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Zpětná vazba EuroWindoor na konzultaci ESPR 
 
EuroWindoor oceňuje příležitost poskytnout zpětnou vazbu k návrhu Evropské komise týkající se 
ekodesignu pro regulaci udržitelných výrobků (ESPR – Ecodesign for Sustainable Product 
Regulation). 
 
EuroWindoor podporuje cíl učinit udržitelné produkty prostřednictvím normy a zároveň upevnit 
rovné a spravedlivé podmínky ve fungujícím vnitřním trhu. To jsou základní prvky při dosahování 
cílů EU v oblasti klimatické neutrality a vytváření oběhového hospodářství. EuroWindoor také vítá 
změnu zacílení rozsahu směrnice tak, aby nyní zahrnovala účinnost zdrojů v perspektivě 
životního cyklu výrobku spolu s aspekty souvisejícími s energií. 
 
EuroWindoor by však rád zdůraznil, že je důležité zajistit úzkou koordinaci a sladění mezi ESPR 
a dalšími legislativními iniciativami, které se připravují/revidují, protože všechny ovlivňují sektor 
stavebnictví. Zde se jedná např. o nařízení o stavebních výrobcích (CPR), směrnice o energetické 
účinnosti (EED), směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) a také práci na plánu pro 
uhlíkové emise budov po celou dobu životnosti. Úspěšný výsledek bude záviset na konkrétní 
interakci mezi právními předpisy a na jejich schopnosti se vzájemně podporovat a doplňovat, 
přičemž je třeba se vyvarovat překrývání. Například by měly být požadavky na informace týkající 
se digitálního produktového pasu (DPP) propojeny a sladěny s jinými databázemi, např. databází 
SCIP, aby se zabránilo nahrávání stejných informací různými způsoby. 
 
Je velmi pozitivní, že požadavky budou i nadále stanovovány na základě jednotlivých produktů 
s přihlédnutím k individuálním specifikům a vlastnostem různých produktů. EuroWindoor by rád 
zdůraznil důležitost zapojení všech relevantních aktérů – včetně průmyslu a členských států do 
vývoje a implementace takovýchto specifických předpisů pro produkty, aby se neobjevily žádné 
odchylky v metodách hodnocení a ověřování výkonnosti produktu nebo způsobu poskytování 
informací o produktu. Tím se zajistí, že potenciální náklady a zátěž spojená s požadavky na 
produkty a jejich hodnotový řetězec, jako jsou požadavky na informace prostřednictvím DPP, 
budou úměrné hodnotě, kterou daná informace poskytuje ve vztahu ke snížení negativního 
dopadu na životní prostředí a klima. Úzká spolupráce mezi příslušnými aktéry rovněž pomůže 
zajistit, aby nebyly zavedeny protichůdné požadavky. Některé požadavky mohou mít například 
dopad na bezpečnost nebo trvanlivost výrobků, nebo může být obtížnější udržovat opravitelnost 
výrobků s delší životností. Dalším příkladem je, že vyšší úrovně energetické účinnosti v některých 
aplikacích mohou vést ke zvýšené potřebě materiálů, což znamená více zdrojů a větší 
ekologickou stopu. Kromě toho použití různých materiálů v podobných výrobcích (např. okenní 
rámy vyrobené z PVC, kovu nebo dřeva) bude vyžadovat různé příslušné požadavky 
na ekodesign ve stejné skupině výrobků. 
 
Je zásadní, aby požadavky byly založeny na vědeckých metodách hodnocení prostřednictvím 
uznávaných evropských a mezinárodních norem, které jsou spolehlivé a ověřitelné. Pro stavební 
výrobky to konkrétně znamená, že je nezbytné se i nadále soustředit na posuzování vlastností 
stavebních výrobků na úrovni budov kvůli různým stavebním tradicím a klimatickým podmínkám 
v celé EU, což znamená modulární přístup při posuzování vlivu na životní prostředí od „kolébky 
do hrobu“, jako v EN 15804, a že požadavky na výkon vycházejí z národních předpisů. 
 
Ze stejného důvodu EuroWindoor nepodporuje třídy výkonnostních štítků (semafor) na 
stavebních výrobcích, protože samotný výrobek může být z hlediska životního prostředí lepší, ale 
zároveň může být v provozním a stavebním kontextu podřadný – jak z hlediska ochrany životního 
prostředí, tak z hlediska technického výkonu. Takové označení by proto mohlo být snadno 
zavádějící. Zavedení benchmarkingu na jednoduché environmentální aspekty, jako je 
recyklovaný obsah nebo nejlepší technické vlastnosti, se také nedoporučuje, protože neposkytuje 
komplexní přehled v oblasti udržitelnosti. Pro výrobky poskytující informace o vlastnostech 
stavebních výrobků by mělo být vyžadováno pouze jediné označení CE.  
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*** 

 
EuroWindoor AISBL byla založena jako mezinárodní nezisková asociace s cílem reprezentovat 
zájmy evropského sektoru oken, dveří a fasád (Lehkých obvodových plášťů – LOP). Současných 
19 národních asociací mluví za evropské výrobce oken, dveří a fasád, kteří jsou v přímém 
kontaktu se zákazníky, a díky tomu mají velký přehled o požadavcích a očekáváních spotřebitelů. 
EuroWindoor stojí v čele spolupráce a komunikace s obchodníky, montážními firmami 
a zákazníky. Zastřešuje a reprezentuje všechny členské národní asociace, za kterými jsou 
jednotlivé firmy a společnosti, které se prodejem oken a fasád zabývají v rámci celé Evropy.   
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