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Veřejná konzultace o prioritách nových výrobků 
podle nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků

Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod

1.1 Souvislosti této konzultace 

Návrh nařízení o  přijala Komise v březnu 2022. Nařízení o ekodesignuekodesignu udržitelných výrobků
udržitelných výrobků je rámcem pro stanovení požadavků na ekodesign výrobků s cílem zlepšit jejich
oběhovost, energetickou náročnost a další aspekty environmentální udržitelnosti. Zatímco návrh nařízení o
ekodesignu udržitelných výrobků poskytuje obecný rámec pro stanovení pravidel, konkrétní požadavky na
výrobky budou přijaty až ve druhé fázi. Komise by proto měla přijmout a pravidelně aktualizovat pracovní
plán, který stanoví priority výrobků, pro něž by měly být stanoveny požadavky na ekodesign.

Účelem tohoto dotazníku je zjistit vaše názory na to, jaké by v rámci daného nařízení tyto priority nových
výrobků měly být.

Otázky vycházejí z předběžných posouzení (viz ), která provedlo  Komisezde Společné výzkumné středisko
(JRC), jež určilo několik skupin výrobků a horizontálních opatření, které  být vhodné, pokud jde omohou
stanovení priorit v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, jakmile vstoupí v platnost. Odpovědi
veřejnosti na tento dotazník pomohou Komisi tuto analýzu dále zpřesnit, odstranit nedostatky v datech a
dosáhnout konsensu ohledně budoucích opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků.

Klíčovým metodickým východiskem pro předběžná posouzení střediska JRC byl  článek 16 návrhu nařízení
, který vyžaduje, aby Komise stanovila priority pro výrobky a horizontálnío ekodesignu udržitelných výrobků

opatření na základě souboru kritérií týkajících se zejména jejich potenciálního přínosu k cílům EU v oblasti
, jakož i jejich  aspektů výrobků uvedenýchklimatu, životního prostředí a energetiky potenciálu pro zlepšení

v návrhu z hlediska životního prostředí,  a podílu těchto výrobků na trhu rozložení jejich dopadů v
. Mezi faktory, které byly brány v úvahu, patřily tedy například dopady výrobků nahodnotovém řetězci

životní prostředí, udržitelnost a oběhovost, potenciál zlepšení z hlediska environmentální udržitelnosti a
také nedostatky stávající politiky a přiměřenost nákladů souvisejících s potenciálem zlepšení.

Návrh nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků vychází ze stávající směrnice 2009/125/ES o ekodesignu
, která se v současnosti vztahuje pouze na výrobky spojené se spotřebou energie. Je třeba objasnit, že tato
konzultace se zaměřuje na identifikaci „nových výrobků“, které v současné době do oblasti působnosti
směrnice o ekodesignu 2009/125/ES . Budoucí pracovní plán směrnice o ekodesignu udržitelnýchnespadají
výrobků se nicméně bude týkat jak nových výrobků, tak výrobků spojených se spotřebou energie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0142
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-groups/635/documents
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/joint-research-centre_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0125
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(Dovolujeme si vás upozornit, že Komise provede samostatnou iniciativu s cílem stanovit priority pro
požadavky na výrobky spojené se spotřebou energie, při níž bude nutné zohlednit pokrok v oblasti
provádění pracovního plánu na období 2022-2024 týkajícího se ekodesignu a označování energetickými

).štítky

Vzhledem k široké oblasti působnosti nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků budou některé výrobky
uvedené v tomto dotazníku rovněž předmětem samostatných právních předpisů pro jednotlivé výrobky
nebo horizontálních právních předpisů na úrovni EU. V případě těchto výrobků se uplatní nařízení o
ekodesignu udržitelných výrobků obecně pouze tehdy, když aspekty environmentální udržitelnosti těchto
výrobků nelze plně a vhodným způsobem řešit jinými nástroji. Například v případě  by sechemických látek
nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků mohlo v případě potřeby uplatnit pouze na aspekty, kterými se n

 stávající právní předpisy o chemických látkách (např. ). Pokud jde o ezabývají nařízení (ES) č. 1907/2006 ob
, mohlo by se v případě potřeby uplatnit pouze na  týkající se konkrétně balenéhoaly specifické aspekty

výrobku, na který se vztahují jeho opatření, přičemž na samotné obaly by se dále vztahovala revidovaná
. Pokud jde o , mohlo by se uplatnit pouze, pokud bypravidla pro obaly a obalové odpady stavební výrobky

aspekty environmentální udržitelnosti těchto výrobků nemohly být plně a vhodně řešeny v revidovaném
 (s výjimkou stavebních výrobků spojených se spotřebou energie, pro kterénařízení o stavebních výrobcích

bude nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků hlavním regulačním nástrojem). Vzhledem k tomu, že
požadavky na ekodesign, které nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků stanoví, pomohou posílit
obecný rámec EU pro oběhovost, mimo jiné zlepšením recyklovatelnosti výrobků (včetně kritických surovin
obsažených ve výrobcích), budou rovněž synergické s klíčovými pilíři připravovaných iniciativ EU v oblasti k

.ritických surovin

Zpráva střediska JRC, která je podkladem pro tuto konzultaci, obsahuje předběžné posouzení právních
předpisů pro jednotlivé výrobky v tomto ohledu. Přesnější posouzení požadavků na ekodesign, které budou
případně stanoveny v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, a jejich přidané hodnoty ve
srovnání s právními předpisy pro jednotlivé výrobky však bude provedeno v rámci plánovaných přípravných
studií ve druhé fázi po přijetí pracovního plánu nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků. Otázky týkající
se možných opatření identifikovaných v této fázi jsou proto předběžné. Před přijetím všech pravidel v rámci
nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků provede Komise důkladné posouzení dopadů a uskuteční další
konzultace.

Přestože návrh nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků musí být ještě přijat spolunormotvůrci, a může
se tedy dále měnit, doufáme, že výsledky této konzultace bude možné využít při přípravě priorit nových
výrobků v rámci uvedeného nařízení.

1.2 Struktura tohoto dotazníku

Dotazník může vyplnit kdokoli bez ohledu na míru odborné znalosti problematiky. V průběhu jeho 
vyplňování je možné si uložit koncept a pokračovat později. Dotazník je k dispozici ve všech jazycích.
Dotazník se skládá z následujících částí:

„O vás“: obecné informace o vás, respondentovi, abychom lépe pochopili váš pohled na věc
Výrobky pro konečné použití: včetně obecných otázek a otázek pro jednotlivé skupiny výrobků 
Meziprodukty: včetně obecných otázek a otázek pro jednotlivé skupiny výrobků 
Horizontální opatření: včetně obecných otázek a otázek pro horizontální opatření 

https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_en
https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315/attachments/2/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315/attachments/2/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-European-Critical-Raw-Materials-Act_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-European-Critical-Raw-Materials-Act_en
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-groups/635/documents
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Závěrečné poznámky: umožňuje uvést závěrečné poznámky a/nebo nahrát dokument, který je 
podle vás pro vaše názory relevantní

Dovolujeme si upozornit, že   můžete si všechny oddíly (s výjimkou oddílu „O vás“) jsou nepovinné:
vybrat, který z nich chcete vyplnit, podle toho, co vás zajímá.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na adresu ENV-PRODUCT-POLICY@ec.europa.eu

Váš názor je pro nás důležitý. Děkujeme vám za čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky této 
konzultace budou zveřejněny na stránkách „Podělte se o svůj názor“.

Další informace naleznete zde:

- webová stránka o konzultaci
- podpůrná  a  střediska JRCpráce analýza
- návrh nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků
- posouzení dopadů nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků

Informace o vás

Jazyk, v němž budete na otázky odpovídat:
angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13682-New-product-priorities-for-Ecodesign-for-Sustainable-Products_en
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-groups/635/home
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-groups/635/documents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD%3A2022%3A82%3AFIN
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řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština

Konzultace se účastníte:
jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem společnosti/podniku
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost

( ) Upřesněte druh , který vaše Pro zúčastněné strany z odvětví výrobku
organizace vyrábí či zastupuje:

Barvy a laky
Chemické látky
Detergenty
Dopravní prostředky a zařízení
Hliník
Hračky
Jiné (upřesněte)
Kancelářské vybavení
Keramické výrobky (včetně toalet a pisoárů)
Kosmetické přípravky
Maziva
Nábytek
Neželezné kovy

*
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Obaly
Papír, papírovina a lepenka
Plasty a polymery
Pneumatiky
Postelové matrace
Potraviny, krmivo a nápoje
Rybářské sítě a lovná zařízení
Savé hygienické výrobky
Sklo
Stavební výrobky
Textil a obuv
Výrobky spojené se spotřebou energie včetně IKT a elektroniky
Železo a ocel
Zemědělské produkty

Otázka s odpovědí formou volného textu
1 až 50 znaků

( ) Uveďte, na jakém trhu (trzích) působíte:Pro zúčastněné strany v odvětví
Místní trh
Regionální trh
Trh v rámci EU
Trh mimo EU
Celosvětový trh
Není relevantní

Jméno

Renee

Příjmení

Smyckova

E-mailová adresa (nebude zveřejněna):

smyckova@komora.cz

*

*

*
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Země původu
Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.
 
Tento seznam nevyjadřuje oficiální stanovisko evropských orgánů, pokud jde o právní postavení nebo politiku 
uvedených subjektů. Jedná se o harmonizaci mnohdy odlišných seznamů a postupů.

Afghánistán Francouzská 
Guyana

Litva Šalomounovy 
ostrovy

Alandy Francouzská jižní 
a antarktická 
území

Lotyšsko Salvador

Albánie Francouzská 
Polynésie

Lucembursko Samoa

Alžírsko Gabon Macao San Marino
Americká Samoa Gambie Madagaskar Saúdská Arábie
Americké 
Panenské ostrovy

Ghana Maďarsko Senegal

Andorra Gibraltar Malajsie Severní Korea
Angola Grenada Malawi Severní 

Makedonie
Anguilla Grónsko Maledivy Seychely
Antarktida Gruzie Mali Sierra Leone
Antigua a 
Barbuda

Guadeloupe Malta Singapur

Argentina Guam Maroko Sint Maarten
Arménie Guatemala Marshallovy 

ostrovy
Slovensko

Aruba Guernsey Martinik Slovinsko
Austrálie Guinea Mauricius Somálsko
Ázerbájdžán Guinea-Bissau Mauritánie Španělsko
Bahamy Guyana Mayotte Spojené 

arabské emiráty
Bahrajn Haiti Menší odlehlé 

ostrovy USA
Spojené 
království

Bangladéš Heardův ostrov a 
McDonaldovy 
ostrovy

Mexiko Spojené státy

*
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Barbados Honduras Mikronésie Srbsko
Belgie Hongkong Moldavsko Šrí Lanka
Belize Indie Monako Středoafrická 

republika
Bělorusko Indonésie Mongolsko Súdán
Benin Irák Montserrat Surinam
Bermudy Írán Mosambik Svalbard a Jan 

Mayen
Bhútán Irsko Myanmar/Barma Svatá Helena, 

Ascension a 
Tristan da Cunha

Bolívie Island Namibie Svatá Lucie
Bonaire, Svatý 
Eustach a Saba

Itálie Nauru Svatý Bartoloměj

Bosna a 
Hercegovina

Izrael Německo Svatý Kryštof a 
Nevis

Botswana Jamajka Nepál Svatý Martin
Bouvetův ostrov Japonsko Niger Svatý Tomáš a 

Princův ostrov
Brazílie Jemen Nigérie Svatý Vincenc a 

Grenadiny
Britské 
indickooceánské 
území

Jersey Nikaragua Svazijsko

Britské Panenské 
ostrovy

Jižní Afrika Niue Švédsko

Brunej Jižní Georgie a 
Jižní 
Sandwichovy 
ostrovy

Nizozemsko Švýcarsko

Bulharsko Jižní Korea Norsko Sýrie
Burkina Faso Jižní Súdán Nová Kaledonie Tádžikistán
Burundi Jordánsko Nový Zéland Tanzanie
Čad Kajmanské 

ostrovy
Omán Tchaj-wan

Černá Hora Kambodža Ostrov Man Thajsko
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Česko Kamerun Ostrov Norfolk Togo
Chile Kanada Ostrovy Severní 

Mariany
Tokelau

Chorvatsko Kapverdy Ostrovy Turks a 
Caicos

Tonga

Čína Katar Pákistán Trinidad a 
Tobago

Clipperton Kazachstán Palau Tunisko
Cookovy ostrovy Keňa Palestina Turecko
Curaçao Kiribati Panama Turkmenistán
Dánsko Kokosové 

(Keelingovy) 
ostrovy

Papua-Nová 
Guinea

Tuvalu

Demokratická 
republika Kongo

Kolumbie Paraguay Uganda

Dominika Komory Peru Ukrajina
Dominikánská 
republika

Kongo Pitcairnovy 
ostrovy

Uruguay

Džibutsko Kosovo Pobřeží slonoviny Uzbekistán
Egypt Kostarika Polsko Vánoční ostrov
Ekvádor Kuba Portoriko Vanuatu
Eritrea Kuvajt Portugalsko Vatikán
Estonsko Kypr Rakousko Venezuela
Etiopie Kyrgyzstán Řecko Vietnam
Faerské ostrovy Laos Réunion Východní Timor
Falklandy Lesotho Rovníková 

Guinea
Wallis a Futuna

Fidži Libanon Rumunsko Zambie
Filipíny Libérie Rusko Západní Sahara
Finsko Libye Rwanda Zimbabwe
Francie Lichtenštejnsko Saint-Pierre a 

Miquelon

Všechny příspěvky do této veřejné konzultace Komise zveřejní. Můžete si zvolit, zda chcete, aby 
s příspěvkem byly zveřejněny i údaje o vaší osobě, nebo zda chcete zůstat v anonymitě. Pro účely 
transparentnosti se vždy zveřejní kategorie respondenta (například „sdružení podniků“, 
„spotřebitelské sdružení“, „občan EU“), země původu, název a velikost organizace a její číslo v 
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 Zvolte rejstříku transparentnosti. V žádném případě nebude zveřejněna vaše e-mailová adresa.
takovou ochranu soukromí, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí nastavení ochrany soukromí je dáno 
zvolenou kategorií respondenta.

Souhlasím s ustanoveními o ochraně osobních údajů

A. VÝROBKY PRO KONEČNÉ POUŽITÍ

„Výrobky pro konečné použití“ jsou výrobky prodávané přímo spotřebitelům, které jsou při prodeji
připraveny k zamýšlenému použití (tj. nevyžadují další [odborné] výrobní a/nebo montážní procesy, před tím
než jsou připraveny k použití).

Na základě přístupu popsaného v hlavním úvodu tohoto dotazníku byly jako  vhodné pro prvnípotenciálně
opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků identifikovány následující výrobky pro konečné
použití:

Textil a obuv
Nábytek
Keramické výrobky
Pneumatiky
Detergenty
Postelové matrace
Maziva
Barvy a laky
Kosmetické přípravky
Hračky
Rybářské sítě a lovná zařízení
Savé hygienické výrobky

Pro každý výše uvedený výrobek pro konečné použití je ve zvláštních oddílech níže uvedena definice
, která byla zohledněna v předběžné analýze uvedené v hlavním úvodu tohoto dotazníku. Tytovýrobku

definice se mohou dále měnit, a to i na základě výsledků této konzultace. 

I.   OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VÝROBKŮ PRO KONEČNÉ POUŽITÍOBECNÉ

1. Souhlasíte  s určením následujících výrobků pro konečné použití pro potenc
 iální první opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků? 

Souhlasím Nesouhlasím Nemám názor

Textil a obuv

Nábytek

Keramické výrobky

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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Pneumatiky

Detergenty

Postelové matrace

Maziva

Barvy a laky

Kosmetické přípravky

Hračky

Rybářské sítě a lovná zařízení

Savé hygienické výrobky

2. Existují nějaké  výrobky pro konečné použití, které by podle vás měly další
být na tento seznam přidány?

Maximálně 100 znaků

3. Provádění nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků a stanovení 
požadavků na ekodesign bude probíhat postupně. I mezi výrobky, které 
budou nakonec vybrány, bude třeba určit pořadí důležitosti.

 níže uvedených výrobků od 1 do 3, přičemž 1 znamená Ohodnoťte prioritu
nejnižší důležitost a 3 nejvyšší:

1 (nízká 
důležitost)

2 (střední 
důležitost)

3 (vysoká 
důležitost)

Textil a obuv

Nábytek

Keramické výrobky

Pneumatiky

Detergenty

Postelové matrace

Maziva

Barvy a laky

Kosmetické přípravky

Hračky
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Rybářské sítě a lovná 
zařízení

Savé hygienické výrobky

II. OTÁZKY K JEDNOTLIVÝM SKUPINÁM VÝROBKŮ PRO KONEČNÉ 
POUŽITÍ

Vyberte skupinu (skupiny) výrobků pro konečné použití, ke kterým chcete 
poskytnout informace:

Všech dvanáct identifikovaných skupin výrobků pro konečné použití
Textil a obuv
Nábytek
Keramické výrobky
Pneumatiky
Detergenty
Postelové matrace
Maziva
Barvy a laky
Kosmetické přípravky
Hračky
Rybářské sítě a lovná zařízení
Savé hygienické výrobky

TEXTIL A OBUV

 oděvy a bytový či interiérový textil (např. ložní prádlo, ručníky, ubrusy, záclony atd.)Definice výrobku:
spotřebovávané domácnostmi a podobné výrobky spotřebovávané státní správou a podniky (např. uniformy
a pracovní oděvy používané ve všech veřejných a soukromých sektorech, ložní prádlo, ručníky aj.
spotřebovávané hotely, restauracemi, zdravotnickými službami atd.) a technické textilie určené obvykle
nebo rovněž pro spotřebitele (např. plachty na nákladní automobily, čisticí prostředky) nebo speciálně
určené pro průmysl (automobilový, stavební, zdravotnický, zemědělský atd.)  obuv.+

:  výrobky, u nichž textilní složky tvoří méně než 80 %V předběžné analýze byly z definice vyloučeny
hmotnosti výrobku (např. nábytek, koberce vyrobené převážně z plastů, přikrývky, polštáře), a kůže, pokud
není součástí obuvi.

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
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Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2. Měly by některé podskupiny výrobků v rámci skupiny textilních a 
obuvnických výrobků  pro regulaci než jiné?mít vyšší prioritu

Oděvy
Obuv
Bytový/interiérový textil (např. ložní prádlo, ručníky, záclony)
Technické textilie, které nejsou zahrnuty do výše uvedené definice (např. 
textilie pro automobilový průmysl, agrotextilie)
Jiné

3. Textilní a obuvnické výrobky se od sebe mohou velmi lišit. Aby bylo možné 
stanovit účinné požadavky podle nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků, je třeba zvolit vhodnou úroveň, na které se tak stane.

 by podle vás měly být stanoveny požadavky na ekodesign Na jaké úrovni
textilu a obuvi?

Maximálně 1

Napříč všemi textilními výrobky (tj. pro všechny výrobky, které jsou z alespoň 
80 % hmotnostních tvořeny textilními vlákny)
Na úrovni konkrétních podskupin v rámci této skupiny výrobků (například 
„oděvy“ nebo „bytový textil“)
Na úrovni jednotlivých výrobků (tj. na úrovni „trička“ nebo „džíny“)
Na základě použitého materiálu (tj. pro „bavlněné textilie“)
Na základě účelu výrobku či jeho funkčnosti (tj. pro „venkovní nošení“, 
„každodenní nošení“ atd.)
Jiné

4. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
textilních a obuvnických výrobků ve srovnání se stávajícími právními 
předpisy / iniciativami na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor
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5. Pokud jde o textilie, který z následujících  bude podle vás aspektů výrobků
v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

6. Chcete k  uvést připomínky?textilu a obuvi
Maximálně 500 znaků

NÁBYTEK

 Definice výrobku: volně stojící nebo vestavěné jednotky, jejichž primární funkcí je skladování, umístění
nebo zavěšení předmětů a/nebo poskytnutí ploch, kde mohou uživatelé odpočívat, sedět, jíst, studovat
nebo pracovat, ať už pro vnitřní, nebo venkovní použití. Definice se vztahuje na domácí i komerční nábytek,
který se používá pro bytové i  nebytové účely. Tato skupina výrobků zahrnuje rámy, nohy, lůžka a  čela
postelí.

 postelové matrace, pouliční osvětlení, zábradlí a ploty,V předběžné analýze byly z definice vyloučeny:
žebříky, hodiny, vybavení dětských hřišť, samostatná nebo závěsná zrcadla, elektrické rozvody, silniční
patníky a stavební výrobky, jako jsou schody, dveře, okna, podlahové krytiny a obklady.

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2. Nábytkářské výrobky se od sebe mohou velmi lišit. Aby bylo možné 
stanovit účinné požadavky podle nařízení o ekodesignu udržitelných 
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výrobků, je třeba zvolit vhodnou úroveň, na které se tak stane.

 by podle vás měly být stanoveny požadavky na ekodesign Na jaké úrovni
nábytku?

Maximálně 1

Napříč všemi nábytkářskými výrobky (tj. použitelné na obecné úrovni pro 
všechny výrobky spadající do této skupiny výrobků)
Na úrovni konkrétních podskupin v rámci této skupiny výrobků (například 
„volně stojící nábytek“)
Na základě použitých materiálů (např. „dřevěný nábytek“)
Na úrovni součástí (např. „čalounění“)
Na úrovni jednotlivých výrobků (např. požadavky konkrétně na „rámy postelí“)
Na základě účelu výrobku/funkčnosti (tj. pro „kancelářský nábytek“)
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
nábytkářských výrobků ve srovnání se stávajícími právními předpisy / 
iniciativami na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde o nábytek, který z následujících  bude podle aspektů výrobků
vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější 
regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
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Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?nábytku
Maximálně 500 znaků

KERAMICKÉ VÝROBKY

 Definice výrobku: Zvažovaná definice je stejná jako u dokumentu BREF (referenční dokument o
nejlepších dostupných technikách, viz ) s výjimkou použití souvisejících se stavebnictvím. Viz vysvětlenízde
vzájemného působení nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků a pravidel pro stavební výrobky na
úrovni EU v oddíle o meziproduktech. Keramické výrobky tak zahrnují následující odvětví: Kameninové

 a tvarovky se používají pro venkovní a vnitřní kanalizaci, ale také pro nádrže na kyseliny a výrobkytrouby
pro stáje.  se obvykle používají v průmyslových odvětvích, jako je kovoprůmysl neboŽáruvzdorné výrobky
cementářský, petrochemický a sklářský průmysl, aby se zvýšila energetická účinnost jejich procesů. Expan

 jsou pórovité keramické výrobky, které se používají jako sypký materiál v zahradnídované jílové agregáty
a krajinářské architektuře (např. výplně násypů při stavbě silnic, substráty pro zelené střechy, filtrační a
drenážní výplně).  zahrnuje stolní, umělé a módní zboží z porcelánu, póroviny aKeramika pro domácnost
jemné kameniny.  zahrnuje záchodové mísy, bidety, umyvadla, splachovací nádržky aSanitární keramika
fontánky na pití.  dodává výrobky pro letecký a automobilový průmysl (součástiTechnická keramika
motorů, nosiče katalyzátorů), elektroniku (kondenzátory, piezoelektrika), biomedicínské výrobky (náhrady
kostí), ochranu životního prostředí (filtry), anorganická pojená brusiva a mnoho dalších výrobků. 

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2. Keramické výrobky se od sebe mohou velmi lišit. Aby bylo možné stanovit 
účinné požadavky podle nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, je třeba 
zvolit vhodnou úroveň, na které se tak stane.

 by podle vás měly být stanoveny požadavky na ekodesign Na jaké úrovni
keramických výrobků?

Maximálně 1

Napříč všemi keramickými výrobky (tj. použitelné na obecné úrovni pro 
všechny výrobky spadající do této skupiny výrobků)
Na úrovni jednotlivých výrobků (tj. na úrovni „sanitárního zboží“)

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ceramic-manufacturing-industry
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Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
keramických výrobků ve srovnání se stávajícími právními předpisy / 
iniciativami na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde keramické výrobky, který z následujících  bude aspektů výrobků
podle vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější 
regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete ke  uvést připomínky?keramickým výrobkům
Maximálně 500 znaků

PNEUMATIKY

 Definice výrobku: Zahrnuty jsou pneumatiky pro osobní automobily (C1), dodávky (C2) a těžká vozidla
(C3).

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny
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Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2. Pneumatiky se od sebe mohou velmi lišit. Aby bylo možné stanovit účinné 
požadavky podle nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, je třeba zvolit 
vhodnou úroveň, na které se tak stane.

 by podle vás měly být stanoveny požadavky na ekodesign Na jaké úrovni
pneumatik?

Maximálně 1

Napříč všemi pneumatikami (tj. použitelné na obecné úrovni pro všechny 
výrobky spadající do této skupiny výrobků)
Na úrovni jednotlivých výrobků (např. požadavky konkrétně na pneumatiky pro 
těžká vozidla)
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
pneumatik ve srovnání se stávajícími právními předpisy / iniciativami na 
úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde pneumatiky, který z následujících  bude podle aspektů výrobků
vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější 
regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
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Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?pneumatikám
Maximálně 500 znaků

DETERGENTY

 Definice výrobku: prací prostředky, mycí prostředky do myček nádobí, čisticí prostředky na tvrdé povrchy
(tj. univerzální čisticí prostředky, čisticí prostředky na kuchyně, čisticí prostředky na okna, čisticí prostředky
na hygienická zařízení), čisticí prostředky na ruční mytí nádobí).

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2. Detergenty se od sebe mohou velmi lišit. Aby bylo možné stanovit účinné 
požadavky podle nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, je třeba zvolit 
vhodnou úroveň, na které se tak stane.

 by podle vás měly být stanoveny požadavky na ekodesign Na jaké úrovni
detergentů?

Maximálně 1

Napříč všemi detergenty (tj. použitelné na obecné úrovni pro všechny výrobky 
spadající do této skupiny výrobků)
Na úrovni jednotlivých výrobků (např. požadavky konkrétně na „detergenty pro 
myčky nádobí“)
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
detergentů ve srovnání se stávajícími právními předpisy / iniciativami na 
úrovni EU?

Ano
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Ne
Nemám názor

4. Pokud jde o detergenty, který z následujících  bude podle aspektů výrobků
vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější 
regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?detergentům
Maximálně 500 znaků

POSTELOVÉ MATRACE

 výrobky skládající se z textilního potahu, který je vyplněn různými materiály, a které lzeDefinice výrobku:
umístit na stávající nosnou konstrukci postele nebo jsou navrženy jako samonosné za účelem poskytnutí
plochy pro spaní nebo odpočinek a použitelné ve vnitřních prostorách.

 

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
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postelových matrací ve srovnání se stávajícími právními předpisy / 
iniciativami na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor

3. Pokud jde o postelové matrace, který z následujících  aspektů výrobků
bude podle vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků 
nejdůležitější regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

4. Chcete k  uvést připomínky?postelovým matracím
Maximálně 500 znaků

MAZIVA

 výrobek, který je schopen snížit tření, přilnavost, teplo, opotřebení nebo korozi, pokud jeDefinice výrobku:
nanesen na povrch nebo je zaveden mezi dva povrchy ve vzájemném pohybu, nebo který je schopen
přenášet mechanickou energii. Skládá se ze základového oleje (80-75 %) a aditiv (25-20 %). Základové
oleje mohou být fosilní základové kapaliny (minerální oleje, syntetické oleje, rafinované minerální oleje),
které tvoří > 95 % trhu, nebo rostlinné základové oleje (v EU převážně řepkové a slunečnicové), které tvoří
< 5 % trhu (údaje z roku 2015), a také jejich směsi, většinou minerálně-syntetické a rostlinně-syntetické.

 

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny
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Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2. Maziva se od sebe mohou velmi lišit. Aby bylo možné stanovit účinné 
požadavky podle nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, je třeba zvolit 
vhodnou úroveň, na které se tak stane.

 by podle vás měly být stanoveny požadavky na ekodesign Na jaké úrovni
maziv?

Maximálně 1

Napříč všemi mazivy (tj. použitelné na obecné úrovni pro všechny výrobky 
spadající do této skupiny výrobků)
Na úrovni jednotlivých výrobků (např. požadavky konkrétně na „průmyslová 
maziva“)
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
maziv ve srovnání se stávajícími právními předpisy / iniciativami na úrovni 
EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde o maziva, který z následujících  bude podle vás aspektů výrobků
v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
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Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?mazivům
Maximálně 500 znaků

BARVY A LAKY

 Definice výrobku: výrobky spadající do oblasti působnosti směrnice 2004/42/ES pro barvy a laky (dále jen
„směrnice o barvách“). Barvy a laky jsou nátěrové hmoty používané pro budovy, jejich vybavení a
příslušenství a s nimi spojené konstrukce, sloužící k dekorativním, funkčním a ochranným účelům. Vezměte
laskavě na vědomí, že do oblasti působnosti směrnice o barvách spadají také výrobky pro opravy nátěru
vozidel. Výrobky pro opravy nátěru vozidel se používají k nátěru silničních vozidel nebo jejich částí podle
směrnice 70/156/EHS, prováděnému jako součást oprav, konzervace nebo dekorace vozidla mimo výrobní
zařízení.

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2. Barvy a laky se od sebe mohou velmi lišit. Aby bylo možné stanovit účinné 
požadavky podle nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, je třeba zvolit 
vhodnou úroveň, na které se tak stane.

 by podle vás měly být stanoveny požadavky na ekodesign Na jaké úrovni
barev a laků?

Maximálně 1

Napříč všemi barvami a laky (tj. použitelné na obecné úrovni pro všechny 
výrobky spadající do této skupiny výrobků)
Na úrovni jednotlivých výrobků (např. požadavky konkrétně na „dekorativní 
barvy“)
Jiné
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3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
barev a laků ve srovnání se stávajícími právními předpisy / iniciativami na 
úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde o barvy a laky, který z následujících  bude aspektů výrobků
podle vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější 
regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?barvám a lakům
Maximálně 500 znaků

KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY

 Definice výrobku: jakákoliv látka nebo směs spadající do oblasti působnosti nařízení ,(ES) č. 1223/2009
která je určena pro uvedení do styku s vnějšími částmi lidského těla nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny,
výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich
udržování v  dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů. Zahrnuty jsou např. toaletní mýdla, sprchové
přípravky, šampony, přípravky na úpravu vlasů, přípravky na holení, deodoranty, zubní pasty, přípravky pro
péči o pleť, opalovací krémy, dekorativní kosmetika (tento seznam není úplný).

https://health.ec.europa.eu/system/files/2016-11/cosmetic_1223_2009_regulation_en_0.pdf
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1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2. Kosmetické přípravky se od sebe mohou velmi lišit. Aby bylo možné 
stanovit v nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků účinné požadavky, je 
třeba zvolit vhodnou úroveň, na které se tak stane.

 by podle vás měly být stanoveny požadavky na ekodesign Na jaké úrovni
kosmetických přípravků?

Maximálně 1

Napříč všemi kosmetickými přípravky (tj. použitelné na obecné úrovni pro 
všechny výrobky spadající do této skupiny výrobků)
Na úrovni konkrétních podskupin v rámci této skupiny výrobků (tj. požadavky 
konkrétně na „šampony“)
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspekty environmentální udržitelnosti kosmetických přípravků řešila
lépe než stávající právní předpisy / iniciativy na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde kosmetické přípravky, který z následujících  aspektů výrobků
bude podle vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků 
nejdůležitější regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
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Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete ke  uvést připomínky?kosmetickým přípravkům
Maximálně 500 znaků

HRAČKY

 Definice výrobku: hračky, které se skládají z plastu, pěny, silikonu, gumy, textilu, kožešiny, kůže, kovu,
papíru, kartonu, dřeva, bambusu nebo desek na bázi dřeva.

 elektronické hračky (protože ty spadají pod současnouV předběžné analýze byly z definice vyloučeny:
směrnici o ekodesignu).

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2. Hračky se od sebe mohou velmi lišit. Aby bylo možné stanovit účinné 
požadavky podle nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, je třeba zvolit 
vhodnou úroveň, na které se tak stane.

 by podle vás měly být stanoveny požadavky na ekodesign Na jaké úrovni
hraček?

Maximálně 1

Napříč všemi hračkami (tj. použitelné na obecné úrovni pro všechny výrobky 
spadající do této skupiny výrobků)
Na základě použitého materiálu (např. požadavky konkrétně na „plastové 
hračky“)
Jiné
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3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
hraček ve srovnání se stávajícími právními předpisy / iniciativami na úrovni 
EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde o hračky, který z následujících  bude podle vás aspektů výrobků
v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?hračkám
Maximálně 500 znaků

RYBÁŘSKÉ SÍTĚ A LOVNÁ ZAŘÍZENÍ

  jakákoli část nebo součást zařízení, která se používá při rybolovu nebo v akvakultuřeDefinice výrobku:
k cílenému lovu nebo chovu biologických mořských zdrojů nebo která pluje na mořské hladině a používá se
s cílem přilákat a ulovit nebo chovat tyto biologické mořské zdroje.

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány



27

Některé prvky by měly být odstraněny

2. Rybářské sítě a lovná zařízení se od sebe mohou velmi lišit. Aby bylo 
možné stanovit účinné požadavky podle nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků, je třeba zvolit vhodnou úroveň, na které se tak stane.

 by podle vás měly být stanoveny požadavky na ekodesign Na jaké úrovni
rybářských sítí a lovných zařízení?

Maximálně 1

Napříč všemi rybářskými sítěmi a lovnými zařízeními (tj. použitelné na obecné 
úrovni pro všechny výrobky spadající do této skupiny výrobků)
Na úrovni konkrétních podskupin, které lze v rámci této skupiny výrobků 
identifikovat (např. použitelné pro všechna „vlečná zařízení“)
Na úrovni jednotlivých výrobků (např. požadavky konkrétně na „sítě“)
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
rybářských sítí a lovných zařízení ve srovnání se stávajícími právními 
předpisy / iniciativami na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde o rybářské sítě a lovná zařízení, který z následujících aspektů 
 bude podle vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků výrobků

nejdůležitější regulovat?
Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
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Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?rybářským sítím a lovným zařízením
Maximálně 500 znaků

SAVÉ HYGIENICKÉ VÝROBKY

 Definice výrobku: jakýkoli předmět, jehož funkcí je absorbovat a zadržovat lidské tekutiny, jako je moč,
výkaly, pot, menstruační tekutina nebo mléko, s výjimkou textilních výrobků. Zahrnuty jsou tyto výrobky:
dětské pleny, slipové vložky, menstruační vložky, prsní vložky, tampony, inkontinenční výrobky.

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2. Savé hygienické výrobky se od sebe mohou velmi lišit. Aby bylo možné 
stanovit účinné požadavky podle nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků, je třeba zvolit vhodnou úroveň, na které se tak stane.

 by podle vás měly být stanoveny požadavky na ekodesign Na jaké úrovni
savých hygienických výrobků?

Maximálně 1

Napříč všemi savými hygienickými výrobky (tj. použitelné na obecné úrovni 
pro všechny výrobky spadající do této skupiny výrobků)
Na úrovni jednotlivých výrobků (např. požadavky konkrétně na „pleny“)
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
savých hygienických výrobků ve srovnání se stávajícími právními předpisy / 
iniciativami na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor
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4. Pokud jde savé hygienické výrobky, který z následujících  aspektů výrobků
bude podle vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků 
nejdůležitější regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?savým hygienickým výrobkům
Maximálně 500 znaků

B. MEZIPRODUKTY

„Meziprodukty“ jsou výrobky uváděné na trh jako konečné výrobky, které však pro přípravu ke konečnému
použití vyžadují další (odborné) výrobní a/nebo montážní procesy.

Na základě přístupu popsaného v hlavním úvodu tohoto dotazníku byly jako  vhodné pro prvnípotenciálně
opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků identifikovány následující meziprodukty:

Železo a ocel
Neželezné kovy
Hliník
Chemické látky
Plasty a polymery
Papír, papírovina a lepenka
Sklo

Pro každý výše uvedený meziprodukt je ve zvláštních oddílech níže uvedena , která byladefinice výrobku
zohledněna v předběžné analýze uvedené v hlavním úvodu tohoto dotazníku. Tyto definice se mohou dále
měnit, a to i na základě výsledků této konzultace. 
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I.  OTÁZKY K MEZIPRODUKTŮMOBECNÉ

1.  s určením následujících meziproduktů pro případné první Souhlasíte
opatření podle nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků?  

Souhlasím Nesouhlasím Nemám názor

Železo a ocel

Neželezné kovy

Hliník

Chemické látky

Plasty a polymery

Papírovina a lepenka

Sklo

2. Existují nějaké  meziprodukty, které by podle vás měly být na tento další
seznam přidány?

Maximálně 100 znaků

3. Provádění nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků a stanovení 
požadavků na ekodesign bude probíhat postupně. I mezi výrobky, které 
budou nakonec vybrány, bude třeba určit pořadí důležitosti.

 níže uvedených výrobků od 1 do 3, přičemž 1 znamená Ohodnoťte prioritu
nejnižší důležitost a 3 nejvyšší:

1 (nízká důležitost) 2 (střední důležitost) 3 (vysoká důležitost)

Železo a ocel

Neželezné kovy

Hliník

Chemické látky

Plasty a polymery

Papírovina a lepenka

Sklo

II. OTÁZKY K JEDNOTLIVÝM SKUPINÁM MEZIPRODUKTŮ
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Vyberte skupinu (skupiny) meziproduktů, ke kterým chcete poskytnout informace:
Všech sedm identifikovaných skupin meziproduktů
Železo a ocel
Neželezné kovy
Hliník
Chemické látky
Plasty a polymery
Papír, papírovina a lepenka
Sklo

Železo a ocel

 železo a ocel. Ocel je slitina železa a uhlíku, přičemž obsah uhlíku může dosahovat ažDefinice výrobku:
2 % (při obsahu uhlíku nad 2 % se materiál označuje jako litina).

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2.  by podle vás bylo možné železo a ocel v rámci nařízení o ekodesignu Jak
udržitelných výrobků nejlépe regulovat?

Maximálně 1

Jako meziprodukt
Regulací jejich konečného použití nebo výrobků s tím spojených
Oběma způsoby
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
železa a oceli ve srovnání se stávajícími právními předpisy / iniciativami na 
úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor
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4. Pokud jde o železo a ocel, který z následujících  bude aspektů výrobků
podle vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější 
regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?železu a oceli
Maximálně 500 znaků

NEŽELEZNÉ KOVY

 Patří sem sedm primárních a sekundárních neželezných kovů: měď, olovo a/nebo cín,Definice výrobku:
zinek a/nebo kadmium, drahé kovy, feroslitiny, nikl a/nebo kobalt, uhlíkové a grafitové elektrody.

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2.  by podle vás bylo možné neželezné kovy v rámci nařízení o Jak
ekodesignu udržitelných výrobků nejlépe regulovat?

Maximálně 1

Jako meziprodukt
Regulací jejich konečného použití nebo výrobků s tím spojených
Oběma způsoby
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Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
neželezných kovů ve srovnání se stávajícími právními předpisy / iniciativami 
na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde o neželezné kovy, který z následujících  bude aspektů výrobků
podle vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější 
regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?neželezným kovům
Maximálně 500 znaků

HLINÍK

 hliník a jeho slitiny.Definice výrobku:

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
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Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2.  by podle vás bylo možné hliník v rámci nařízení o ekodesignu Jak
udržitelných výrobků nejlépe regulovat?

Maximálně 1

Jako meziprodukt
Regulací jeho konečného použití nebo výrobků s tím spojených
Oběma způsoby
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
hliníku ve srovnání se stávajícími právními předpisy / iniciativami na úrovni 
EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde hliník, který z následujících  bude podle vás v aspektů výrobků
rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?hliníku
Maximálně 500 znaků
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CHEMICKÉ LÁTKY

 Definice výrobku: amoniak, kyselina dusičná, kyselina sírová, kyselina fosforečná a kyselina
fluorovodíková. Základní anorganické chemické látky: hydroxid sodný a uhličitan sodný (nazývaný též
bezvodá soda, včetně hydrogenuhličitanu sodného), oxid titaničitý (z chloridového a síranového procesu),
syntetický amorfní oxid křemičitý (pyrogenní oxid křemičitý, vysrážený oxid křemičitý a silikagel).
Velkoobjemové organické chemické látky: nižší olefiny získané krakovacím procesem, aromatické
sloučeniny, jako je benzen/toluen/xylen (BTX), kyslíkaté sloučeniny, jako je ethylenoxid, ethylenglykoly a
formaldehyd, dusíkaté sloučeniny, jako je akrylonitril a toluendiisokyanát, halogenované sloučeniny, jako je
ethylendichlorid a vinylchlorid (VCM), sloučeniny síry a fosforu a organokovové sloučeniny.

: V předběžné analýze byly z definice vyloučeny speciální anorganické pigmenty (např. silikon,
sloučeniny fosforu, anorganické výbušniny, kyanidy, rozpustné anorganické soli niklu) a organické čisté
chemické látky (barviva a pigmenty, přípravky na ochranu rostlin a biocidy, farmaceutické výrobky,
organické výbušniny, organické meziprodukty, specializované povrchově aktivní látky, příchutě a vonné
látky, feromony, změkčovadla, vitamíny, optické zjasňovače a zpomalovače hoření).

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2.  by podle vás bylo možné chemické látky v rámci nařízení o ekodesignu Jak
udržitelných výrobků nejlépe regulovat?

Maximálně 1

Jako meziprodukt
Regulací jejich konečného použití nebo výrobků s tím spojených (např. barev, 
čisticích prostředků atd.)
Oběma způsoby
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
chemických látek ve srovnání se stávajícími právními předpisy / iniciativami 
na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor
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4. Pokud jde o chemické látky, který z následujících  bude aspektů výrobků
podle vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější 
regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?chemickým látkám
Maximálně 500 znaků

PLASTY A POLYMERY

 Plast je polymerní materiál, který lze tvarovat nebo lisovat, obvykle působením tepla aDefinice výrobku:
tlaku. Obvykle obsahuje polymery a přísady, které dodávají směsi další vlastnosti. Oblastí působnosti jsou
základní plastové materiály, syntetické kaučuky a uhlovodíky obsahující kyslík.

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2.  by podle vás bylo možné plasty a polymery v rámci nařízení o Jak
ekodesignu udržitelných výrobků nejlépe regulovat?

Maximálně 1

Jako meziprodukt
Jako meziprodukt pro určité druhy plastů a polymerů (např. polyethylen)
Regulací jejich konečného použití nebo výrobků s tím spojených
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Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
plastů a polymerů ve srovnání se stávajícími právními předpisy / iniciativami 
na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde o plasty a polymery, který z následujících  bude aspektů výrobků
podle vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější 
regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?plastům a polymerům
Maximálně 500 znaků

PAPÍR, PAPÍROVINA A LEPENKA

  buničina, papír a lepenka (chemické, kraftové, sulfitové, mechanické a chemicko-Definice výrobku:
mechanické rozvlákňování, zpracování sběrového papíru a výroba papíru).

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny
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Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2.  by podle vás bylo možné papír, papírovinu a lepenku v rámci nařízení o Jak
ekodesignu udržitelných výrobků nejlépe regulovat?

Maximálně 1

Jako meziprodukt
Regulací jejich konečného použití nebo výrobků s tím spojených
Oběma způsoby
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti přispěla k lepšímu řešení
papíru, papíroviny a lepenky ve srovnání se stávajícími právními předpisy / 
iniciativami na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde o papír, papírovinu a lepenku, který z následujících aspektů 
 bude podle vás v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků výrobků

nejdůležitější regulovat?
Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete k  uvést připomínky?papíru, papírovině a lepence
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Maximálně 500 znaků

SKLO

: obalové sklo, ploché sklo, nekonečná skleněná vlákna, sklo pro domácnost, speciálníDefinice výrobku
sklo, minerální vlna, vysokoteplotní izolační vlny a frity.

1. Měly by být do výše uvedené definice nějaké prvky ,nebo by z ní přidány mě
?ly být nějaké prvky odstraněny

Souhlasím s výše uvedenou definicí výrobku
Některé prvky by měly být přidány
Některé prvky by měly být odstraněny

2.  by podle vás bylo možné sklo v rámci nařízení o ekodesignu Jak
udržitelných výrobků nejlépe regulovat?

Maximálně 1

Jako meziprodukt
Regulací jeho konečného použití nebo výrobků s tím spojených
Oběma způsoby
Jiné

3. Domníváte se, že by opatření v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků  aspektů environmentální udržitelnosti skla přispěla k lepšímu řešení
ve srovnání se stávajícími právními předpisy / iniciativami na úrovni EU?

Ano
Ne
Nemám názor

4. Pokud jde o sklo, který z následujících  bude podle vás v aspektů výrobků
rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků nejdůležitější regulovat?

Maximálně 3

Zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti
Snadná oprava a údržba
Snadná recyklace materiálů
Snadná renovace, repasování a modernizovatelnost
Využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů
Použití nebo obsah recyklovaných materiálů
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Přítomnost látek vzbuzujících obavy
Využívání energie nebo energetická účinnost
Dopad na životní prostředí během životního cyklu, včetně uhlíkové stopy
Očekávaný vznik odpadů, například uvolňování mikroplastů
Jiné

5. Chcete ke  uvést připomínky?sklu
Maximálně 500 znaků

C. HORIZONTÁLNÍ OPATŘENÍ

Návrh nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků zahrnuje možnost stanovit v případě potřeby horizontální 
opatření - jinými slovy průřezová opatření použitelná pro dvě nebo více skupin výrobků se společnými 
vlastnostmi.

Na základě předběžné analýzy popsané v hlavním úvodu tohoto dotazníku bylo určeno pět oblastí pro 
horizontální opatření, které mohou být vhodné pro stanovení priorit v rámci nařízení o ekodesignu 
udržitelných výrobků: Trvanlivost, recyklovatelnost, recyklovaný materiál od konečného spotřebitele, lehký 
design a udržitelné získávání zdrojů. Po posouzení byly tři z těchto aspektů ponechány ke konzultaci: 

Trvanlivost: pro účely této konzultace „trvanlivost“ zahrnuje aspekty „spolehlivosti“, „opravitelnosti“,
„opakované použitelnosti“ a „modernizovatelnosti“.
Recyklovatelnost: pro účely této konzultace se „recyklací“ rozumí jakýkoli způsob využití, při němž
se odpadní materiály znovu zpracovávají na výrobky, materiály nebo látky, ať už pro původní, nebo
jiné účely, s výjimkou jejich energetického využití.
Recyklovaný materiál od konečného spotřebitele: pro účely této konzultace se „recyklovaným
materiálem od konečného spotřebitele“ rozumí množství recyklovaného materiálu od konečného
spotřebitele, které se použije při výrobě nového výrobku.

Zbývající dva (lehký design a udržitelné získávání zdrojů) vyžadují před vypracováním pracovního plánu 
nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků další rozpracování, a proto se jimi tento dotazník nezabývá.

Ke třem horizontálním opatřením, která byla ponechána ke zvážení, jsou připojeny soubory navrhovaných 
ustanovení, jejichž prostřednictvím by mohla být konkrétně provedena. Tento přístup by sice znamenal 
sjednocení některých definic, zásad, regulačních formulací a postupů ověřování, ale přesný obsah 
ustanovení by se mohl lišit a přizpůsobovat v závislosti na charakteristikách kategorií výrobků, na které by 
se vztahoval.

I.  OTÁZKY K HORIZONTÁLNÍM OPATŘENÍMOBECNÉ
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1.   s horizontálními opatřeními určenými pro případné první kroky Souhlasíte
v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků?

Souhlasím Nesouhlasím Nemám názor

Trvanlivost

Recyklovatelnost

Recyklovaný materiál od konečného spotřebitele

2. Existují nějaká  horizontální opatření, která by podle vás měla být na další
tento seznam přidána?

Ano
Ne

II. OTÁZKY K JEDNOTLIVÝM HORIZONTÁLNÍM OPATŘENÍM

Vyberte horizontální opatření, ke kterým se chcete vyjádřit:
Všechna tři identifikovaná horizontální opatření
Trvanlivost
Recyklovatelnost
Recyklovaný materiál od konečného spotřebitele

Trvanlivost

Pro účely této konzultace „trvanlivost“ zahrnuje aspekty „ “, „ “, „spolehlivosti opravitelnosti opakované
“ a „ “ použitelnosti modernizovatelnosti

1. Domníváte se, že existují výrobky, jejichž vlastnosti jsou si natolik podobné
, že by pro jejich  bylo možné vyvinout horizontální opatření?trvanlivost

Ano
Ne

2. Pokud ano, uveďte  , jejichž vlastnosti jsou si natolik jeden soubor výrobků
podobné, že pro jejich trvanlivost je možné vyvinout horizontální opatření: 

Savé hygienické výrobky
Postelové matrace
Keramické výrobky
Kosmetické přípravky
Detergenty



42

Rybářské sítě a lovná zařízení
Nábytek
Maziva
Barvy a laky
Textilie
Hračky
Pneumatiky
Hliník
Chemické látky
Sklo
Železo a ocel
Papír, papírovina a lepenka
Plasty a polymery
Neželezné kovy
Dopravní prostředky a zařízení
Výrobky spojené se spotřebou energie včetně IKT a elektroniky
Jiné ( )uveďte výrobek
Přípravky pro péči o zvířata
Výrobky obsahující kritické suroviny
PŘIDAT DALŠÍ SADU VÝROBKŮ

3.  některým z možných horizontálních ustanovení, která by Nesouhlasíte s
mohla být vytvořena v oblasti trvanlivosti?

Nesouhlasím

Minimální životnost a označování

Odolnost vůči namáhání nebo mechanismům stárnutí (např. odolnost vůči pádu/nárazu
)/oděru, ochrana proti vniknutí

Minimální trvanlivost funkce (např. )vodoodpudivost, stálobarevnost, rozměrová stálost

Zavedení indexu či značky opravitelnosti

Dostupnost informací o opravách (a modernizaci) a pokynů k údržbě pro nezávislé 
provozovatele a/nebo koncové uživatele

Dostupnost náhradních dílů (a aktualizací softwaru) a doba jejich dodání

Demontáž obecně nebo v souvislosti s nástroji, spojovacími prvky, pracovním prostředím 
a úrovní dovedností

Používání norem označování konstrukčních částí a materiálů pro jejich identifikaci
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Použití normalizovaných dílů / kompatibilita s běžně dostupnými náhradními díly

Počet použitých materiálů a konstrukčních částí

Modularita/transformovatelnost, odnímatelné či nastavitelné prvky

4. Chcete k  uvést připomínky?trvanlivosti
Maximálně 500 znaků

RECYKLOVATELNOST

Pro účely této konzultace se „recyklací“ rozumí jakýkoli způsob využití, při němž se odpadní materiály
znovu zpracovávají na výrobky, materiály nebo látky, ať už pro původní nebo jiné účely, s výjimkou jejich
energetického využití

1. Domníváte se, že existují výrobky, jejichž vlastnosti jsou si natolik podobné
, že by pro jejich  bylo možné vyvinout horizontální opatření?recyklovatelnost

Ano
Ne

2. Pokud ano, označte  , jejichž vlastnosti jsou si natolik podobné, že výrobky
pro jejich recyklovatelnost je možné vyvinout horizontální opatření: 

Savé hygienické výrobky
Postelové matrace
Keramické výrobky
Kosmetické přípravky
Detergenty
Rybářské sítě a lovná zařízení
Nábytek
Maziva
Barvy a laky
Textilie
Hračky
Pneumatiky
Hliník
Chemické látky
Sklo
Železo a ocel
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Papír, papírovina a lepenka
Plasty a polymery
Neželezné kovy
Dopravní prostředky a zařízení
Výrobky spojené se spotřebou energie včetně IKT a elektroniky
Jiné ( )uveďte výrobek
Přípravky pro péči o zvířata
Výrobky obsahující kritické suroviny
PŘIDAT DALŠÍ SADU VÝROBKŮ

3.  některým z možných horizontálních ustanovení, která by Nesouhlasíte s
mohla být vytvořena v oblasti recyklovatelnosti?

Nesouhlasím

Možnost snadného rozdělení výrobku na různé materiály

Výběr materiálů a omezení týkající se látek (např. výběr a kombinace polymerů, 
)homogenní vlákna

Přístup k údajům o výrobku důležitým pro recyklaci, včetně informací o demontáži (např. 
značení dílů a materiálů, použití norem označování konstrukčních částí a materiálů, 
orientačním hmotnostním rozsahu různých materiálů včetně kritických surovin a materiálů 
relevantních z hlediska životního prostředí, hardwaru a softwaru potřebnému pro změny v 

)recyklačním procesu

Zavedení hodnotícího indexu či značky recyklovatelnosti

4. Chcete k  uvést připomínky?recyklovatelnosti
Maximálně 500 znaků

RECYKLOVANÝ MATERIÁL OD KONEČNÉHO SPOTŘEBITELE

Pro účely této konzultace se „recyklovaným materiálem od konečného spotřebitele“ rozumí množství
recyklovaného materiálu od konečného spotřebitele, které se použije při výrobě nového výrobku

1. Domníváte se, že existují výrobky, jejichž vlastnosti jsou si natolik podobné
, že by pro  bylo možné recyklovaný materiál od konečného spotřebitele
vyvinout horizontální opatření?

Ano
Ne
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2. Pokud ano, uveďte  , jejichž vlastnosti jsou natolik podobné, aby výrobky
pro ně bylo možné vypracovat horizontální opatření týkající se recyklovaného 
materiálu od konečného spotřebitele: 

Savé hygienické výrobky
Postelové matrace
Keramické výrobky
Kosmetické přípravky
Detergenty
Rybářské sítě a lovná zařízení
Nábytek
Maziva
Barvy a laky
Textilie
Hračky
Pneumatiky
Hliník
Chemické látky
Sklo
Železo a ocel
Papír, papírovina a lepenka
Plasty a polymery
Neželezné kovy
Dopravní prostředky a zařízení
Výrobky spojené se spotřebou energie včetně IKT a elektroniky
Jiné ( )uveďte výrobek
Přípravky pro péči o zvířata
Výrobky obsahující kritické suroviny
PŘIDAT DALŠÍ SADU VÝROBKŮ

3.  některým z možných horizontálních ustanovení, která by Nesouhlasíte s
mohla být vytvořena v oblasti recyklovaného materiálu od konečného 
spotřebitele?

Nesouhlasím

Ustanovení o minimálním obsahu recyklovaného materiálu od konečného spotřebitele 
vyjádřené buď jako podíl z celkového vstupního materiálu (v %), nebo v absolutních 
číslech ( , )kg na jednotku  miliony tun (Mt) v souhrnu
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4. Chcete k  uvést recyklovanému materiálu od konečného spotřebitele
připomínky?

Maximálně 500 znaků

D. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Pokud chcete doplnit další informace nebo upřesnit své názory, učiňte tak zde:
Maximálně 1000 znaků

Případné dokumenty s doplňujícími informacemi můžete nahrát zde:
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

Contact

ENV-PRODUCT-POLICY@ec.europa.eu




