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PR_COD_1am

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 všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech 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 všech 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 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a 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 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství
(KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0401),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0279/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Za účelem zjednodušení systému 
ekoznačky Společenství a snížení 
administrativní zátěže v souvislosti s 
používáním ekoznačky by měly být 
postupy posuzování a ověřování 
nahrazeny systémem registrace.

(6) Za účelem zjednodušení systému 
ekoznačky Společenství a snížení 
administrativní zátěže v souvislosti s 
používáním ekoznačky by měl být zaveden 
systém registrace. Registrace bude 
provedena poté, co se ověří, že daný 
výrobek splňuje kritéria stanovená pro 
konkrétní kategorii výrobků. 

Or. en
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Odůvodnění

Tím, že se starý systém nahradí registračním postupem, by nemělo dojít ke snížení účinnosti 
předběžných kontrol.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Komise a členské státy by měly 
zajistit, aby byly na osvětové kampaně a 
propagaci ekoznačky vyčleněny nutné 
finanční prostředky.

Or. en

Odůvodnění

EU a členské státy by měly podporovat propagaci ekoznačky.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na potraviny podle článku 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 se toto nařízení vztahuje 
pouze na zpracované potraviny a na 
produkty rybolovu a akvakultury.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nemá-li docházet k záměně s označením bioproduktů a k diskriminaci mezi zpracovanými 
a nezpracovanými potravinami (jako je např. voda), je vhodnější nezavádět specifická 
opatření, která omezují rozsah působnosti tohoto nařízení pouze na zpracované potraviny 
a na produkty rybolovu a akvakultury.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ekoznačka nesmí být udělena výrobkům, 
které obsahují látky či přípravky 
klasifikované jako velmi toxické, toxické, 
nebezpečné pro životní prostředí, 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci podle směrnice 
67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES, 
ani látkám uvedeným v článku 57 
nařízení 1907/2006/ES (REACH).  
U určitých kategorií výrobků může 
Komise přijmout opatření, která stanovují 
vůči výše uvedenému pododstavci výjimky.
Opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 16 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li se naplnit velká očekávání ohledně kvality a chemické bezpečností výrobků opatřených 
ekoznačkou, je nutné vrátit se k obecné zásadě, která zakazuje nebezpečné látky, a případné 
výjimky následně povolovat pro určité kategorie výrobků na základě postupu projednávání ve 
výborech.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné subjekty provádějí ověřování 
důsledně a spolehlivě podle norem řady 
EN 45000 nebo obdobných 
mezinárodních standardů.

Or. en
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Odůvodnění

Touto změnou se zajišťuje vysoká kvalita ověřovacích postupů podle norem EU 
a mezinárodních standardů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zajistí, aby výbor při 
vykonávání svých činností v případě každé 
skupiny výrobků dbal na vyváženou účast 
všech zúčastněných stran, jako např. 
příslušných subjektů, výrobců, 
maloobchodníků, dovozců, 
environmentálních skupin a organizací 
spotřebitelů.

2. Komise zajistí, aby výbor při 
vykonávání svých činností v případě každé 
skupiny výrobků dbal na vyváženou účast 
všech zúčastněných stran, jako např. 
příslušných subjektů, výrobců a 
poskytovatelů služeb, malých a středních 
podniků, maloobchodníků, dovozců, 
environmentálních skupin a organizací 
spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Ve výboru by mělo být zajištěno rovnoměrné zastoupení zúčastněných stran.  Některé 
kategorie, které byly explicitně uvedeny v minulém nařízení, byly vynechány. Je nutné zajistit 
účast zástupců malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kritéria ekoznačky se zakládají na 
environmentálním působení výrobků a
zohledňují nejnovější strategické cíle 
Společenství v oblasti ochrany životního 
prostředí. 

1. Kritéria ekoznačky stanoví 
environmentální požadavky, které musí 
výrobek splňovat, aby mohl být opatřen 
ekoznačkou, a zakládají se na vědecké 
analýze, která hodnotí environmentální
působení výrobků, přičemž zohledňují 
nejnovější strategické cíle Společenství v 
oblasti ochrany životního prostředí. 
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Or. en

Odůvodnění

Je vhodné v prvé řadě připomenout, jakou funkci tato kritéria mají (tento pozměňovací návrh 
jednoduše uvádí text odstavce 3 – viz pozměňovací návrh 9).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Environmentální působení výrobků se 
určuje na základě výrobků na trhu 
Společenství, které mají nejlepší vlastnosti
s ohledem na svůj dopad na životní 
prostředí. Za tímto účelem se zohledňují 
nejvýznamnější dopady na životní 
prostředí během životního cyklu výrobků, 
zejména dopad na změnu klimatu, dopad 
na přírodu a rozmanitost druhů, spotřebu 
energie a zdrojů, tvorbu odpadu, emise do 
všech složek životního prostředí, znečištění 
v důsledku fyzikálního působení a 
používání a uvolňování nebezpečných 
látek.

2. Tato kritéria se určují s ohledem na
nejvýznamnější environmentální dopady 
výrobků dostupných na trhu Společenství. 
Za tímto účelem se zohledňují 
nejvýznamnější dopady na životní 
prostředí během životního cyklu výrobků, 
zejména dopad na změnu klimatu, dopad 
na přírodu a rozmanitost druhů, spotřebu 
energie a zdrojů, tvorbu odpadu, emise do 
všech složek životního prostředí, znečištění 
v důsledku fyzikálního působení a 
používání a uvolňování nebezpečných 
látek.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria by měla zohledňovat nejvýznamnější environmentální dopady výrobků dostupných  
na trhu Společenství.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kritéria ekoznačky stanoví 
environmentální požadavky, které musí 

vypouští se
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výrobek splňovat, aby mohl být opatřen 
ekoznačkou.

Or. en

Odůvodnění

Tento text byl přesunut do prvního odstavce tohoto článku (viz pozměňovací návrh 7).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise by měla zajistit, aby byla při 
vypracování a revizi kritérií věnována 
klíčová pozornost omezení zkoušek na 
zvířatech.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro udělení ekoznačky by se měla pokusit na trh působit tak, aby došlo k omezení 
zkoušek na zvířatech.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po konzultaci výboru EUEB mohou 
zahajovat a řídit vypracování či revizi 
kritérií ekoznačky rovněž členské státy,
příslušné subjekty a jiné zúčastněné 
strany. 

Po konzultaci výboru EUEB a Komise 
mohou zahajovat a řídit vypracování či 
revizi kritérií ekoznačky rovněž členské 
státy a příslušné subjekty . Zúčastněné 
strany zastoupené ve výboru EUEB 
mohou být pověřeny tím, aby vedly 
vypracování kritérií, a to za předpokladu, 
že mohou prokázat odborné znalosti 
problematiky daného výrobku, jakož i 
schopnost provádět tuto činnost nestranně 
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a v souladu s cíli tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby nad průběhem tohoto postupu měl stále přehled určitý centralizovaný orgán. 
Má-li se zajistit nezávislost a transparentnost daného postupu, jakož i důvěra veřejnosti 
v ekoznačku, je třeba, aby k zahájení vypracování kritérií a k vedení této činnosti byly 
oprávněny pouze některé zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto dokumenty se předkládají Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží k objasnění postupu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tam, kde byla navržena kritéria pro 
zpracované potraviny jiné než produkty 
akvakultury, vztahují se tato kritéria 
pouze na zpracování, přepravu nebo na 
balení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Potraviny, které jsou do návrhu tohoto nařízení zahrnuty, by do něj z výše vysvětlených 
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důvodů být zahrnuty neměly.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je-li třeba provést jinou než 
podstatnou revizi kritérií, lze použít 
zkrácený postup uvedený v příloze I Ba. 

Or. en

Odůvodnění

K provádění malých a jiných než podstatných změn kritérií je třeba mít účinný a rychlý 
nástroj.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Do jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost, po konzultaci s 
výborem EUEB a v souladu s cíli a 
zásadami stanovenými v článku 1, Komise 
připraví a zveřejní pracovní plán pro 
ekoznačku Společenství, v němž budou 
uvedeny cíle a předběžný seznam skupin 
výrobků, kterých se budou opatření 
Společenství týkat přednostně.  Tento plán 
by měl být pravidelně aktualizován.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by užitečné, aby existoval pracovní plán, který by zajišťoval přehled o vývoji nových 
kritérií a informoval o jeho perspektivách.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v odstavci 1 se přijmou 
a zveřejní nejpozději [180] dní poté, co 
budou dokumenty uvedené v článku 7 
předloženy Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Poté, co budou provedena všechna technická hodnocení, musí Komise kritéria rychle schválit.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby mohli používat ekoznačku, musí se 
výrobci, dovozci, poskytovatelé služeb, 
velkoobchodníci či maloobchodníci, kteří 
ekoznačku chtějí používat, zaregistrovat u 
jednoho z příslušných subjektů uvedených 
v článku 4 v souladu s těmito pravidly:

1. Aby mohl používat ekoznačku, musí
každý provozovatel podat žádost u jednoho 
z příslušných subjektů uvedených v článku 
4 v souladu s těmito pravidly:

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení textu.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V žádosti o registraci se uvede název a 
adresa obchodníka, daná skupina výrobků 
a úplný popis výrobku. 

2. V žádosti o registraci se uvede název a 
adresa provozovatele, daná skupina 
výrobků a úplný popis výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Žádost o registraci nemusí předkládat pouze obchodník. Výraz „provozovatel“ se proto jeví 
jako vhodnější.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný subjekt, u něhož byla podána 
žádost o registraci, si může za registraci 
účtovat poplatek do výše 200 EUR. Je-li 
účtován poplatek, smí být ekoznačka 
používána, pouze pokud byl poplatek 
zaplacen v dané lhůtě.

3. Příslušný subjekt, u něhož byla podána 
žádost o registraci, si může za registraci 
účtovat poplatek do výše 200 EUR. Tento 
poplatek by měl být pro malé a střední 
podniky snížen vždy nejméně o 25 %. Je-li 
účtován poplatek, smí být ekoznačka 
používána, pouze pokud byl poplatek 
zaplacen v dané lhůtě.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vycházet ze zásady, že pro malé a střední podniky bude registrace v systému 
ekoznačky představovat větší obtíže a náklady. Proto by měly být tyto podniky motivovány 
určitými výhodami.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dotčený příslušný subjekt do dvou 
měsíců od obdržení žádosti o registraci 
prověří dokumentaci uvedenou v odstavci 
2.

4. Dotčený příslušný subjekt do dvou 
měsíců od obdržení žádosti o registraci 
posoudí, zda daný výrobek splňuje kritéria 
ekoznačky stanovená pro příslušnou 
skupinu výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zjevné, že dříve, než bude registrace provedena, měl by příslušný subjekt řádně 
posoudit, zda výrobek, pro nějž je udělení ekoznačky požadováno, splňuje dané požadavky.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li dokumentace úplná, příslušný 
subjekt každému výrobku přidělí 
registrační číslo.

Splňuje-li výrobek kritéria ekoznačky,
přidělí mu příslušný subjekt registrační 
číslo.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný subjekt, který provedl 
registraci výrobku, oznámí každou 
registraci Komisi. Komise založí společný 
registr, který pravidelně aktualizuje. Tento 

6. Příslušný subjekt, který provedl 
registraci výrobku, oznámí každou 
registraci Komisi. Komise založí společný 
registr, který pravidelně aktualizuje. Tento 
registr se zpřístupní veřejnosti, a to 
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registr se zpřístupní veřejnosti. zejména na internetu.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli být schopni rychle a snadno zjistit, zda daný výrobek ekoznačku skutečně 
má.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Je-li ekoznačka umístěna na 
zpracovaných potravinách jiných než 
produktech akvakultury, které nesplňují 
požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, 
musí být ve stejném zorném poli doplněna 
údajem, že ekoznačka se vztahuje pouze 
na environmentální působení zpracování, 
přepravy nebo balení produktu.

vypouští se

První pododstavec se vztahuje rovněž na 
zpracované potraviny označené v souladu 
s článkem 24 nařízení (ES) č. 834/2007.

Or. en

Odůvodnění

Problematika potravin je pojednána výše.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise ve spolupráci s 
členy výboru EUEB propagují používání 
ekoznačky Společenství osvětovou činností 
a informačními kampaněmi určenými 

Členské státy a Komise ve spolupráci s 
členy výboru EUEB propagují používání 
ekoznačky Společenství osvětovou činností 
a informačními kampaněmi určenými 
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spotřebitelům, výrobcům, zadavatelům 
veřejných zakázek, obchodníkům, 
maloobchodníkům a široké veřejnosti, a 
tím podporují rozvoj systému.

spotřebitelům, výrobcům, zadavatelům 
veřejných zakázek, obchodníkům, 
maloobchodníkům a široké veřejnosti, 
včetně škol, a tím podporují rozvoj 
systému. Činí tak rovněž tím, že podporují 
vyžívání systému, a to především 
zřizováním kontaktních středisek na 
pomoc provozovatelům, zejména malých a 
středních podniků.

Or. en

Odůvodnění

V rámci propagační činnosti by neměly být financovány pouze informační kampaně, ale 
provozovatelům, kteří chtějí podat žádost o registraci k používání ekoznačky, by měla být 
poskytována i praktická pomoc. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzájemné hodnocení Výměna informací a osvědčených postupů

Or. en

Odůvodnění

Příslušné subjekty by měly být vyzvány ke vzájemné spolupráci.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotného uplatňování 
článku 9 a 10 provádí příslušné subjekty 
vzájemné hodnocení. Hodnocení probíhá 
na základě fundovaných a 

Za účelem zajištění jednotného uplatňování 
nařízení a zejména článků 9 a 10 by si 
měly příslušné subjekty vyměňovat 
informace a zkušenosti a snažit se 
koordinovat činnost a služby příslušných 
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transparentních kritérií a ustanovení. vnitrostátních subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné subjekty by měly být motivovány ke vzájemné spolupráci.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do [přesné datum – do pěti let 
od data zveřejnění] předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění systému ekoznačky 
Společenství. Ve zprávě se rovněž uvedou
prvky pro možný přezkum systému.

Nejpozději do [přesné datum – do pěti let 
od data zveřejnění] předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění systému ekoznačky 
Společenství, a to zejména pokud jde o 
provádění článku 12. Ve zprávě se rovněž 
uvede, kterých cílů vytčených v pracovním 
plánu bylo dosaženo a jaké jsou prvky, 
které mohou být předmětem přezkumu
systému.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité pečlivě sledovat, k jakému vývoji v souvislosti s ekoznačkou dochází, jak se 
využívají finanční prostředky a zda jsou či nejsou, případně z jakých důvodů, plněny příslušné 
cíle.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může zvýšit maximální poplatek 
podle čl. 9 odst. 3 a měnit přílohy.

Komise může upravit maximální poplatek 
podle čl. 9 odst. 3 a měnit přílohy.
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Or. en

Odůvodnění

Mělo by být také možné poplatek snížit.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha I – písm. B a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ba.) ZKRÁCENÝ POSTUP PRO JINOU 
NEŽ PODSTATNOU REVIZI KRITÉRIÍ
Komise vypracuje zprávu, jejíž součástí je:

– vysvětlení, proč není třeba 
provádět kompletní revizi kritérií a 
proč stačí provést pouze jejich 
jednoduchou aktualizaci a změnit 
míru jejich přísnosti 

– technická část obsahující 
aktualizaci předchozích údajů o 
trhu pro účely stanovení kritérií 

– předloha návrhu revidovaných 
kritérií 

– kvantitativní vyjádření celkového 
environmentálního působení, 
jehož mají revidovaná kritéria 
celkově dosáhnout ve srovnání s 
průměrnými výrobky na trhu;

– revidovaná příručka pro 
potenciální uživatele ekoznačky a 
příslušné subjekty;

– a revidovaná příručka pro orgány 
zadávající veřejné zakázky.

Zpráva a předloha návrhu kritérií se na 
dva měsíce zpřístupní za účelem veřejné 
konzultace a vyjádření připomínek na 
internetových stránkách Komise 
věnovaných ekoznačce.
Na všechny připomínky obdržené během 
období veřejné konzultace musí být 
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poskytnuta odpověď, v níž se uvede, zda 
se připomínka přijímá, nebo zamítá a z 
jakého důvodu. 
S výhradou změn provedených během 
období veřejné konzultace může Komise 
kritéria přijmout podle článku 8, pokud 
žádný členský stát nepožádá o otevřené 
setkání pracovní skupiny. 
K předloze návrhu revidovaných kritérií 
se na žádost kteréhokoli členského státu 
uskuteční otevřené setkání pracovní 
skupiny, jehož se zúčastní všechny 
zúčastněné strany, mezi něž patří 
příslušné subjekty, zástupci odvětví 
(včetně malých a středních podniků), 
odborové svazy, maloobchodníci, dovozci, 
environmentální a spotřebitelské 
organizace. Tohoto setkání se zúčastní i 
Komise. 
S výhradou změn provedených během 
období veřejné konzultace nebo během 
setkání pracovní skupiny může Komise 
kritéria přijmout podle článku 8.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z klíčů k úspěchu ekoznačky by bylo, že příslušná kritéria lze rychle aktualizovat, 
pokud dojde k jiné než podstatné změně jednoho jejich prvku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ekoznačka představuje dobrovolné označení, jehož cílem je podporovat na evropské úrovni 
rozšíření výrobků, které jsou vysoce účinné a mají „během celého svého životního cyklu“ 
omezený vliv na životní prostředí. 

Za tímto účelem byly pro každou konkrétní kategorii výrobků stanoveny úrovně ekologické 
kvality, jež můžeme označovat jako „kritéria“. Dosud bylo vytvořeno 26 kategorií výrobků, 
vydáno 622 povolení a ekoznačkou se pyšní více než 3 000 výrobků a služeb (čisticích 
přípravků, papírenských výrobků, oděvů, obuvi, látek a tkanin, služeb spjatých s cestovním 
ruchem a kempováním).

Toto označení a symbol květu, který se pro něj používá, lze považovat za motivující 
prostředek, jenž díky neustálé aktualizaci environmentálních požadavků stanovených pro 
výrobky s ekoznačkou vede podniky k vytrvalému a efektivnímu úsilí o celkové zvyšování 
úrovní ekologické kvality výrobků na trhu.

Prostřednictvím evropského akčního plánu pro udržitelnou výrobu a spotřebu a zejména  
pomocí přezkumu nařízení o ekoznačce, nařízení věnovaného systému EMAS 
(KOM(2008)0402) a směrnice o ekodesignu (KOM(2008)0399) a v těsné souvislosti se 
sdělením „Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí“
(KOM(2008)0408) usiluje Evropská unie o podporu  dobrovolného a integrovaného systému, 
který by podněcoval podniky ke zdokonalování jejich výrobků, a zároveň tak zajišťuje větší 
energetickou účinnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. 

Pokud jde o ekoznačku, jsou reakce trhu protichůdné. Ze zkušeností nabytých po téměř deseti 
letech existence tohoto certifikátu vyplývá, že nutné jsou poněkud rozhodnější kroky, které by 
vyřešily některé kritické prvky systému.

Na jedné straně certifikátu ekoznačky využívá stále větší počet podniků z nejrůznějších 
odvětví. Provozovatelé podniků uznávají přínos objektivní certifikace oceňované spotřebiteli, 
kterým v souvislosti s ochranou životního prostředí není lhostejná sociální odpovědnost
podniků. 

Navíc další výhodou, mnohými podniky oceňovanou a požadovanou, je možnost využívat 
ekoznačku na celoevropské úrovni. 

Na druhé straně si však mnozí stěžují na nedostatečně rozšířené povědomí o tomto označení 
mezi širokou veřejností, která je – na rozdíl od jiných evropských značek – často nezná nebo 
nezná jeho význam, a není si tudíž vědoma ani environmentálních vlastností, jež se toto 
označení snaží zhodnotit. Je pravdou, že i ze srovnávání ekoznačky s vnitrostátními 
označeními s podobnou funkcí jasně vyplývá, že toto evropské označení je méně rozšířené 
a známé. 

Navíc si provozovatelé podniků či služeb a nevládní organizace stěžují na příliš dlouhé lhůty 
potřebné ke schválení kritérií (v některých případech je zapotřebí i více než 4 let) a na
různorodost kritérií přijímaných pro podobné kategorie výrobků.
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Nakonec je třeba upozornit i na chabou koordinaci tohoto označení s podobnými 
vnitrostátními značkami, které mají mnohdy jiné parametry, ačkoliv se jedná o stejný druh 
výrobků, a jsou více uznávané a oceňované než evropská ekoznačka.
S cílem vyřešit tyto problémy předložila Komise návrh nového nařízení, s nímž z velké části 
souhlasím.

Především došlo k zavedení řady změn týkajících se schvalování kritérií a nového systému 
pro udělování ekoznačky. 

Dosud platný systém, který vyžadoval uzavření smlouvy mezi příslušným orgánem 
a provozovatelem, byl nahrazen systémem registrace. 
Mimoto byla do nařízení zahrnuta ustanovení, jejichž cílem je lepší koordinace systému 
ekoznačky s vnitrostátními certifikačními systémy. 
Se záměrem zajistit víceúrovňový přístup byla navíc různým stranám, například Komisi, 
členským státům a provozovatelům podniků či služeb, dána možnost podporovat rozvoj 
a vypracování kritérií a převzít v této oblasti vůdčí úlohu.

Komise ve svém návrhu zavádí nové kategorie výrobků, jako jsou zpracované potravinářské 
výrobky a produkty rybolovu a akvakultury.

Návrhy zpravodaje

Mým záměrem je nicméně zapracovat do návrhu některé změny, které se drží těchto tří 
hlavních linií:

– zachování důvěry spotřebitelů ve vysokou úroveň ekologické kvality, kterou 
ekoznačka představuje; 

– větší rozšíření ekoznačky: prostřednictvím osvětových kampaní mezi spotřebiteli 
a současně i zvýšením počtu kategorií výrobků, jimž může být ekoznačka udělena; 

– zaručení takového procesu schvalování kritérií, který bude s to držet krok s dobou 
a s mírou inovace výrobků nabízených na trhu. Tento proces musí však v každém 
případě zachovat výjimečné ekologické vlastnosti  výrobků a služeb a zajistit rovněž 
účast všech zainteresovaných subjektů. 

Vhodné je podle mého názoru odstranit zmínku o zpracovaných potravinářských výrobcích 
a o produktech rybolovu a akvakultury. Nedomnívám se, že tyto kategorie produktů by 
vyžadovaly zvláštní přístup, a za ještě méně opodstatněné považuji zavádět odlišný přístup 
k potravinám zpracovaným a k potravinám nezpracovaným. Mimoto je zapotřebí také pečlivě 
dbát na nebezpečí záměny za bioprodukty.
Z těchto důvodů bych rozhodnutí o případném udělení ekoznačky určité kategorii nebo 
určitému druhu potravin přenechal na odborníky. Domnívám se, že k posouzení případné 
slučitelnosti celého životního cyklu určitého potravinářského výrobku s ekologickými kritérii 
je zapotřebí odborných znalostí.
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Pokud jde o nový postup, důležité je podle mne jasně stanovit, že před registrací nového 
výrobku do systému ekoznačky musí vždy proběhnout konkrétní kontrola skutečného splnění 
požadavků, nikoliv pouze kontrola provedená na základě předložených dokumentů. Jeden 
pozměňovací návrh jsem proto věnoval znovuzavedení kontroly, kterou lze definovat jako 
předběžná kontrola a jež má být provedena před udělením ekoznačky.

Vzhledem k dobrovolnému charakteru označení a k mimořádné kvalitě, kterou spotřebitelé od 
výrobků označených „květem“ ekoznačky očekávají, jsem opět navrhl, že by toto označení 
nemělo být udělováno výrobkům obsahujícím látky ohrožující zdraví spotřebitelů a životní 
prostředí.
S cílem zachovat důvěryhodnost certifikačního systému ekoznačky pokládám za zásadní hájit 
u produktů s ekoznačkou obecnou zásadu ochrany zdraví spotřebitelů a životního prostředí. 
Ovšem s ohledem na skutečnost, že vynětí výrobků škodlivých pro zdraví a životní prostředí 
by mohlo omezit případné rozšíření ekoznačky na větší počet kategorií výrobků, navrhuji, aby 
měla Komise možnost stanovit – prostřednictvím postupu projednání ve výborech – výjimky 
z tohoto pravidla pro určité kategorie výrobků.

Jelikož evropský právní rámec, nařízení REACH, globální harmonizovaný systém klasifikace 
a označování chemických látek (GHS) apod. nutí ke stále většímu omezování zkoušek na 
zvířatech, jsem toho názoru, že tato zásada by měla být začleněna i do dobrovolného systému 
ekoznačky, jejímž záměrem je zajistit a certifikovat výrobky, které lze označit za nejlepší 
volbu z hlediska životního prostředí. 

Pokud jde o postup schvalování kritérií pro konkrétní kategorie výrobků, řada provozovatelů 
kritizuje jeho přílišnou zdlouhavost a rychlé zastarávání kritérií ve srovnání s vývojem na trhu 
poté, co dojde k jejich schválení.

V tomto ohledu navrhuji dvě opatření: 

Domnívám se, že pro omezení prodlev při schvalování kritérií je užitečné zavést lhůtu 
o maximální délce 180 dnů od dokončení zpracování kritérií po jejich schválení Komisí.

Mimoto jsem pro jiné než podstatné změny v kritériích navrhl postup zjednodušené 
a zkrácené revize: viz nová příloha 1 Ba.

Co se týče propagační činnosti, která byla dříve definována v článku 12 nařízení, je zapotřebí 
více informovat spotřebitele a zahájit osvětové kampaně. Současně je také třeba využívat 
evropské fondy k poskytování poradenství podnikům v praktických otázkách souvisejících 
s registrací jednotlivých kategorií výrobků. 

Nakonec považuji za nezbytné věnovat zvýšenou pozornost malým a středním podnikům. 
Mimo jiné i s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám potřebují tyto podniky konkrétní 
pomoc ke zvýšení svého povědomí o ekoznačce jakož i možnost účastnit se procesů 
rozhodování o kritériích.

Závěrem bych rád uvedl, že pokládám ekoznačku za nástroj mimořádně užitečný ke zvýšení 
souladu evropských výrobků s ekologickými kritérii i k povzbuzení výzkumu 
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a technologických inovací. 
Náročný úkol, v němž je zapotřebí obstát, spočívá v poskytování přesných parametrů, které 
budou zohledňovat ekologické vlastnosti výrobků či služeb během celého jejich životního 
cyklu. Bude nezbytně nutné vypracovat důvěryhodná a nevyvratitelná kritéria, jejichž pomocí 
by bylo možné zaručit konkrétní mimořádné vlastnosti výrobků v průběhu celého jejich 
životního cyklu a zajistit zachování důvěry spotřebitelů v ekoznačku.
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