúcich cieľov tematických 
stratégií  6. EAP, napr. tematickej 
stratégie o udržateľnom využívaní 
prírodných zdrojov a tematickej stratégie o 
zabránení vzniku a o recyklácii odpadu, 
odporúčania politiky Európskeho programu 
klimatických zmien, záväzkov Rámcovej 
dohody OSN o zmene podnebia  a
Kjótskeho protokolu a, okrem iného, 
aktuálne ciele Rámcovej smernice ochrany 
vôd, Rámcovej smernice kvality ovzdušia 
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ES a ciele týkajúce sa nebezpečných a 
ťažko odbúrateľných látok, Konvencie 
OSPAR, Chemickej politiky Spoločenstva 
a Smernice Spoločenstva o ťažko 
odbúrateľných organických znečisťujúcich 
látkach.

Odôvodnenie

Opätovné vloženie chýbajúcej časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 10 z prvého 
čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 13

(13) Úroveň požiadaviek na ekodizajn by 
sa obvykle mala stanoviť na základe 
technických, ekonomických a 
ekologických analýz. Pružná metóda 
stanovenia úrovne týchto požiadaviek 
môže uľahčiť rýchle zlepšenie 
ekologického profilu. Pri tejto analýze je 
treba konzultovať so zainteresovanými 
stranami, ktoré by mali na nej aktívne 
spolupracovať. Stanovenie záväzných 
opatrení vyžaduje primerané konzultácie so 
stranami, ktorých sa to týka. Počas týchto 
konzultácií 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 obvykle mala stanoviť na základe 
technických, ekonomických a 
ekologických analýz. Pružná metóda 
stanovenia úrovne týchto požiadaviek 
môže uľahčiť rýchle zlepšenie 
ekologického profilu. Pri tejto analýze je 
treba konzultovať so zainteresovanými 
stranami, ktoré by mali na nej aktívne 
spolupracovať. Stanovenie záväzných 
opatrení vyžaduje primerané konzultácie so 
stranami, ktorých sa to týka. Počas týchto 
konzultácií 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 
najmä pri analýze nákladov životného 
cyklu) a pri určovaní požiadaviek sa 
vykonáva porovnávanie výkonov 
s medzinárodnými vzťažnými hodnotami.

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 25 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 25
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(25) Jedna z hlavných úloh 
harmonizovaných noriem spočíva 
v pomoci výrobcom uplatňovať 
vykonávacie opatrenia prijaté 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 na ne 
orientovali pri určovaní ekologického 
profilu svojho výrobku v súlade 
s požiadavkami príslušného 
vykonávacieho 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.

(25) Jedna z hlavných úloh 
harmonizovaných noriem spočíva 
v pomoci výrobcom uplatňovať 
vykonávacie opatrenia prijaté podľa tejto 
smernice. Uvedené normy by mohli mať 
zásadný význam pre stanovenie meracích a 
skúšobných metód. V prípade všeobecných 
požiadaviek na ekodizajn by sa 
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. Cieľ 
harmonizovaných noriem by nemal 
spočívať v stanovení medzných hodnôt 
ekologických aspektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 34a (nové)

(34 a) Keďže časové obdobie potrebné na 
úspešné a primerané posúdenie zhody 
môže byť príliš dlhé v porovnaní 
s obvyklým časovým obdobím medzi 
uvedením výrobku na trh a jeho 
konečným predajom spotrebiteľovi, mali 
by  vykonávacie opatrenia obsahovať 
ustanovenia, ktoré umožnia členským 
štátom stanoviť postihy úmerné miere 
nezhody výrobkov s právnymi 
požiadavkami a tiež úmerné počtu 
energetických spotrebičov, ktoré nie sú 
v zhode a ktoré boli uvedené na trh 
Spoločenstva  predtým, než úrady 
jednotlivých členských štátov zavedú 
obmedzenia ich predaja na trhu.

Odôvodnenie

Opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 29 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 36a (nové)

(36a) Ustanovenia Článku 35 Zmluvy o 
Európskej ústave by mali upravovať túto 
Smernicu potom, čo nadobudne platnosť. 
Ako bolo vopred dohodnuté, po 
nadobudnutí platnosti Zmluvy by malo 
vstúpiť do platnosti vykonávacie 
opatrenie, ak sa v rámci stanoveného 
časového limitu Európsky parlament  
väčšinou hlasov nevyjadril proti.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30 z prvého čítania v preformulovanej verzii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 2, ODSEK 7a (nový)

7 a "Nezávislý notifikovaný orgán": stály 
orgán odborníkov ustanovený štátnymi 
orgánmi, ktorý nepodlieha ekonomickým 
záujmom a je poverený vykonávať 
posúdenie treťou stranou v prípade, že  
výrobok alebo kategória výrobkov 
podlieha  vykonávaciemu opatreniu.

Odôvodnenie

Opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 37 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 2, ODSEK 12

12) "životný cyklus": následné a vzájomne 
prepojené etapy života energetického 
spotrebiča, od spracovania surovín  až po 
jeho konečnú likvidáciu;

12) "životný cyklus": následné a vzájomne 
prepojené etapy života energetického 
spotrebiča, počnúc ťažbou surovín až po 
jeho konečnú likvidáciu;

Odôvodnenie

Opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 40 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 2, ODSEK 19a (nový)

19a) "Porovnanie výrobkov so vzťažnou 
hodnotou so zreteľom na ich ekodizajn": 
ako referenčná hodnota sa zvolí stav 
vedomostí v oblasti ekodizajnu pre dané 
environmentálne hľadisko, prípadne sa  
využijú medzinárodne platné vzťažné 
hodnoty  – zvlášť v prípade energetickej 
účinnosti;

Odôvodnenie

Opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 44 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 6, ODSEK 1

1. Ak zistí členský štát, že energetický 
spotrebič, ktorý má označenie CE podľa 
článku 4 a ktorý sa používa v súlade so 
zamýšľaným účelom, nevyhovuje všetkým 
príslušným ustanoveniam príslušného 
vykonávacieho opatrenia, je výrobca alebo 
jeho splnomocnený zástupca povinný 
zaistiť, aby výrobok vyhovoval 
ustanoveniam príslušného vykonávacieho 
opatrenia a/alebo označeniu CE a aby sa 
skončilo porušovanie podmienok 
stanovených dotyčným členským štátom.

1. Ak zistí členský štát, že energetický 
spotrebič, ktorý má označenie CE podľa 
článku 4 a ktorý sa používa v súlade so 
zamýšľaným účelom, nevyhovuje všetkým 
príslušným ustanoveniam príslušného 
vykonávacieho opatrenia, je výrobca alebo 
jeho splnomocnený zástupca povinný 
zaistiť, aby výrobok vyhovoval 
ustanoveniam príslušného vykonávacieho 
opatrenia a/alebo označeniu CE a aby sa 
skončilo porušovanie podmienok 
stanovených dotyčným členským štátom.

V zvláštnych prípadoch kompetentný úrad 
môže okamžite zakázať predaj výrobku na 
území členského štátu alebo v celej 
Európskej únii, a to až do doby, než bude 
opäť nastolená zhoda.

Ak bude nezhoda pretrvávať naďalej, 
členský štát  prijme rozhodnutie, podľa 
ktorého sa obmedzí alebo zakáže 
uvádzanie daného energetického spotrebiča 
na trh alebo do prevádzky alebo zaistí jeho 

Ak bude nezhoda pretrvávať naďalej, 
členský štát  prijme rozhodnutie, podľa 
ktorého sa obmedzí alebo zakáže 
uvádzanie daného energetického spotrebiča 
na trh alebo do prevádzky alebo zaistí jeho 
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stiahnutie z trhu. stiahnutie z trhu.

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 50 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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.

Každý energetický spotrebič, pri ktorom
existuje vážna pochybnosť o jeho zhode 
s požiadavkami stanovenými 
vykonávacími opatreniami, sa 
automaticky predkladá na preskúmanie 
nezávislému notifikovaného orgánu.
Nezávislý notifikovaný orgán musí 
doručiť svoj odôvodnený posudok tak, aby 
umožnil posúdenie prípadných 
nápravných opatrení v požadovanej 
lehote.

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 dodatku V tejto 
smernice.

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 dodatku V tejto 
smernice.

Ak energetický spotrebič, na ktorý sa Ak energetický spotrebič, na ktorý sa 
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vzťahujú vykonávacie opatrenia, navrhne 
organizácia so systémom riadenia, ktorý 
zahŕňa projekčnú činnosť a ktorý sa 
vykonáva v súlade s harmonizovanými 
normami, ktorých referenčné čísla boli 
uverejnené v Úradnom vestníku EÚ, 
považuje sa tento systém riadenia za 
vyhovujúci príslušným požiadavkám 
dodatku V.

vzťahujú vykonávacie opatrenia, navrhne 
organizácia so systémom riadenia, ktorý 
zahŕňa projekčnú činnosť a ktorý sa 
vykonáva v súlade s harmonizovanými 
normami, ktorých referenčné čísla boli 
uverejnené v Úradnom vestníku EÚ, 
považuje sa tento systém riadenia za 
vyhovujúci príslušným požiadavkám 
dodatku V.

Odôvodnenie

Opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 52 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 11a (nový)

Článok 11a 
Opatrenia pre malé a stredné podniky 

(MSP) a veľmi malé firmy (VMF)
1. Aby mohli MSP a VMF plniť 
ustanovenia tejto smernice, zriaďuje 
Komisia databázu prístupnú verejnosti, 
ktorá obsahuje vzory zjednodušenej 
analýzy životného cyklu výrobkov, 
simulácie pozitívneho dopadu na životné 
prostredie pre každú etapu životného 
cyklu a požiadavky na ekodizajn, ktoré je 
potrebné  prednostne zohľadniť, aby sa 
znížila spotreba energie a vody ako aj 
hlučnosť týchto výrobkov.
2. Členské štáty sa snažia, najmä 
posilnením podporných sietí a štruktúr, 
podporiť MSP- VMF, aby rozvíjali 
ekologický prístup, a to počnúc vývojom 
výrobku, a rešpektovali európske právne 
predpisy.

Odôvodnenie

Opätovné začlenenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 56 z prvého čítania. Je dôležité 
mať na pamäti, že malý podnik (počet zamestnancov do 50 osôb) a veľmi malá firma (počet 
zamestnancov do 10 osôb) čelia osobitným problémom, ktoré zahŕňajú nedostatok ľudských 
a/alebo finančných zdrojov na to, aby sa informovali o platných právnych predpisoch 
Spoločenstva, ba čo viac, aby ich dodržiavali. Ekonomická a sociálna realita, ktorú spoločné 
stanovisko Rady dostatočne nezohľadňuje. Tento nový článok navrhuje vytvorenie 
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konkrétnych nástrojov na pomoc MSP- VMF pri uvádzaní výrobkov vyvinutých s ohľadom na 
životné prostredie na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 11b (nový)

Článok 11b 
Informácie pre spotrebiteľov

Výrobcovia a distribútori dbajú na to, aby 
užívatelia energetických spotrebičov, ktoré 
vyhovujú požiadavkám ekodizajnu vo 
dostali vhodnej forme potrebné 
informácie o:
a) dopade výrobku na životné prostredie 
v priebehu celého životného cyklu;
b) ekologickom profile výrobku a 
výhodách ekodizajnu;
c) svojej úlohe pri znižovaní spotreby 
energie trvalým užívaním výrobku.

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 57 z prvého čítania. 
Tento doplňujúci návrh tvorí nový článok o problematike "informácií pre spotrebiteľov".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 12

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

1. Komisia, konajúc v súlade s postupom 
uvedenom v článku 21(2) a usilujúc sa o 
splnenie priorít Spoločenstva týkajúcich 
sa životného prostredia, uvedených 
v Rozhodnutí č. 1600/2002/ES, v Smernici 
2000/60/ES, v Smernici 96/62/ES, v 
Smernici 75/442/ES, v Konvencii OSPAR 
a iných príslušných 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), prijme vykonávacie 
opatrenia po splnení nasledujúcich 
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kritérií:
(a) pokiaľ ide o výber EnS, ktoré má 
podliehať vykonávacím opatreniam:
(i) EnS predstavuje významný objem 
odbytu a obchodného obratu;
(ii) EnS má významný dopad na životné 
prostredie;
(iii) EnS predstavuje významný potenciál 
zlepšenia, pokiaľ ide o dopady na životné 
prostredie,
(b) pokiaľ ide o obsah opatrenia:
(i) zohľadní sa celý životný cyklus 
výrobku;
(ii) výkon výrobku z hľadiska užívateľa 
nebude podstatným spôsobom ovplyvnený;
(iii) nebude dochádzať k nepriaznivým 
účinkom na zdravie a bezpečnosť;
(iv) nemalo by dôjsť k negatívnemu 
dopadu na spotrebiteľov zvlášť pokiaľ ide 
o dostupnosť a náklady životného cyklu 
výrobku;
(v) zohľadní sa možný dopad na MSP 
alebo na konkrétne skupiny produktov 
vyrobené najmä MSP.

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

2. V prípade, že bude Komisia mať 
oprávnené dôvody, aby odmietla prijať 
vykonávacie opatrenie, ako napríklad 
existencia dobrovoľnej dohody, pomocou 
ktorej sa ciele politiky dosiahnu rýchlejšie 
a pri nižších nákladoch ako pomocou 
záväzných požiadaviek, a ktorá spĺňa 
kvalifikačné kritériá dodatku VIIa, 
oficiálne odôvodní svoje rozhodnutie 
v tejto veci Európskemu parlamentu a 
Rade.

(a) podľa posledných dostupných údajov 
dosiahne objem odbytu EnS v rámci 
Spoločenstva vyše 200 000 jednotiek 
ročne;
(b) EnS musí mať vzhľadom na objem 
uvedený na trh alebo do prevádzky 
významný dopad na životné prostredie 
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v rámci Spoločenstva, ako sa uvádza v 
strategických prioritách Spoločenstva 
uvedených v rozhodnutí č. 1600/2002/ES;
(c) EnS bude predstavovať značný 
potenciál zlepšenia dopadu na životné 
prostredie bez neprimerane vysokých 
nákladov.  Pri rozhodovaní, či je toto 
kritérium splnené, sa budú uplatňovať
nasledujúce parametre:
- neexistujú príslušné právne predpisy 
Spoločenstva;
- trhové sily nedokážu riešiť tento 
problém;
- veľké rozdiely v ekologických profiloch 
EnS, ktoré sú dostupné na trhu a majú 
rovnocenné použitie.
3. Pri zvažovaní či vypracovať návrh 
vykonávacieho opatrenia, zohľadní 
Komisia názory Výboru uvedeného v 
článku 15 a ďalej vezme do úvahy:

3. Vykonávacie opatrenia stanovia 
požiadavky na ekodizajn v súlade s 
dodatkom I a/alebo s dodatkom II.

(a) priority Spoločenstva v oblasti 
životného prostredia, napr. priority 
stanovené v rozhodnutí č. 1600/2002/ES 
alebo v Európskom programe 
klimatických zmien (ECCP);

Zvláštne požiadavky na ekodizajn budú 
zavedené pre ekologické aspekty 
s významným dopadom na životné 
prostredie.

(b) významnú samoreguláciu, napr. 
dobrovoľné dohody alebo iné opatrenia 
prijaté výrobným odvetvím.

Vykonávacie opatrenia môžu tiež 
ustanoviť, že žiadna požiadavka na 
ekodizajn nie je potrebná pre určité 
vymedzené parametre ekodizajnu, ktoré sú 
uvedené v dodatku I, časť 1.

4. Pri vypracovaní návrhu vykonávacieho 
opatrenia Komisia:

4. Vykonávacie opatrenia zahrnú 
informácie uvedené v dodatku VII a 
stanovia kvantitatívne ciele pre úrovne 
náhodného preddistribučného 
posudzovania zhody treťou stranou ako aj 
ustanovenia týkajúce sa bežného 
vykazovania týchto činností členskými 
štátmi Komisii. Percento výrobkov, ktoré 
sa majú testovať, bude stanovené podľa  
postavenia výrobkov na trhu.

(a) vezme do úvahy životný cyklus EnS;

(b) posúdi dopad EnS na životné 
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prostredie, spotrebiteľov a výrobcov, 
vrátane MSP, z hľadiska 
konkurencieschopnosti, inovácie, prístupu 
na trh a nákladov a výnosov;
(c) zváži súčasné vnútroštátne právne 
predpisy v oblasti životného prostredia, 
ktoré členské štáty považujú za 
relevantné;
(d) náležito sa poradí so zástupcami 
zúčastnených strán;
(e) vypracuje odôvodnenie návrhu 
vykonávacieho opatrenia na základe 
posúdenia uvedeného pod písmenom (b);
(f) stanoví lehotu pre vykonanie, prípadné 
postupné alebo prechodné opatrenia alebo 
obdobia, pričom zohľadní najmä možné 
dopady na MSP alebo na zvláštne skupiny 
výrobkov vyrobené predovšetkým MSP.
5. Vykonávacie opatrenia budú spĺňať 
všetky nasledujúce kritériá:

5. Vykonávacie opatrenia sa budú 
revidovať a prípadne upravovať podľa 
technického pokroku každé tri roky.

(a) z hľadiska užívateľa neexistuje žiadny 
významný negatívny dopad na funkčnosť 
výrobku;
(b) nebude nepriaznivo ovplyvnené 
zdravie, bezpečnosť a životné prostredie;
(c) neexistuje významný negatívny dopad 
na spotrebiteľa, zvlášť pokiaľ ide o 
cenovú dostupnosť a náklady životného 
cyklu výrobku;
(d) neexistuje závažný negatívny dopad na 
konkurencieschopnosť výrobcu, vrátane 
trhov mimo Spoločenstva;
(e) stanovenie požiadaviek na ekodizajn 
v zásade nevedie k tomu, že výrobcovia 
musia prevziať chránenú technológiu;
(f) nepredstavujú pre výrobcov nadmerné 
administratívne zaťaženie.
6. Vykonávacie opatrenia stanovia 
požiadavky na ekodizajn v súlade s 
dodatkom I alebo s dodatkom II.

6. Pri navrhovaní noriem využije Komisia 
know-how získaný za účelom zavádzania 
etikiet EÚ.

Pre vybrané aspekty životného prostredia, 
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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 
dodatku I, nie je nutná žiadna požiadavka 
na ekodizajn.
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.
8. Vykonávacie opatrenia obsahujú prvky 
uvedené v dodatku VII.
9. Príslušné štúdie a analýzy použité 
Komisiou pri vypracovávaní vykonávacích 
opatrení by mali byť zverejnené.
10. Vykonávacie opatrenie stanovujúce 
požiadavky na ekodizajn budú prípadne 
sprevádzať smernice, ktoré Komisia 
prijme v súlade s čl. 15 odst. 2, aby bola 
zaistená vyváženosť rozličných 
ekologických aspektov.

Odôvodnenier

Opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 58 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 13, ODSEK 2

2. V prechodnom období, v priebehu 
ktorého sa vypracuje prvý pracovný plán 
podľa odstavca 1 však môže Komisia 
v súlade s postupom podľa čl. 15, odst. 2, 
podľa kritérií stanovených v článku 12 a na 
základe konzultácie s poradným fórum 
prijať vykonávacie opatrenia najprv pre tie 
výrobky, ktoré boli v ECCP stanovené ako 
výrobky s vysokým potenciálom pre 

2. V prechodnom období, v priebehu 
ktorého sa vypracuje prvý pracovný 
plán podľa odstavca 1 však môže 
Komisia v súlade s postupom podľa 
čl. 15, odst. 2, podľa kritérií 
stanovených v článku 12 a na 
základe konzultácie s poradným 
fórum prijať vykonávacie opatrenia 
najprv pre tie výrobky, ktoré boli 
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nákladovo efektívne zníženie emisií 
skleníkových plynov.

v ECCP stanovené ako výrobky s 
vysokým potenciálom pre 
nákladovo efektívne zníženie emisií 
skleníkových plynov, ako sú 
zariadenia na vykurovanie a ohrev 
teplej vody, zariadenia na 
elektromotory, osvetlenie 
v rezidenčnom a nevýrobnom 
sektore, domáce spotrebiče, 
kancelárske vybavenie 
v rezidenčnom a nevýrobnom 
sektore, elektronické zariadenia 
pre širokú verejnosť a 
kombinované zariadenia 
vykurovania, vzduchotechniky a 
klimatizácie.

V rovnakom období Komisia predloží
osobitné vykonávacie opatrenie, ktoré 
zníži straty všetkých výrobkov 
v pohotovostnom režime. Pri 
výrobkoch ICT sa musí spotreba vo 
vypnutom režime vo všeobecnosti znížiť 
na technicky možné minimum.

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 59 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 13 a (nový)

Článok 13a
Odchýlky

Pokiaľ ide o odozvu na miestne 
ekologické problémy alebo súčasné 
vnútroštátne právne predpisy v oblasti 
ochrany životného prostredia, táto 
Smernica sa nedotkne práv členských 
štátov udržať alebo zaviesť, v súlade so 
Zmluvou, prísnejšie pravidlá týkajúce sa 
výroby, dovozu, predaja a spotreby EnS, 
ktoré považujú za potrebné na dosiahnutie 
vysokej úrovne ochrany životného 
prostredia a  zdravia obyvateľstva ako aj 
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bezpečnosti zásobovania energiou, ak
takéto opatrenia nenarúšajú opatrenia 
stanovené touto Smernicou.

Odôvodnenie

Vychádza z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 61 z prvého čítania a úvodu č. 20 
spoločného stanoviska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 13b (nový)

Článok 13b
Nezávislý expertný orgán 

Ustanovuje sa nezávislý expertný orgán, 
aby určil referenčné hodnoty, uskutočnil 
nezávislé rozbory a pomáhal Komisii 
stanoviť požiadavky na ekodizajn vo 
vykonávacích opatreniach. Môže byť 
súčasťou existujúcich vládnych 
organizácií alebo tvoriť novú štruktúru, 
ak zabezpečí nezávislé odborné posúdenie 
všetkých potenciálnych ekologických 
aspektov. Tento orgán je vybavený 
potrebnými finančnými zdrojmi, ktoré 
môžu sčasti pochádzať z programu 
"Inteligentná energia – Európa".

Odôvodnenie

Opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 62 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 14

Komisia zaistí, že pri výkone svojej 
činností 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 MSP a 

Komisia zaistí, že pri výkone svojej 
činností 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 MSP a 
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remeselníkov, odborové organizácie, 
veľkoobchodníci, maloobchodníci, 
dovozcovia, združenia na ochranu 
životného prostredia a organizácie 
spotrebiteľov. Tieto strany sa budú 
stretávať v rámci poradného fóra, ktorého
rokovací poriadok stanoví Komisia.

remeselníkov, odborové organizácie, 
veľkoobchodníci, maloobchodníci, 
dovozcovia, združenia na ochranu 
životného prostredia a organizácie 
spotrebiteľov. Tieto strany sa budú 
stretávať v rámci poradného fóra, ktoré sa 
bude podieľať najmä na príprave a na 
prepracovaní vykonávacích opatrení, ako 
aj na posudzovaní samoregulačných 
opatrení a zavádzaní účinných a 
vhodných mechanizmov trhového 
dohľadu. Rokovací poriadok poradného 
fóra stanoví Komisia.

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné vloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 63 a 24 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 16

Členské štáty stanovia postihy za 
porušovanie vnútroštátnych právnych 
predpisov prijatých podľa tejto smernice. 
Postihy takto stanovené musia byť účinné, 
primerané a odradzujúce.

Členské štáty stanovia postihy za 
porušovanie vnútroštátnych právnych 
predpisov prijatých podľa tejto smernice. 
Postihy takto stanovené musia byť účinné, 
primerané a odradzujúce, keď vezmeme do 
úvahy stupeň nezhody a objem výrobkov, 
ktoré nie sú v zhode, a ktoré boli uvedené 
na trh Spoločenstva predtým, než ich 
členské štáty zakázali. V súlade 
s vnútroštátnou praxou je výťažok pokút 
kompletne vyčlenený na financovanie 
činnosti kontrolných orgánov.

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 64 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
PRÍLOHA I, ČASŤ 3, ODSEK 2, PODODSEKY 1A a 1B (nové) 

Kvôli stanoveniu vzťažných hodnôt  sa 
posúdia všetky ekologické aspekty 
reprezentatívnej vzorky EnS počas celého 
jeho životného cyklu, a to na základe 
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realistických predpokladov týkajúcich sa 
jeho zamýšľaného využitia v normálnych 
podmienkach. Proces posudzovania a 
vykonávacie opatrenie zahrnú najmä 
prvky, ktoré sú obsiahnuté medzi prvkami 
uvedenými v časti 2.
Na základe tohto posúdenia  Komisia a 
nezávislý expertný orgán v spolupráci 
s výrobcami poskytujúcimi údaje pre daný 
EnS stanovia vzťažnú hodnotu pre 
porovnanie ekodizajnu.

Odôvodnenie

Vychádza z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 66 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
PRÍLOHA II, ÚVOD

Zvláštne požiadavky na ekodizajn majú za 
cieľ zlepšiť zvolený ekologický aspekt 
výrobku. Môžu byť vo forme požiadavky 
na zníženie spotreby daného zdroja, napr. 
limit spotreby zdroja v rozličných etapách 
životného cyklu EnS (napr. limit spotreby 
vody pri používaní alebo množstva 
určitého materiálu obsiahnutého vo 
výrobku alebo minimálne požadované 
množstvo recyklovaného materiálu).

Zvláštne požiadavky na ekodizajn majú za 
cieľ zlepšiť zvolený ekologický aspekt 
výrobku. Môžu byť vo forme požiadavky 
na zníženie spotreby daného zdroja, napr. 
limit spotreby zdroja v rozličných etapách 
životného cyklu EnS (napr. limit spotreby 
vody pri používaní alebo množstva 
určitého materiálu obsiahnutého vo 
výrobku alebo minimálne požadované 
množstvo recyklovaného materiálu).

Vzhľadom na naliehavosť 
potreby opatrení energetickej účinnosti sa 
podniknú kroky s cieľom priamo stanoviť 
zvláštne požiadavky na vývoj výrobku, 
nezávisle od  iných hodnotených 
ekologických aspektov.

Pri príprave vykonávacích opatrení, ktoré 
stanovia zvláštne požiadavky na ekodizajn 
podľa článku 12, Komisia určí pre daný 
EnS, na ktorý sa vzťahuje vykonávacie 
opatrenie, príslušné parametre ekodizajnu 
podľa dodatku I časti 1 a stanoví úroveň 
týchto požiadaviek v súlade s postupom 
uvedeným v  článku 15 odst. 2:

Pri príprave vykonávacích opatrení, ktoré 
stanovia zvláštne požiadavky na ekodizajn 
podľa článku 12, Komisia určí pre daný 
EnS, na ktorý sa vzťahuje vykonávacie 
opatrenie, príslušné parametre ekodizajnu 
podľa dodatku I časti 1 a stanoví úroveň 
týchto požiadaviek v súlade s postupom 
uvedeným v článku 15 odst. 2:
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Odôvodnenie

Čiastočné opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 67 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
PRÍLOHA II, ODSEK 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.

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 znížiť 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 vyplývajú z rozličných 
úrovní jednotlivých možností technického 

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 vyplývajú z rozličných 
úrovní jednotlivých možností technického 
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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).

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.

V priebehu procesu stanovovania 
minimálnych noriem účinnosti je tiež 
potrebné zohľadniť hodnotu nežiadúcich 
emisií oxidu uhličitého. Hodnota týchto 
nežiadúcich emisií oxidu uhličitého je 
určená Komisiou a je pravidelne 
aktualizovaná. Externé náklady emisií 
oxidu uhličitého je možné zahrnúť do 
základného výpočtu.

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

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

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 67 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
PRÍLOHA VII A (nová)

Dodatok VIIa
Minimálne kvalifikačné kritériá pre 
samoregulačné iniciatívy, ktoré spadajú 
do kontextu tejto smernice
1. Základné požiadavky
Samoregulačné iniciatívy sú v súlade so 
všetkými ustanoveniami zmluvy (a najmä 
s predpismi vnútorného trhu a 
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hospodárskej súťaže) ako aj 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva, vrátane 
pravidiel multilaterálneho obchodu.
Samoregulačné iniciatívy sú prístupné 
účasti zainteresovaných strán tretích 
krajín, tak v prípravnej fáze ako vo fáze 
realizácie.
2. Pridaná hodnota
Samoregulačné iniciatívy prinášajú 
pridanú hodnotu (vo vzťahu k bežnej 
situácii), ktorá sa prejavuje zlepšením 
ekologického profilu daných 
energetických spotrebičov.
3. Zastúpenosť
Podniky a ich združenia, ktoré sa 
zúčastňujú samoregulačnej akcie, 
predstavujú veľkú väčšinu daného 
ekonomického sektora, s minimálnymi 
možnými výnimkami. Je treba dbať na 
dodržiavanie pravidiel hospodárskej 
súťaže.
4. Kvantifikované a rozvrhnuté ciele
Ciele, ktoré určia zainteresované strany, 
budú stanovené jasným a konkrétnym 
spôsobom na základe presne vymedzeného 
základu. Ak ide dlhodobú samoregulačnú 
iniciatívu, stanovia sa predbežné ciele. 
Musí byť možná kontrola plnenia 
konečných a predbežných cieľov za 
splniteľných podmienok a dôveryhodným 
spôsobom ako aj za pomoci jasných a 
spoľahlivých ukazovateľov. Vypracovanie 
týchto ukazovateľov uľahčia údaje 
získané výskumom  ako aj základné 
informácie vedeckého a technického rázu.
5. Zapojenie občianskej spoločnosti
Aby sa zaistila transparentnosť, 
samoregulačné iniciatívy sa zverejňujú 
najmä prostredníctvom internetu a iných 
elektronických médií na šírenie 
informácií.
Táto transparentnosť sa tiež vzťahuje na 
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predbežné a konečné správy. Zúčastnené 
strany a najmä podniky, neštátne 
organizácie na ochranu životného 
prostredia a združenia spotrebiteľov majú 
možnosť zaujať stanovisko ku každej 
samoregulačnej iniciatíve.
6. Sledovanie plnenia  a správy
Samoregulačné iniciatívy predpokladajú 
dôkladne vypracovaný systém sledovania 
plnenia, kde sú jasne určené povinnosti 
podnikov a nezávislých 
kontrolných orgánov. Orgány Komisie sa 
vyzývajú na kontrolu plnenia cieľov spolu 
so zúčastnenými stranami samoregulačnej 
iniciatívy.
Program sledovania plnenia a podávania 
správ je podrobný, transparentný a 
objektívny. Posúdenie toho, či boli 
splnené základné ciele, bude prislúchať 
orgánom Komisie za  asistencie výboru 
uvedeného v článku 14.
7. Nákladová efektívnosť riadenia 
samoregulačnej iniciatívy
Náklady na riadenie samoregulačnej 
iniciatívy, najmä pokiaľ ide o kontrolu,  
nemôžu predstavovať nadmerné 
administratívne zaťaženie vo vzťahu 
k cieľom a iným existujúcim politickým 
nástrojom.
8. Trvalá udržateľnosť
Samoregulačné iniciatívy a najmä 
integrovaný prístup súhlasia s cieľmi 
politiky tejto smernice ako aj 
s ekonomickým a sociálnym aspektom 
trvalo udržateľného rozvoja. Zohľadňujú   
záujmy v oblasti ochrany spotrebiteľov 
(zdravie, kvalita života a ekonomické 
záujmy).
9. Súlad stimulov
Samoregulačné iniciatívy ťažko prinesú 
očakávané výsledky, ak budú iné 
stimulačné faktory a opatrenia – tlak trhu, 
daňový systém, vnútroštátne právne 
predpisy – zúčastneným stranám vysielať 
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opačné signály. V tomto ohľade je 
nevyhnutná dôslednosť politiky, ktorá sa 
musí zohľadňovať pri posudzovaní 
účinnosti iniciatívy.

Odôvodnenie
Opätovné vloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 73 z prvého čítania.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rada dospela k politickej zhode o navrhovanej smernici týkajúcej sa stanovenia požiadaviek 
na ekodizajn energetických spotrebičov (EnS) počas írskeho predsedníctva v júni 2004. Rada 
prijala konečné spoločné stanovisko 29. novembra a postúpila ho Európskemu parlamentu 
listom z 13. decembra 2004.

Pri prvom čítaní prijal Parlament 78 zmien tejto významnej rámcovej smernice navrhnutej 
s cieľom znížiť nepriaznivý dopad energetických spotrebičov na životné prostredie počas 
celého životného cyklu týchto výrobkov. Predmetom týchto zmien boli hlavne ustanovenia 
týkajúce sa vykonávacích opatrení, stanovenia plánu práce, úlohy samoregulácie, založenia 
Výboru pre ekodizajn, alternatív posudzovania zhody, požiadaviek na ekodizajn 
(všeobecné/konkrétne), dôveryhodného systému trhového dohľadu, podpory MSP a 
informovania spotrebiteľov ako aj a revíznej klauzuly a dvojitého právneho podkladu.

Z hľadiska kvantity Komisia následne prijala približne tretinu zmien Parlamentu (prijala v 
plnom znení, v podstate, v čiastočnom znení alebo v zásade 23 zmien). Rovnaký postoj 
zaujala Rada vo svojom spoločnom stanovisku. Dôkladnejšia analýza však ukazuje, že do 
spoločného stanoviska bol zahrnutý iba malý počet dôležitých požiadaviek.

Toto sa týka hlavne mechanizmov trhového dohľadu (článok 3), stanovenia plánu práce 
(článok 13), ustanovenia Poradného fóra podobného Výboru pre ekodizajn pri Parlamente 
(článok 14) a revíznej klauzuly týkajúcej sa účinnosti smernice a jej vykonávacích opatrení, 
mechanizmov trhového dohľadu a akejkoľvek podstatnej stimulovanej samoregulácie (článok 
19).

Spoločné stanovisko Rady však odmieta posudzovanie zhody treťou stranou ako princíp 
posudzovania zhody a trvá na zahrnutí environmentálnych noriem a projektov (čl. 7). Okrem 
toho Rada neprijíma prvky prístupu "vedúceho bežca" podľa japonského modelu (Dodatok 
II), nekonkrétne sa vyjadruje k úlohe samoregulácie (napriek novej úvodnej časti čl. 16), 
odmieta dvojitý právny podklad a akúkoľvek možnosť odchýlok a neobsahuje konkrétne 
opatrenia na podporu MSP.

Toto evidentne nestačí, najmä pretože navrhovaná smernica predstavuje rámcovú smernicu, 
kde Rada a Parlament zverujú značnú právomoc Komisii a jej podpornému regulačnému 
výboru. Navrhovaná smernica dokonca predpokladá presun 3 smerníc podliehajúcich postupu 
spolupráce a spolurozhodovania pod procedúru komitológie.

Váš spravodajca preto navrhuje opätovne zahrnúť doplňujúce návrhy, ktoré lepšie objasňujú 
úlohu samoregulačných opatrení, sprísňujú podmienky posudzovania zhody, zaväzujú 
Komisiu, aby navrhla vykonávacie opatrenia a objasňujú, aké opatrenia je treba očakávať a, 
konečne, zaisťujú ďalšiu  podporu MSP ako aj informovanosť a zvýšené uvedomenie 
spotrebiteľov.

Okrem toho sa spravodajca neuspokojuje s novou formuláciou článku 12 Rady. Zvýšenie 
počtu kritérií stanovených týmto článkom neuľahčí úlohu Komisie pri prijímaní vykonávacích 
opatrení vzťahujúcich sa na podniky, ktorých cieľom je zlepšiť globálny ekologický profil 
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energetických spotrebičov, a to počas ich celého životného cyklu.

Na záver spravodajca, aj keď si praje zachovať Článok 95 zmluvy ako jediný zákonný
podklad tohto návrhu smernice v súlade s oznámením Právnej komisie z 26. februára 2004, je 
toho názoru, že je nutné stanoviť odchýlky pre členské štáty, a tak zohľadniť ekologické 
problémy, ktoré sa často v jednotlivých európskych regiónoch líšia. Článok 13a, ktorý je 
znovu vložený, sa zameriava na tento cieľ.


