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PR_COD_Recastingam

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 a doplnenie 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 a doplnenie 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. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha 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

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na stanovenie 
požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (prepracované znenie)
(KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Spolurozhodovací postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0151),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0277/2008),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1,

– so zreteľom na list z 9. októbra 2008, ktorý zaslal Výbor pre právne veci Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 80a ods. 3 
rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 80a a článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2009),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu 
je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty,

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami 
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť tento 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY
o vytvorení rámca na stanovenie 

požiadaviek na ekodizajn energeticky 
významných výrobkov 

o vytvorení rámca na stanovenie 
požiadaviek na ekodizajn výrobkov 

V celom návrhu a počnúc názvom sa 
spojenie „energeticky významný 
výrobok/energeticky významné výrobky“ 
nahrádza slovom „výrobok/výrobky“.

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie rozsahu pôsobnosti na energeticky významné výrobky neumožní plné využitie 
potenciálu nákladovo efektívnych zlepšení vplyvov výrobkov na životné prostredie, pretože by 
sa pridalo iba niekoľko nových skupín výrobkov. Smernica má okrem toho tak či tak svoje 
kritéria na výber výrobkov, na ktoré sa budú vykonávacie opatrenia nakoniec vzťahovať, 
vrátane hodnotení vplyvu atď. Preto nie je dôvod na to, aby sa pridalo pomerne 
nejednoznačné predbežné hodnotenie. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti nad rámec energeticky 
významných výrobkov by umožnilo väčšiu pružnosť pri uprednostňovaní výrobkov, ktoré majú 
výrazný vplyv na životné prostredie a vysoký potenciál na to, aby sa stali šetrnejšími k 
životnému prostrediu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Rozdiely medzi právnymi predpismi 
alebo správnymi opatreniami prijatými 
členskými štátmi vo vzťahu k ekodizajnu 

(2) Rozdiely medzi právnymi predpismi 
alebo správnymi opatreniami prijatými 
členskými štátmi vo vzťahu k ekodizajnu 
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energeticky významných  výrobkov môžu 
vytvárať prekážky obchodu a narúšať 
hospodársku súťaž v rámci Spoločenstva, 
a tým môžu mať priamy vplyv na 
vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu. 
Harmonizácia vnútroštátnych právnych 
predpisov je jediným prostriedkom ako 
zabrániť takýmto prekážkam obchodu 
a nekalej hospodárskej súťaži. Rozšírením 
rozsahu pôsobnosti na všetky energeticky 
významné výrobky sa umožní, aby boli na 
úrovni Spoločenstva zharmonizované 
požiadavky na ekodizajn pre všetky 
dôležité energeticky významné výrobky. 

výrobkov môžu vytvárať prekážky 
obchodu a narúšať hospodársku súťaž v 
rámci Spoločenstva, a tým môžu mať 
priamy vplyv na vytvorenie a fungovanie 
vnútorného trhu. Harmonizácia 
vnútroštátnych právnych predpisov je 
jediným prostriedkom ako zabrániť 
takýmto prekážkam obchodu a nekalej 
hospodárskej súťaži. Rozšírením rozsahu 
pôsobnosti na všetky výrobky sa zabezpečí, 
aby boli na úrovni Spoločenstva 
zharmonizované požiadavky na ekodizajn
pre všetky výrobky, ktoré majú výrazný 
vplyv na životné prostredie a vysoký 
potenciál na zlepšenie svojho vplyvu na 
životné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebná úprava vzhľadom na rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky výrobky v súlade s 
PDN č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členský štát, ktorý považuje za 
potrebné zachovať vnútroštátne 
ustanovenia z dôvodu výraznej potreby 
ochrany životného prostredia, alebo 
zaviesť nové ustanovenia založené na 
nových vedeckých dôkazoch týkajúcich sa 
ochrany životného prostredia ohľadom 
problému, ktorý je špecifický pre daný 
členský štát a ktorý sa vyskytne po prijatí 
platného vykonávacieho opatrenia, tak 
môže urobiť za podmienok uvedených 
v článku 95 ods. 4, 5 a 6 zmluvy, podľa 
ktorého sa vyžaduje predchádzajúce 
oznámenie tejto skutočnosti Komisii a jej 

(10) Členský štát, ktorý považuje za 
potrebné zachovať vnútroštátne 
ustanovenia z dôvodu výraznej potreby 
ochrany životného prostredia, alebo 
zaviesť nové ustanovenia založené na 
nových vedeckých dôkazoch týkajúcich sa 
ochrany životného prostredia ohľadom 
problému, ktorý je špecifický pre daný 
členský štát a ktorý sa vyskytne po prijatí 
platného vykonávacieho opatrenia, tak 
môže urobiť za podmienok uvedených 
v článku 95 ods. 4, 5 a 6 zmluvy, podľa 
ktorého sa vyžaduje predchádzajúce 
oznámenie tejto skutočnosti Komisii a jej 
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súhlas. súhlas, a za podmienky, že žiadne tieto 
vnútroštátne ustanovenia nebránia 
fungovaniu vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Zachovanie vnútroštátnych ustanovení alebo zavedenie nových ustanovení nesmie narúšať 
fungovanie vnútorného trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Táto smernica by mala podporiť 
začlenenie ekodizajnu aj v malých 
a stredných podnikoch (MSP) a vo veľmi 
malých podnikoch. Začleneniu môže 
pomôcť široká dostupnosť a ľahký prístup 
k informáciám týkajúcim sa udržateľnosti 
ich výrobkov.

(21) Táto smernica by mala podporiť 
začlenenie ekodizajnu aj v malých 
a stredných podnikoch (MSP) a vo veľmi 
malých podnikoch. Začleneniu môže 
pomôcť široká dostupnosť a ľahký prístup 
k informáciám týkajúcim sa udržateľnosti 
ich výrobkov. Komisia by okrem toho 
mala zabezpečiť primeranú finančnú 
podporu organizáciám zastupujúcim 
európske MSP s cieľom zaručiť účinné 
zapojenie MSP a veľmi malých podnikov 
do konzultačného fóra uvedeného v 
článku 18.

Or. en

Odôvodnenie

MSP a veľmi malé podniky nemajú čas, finančné prostriedky a ani jazykové schopnosti na to, 
aby priamo prispievali k činnosti konzultačného fóra. Ich zastúpenie by malo byť preto 
zverené organizáciám zastupujúcim európske MSP, ktoré by mala Komisia pri výkone tejto 
úlohy finančne podporovať.  



PR\757446SK.doc 9/16 PE416.577v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Komisia by mala na základe 
skúseností s uplatňovaním smernice 
preskúmať jej fungovanie a účinnosť a 
posúdiť vhodnosť rozšírenia rozsahu 
pôsobnosti nad rámec energeticky 
významných výrobkov. V rámci tohto 
preskúmania by Komisia mala konzultovať 
zástupcov členských štátov, ako aj 
príslušné zainteresované strany.

(38) Komisia by mala na základe 
skúseností s uplatňovaním smernice 
preskúmať účinnosť smernice a jej 
vykonávacích opatrení, ako aj metód na 
podporu prípravy vykonávacích opatrení.
V rámci tohto preskúmania by Komisia 
mala konzultovať zástupcov členských 
štátov, ako aj príslušné zainteresované 
strany.

Or. en

Odôvodnenie

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky výrobky bude mať za následok dôkladnejšie 
posúdenie iných environmentálnych parametrov ako energetická účinnosť. Preto je potrebné 
preskúmanie metód na prípravu vykonávacích opatrení. Metóda viacerých kritérií je tiež v 
súlade s prístupom založeným na životnom cykle, ktorý je presadzovaný v akčnom pláne pre 
trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku. Príslušné 
odôvodnenie k článku 21 o preskúmaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 2 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. „energeticky významný  výrobok “ 
(ďalej len ako „výrobok“)  znamená 
akýkoľvek tovar, ktorý má vplyv na 
spotrebu energie pri používaní, ktorý je 
uvádzaný  na trh a/alebo do prevádzky 
v Európskej únii vrátane dielov určených 
na začlenenie do energeticky 
významného  výrobku , na ktorý sa 
vzťahuje táto smernica, a uvedených na 
trh a/alebo uvádzaných do prevádzky ako 

1. „výrobok“ znamená akýkoľvek tovar, 
ktorý je uvádzaný na trh a/alebo do 
prevádzky v Európskej únii a ktorého
environmentálne vlastnosti možno 
samostatne ohodnotiť;
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samostatné diely pre koncových 
užívateľov, ktorých environmentálne 
vlastnosti možno samostatne ohodnotiť;

Or. en

Odôvodnenie

Potrebná úprava vzhľadom na rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky výrobky v súlade s 
PDN č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 16 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 1. V súlade s kritériami vymedzenými 
v článku 15 a po porade s konzultačným 
fórom uvedeným v článku 18 Komisia 
najneskôr do 6. júla 2007 vypracuje 
pracovný plán, ktorý sa sprístupní 
verejnosti.

1. V súlade s kritériami vymedzenými 
v článku 15 a po porade s konzultačným 
fórom uvedeným v článku 18 Komisia 
vypracuje pracovný plán, ktorý sa 
sprístupní verejnosti.

Tento pracovný plán určí na tri nasledujúce 
roky informatívny zoznam skupín 
výrobkov, ktoré sa budú považovať za 
priority na prijatie vykonávacích opatrení.

Tento pracovný plán určí na tri nasledujúce 
roky informatívny zoznam skupín 
výrobkov, ktoré sa budú považovať za 
priority na prijatie vykonávacích opatrení.

Komisia pracovný plán pravidelne mení 
a dopĺňa po porade s konzultačným fórom.

Komisia pracovný plán pravidelne a aspoň 
každé tri roky mení a dopĺňa po porade s 
konzultačným fórom.

Or. en

Odôvodnenie

Dátum v prvej vete už nie je aktuálny, a preto by sa mal vypustiť. Aby však existoval aspoň 
nejaký rámec, navrhuje sa, aby Komisia predkladala nový pracovný plán aspoň raz za tri 
roky s cieľom zabezpečiť pre priemysel neustále zlepšovanie a isté plánovanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do roku  2012
preskúma vhodnosť rozšírenia rozsahu 
pôsobnosti smernice na iné ako 
energeticky významné výrobky, účinnosť 
tejto smernice a jej vykonávacích opatrení, 
ako aj prah na vykonávacie opatrenia, 
mechanizmy dohľadu nad trhom 
a akúkoľvek relevantnú stimulovanú 
samoreguláciu po porade s konzultačným 
fórom uvedeným v článku 18 a podľa 
potreby predloží Európskemu parlamentu 
a Rade návrhy na zmenu a doplnenie tejto 
smernice.

Komisia najneskôr do roku  2012
preskúma účinnosť tejto smernice a jej 
vykonávacích opatrení, účinnosť metód na 
podporu prípravy vykonávacích opatrení, 
pokiaľ ide o primerané zohľadnenie 
vplyvov výrobkov na životné prostredie 
počas ich celého životného cyklu, ako aj 
prah na vykonávacie opatrenia, 
mechanizmy dohľadu nad trhom 
a akúkoľvek relevantnú stimulovanú 
samoreguláciu po porade s konzultačným 
fórom uvedeným v článku 18 a podľa 
potreby predloží Európskemu parlamentu 
a Rade návrhy na zmenu a doplnenie tejto 
smernice..

Or. en

Odôvodnenie

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky výrobky bude mať za následok dôkladnejšie 
posúdenie iných environmentálnych parametrov ako energetická účinnosť. Preto sa vyžaduje 
preskúmanie metód na podporu prípravy vykonávací opatrení, aby sa zaoberali nie len 
parametrami energetickej účinnosti, ale aj celým životným cyklom výrobku. Metóda viacerých 
kritérií je tiež v súlade s prístupom založeným na životnom cykle, ktorý je presadzovaný v 
akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú 
politiku.
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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

KOM(2008)0151 – 2008/0151(COD)

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 6. septembra 2008

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na stanovenie 
požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (prepracované znenie)
KOM(2008) 399 v konečnom znení zo 16. 7. 2008 – 2008/0151(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná 
skupina zložená zo zástupcov príslušných právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie na svojej schôdzi 24. júla 2008 preskúmala okrem iného uvedený návrh Komisie.

Na tejto schôdzi1 dospela konzultačná pracovná skupina po preskúmaní návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn 
výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc 
Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ESS spoločnou dohodou k záveru, že v 
článku 20 by sa malo nahradenie pojmu „sankcie“ pojmom „pravidlá“ a doplnenie poslednej 
vety (ktorá znie „Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do dátumu 
uvedeného v článku 23 ods. 1 a bezodkladne oznámia všetky ich následné zmeny 
a doplnenia“) vyznačiť sivým pozadím, ktoré sa zvyčajne používa v súvislosti s podstatnými 
zmenami.

Toto preskúmanie návrhu umožnilo konzultačnej pracovnej skupine dospieť 
k jednomyseľnému záveru, že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré tak 
boli označené v danom návrhu alebo tomto stanovisku. Pracovná skupina tiež usúdila že, 
pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s uvedenými 

                                               
1 Poradná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu 
a pracovala na základe anglickej verzie, ktorá bola pôvodnou jazykovou verziou prerokúvaného textu.
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podstatnými zmenami, predmetom návrhu je jasná a jednoduchá kodifikácia platného aktu 
bez zmeny jeho podstaty.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
právny poradca právny poradca úradujúci 
generálny riaditeľ
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

„Naše súčasné spotrebné návyky a výrobné postupy majú výrazný vplyv na životné prostredie 
vrátane skleníkových plynov, znečistenia a vyčerpávania prírodných zdrojov. Môžeme urobiť 
veľa pre to, aby sa v Európe konzumovalo a vyrábalo trvalo udržateľnejším spôsobom, a to 
bez dodatočných nákladov pre firmy a domácnosti a s mnohými výhodami.“ (Európska 
komisia k svojmu akčnému plánu pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú 
priemyselnú politiku, ktorý zahŕňa okrem iného uplatňovanie požiadaviek na ekodizajn na 
väčší rozsah výrobkov).

Rámcová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 (ďalej 
smernica o ekodizajne) vytvára rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov 
využívajúcich energiu. Cieľom navrhovaného prepracovaného znenia smernice o ekodizajne 
je zahrnúť smernicu 2008/28/ES1, ktorá ju mení a dopĺňa, a rozšíriť jej rozsah pôsobnosti, aby 
bolo možné uplatňovať požiadavky na ekodizajn na všetky energeticky významné výrobky. 
Tieto požiadavky na ekodizajn sú záväznými ustanoveniami, ktoré sú ustanovené 
vykonávacími opatreniami a majú zaručiť, aby výrobky nemali škodlivý vplyv na životné 
prostredie. 

Prepracovanie

Spravodajca v prvom rade ľutuje, že Komisia navrhuje iba veľmi obmedzené prepracované 
znenie dôležitej smernice o ekodizajne, najmä vzhľadom na skutočnosť, že predmetom 
návrhu zrejme nie sú žiadne zásadné zmeny smernice, ktoré by si vyžadovali jej 
prepracovanie.  

Rozsah pôsobnosti

Komisia vo svojom prepracovanom znení navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice iba na 
„energeticky významné výrobky“, ktoré sú definované ako „akýkoľvek tovar, ktorý má vplyv 
na spotrebu energie pri používaní“ a zaväzuje sa, že v roku 2012 preskúma, či je potrebné 
ďalej rozširovať rozsah pôsobnosti. Spravodajca však navrhuje okamžite rozšíriť rozsah 
pôsobnosti na všetky výrobky s výnimkou osobných a nákladných dopravných prostriedkov s 
cieľom umožniť väčšiu pružnosť pri prispôsobovaní sa budúcim výzvam a prioritám v otázke 
životného prostredia ako napr. trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Na základe 
hodnotenia vplyvu Komisie bola táto možnosť určená ako najlepšia možnosť, zatiaľ čo 
možnosť, ktorá je predložená v jej návrhu, dokonca ani nebola predmetom hodnotenia! 

Všeobecným cieľom ekodizajnu je zlepšiť environmentálne vlastnosti výrobkov počas celého 
životného cyklu pri čo najnižších nákladoch. Predpokladá sa, že väčšina výrobkov by mohla 
mať lepšie vlastnosti a menší vplyv na životné prostredie pri zachovaní alebo iba miernom 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/28/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu, ako aj 
smernica Rady 92/42/EHS a smernice 96/57/ES a 2000/55/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené 
na Komisiu (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 48).
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zvýšení nákladov pre spotrebiteľov. Obmedzenie rozsahu pôsobnosti na energeticky 
významné výrobky neumožní plné využitie potenciálu nákladovo efektívnych zlepšení 
vplyvov výrobkov na životné prostredie, pretože by sa pridalo iba niekoľko nových skupín 
výrobkov. 

Preto je veľmi dôležite, aby právny rámec EÚ pre ekodizajn umožňoval systematické 
začleňovanie aspektov, ktoré sú dôležité pre životné prostredie, do fázy navrhovania všetkých 
výrobkov, ktoré môžu byť vylepšené.

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice o ekodizajne nebude brániť prebiehajúcej 
implementácii, keďže ide o rámcovú smernicu, a zmena v rozsahu pôsobnosti preto nebude 
mať priamy vplyv na výber výrobkov. Komisia naďalej rozhoduje v rámci regulačného 
komitologického postupu o tom, na ktoré výrobky sa vykonávacie opatrenia uplatňujú a ako 
sa stanovujú priority.  Nie je dôvod na to, aby sa pridalo pomerne nejednoznačné predbežné 
hodnotenie, ako je rozšírenie iba na energeticky významné výrobky.

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti nad rámec energeticky významných výrobkov by umožnilo 
väčšiu pružnosť pri uprednostňovaní výrobkov, ktoré majú výrazný vplyv na životné 
prostredie a vysoký potenciál na to, aby sa stali šetrnejšími k životnému prostrediu. Umožnilo 
by sa tým stanoviť minimálne environmentálne požiadavky na väčší rozsah výrobkov, a tak 
zlepšiť environmentálne vlastnosti výrobkov a poskytnúť spotrebiteľom širšiu ponuku trvalo 
udržateľných výrobkov.

V čase zmenšujúcich sa zásob prírodných zdrojov budú výrobky, ktoré sú šetrné k životnému 
prostrediu a energeticky efektívne, nie len prínosom pre spotrebiteľov a životné prostredie, ale 
budú aj čoraz viac rozhodovať o úspechu a konkurencieschopnosti európskych firiem.   

Preskúmanie

Vzhľadom na návrh spravodajcu rozšíriť rozsah pôsobnosti na všetky výrobky už teraz sa 
posúdenie vhodnosti ďalšieho rozšírenia v budúcnosti stáva neaktuálnym. Zároveň je však 
stále potrebné preskúmať všetky mechanizmy smernice. Navyše by sa mala preveriť 
metodológia prípravných štúdií pre vykonávacie opatrenia. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti na 
všetky výrobky bude mať za následok dôkladnejšie posúdenie iných environmentálnych 
parametrov ako energetická účinnosť. Preskúmanie metodológie prípravy vykonávacích 
opatrení je preto nevyhnutné, aby sa zohľadnil celý životný cyklus výrobku, čo je tiež v 
súlade s prístupom založeným na životnom cykle, ktorý je presadzovaný v akčnom pláne pre 
trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku.
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