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Pozměňovací návrh 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Účelem této směrnice je přispívat 
k udržitelné výrobě a spotřebě především 
prevencí vzniku odpadních elektrických 
a elektronických zařízení (OEEZ) a dále 
jejich opětovným použitím, recyklací 
a dalšími formami jejich využívání ve 
snaze snížit množství odpadu určeného 
k odstranění a podílet se na účinném 
využívání zdrojů. Usiluje také o zlepšení 
účinnosti ochrany životního prostředí ze 
strany všech subjektů zapojených do 
životního cyklu elektrických 
a elektronických zařízení, tj. výrobců, 
distributorů a spotřebitelů a zejména 
subjektů přímo zapojených do zpracování 
odpadních elektrických a elektronických 
zařízení. Zejména odlišné vnitrostátní 
uplatňování zásady odpovědnosti výrobce 
může vést k podstatným nerovnostem ve 
finančním zatížení hospodářských 
subjektů. Existence různých vnitrostátních 
politik nakládání s OEEZ omezuje 
efektivnost recyklační politiky. Z tohoto 
důvodu by základní kritéria měla být 
stanovena na úrovni Společenství.

(7) Účelem této směrnice je přispívat 
k udržitelné výrobě a spotřebě především 
prevencí vzniku odpadních elektrických 
a elektronických zařízení (OEEZ) a dále 
jejich opětovným použitím, recyklací 
a dalšími formami jejich využívání ve 
snaze snížit množství odpadu určeného 
k odstranění a podílet se na účinném 
využívání zdrojů a opětovném získávání 
strategických surovin. Usiluje také 
o zlepšení účinnosti ochrany životního 
prostředí ze strany všech subjektů 
zapojených do životního cyklu 
elektrických a elektronických zařízení, tj. 
výrobců, distributorů a spotřebitelů 
a zejména subjektů přímo zapojených do 
sběru a zpracování odpadních elektrických 
a elektronických zařízení. Zejména odlišné 
vnitrostátní uplatňování zásady 
odpovědnosti výrobce může vést 
k podstatným nerovnostem ve finančním 
zatížení hospodářských subjektů. Existence 
různých vnitrostátních politik nakládání 
s OEEZ omezuje efektivnost recyklační 
politiky. Z tohoto důvodu by základní 
kritéria měla být stanovena na úrovni 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

OEEZ představují příležitost k opětovnému získání strategických surovin navázaných 
v elektrických a elektronických produktech pro určité druhy materiálů.
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Pozměňovací návrh 43
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Účelem této směrnice je přispívat 
k udržitelné výrobě a spotřebě především 
prevencí vzniku odpadních elektrických 
a elektronických zařízení (OEEZ) a dále 
jejich opětovným použitím, recyklací 
a dalšími formami jejich využívání ve 
snaze snížit množství odpadu určeného 
k odstranění a podílet se na účinném 
využívání zdrojů. Usiluje také o zlepšení 
účinnosti ochrany životního prostředí ze 
strany všech subjektů zapojených do 
životního cyklu elektrických 
a elektronických zařízení, tj. výrobců, 
distributorů a spotřebitelů a zejména 
subjektů přímo zapojených do zpracování 
odpadních elektrických a elektronických 
zařízení. Zejména odlišné vnitrostátní 
uplatňování zásady odpovědnosti výrobce 
může vést k podstatným nerovnostem ve 
finančním zatížení hospodářských 
subjektů. Existence různých vnitrostátních 
politik nakládání s OEEZ omezuje 
efektivnost recyklační politiky. Z tohoto 
důvodu by základní kritéria měla být 
stanovena na úrovni Společenství. 

(7) Účelem této směrnice je přispívat 
k udržitelné výrobě a spotřebě především 
prevencí vzniku odpadních elektrických 
a elektronických zařízení (OEEZ) a dále 
jejich opětovným použitím, recyklací 
a dalšími formami jejich využívání ve 
snaze snížit množství odpadu určeného 
k odstranění a podílet se na účinném 
využívání zdrojů. Usiluje také o zlepšení 
účinnosti ochrany životního prostředí ze 
strany všech subjektů zapojených do 
životního cyklu elektrických 
a elektronických zařízení, tj. výrobců, 
distributorů a spotřebitelů a zejména 
subjektů přímo zapojených do sběru 
a zpracování odpadních elektrických 
a elektronických zařízení. Zejména odlišné 
vnitrostátní uplatňování zásady 
odpovědnosti výrobce může vést 
k podstatným nerovnostem ve finančním 
zatížení hospodářských subjektů. Existence 
různých vnitrostátních politik nakládání 
s OEEZ omezuje efektivnost recyklační 
politiky. Z tohoto důvodu by základní 
kritéria měla být stanovena na úrovni 
Společenství a měly by být vytvořeny 
harmonizované normy pro sběr 
a manipulaci.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizované normy by usnadnily sběr a zpracovávání a přispějí rovněž k lepšímu 
sledování a podávání zpráv.
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Pozměňovací návrh 44
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Do oblasti působnosti této směrnice 
by měla spadat veškerá elektrická 
a elektronická zařízení používaná 
spotřebiteli a elektrická a elektronická 
zařízení určená k profesionálnímu použití. 
Tato směrnice by měla být použitelná, aniž 
by byly dotčeny právní předpisy 
Společenství týkající se požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví všech, kdo 
přicházejí do styku s OEEZ, jakož 
i specifické právní předpisy Společenství 
týkající se nakládání s odpady, zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích 
a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech  a právní předpisy 
Společenství týkajících se designu 
výrobku, zejména směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/32/ES o stanovení 
rámce pro určení požadavků na ekodesign 
energetických spotřebičů a o změně 
směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského 
parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES.

(10) Do oblasti působnosti této směrnice 
by měla spadat veškerá elektrická 
a elektronická zařízení používaná 
spotřebiteli a elektrická a elektronická 
zařízení určená k profesionálnímu použití. 
Tato směrnice by měla být použitelná, aniž 
by byly dotčeny právní předpisy 
Společenství týkající se požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví všech, kdo 
přicházejí do styku s OEEZ, jakož 
i specifické právní předpisy Společenství 
týkající se nakládání s odpady, zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích 
a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech  a právní předpisy 
Společenství týkajících se designu 
výrobku, zejména směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/32/ES o stanovení 
rámce pro určení požadavků na ekodesign 
energetických spotřebičů a o změně 
směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského 
parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES. 
Z oblasti působnosti by měly být vyňaty 
mimo jiné pevné průmyslové instalace 
velkých rozměrů, neboť jsou 
nainstalovány napevno a provozovány 
trvale na jednom místě, jsou sestavovány 
a demontovány odborníky, takže se jedná 
o regulovaný tok odpadů. Obdobně by to 
mělo platit pro velké stacionární 
průmyslové nástroje, jež se instalují 
k provozu na určitém místě. Vyňata by 
měla být také mobilní zařízení, která jsou 
používána výlučně profesionálními 
uživateli, neboť tato zařízení musí být 
těmito odborníky také demontována 
a odstraněna, a jedná se tak o regulovaný 
tok odpadu. 
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Or. de

Odůvodnění

Jak pevné instalace, velké stacionární průmyslové nástroje a mobilní zařízení pro výlučně 
profesionální uživatele, tak fotovoltaické moduly představují regulované toky odpadů, u nichž 
nehrozí riziko, že budou odstraňovány netříděně a bez zpracování.

Pozměňovací návrh 45
Anja Weisgerber a Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Z oblasti působnosti by měla být 
vyňata zařízení a produkty pro přípravu 
ohřevu, vytápění či chlazení určitého 
prostoru nebo pro teplou vodu, neboť tato 
zařízení jsou nainstalována napevno 
a provozována trvale na jednom místě, 
jsou sestavována a demontována 
odborníky, takže se jedná o regulovaný 
tok odpadů.

Or. de

Odůvodnění

Přístroje, které jsou nedílnou součástí budovy, jsou navrženy vzdělanými odborníky, natrvalo 
a napevno instalovány, udržovány v trvalém provozu a po skončení životnosti demontovány 
a recyklovány.

Pozměňovací návrh 46
Chris Davies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Oddělený sběr je předpokladem pro 
zajištění specifického zpracování a pro 

(13) Oddělený sběr je předpokladem pro 
zajištění specifického zpracování a pro 
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recyklaci OEEZ a je nezbytný pro dosažení 
zvolené úrovně ochrany lidského zdraví 
a životního prostředí ve Společenství. 
Spotřebitelé musí aktivně přispívat 
k úspěšnému provádění tohoto sběru a měli 
by být stimulováni k vracení OEEZ. K 
tomuto účelu by měla být zřízena vhodná 
zařízení pro vracení OEEZ, včetně 
veřejných sběrných míst, kde by 
domácnosti mohly vracet tento odpad 
přinejmenším bezplatně. Na úspěšném 
provádění sběru OEEZ se významnou 
měrou podílí distributoři.

recyklaci OEEZ a je nezbytný pro dosažení 
zvolené úrovně ochrany lidského zdraví 
a životního prostředí ve Společenství. 
Spotřebitelé musí aktivně přispívat 
k úspěšnému provádění tohoto sběru a měli 
by být stimulováni k vracení OEEZ. K 
tomuto účelu by měla být zřízena vhodná 
zařízení pro vracení OEEZ, včetně 
veřejných sběrných míst, kde by 
domácnosti mohly vracet tento odpad 
přinejmenším bezplatně. Na úspěšném 
provádění sběru OEEZ a nakládání s nimi 
se významnou měrou podílí distributoři, 
obce a recyklující subjekty, a měly by 
proto podléhat požadavkům této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Zdůrazňuje význam zajištění, aby všechny subjekty OEEZ, které jsou zapojeny do sběru 
a zpracovávání OEEZ, měly povinnost zajistit soulad s těmito právními předpisy.

Pozměňovací návrh 47
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) s cílem dosáhnout zvolené úrovně 
ochrany a harmonizovaných cílů 
Společenství v oblasti životního prostředí 
by měly členské státy přijmout vhodná 
opatření k minimalizaci odstraňování 
OEEZ jako netříděného komunálního 
odpadu a k dosažení vysoké úrovně 
odděleného sběru OEEZ. S cílem zajistit, 
aby členské státy usilovaly o zřízení 
účinných systémů sběru, by mělo být 
požadováno dosažení vysoké úrovně sběru 
OEEZ , zejména pokud jde o chladicí 
a mrazicí zařízení obsahující látky 
poškozující ozónovou vrstvu a fluorované 
skleníkové plyny vzhledem k jejich dopadu 
na životní prostředí a s ohledem na 
povinnosti uvedené v nařízení (ES) č. 

(14) s cílem dosáhnout zvolené úrovně 
ochrany a harmonizovaných cílů 
Společenství v oblasti životního prostředí 
by měly členské státy přijmout vhodná 
opatření k minimalizaci odstraňování 
OEEZ jako netříděného komunálního 
odpadu a k dosažení vysoké úrovně 
odděleného sběru OEEZ. S cílem zajistit, 
aby členské státy usilovaly o zřízení 
účinných systémů sběru, by mělo být 
požadováno dosažení vysoké úrovně sběru 
OEEZ , zejména pokud jde o chladicí 
a mrazicí zařízení obsahující látky 
poškozující ozónovou vrstvu a fluorované 
skleníkové plyny vzhledem k jejich dopadu 
na životní prostředí a s ohledem na 
povinnosti uvedené v nařízení (ES) č. 
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2037/2000 a nařízení (ES) č. 842/2006. Z 
údajů uvedených v posouzení dopadů 
vyplývá, že v současné době je 65 % 
elektrických a elektronických zařízení 
uváděných na trh sebráno odděleně, ovšem 
více než polovina tohoto množství zřejmě 
podléhá zpracování, jež je v rozporu 
s normami, a je též předmětem nelegálního 
vývozu. Dochází tak ke ztrátám 
hodnotných druhotných surovin a ke 
zhoršování životního prostředí. K zamezení 
tohoto stavu je třeba stanovit pro sběr 
smělý cíl.

2037/2000 a nařízení (ES) č. 842/2006. Z 
údajů uvedených v posouzení dopadů 
vyplývá, že v současné době je 65 % 
elektrických a elektronických zařízení 
uváděných na trh sebráno odděleně, ovšem 
více než polovina tohoto množství zřejmě 
podléhá zpracování, jež je v rozporu 
s normami, a je též předmětem nelegálního 
vývozu. Dochází tak ke ztrátám
hodnotných druhotných surovin a ke 
zhoršování životního prostředí. K zamezení 
tohoto stavu je třeba stanovit pro sběr 
smělý cíl. Je nezbytné zajistit, aby systémy 
shody poskytovaly přiměřené a trvalé 
náhrady příslušným místním nebo 
regionálním orgánům za jakoukoli 
finanční či administrativní zátěž, již si 
postupně vyžádá provádění této směrnice, 
a aby neposkytovaly pouze paušální částky 
na začátku procesu jejího provádění.

Or. en

Odůvodnění

Místní a regionální orgány jsou v mnoha členských státech odpovědné za zajišťování sběru 
OEEZ. Systémy shody proto musí stanovit přiměřenou náhradu v průběhu provádění 
směrnice, a ne pouze jednorázovou či příležitostnou náhradu.

Pozměňovací návrh 48
Chris Davies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) s cílem dosáhnout zvolené úrovně 
ochrany a harmonizovaných cílů 
Společenství v oblasti životního prostředí 
by měly členské státy přijmout vhodná 
opatření k minimalizaci odstraňování 
OEEZ jako netříděného komunálního 
odpadu a k dosažení vysoké úrovně 
odděleného sběru OEEZ. S cílem zajistit, 
aby členské státy usilovaly o zřízení 

(14) s cílem dosáhnout zvolené úrovně 
ochrany a harmonizovaných cílů 
Společenství v oblasti životního prostředí 
by měly členské státy přijmout vhodná 
opatření k minimalizaci odstraňování 
OEEZ jako netříděného komunálního 
odpadu a k dosažení vysoké úrovně 
odděleného sběru OEEZ. S cílem zajistit, 
aby členské státy usilovaly o zřízení 
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účinných systémů sběru, by mělo být 
požadováno dosažení vysoké úrovně sběru 
OEEZ , zejména pokud jde o chladicí 
a mrazicí zařízení obsahující látky 
poškozující ozónovou vrstvu a fluorované 
skleníkové plyny vzhledem k jejich dopadu 
na životní prostředí a s ohledem na 
povinnosti uvedené v nařízení (ES) č. 
2037/2000 a nařízení (ES) č. 842/2006. 
z údajů uvedených v posouzení dopadů 
vyplývá, že v současné době je 65 % 
elektrických a elektronických zařízení 
uváděných na trh sebráno odděleně, ovšem 
více než polovina tohoto množství zřejmě 
podléhá zpracování, jež je v rozporu 
s normami, a je též předmětem nelegálního 
vývozu. Dochází tak ke ztrátám 
hodnotných druhotných surovin a ke 
zhoršování životního prostředí. K zamezení 
tohoto stavu je třeba stanovit pro sběr 
smělý cíl.

účinných systémů sběru, by mělo být 
požadováno dosažení vysoké úrovně sběru 
OEEZ , zejména pokud jde o chladicí 
a mrazicí zařízení obsahující látky 
poškozující ozónovou vrstvu a fluorované 
skleníkové plyny vzhledem k jejich dopadu 
na životní prostředí a s ohledem na 
povinnosti uvedené v nařízení (ES) č. 
2037/2000 a nařízení (ES) č. 842/2006. 
z údajů uvedených v posouzení dopadů 
vyplývá, že v současné době je 65 % 
elektrických a elektronických zařízení 
uváděných na trh sebráno odděleně, ovšem 
více než polovina tohoto množství zřejmě 
podléhá zpracování, jež je v rozporu 
s normami, a je též předmětem nelegálního 
vývozu, nebo je sice zpracováváno řádně, 
avšak zpracovaná množství nebyla 
oznámena. Dochází tak ke ztrátám 
hodnotných druhotných surovin, ke 
zhoršování životního prostředí 
a poskytování nekonzistentních údajů. K 
zamezení tohoto stavu je třeba stanovit pro 
sběr smělý cíl a uložit všem subjektům, 
které se zabývají sběrem OEEZ, aby 
zajistily jeho ekologické zpracování a aby 
předkládaly zprávu o sebraných 
a zpracovaných množstvích. Je vysoce 
důležité, aby členské státy zajistily účinné 
dodržování směrnice, což se zejména týká 
i použitých elektrických a elektronických 
zařízení, která jsou vyvážena z EU.

Or. en

Odůvodnění

Text vkládá do návrhu zpravodaje účinné dodržování a zapojení subjektů, jež se účastní sběru 
a zpracování OEEZ, a zdůrazňuje tak význam sběru údajů.
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Pozměňovací návrh 49
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Využití zařízení, jejich přípravu 
k opětovnému použití a recyklaci lze 
zahrnout do cílů stanovených v článku 7 
této směrnice, pouze pokud uvedené 
využití, příprava k opětovnému použití 
nebo recyklace není v rozporu s jinými 
evropskými právními předpisy a předpisy 
členských států vztahujícími se k daným 
zařízením.

(17) Využití zařízení, jejich přípravu 
k opětovnému použití a recyklaci lze 
zahrnout do cílů stanovených v článku 7 
této směrnice, pouze pokud uvedené 
využití, příprava k opětovnému použití 
nebo recyklace není v rozporu s jinými 
evropskými právními předpisy a předpisy 
členských států vztahujícími se k daným 
zařízením. Zajištění využití zařízení 
a jejich přípravy k opětovnému použití 
a recyklaci povede k dobrému řízení 
zdrojů a k optimalizaci dodávek zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Tyto procesy jsou důležitými nástroji pro obnovu zdrojů a je zásadní řídit je řádným 
způsobem.

Pozměňovací návrh 50
Esther De Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Domácnosti, které jsou uživateli 
elektrických a elektronických zařízení, by 
měly mít možnost vracet OEEZ 
přinejmenším bezplatně. Výrobci by měli 
financovat sběr, zpracování, využití 
a odstranění OEEZ. Členské státy by měly 
vybízet výrobce k tomu, aby se plně 
postavili za sběr OEEZ, zejména 
financováním sběru v celém odpadním 
řetězci, včetně sběru z domácností, aby se 
zabránilo zpracování odděleně sebraných 

(19) Domácnosti, které jsou uživateli 
elektrických a elektronických zařízení, by 
měly mít možnost vracet OEEZ 
přinejmenším bezplatně. Výrobci by proto 
v celém odpadním řetězci, včetně 
distributorů, měli financovat sběr, 
zpracování, využití a odstranění OEEZ. 
Členské státy by měly vybízet všechny 
zúčastněné strany, které přicházejí do 
styku s OEEZ, k tomu, aby přispěly 
k dosažení cíle této směrnice, a zabránily 
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OEEZ, jež by bylo v rozporu s normami, 
a jejich nelegálnímu vývozu, aby se 
vytvořily rovné podmínky harmonizací 
financování ze strany výrobců v EU a aby 
se platby za sběr uvedených odpadů 
přesunuly od běžných daňových poplatníků 
na spotřebitele EEZ podle zásady 
„znečišťovatel platí“. Aby se dosáhlo 
maximálního účinku koncepce 
odpovědnosti výrobce, měl by být každý 
výrobce odpovědný za financování 
nakládání s odpady ze svých vlastních 
výrobků. Výrobce by měl mít možnost 
výběru, zda chce plnit tuto povinnost 
samostatně, anebo se zapojit do 
kolektivního systému. Každý výrobce by 
měl při uvádění svého výrobku na trh 
poskytnout finanční záruku, aby se 
předešlo tomu, že by náklady spojené 
s nakládáním s OEEZ z bezprizorných 
výrobků nesla společnost nebo ostatní 
výrobci. Odpovědnost za financování 
nakládání s historickými odpady by měla 
být sdílena všemi stávajícími výrobci 
v rámci kolektivních systémů financování, 
do kterých přispívají úměrně všichni 
výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, 
kdy dochází ke vzniku nákladů. Kolektivní 
systémy financování by neměly mít za 
následek vyloučení výrobců zaplňujících 
niku na trhu a výrobců malých objemů, 
dovozců a nových účastníků trhu. 

tak zpracování odděleně sebraných OEEZ, 
jež by bylo v rozporu s normami, a jejich 
nelegálnímu vývozu. Aby se platby za sběr 
uvedených odpadů přesunuly od běžných 
daňových poplatníků na spotřebitele EEZ 
podle zásady „znečišťovatel platí“, měly by 
členské státy vybízet výrobce k tomu, aby 
zpracovávali veškeré sebrané OEEZ.
Spotřebitelé nesou odpovědnost za to, že 
EEZ budou po skončení své životnosti 
dopravena na sběrná místa, aby bylo 
jednodušší je řádně zpracovat. Aby se 
dosáhlo maximálního účinku koncepce 
odpovědnosti výrobce, měl by být každý 
výrobce odpovědný za financování 
nakládání s odpady ze svých vlastních 
výrobků. Výrobce by měl mít možnost 
výběru, zda chce plnit tuto povinnost 
samostatně, anebo se zapojit do 
kolektivního systému. Každý výrobce by 
měl při uvádění svého výrobku na trh 
poskytnout finanční záruku, aby se 
předešlo tomu, že by náklady spojené 
s nakládáním s OEEZ z bezprizorných 
výrobků nesla společnost nebo ostatní 
výrobci. Odpovědnost za financování 
nakládání s historickými odpady by měla 
být sdílena všemi stávajícími výrobci 
v rámci kolektivních systémů financování, 
do kterých přispívají úměrně všichni 
výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, 
kdy dochází ke vzniku nákladů. Kolektivní 
systémy financování by neměly mít za 
následek vyloučení výrobců zaplňujících 
niku na trhu a výrobců malých objemů, 
dovozců a nových účastníků trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Chris Davies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Domácnosti, které jsou uživateli 
elektrických a elektronických zařízení, by 
měly mít možnost vracet OEEZ 
přinejmenším bezplatně. Výrobci by měli 
financovat sběr, zpracování, využití 
a odstranění OEEZ. Členské státy by měly 
vybízet výrobce k tomu, aby se plně 
postavili za sběr OEEZ, zejména 
financováním sběru v celém odpadním 
řetězci, včetně sběru z domácností, aby se 
zabránilo zpracování odděleně sebraných 
OEEZ, jež by bylo v rozporu s normami, 
a jejich nelegálnímu vývozu, aby se 
vytvořily rovné podmínky harmonizací 
financování ze strany výrobců v EU a aby 
se platby za sběr uvedených odpadů 
přesunuly od běžných daňových poplatníků 
na spotřebitele EEZ podle zásady 
„znečišťovatel platí“. Aby se dosáhlo 
maximálního účinku koncepce 
odpovědnosti výrobce, měl by být každý 
výrobce odpovědný za financování 
nakládání s odpady ze svých vlastních 
výrobků. Výrobce by měl mít možnost 
výběru, zda chce plnit tuto povinnost 
samostatně, anebo se zapojit do 
kolektivního systému. Každý výrobce by 
měl při uvádění svého výrobku na trh 
poskytnout finanční záruku, aby se 
předešlo tomu, že by náklady spojené 
s nakládáním s OEEZ z bezprizorných 
výrobků nesla společnost nebo ostatní 
výrobci. Odpovědnost za financování 
nakládání s historickými odpady by měla 
být sdílena všemi stávajícími výrobci 
v rámci kolektivních systémů financování, 
do kterých přispívají úměrně všichni 
výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, 
kdy dochází ke vzniku nákladů. Kolektivní 
systémy financování by neměly mít za 

(19) Domácnosti, které jsou uživateli 
elektrických a elektronických zařízení, by 
měly mít možnost vracet OEEZ 
přinejmenším bezplatně. Výrobci by měli 
financovat sběr, zpracování, využití 
a odstranění OEEZ. Členské státy by měly 
vybízet výrobce k tomu, aby se plně 
postavili za sběr OEEZ, zejména 
financováním sběru v celém odpadním 
řetězci, včetně sběru z domácností, aby se 
zabránilo zpracování odděleně sebraných 
OEEZ, jež by bylo v rozporu s normami, 
a jejich nelegálnímu vývozu, aby se 
vytvořily rovné podmínky harmonizací 
financování ze strany výrobců v EU a aby 
se platby za sběr uvedených odpadů
přesunuly od běžných daňových poplatníků 
na spotřebitele EEZ podle zásady 
„znečišťovatel platí“. Aby se dosáhlo 
maximálního účinku koncepce 
odpovědnosti výrobce, měl by být každý 
výrobce odpovědný za financování 
nakládání s odpady ze svých vlastních 
výrobků. Výrobce by měl mít možnost 
výběru, zda chce plnit tuto povinnost 
samostatně, anebo se zapojit do 
kolektivního systému. Každý výrobce nebo 
třetí strana jednající na základě smlouvy 
jeho jménem by měli při uvádění svého 
výrobku na trh poskytnout finanční záruku, 
aby se předešlo tomu, že by náklady 
spojené s nakládáním s OEEZ 
z bezprizorných výrobků nesla společnost 
nebo ostatní výrobci. Odpovědnost za 
financování nakládání s historickými 
odpady by měla být sdílena všemi 
stávajícími výrobci v rámci kolektivních 
systémů financování, do kterých přispívají 
úměrně všichni výrobci, kteří působí na 
trhu v okamžiku, kdy dochází ke vzniku 
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následek vyloučení výrobců zaplňujících 
niku na trhu a výrobců malých objemů, 
dovozců a nových účastníků trhu.

nákladů. Kolektivní systémy financování 
by neměly mít za následek vyloučení 
výrobců zaplňujících niku na trhu 
a výrobců malých objemů, dovozců 
a nových účastníků trhu.

Or. en

Odůvodnění

Napravuje zkreslování výkladu směrnice menším počtem členských států, a zejména Spojeným 
královstvím, který brání výrobcům ve schopnosti převzít plnou odpovědnost za řízení jejich 
OEEZ, a zajišťuje, aby se tak stalo účinně a hospodárně.

Pozměňovací návrh 52
Chris Davies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Domácnosti, které jsou uživateli 
elektrických a elektronických zařízení, by 
měly mít možnost vracet OEEZ 
přinejmenším bezplatně. Výrobci by měli 
financovat sběr, zpracování, využití 
a odstranění OEEZ. Členské státy by měly 
vybízet výrobce k tomu, aby se plně 
postavili za sběr OEEZ, zejména 
financováním sběru v celém odpadním 
řetězci, včetně sběru z domácností, aby se 
zabránilo zpracování odděleně sebraných 
OEEZ, jež by bylo v rozporu s normami, 
a jejich nelegálnímu vývozu, aby se 
vytvořily rovné podmínky harmonizací 
financování ze strany výrobců v EU a aby 
se platby za sběr uvedených odpadů 
přesunuly od běžných daňových poplatníků 
na spotřebitele EEZ podle zásady 
„znečišťovatel platí“. Aby se dosáhlo 
maximálního účinku koncepce 
odpovědnosti výrobce, měl by být každý 
výrobce odpovědný za financování 
nakládání s odpady ze svých vlastních 
výrobků. Výrobce by měl mít možnost 

(19) Domácnosti, které jsou uživateli 
elektrických a elektronických zařízení, by 
měly mít možnost vracet OEEZ 
přinejmenším bezplatně. Výrobci by měli 
financovat sběr, zpracování, využití 
a odstranění OEEZ. Členské státy by měly 
vybízet všechny zúčastněné strany, které 
přicházejí do styku s OEEZ, k tomu, aby 
přispěly k dosažení cíle této směrnice, 
a zabránily tak zpracování odděleně 
sebraných OEEZ, jež by bylo v rozporu 
s normami, a jejich nelegálnímu vývozu.
Veškeré OEEZ sebrané všemi účastníky 
by měly být spočítány a zaznamenány. 
Aby se platby za sběr uvedených odpadů 
přesunuly od běžných daňových poplatníků 
na spotřebitele EEZ podle zásady 
„znečišťovatel platí“, měly by členské státy 
vybízet výrobce k tomu, aby zpracovávali 
veškeré sebrané OEEZ, které jim 
bezplatně předaly sběrné subjekty OEEZ. 
Pokud se hospodářské subjekty 
rozhodnou nepředávat bezplatně OEEZ 
a zpracovávat OEEZ bez předchozí 
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výběru, zda chce plnit tuto povinnost 
samostatně, anebo se zapojit do 
kolektivního systému. Každý výrobce by 
měl při uvádění svého výrobku na trh 
poskytnout finanční záruku, aby se 
předešlo tomu, že by náklady spojené 
s nakládáním s OEEZ z bezprizorných 
výrobků nesla společnost nebo ostatní 
výrobci. Odpovědnost za financování 
nakládání s historickými odpady by měla 
být sdílena všemi stávajícími výrobci 
v rámci kolektivních systémů financování, 
do kterých přispívají úměrně všichni 
výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, 
kdy dochází ke vzniku nákladů. Kolektivní 
systémy financování by neměly mít za 
následek vyloučení výrobců zaplňujících 
niku na trhu a výrobců malých objemů, 
dovozců a nových účastníků trhu.

dohody s výrobcem nebo organizací 
odpovědných výrobců, ať již po sběru, 
přepravě a zpracování existuje čistý 
náklad nebo čistá pohledávka, pak 
výrobcům nesmí být ukládáno 
financování jakýchkoli nákladů na tyto 
OEEZ. Spotřebitelé nesou odpovědnost za 
to, že EEZ budou po skončení své 
životnosti dopravena na sběrná místa, aby 
bylo možné je řádně zpracovat. Aby se 
dosáhlo maximálního účinku koncepce 
odpovědnosti výrobce, měl by být každý 
výrobce odpovědný za financování 
nakládání s odpady ze svých vlastních 
výrobků. Výrobce by měl mít možnost 
výběru, zda chce plnit tuto povinnost 
samostatně, anebo se zapojit do 
kolektivního systému. Každý výrobce by 
měl při uvádění svého výrobku na trh 
poskytnout finanční záruku, aby se 
předešlo tomu, že by náklady spojené 
s nakládáním s OEEZ z bezprizorných 
výrobků nesla společnost nebo ostatní 
výrobci. Odpovědnost za financování 
nakládání s historickými odpady by měla 
být sdílena všemi stávajícími výrobci 
v rámci kolektivních systémů financování, 
do kterých přispívají úměrně všichni 
výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, 
kdy dochází ke vzniku nákladů. Kolektivní 
systémy financování by neměly mít za 
následek vyloučení výrobců zaplňujících 
niku na trhu a výrobců malých objemů, 
dovozců a nových účastníků trhu.

Or. en

Odůvodnění

Doplňuje návrh zpravodaje a napravuje zkreslování výkladu směrnice menším počtem 
členských států, a zejména Spojeným královstvím, který brání výrobcům ve schopnosti převzít 
plnou odpovědnost za řízení jejich OEEZ, nebo zajišťuje, aby se tak stalo účinně 
a hospodárně.
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Pozměňovací návrh 53
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Domácnosti, které jsou uživateli 
elektrických a elektronických zařízení, by 
měly mít možnost vracet OEEZ 
přinejmenším bezplatně. Výrobci by měli 
financovat sběr, zpracování, využití 
a odstranění OEEZ. Členské státy by měly 
vybízet výrobce k tomu, aby se plně 
postavili za sběr OEEZ, zejména 
financováním sběru v celém odpadním 
řetězci, včetně sběru z domácností, aby se 
zabránilo zpracování odděleně sebraných 
OEEZ, jež by bylo v rozporu s normami, 
a jejich nelegálnímu vývozu, aby se 
vytvořily rovné podmínky harmonizací 
financování ze strany výrobců v EU a aby 
se platby za sběr uvedených odpadů 
přesunuly od běžných daňových poplatníků 
na spotřebitele EEZ podle zásady 
„znečišťovatel platí“. Aby se dosáhlo 
maximálního účinku koncepce 
odpovědnosti výrobce, měl by být každý 
výrobce odpovědný za financování 
nakládání s odpady ze svých vlastních 
výrobků. Výrobce by měl mít možnost 
výběru, zda chce plnit tuto povinnost 
samostatně, anebo se zapojit do 
kolektivního systému. Každý výrobce by 
měl při uvádění svého výrobku na trh 
poskytnout finanční záruku, aby se 
předešlo tomu, že by náklady spojené 
s nakládáním s OEEZ z bezprizorných 
výrobků nesla společnost nebo ostatní 
výrobci. Odpovědnost za financování 
nakládání s historickými odpady by měla 
být sdílena všemi stávajícími výrobci 
v rámci kolektivních systémů financování, 
do kterých přispívají úměrně všichni 
výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, 
kdy dochází ke vzniku nákladů. Kolektivní 
systémy financování by neměly mít za 

(19) Domácnosti, které jsou uživateli 
elektrických a elektronických zařízení, by 
měly mít možnost vracet OEEZ 
přinejmenším bezplatně. Výrobci by měli 
financovat sběr , zpracování, využití 
a odstranění OEEZ. Členské státy by měly 
zajistit, aby se výrobci plně postavili za 
sběr OEEZ, zejména financováním sběru 
v celém odpadním řetězci, včetně sběru 
z domácností, aby se zabránilo zpracování 
odděleně sebraných OEEZ, jež by bylo 
v rozporu s normami, a jejich nelegálnímu 
vývozu, aby se vytvořily rovné podmínky 
harmonizací financování ze strany výrobců 
v EU a aby se platby za sběr uvedených 
odpadů přesunuly od běžných daňových 
poplatníků na spotřebitele EEZ podle 
zásady „znečišťovatel platí“. Aby se 
dosáhlo maximálního účinku koncepce 
odpovědnosti výrobce, měl by být každý 
výrobce odpovědný za financování 
nakládání s odpady ze svých vlastních 
výrobků. Výrobce by měl mít možnost 
výběru, zda chce plnit tuto povinnost 
samostatně, anebo se zapojit do 
kolektivního systému. Každý výrobce by 
měl při uvádění svého výrobku na trh 
poskytnout finanční záruku, aby se 
předešlo tomu, že by náklady spojené 
s nakládáním s OEEZ z bezprizorných 
výrobků nesla společnost nebo ostatní 
výrobci. Odpovědnost za financování 
nakládání s historickými odpady by měla 
být sdílena všemi stávajícími výrobci 
v rámci kolektivních systémů financování, 
do kterých přispívají úměrně všichni 
výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, 
kdy dochází ke vzniku nákladů. Kolektivní 
systémy financování by neměly mít za 
následek vyloučení výrobců zaplňujících 
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následek vyloučení výrobců zaplňujících 
niku na trhu a výrobců malých objemů, 
dovozců a nových účastníků trhu.

niku na trhu a výrobců malých objemů, 
dovozců a nových účastníků trhu.

Or. en

Odůvodnění

Finanční odpovědnost výrobců by měla začínat od okamžiku, kdy spotřebitel elektronický 
výrobek vyřadí, k čemuž obvykle dochází v domácnosti. Směrnice by měla zamezit možnosti 
různých způsobů provedení odpovědnosti výrobce, a to z výše uvedených důvodů a z důvodu 
optimálního řízení OEEZ.

Pozměňovací návrh 54
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Neexistuje dostatek informací 
o používání nanomateriálů v elektrických 
a elektronických zařízeních a o rizicích 
souvisejících s takovým užíváním. To 
ohrožuje řádné zpracovávání OEEZ 
obsahujících nanomateriály. Výrobci by 
měli poskytnout relevantní informace 
o použití nanomateriálů ve svých 
výrobcích, aby zpracovatelská zařízení 
mohla provést řádné zpracování.

Or. en

Odůvodnění

Článek 15 směrnice o OEEZ uvádí, že výrobci poskytují zpracovatelským zařízením informace 
o různých konstrukčních částech a materiálech EEZ a o místu, na němž se nebezpečné látky 
a přípravky v EEZ vyskytují. Totéž by se mělo uplatnit na nanomateriály v EEZ.
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Pozměňovací návrh 55
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Přizpůsobení určitých ustanovení této 
směrnice týkajících se selektivního 
zpracování materiálů a konstrukčních 
částí OEEZ, technických požadavků na 
sběr, skladování a zpracování OEEZ 
a symbolů pro označení EEZ vědeckému 
a technickému pokroku by mělo být 
uskutečněno Komisí v rámci postupu 
projednávání ve výboru.

(26) Podle článku 291 Smlouvy 
o fungování EU se řádným legislativním 
postupem formou nařízení předem stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Dokud nebude 
takové nové nařízení přijato a vzhledem 
k nutnosti co nejdříve přijmout a provést 
tuto směrnici by měla být kontrola ze 
strany členských států vykonávána 
v souladu s ustanoveními rozhodnutí 
Rady ze dne 28. června 1999 o postupech 
pro výkon prováděcích pravomocí 
svěřených Komisi, pokud jsou tato 
ustanovení v souladu s pozměněnými 
Smlouvami. Odkaz na tato ustanovení by 
nicméně měl být nahrazen odkazem na 
pravidla a zásady stanovené v novém 
nařízení, jakmile toto nařízení vstoupí 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slaďuje dřívější tzv. „postup projednání ve výborech“ a nový 
postup na základě článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 56
Chris Davies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Za účelem odstranění stávajících 
překážek, které brání fungování vnitřního 
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trhu, je třeba snížit administrativní zátěž 
tím, že se sjednotí registrace a předkládání 
zpráv a zabrání se vymáhání několikerých 
poplatků za opakovanou registraci 
v jednotlivých členských státech. 
Především by podmínkou pro uvádění 
EEZ na trh neměl být požadavek domicilu 
v každém členském státě, postačovat by 
mělo jmenování zplnomocněného 
zástupce. Pro účely praktického vymáhání 
těchto právních předpisů musí být 
členským státům umožněno určit výrobce, 
který nese odpovědnost za produkt a získat 
informace o dodavatelském řetězci od 
koncového distributora. Členské státy by 
měly zajistit, aby distributor, který poprvé 
zpřístupňuje zařízení na vnitrostátním 
území ze zemí, jež jsou členy Společenství 
(obchod uvnitř Společenství), buď uzavřel 
dohodu s výrobcem, nebo zajistil 
registraci a financování řízení OEEZ 
vzešlých z tohoto zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Dodatečný text, který doplňuje návrhy zpravodaje. Cílem je podporovat harmonizaci 
registrace a předkládání zpráv a interoperabilitu vnitrostátních registrů s cílem posílit vnitřní 
trh a omezit parazitování.

Pozměňovací návrh 57
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Opatření nezbytná k provedení této 
směrnice by měla být přijata podle 
rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. 
června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.
Je třeba zmocnit Komisi k úpravě příloh 
a k přijetí pravidel pro kontrolu dodržování 
předpisů. Jelikož jsou uvedená opatření 
obecného významu a jejich předmětem je 

(27) Ve snaze umožnit přizpůsobení 
ustanovení této směrnice technickému 
a vědeckému pokroku a přijmout další 
nezbytná opatření, je třeba zmocnit 
Komisi k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290, 
pokud jde o úpravu příloh a přijetí pravidel 
pro kontrolu dodržování předpisů.
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změna jiných než podstatných prvků 
směrnice 2002/96/ES mimo jiné jejím 
doplněním o nové, jiné než podstatné 
prvky, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou podle článku 5a 
rozhodnutí Rady 1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slaďuje dřívější tzv. „postup projednání ve výborech“ a nový 
postup na základě článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 58
Sabine Wils

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví opatření na 
ochranu životního prostředí a lidského 
zdraví tím, že se zabrání nepříznivým 
vlivům vzniku odpadů z elektrických 
a elektronických zařízení a nakládání 
s nimi nebo že se tyto vlivy sníží, a tím, že 
budou omezovány celkové dopady 
využívání zdrojů a zlepší se účinnost 
tohoto využívání.

Touto směrnicí se stanoví opatření na 
ochranu životního prostředí a lidského
zdraví tím, že se zabrání nepříznivým 
vlivům vzniku odpadů z elektrických 
a elektronických zařízení a nakládání 
s nimi nebo že se tyto vlivy sníží, a tím, že 
budou omezovány celkové dopady 
využívání zdrojů a zlepší se účinnost 
tohoto využívání, v souladu s články 1 a 4 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech1. Tato směrnice přispívá 
k udržitelné výrobě a využití tím, že 
všechny subjekty, jež se podílejí na 
životním cyklu výrobku, zlepší své 
environmentální normy.
1Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. de

Odůvodnění

Komise zrušila odkaz na zásady směrnice o odpadech, jež stanoví mimo jiné ekologickou 
hierarchii odpadů spočívající v pěti stupních, a vložila jej do 7. bodu odůvodnění.
Směrnice o OEEZ z roku 2003 stanoví zlepšení environmentálních norem veškerých subjektů, 
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jež nakládají s EEZ nebo OEEZ, v jednom ustanovení o úplném životním cyklu. Tento aspekt 
by měl být zachován, a tudíž by neměl být z článku 1 odstraněn.

Pozměňovací návrh 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví opatření na 
ochranu životního prostředí a lidského 
zdraví tím, že se zabrání nepříznivým 
vlivům vzniku odpadů z elektrických 
a elektronických zařízení a nakládání 
s nimi nebo že se tyto vlivy sníží, a tím, že 
budou omezovány celkové dopady 
využívání zdrojů a zlepší se účinnost 
tohoto využívání.

Touto směrnicí se stanoví opatření na 
ochranu životního prostředí a lidského 
zdraví tím, že se zabrání nepříznivým 
vlivům vzniku odpadů z elektrických 
a elektronických zařízení a nakládání 
s nimi nebo že se tyto vlivy sníží, a tím, že 
budou omezovány celkové dopady 
využívání zdrojů a zlepší se účinnost 
tohoto využívání, v souladu s články 1 a 4 
směrnice 2008/98/ES. Přispívá také 
k udržitelné spotřebě a výrobě, a to tím, že 
zlepšuje environmentální výkonnost všech 
subjektů zapojených do životního cyklu 
elektrického a elektronického zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Komise přesunula odkaz na zásady směrnice o odpadech (cíl předcházení vzniku odpadů, 
hierarchie odpadů zavádějící pořadí podle upřednostňovaných způsobů nakládání s odpadem 
v souladu s jejich přínosem pro životní prostředí) do 7. bodu odůvodnění. Vzhledem k tomu, 
že původní směrnice o OEEZ trvala na zlepšení environmentálních norem veškerých subjektů, 
jež nakládají s EEZ nebo OEEZ, v rámci koncepce životního cyklu, měla by být tato koncepce 
výslovně zachována, a proto by měla tato otázka výslovně zahrnout neodpadové aspekty této 
směrnice. 
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Pozměňovací návrh 60
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví opatření na 
ochranu životního prostředí a lidského 
zdraví tím, že se zabrání nepříznivým 
vlivům vzniku odpadů z elektrických 
a elektronických zařízení a nakládání 
s nimi nebo že se tyto vlivy sníží, a tím, že 
budou omezovány celkové dopady 
využívání zdrojů a zlepší se účinnost 
tohoto využívání.

Touto směrnicí se stanoví opatření na 
ochranu životního prostředí a lidského 
zdraví tím, že se zabrání nepříznivým 
vlivům vzniku odpadů z elektrických 
a elektronických zařízení a nakládání 
s nimi nebo že se tyto vlivy sníží, a tím, že 
budou omezovány celkové negativní 
dopady využívání zdrojů a zlepší se 
účinnost tohoto využívání.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné omezit a vyloučit negativní dopady.

Pozměňovací návrh 61
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije pro elektrická 
a elektronická zařízení spadající do 
kategorií uvedených v příloze i směrnice 
20xx/xx/ES (směrnice o nebezpečných 
látkách).

1. Tato směrnice se použije pro elektrická 
a elektronická zařízení spadající do 
kategorií uvedených v příloze I.A této
směrnice a pro OEEZ vyrobená těmito 
zařízeními.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti směrnice o OEEZ by měla být jasně vymezena ve směrnici o OEEZ 
samotné, a to bez jakéhokoli křížového odkazu na některá ustanovení směrnice RoHZ, aby se 
tak zabránilo právní nejistotě.
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Pozměňovací návrh 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines 

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení, které je zvlášť navrženo jako 
část jiného typu zařízení, které nespadá do 
oblasti působnosti této směrnice a může 
splňovat svoji funkci pouze jako součást 
uvedeného zařízení;

b) zařízení, které je zvlášť navrženo jako 
část jiného typu zařízení, které nespadá do 
oblasti působnosti této směrnice, jako je 
součást konečného výrobku nespadajícího 
do oblasti působnosti směrnice nebo 
součást pevné instalace, a může splňovat 
svoji funkci pouze jako součást uvedeného 
zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Výrobky poskytované mezi podniky, jež jsou používány v obchodních vztazích, by neměly 
spadat do oblasti působnosti směrnic: jednak jejich významnost z hlediska životního prostředí 
nebyla v přípravných studiích Komise vyhodnocena jako zásadní a jednak takové zařízení 
rovněž nekončí jako součást komunálního odpadu.

Pozměňovací návrh 63
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení, které je zvlášť navrženo jako 
část jiného typu zařízení, které nespadá do 
oblasti působnosti této směrnice a může 
splňovat svoji funkci pouze jako součást 
uvedeného zařízení;

b) zařízení, které je zvlášť navrženo jako 
část jiného typu zařízení, které nespadá do 
oblasti působnosti této směrnice, jako je 
součást konečného výrobku nespadajícího 
do oblasti působnosti směrnice nebo 
součást pevné instalace, a může splňovat 
svoji funkci pouze jako součást uvedeného 
zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Výrobky poskytované mezi podniky, jež jsou používány v obchodních vztazích, by neměly 
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spadat do oblasti působnosti směrnice: jednak jejich významnost z hlediska životního 
prostředí nebyla v přípravných studiích Komise vyhodnocena jako zásadní a jednak takové 
zařízení rovněž nekončí jako součást komunálního odpadu.

Pozměňovací návrh 64
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení, které je zvlášť navrženo jako 
část jiného typu zařízení, které nespadá do 
oblasti působnosti této směrnice a může 
splňovat svoji funkci pouze jako součást 
uvedeného zařízení; 

b) zařízení, které je zvlášť navrženo jako 
část jiného typu zařízení, které nespadá do 
oblasti působnosti této směrnice a může 
splňovat svoji funkci pouze jako součást 
uvedeného zařízení, a není tudíž 
konečným výrobkem;

Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice je zejména správný sběr a správné odstraňování OEEZ. Pevné instalace 
jsou sestavovány a demontovány odborníky; představují samostatný tok odpadů, který je již 
ošetřen. Tato zařízení nejsou součástí toků komunálního odpadu.
Směrnice nemá být používána pro přepravní zařízení, a to ani pro přepravu osob, ani pro 
přepravu zboží. Tato oblast výrobků je vyloučena ze směrnice o ekodesignu. Také směrnice 
o vozidlech s ukončenou životností odpovídá směrnici o OEEZ a RoHS, avšak pro automobily, 
což by vedlo k překrývání právních předpisů.

Pozměňovací návrh 65
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pevné instalace;

Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice je zejména správný sběr a správné odstraňování OEEZ. Pevné instalace 
jsou sestavovány a demontovány odborníky; představují samostatný tok odpadů, který je již 
ošetřen. Tato zařízení nejsou součástí toků komunálního odpadu.
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Směrnice nemá být používána pro přepravní zařízení, a to ani pro přepravu osob, ani pro 
přepravu zboží. Tato oblast výrobků je vyloučena ze směrnice o ekodesignu. Také směrnice 
o vozidlech s ukončenou životností odpovídá směrnici o OEEZ a RoHS, avšak pro automobily, 
což by vedlo k překrývání právních předpisů.

Pozměňovací návrh 66
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dopravní prostředky pro přepravu 
osob a zboží;

Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice je zejména správný sběr a správné odstraňování OEEZ. Pevné instalace 
jsou sestavovány a demontovány odborníky; představují samostatný tok odpadů, který je již
ošetřen. Tato zařízení nejsou součástí toků komunálního odpadu.
Směrnice nemá být používána pro přepravní zařízení, a to ani pro přepravu osob, ani pro 
přepravu zboží. Tato oblast výrobků je vyloučena ze směrnice o ekodesignu.  Také směrnice 
o vozidlech s ukončenou životností odpovídá směrnici o OEEZ a RoHS, avšak pro automobily, 
což by vedlo k překrývání právních předpisů.

Pozměňovací návrh 67
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) pevná průmyslová nebo obchodní 
instalace velkých rozměrů a velké 
stacionární průmyslové nástroje;

Or. de

Odůvodnění

Cílem této směrnice je zejména správný sběr a správné odstraňování OEEZ. Napevno 
nainstalované velké průmyslové instalace a velké stacionární průmyslové nástroje jsou 
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sestavovány a demontovány odborníky. Jedná se proto o regulovaný tok odpadů. Z tohoto 
důvodu tato zařízení a nástroje také dosud nespadají do oblasti působnosti směrnice 
2002/96/ES, která je v současné době v platnosti.

Pozměňovací návrh 68
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) mobilní zařízení pro výlučně 
profesionální uživatele;

Or. de

Odůvodnění

Cílem této směrnice je zejména správný sběr a správné odstraňování OEEZ. Mobilní zařízení 
pro výlučně profesionální uživatele jsou demontovány a odstraňovány odborníky. Jedná se 
proto o regulovaný tok odpadů. Z tohoto důvodu tato zařízení a nástroje také dosud nespadají 
do oblasti působnosti směrnice 2002/96/ES, která je v současné době v platnosti.

Pozměňovací návrh 69
Anja Weisgerber a Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) stacionární zařízení;

Or. de

Odůvodnění

Přístroje, které jsou nedílnou součástí budovy, jsou, stejně jako přístroje, které měří jejich 
spotřebu, navrženy vzdělanými odborníky, natrvalo a napevno instalovány, udržovány 
v trvalém provozu a po skončení životnosti demontovány a recyklovány.
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Pozměňovací návrh 70
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 31. prosince 2014 a po té 
každých pět let předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
která se bude zabývat oblastí působnosti 
této směrnice, zejména s ohledem na 
otázku, zda by fotovoltaické moduly měly 
být zařazeny do oblasti působnosti. Zpráva 
o fotovoltaických modulech posoudí 
zejména skutečně dosaženou míru sběru 
a recyklace. Na základě této zprávy 
Komise případně předloží návrh.

Or. en

Odůvodnění

Poté, co se působnost směrnice rozšíří na všechna EEZ, bude přezkum oblasti působnosti 
nezbytný. Kromě toho je nutné posoudit, jaký podíl z celkové výroby je pokryt podniky, které 
jsou stranami dobrovolné dohody o ochraně životního prostředí sdružení PV Cycle, a zda 
bylo dosaženo cíle recyklace 85 % fotovoltaických modulů. Vynětí z oblasti působnosti by 
mělo být zachováno pouze tehdy, pokud se ukáže, že dobrovolná dohoda funguje 
přinejmenším stejně dobře, jako požadavky směrnice.

Pozměňovací návrh 71
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) pevné instalace;

Or. en
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Odůvodnění

Pevné instalace mohou zahrnovat elektrické dveře a výtahy, zařízení určená pro trvalé 
užívání, jež jsou součástí konstrukce budovy a jež často musí splňovat různé bezpečnostní 
normy. NEPATŘÍ mezi ně nástěnné televizory nebo jiná zařízení, která jsou dočasnější 
povahy.

Pozměňovací návrh 72
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. OEEZ se zařazují do kategorie odpadu 
z domácností a od jiných uživatelů, než 
jsou domácnosti. Zařazení druhů OEEZ 
do těchto kategorií bude stanoveno. Toto 
opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3. 
Toto zařazení vychází mimo jiné 
z posouzení podílu zařízení prodaných 
domácnostem nebo podnikům.

4. OEEZ se zařazují do kategorie odpadu 
z domácností a od jiných uživatelů, než 
jsou domácnosti. Výrobci nahlásí EEZ 
prodávaná domácnostem nebo jiným 
uživatelům, než jsou domácnosti, a to při 
uvedení výrobku na trh, na základě 
zamýšleného koncového uživatele výrobku 
a podle následujících kritérií:

a) důkaz v podobě podepsané smlouvy 
mezi obchodním uživatelem a výrobcem 
(nebo subjektem zastupujícím výrobce, 
např. smluvním distributorem), která 
jednoznačně stanoví odpovědnost za sběr 
po skončení životnosti a náklady na 
zpracování, přičemž zajistí, aby EEZ 
nebyla odstraňována prostřednictvím toků 
komunálních odpadů, nebo
b) EEZ, která vzhledem ke svým 
vlastnostem nejsou používána 
v domácnostech, a jež proto nebudou 
odstraňována prostřednictvím toků 
komunálního odpadu; toto kritérium by 
mělo podpůrně doplňovat alespoň jedno 
z následujících kritérií:
i. EEZ, která jsou provozována 
specializovaným softwarem, jako je 
například operační systém nebo systémové 
prostředí, jež vyžaduje zvláštní 
konfiguraci pro profesionální použití;
ii. EEZ fungující pod napětím nebo při 
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spotřebě elektřiny, které převyšují rozsah 
dostupný v soukromých domácnostech;
iii. EEZ vyžadující profesionální licenci 
k provozu, např. antény vyžadující licenci 
regulačního orgánu v oblasti 
telekomunikací;
iv. EEZ velkých rozměrů nebo vysoké 
hmotnosti, jež vyžadují instalaci 
a demontáž či přepravu odborníky; 
v. EEZ, jež vyžadují profesionální 
prostředí a/nebo profesní vzdělání (např. 
lékařský rentgen);
vi. EEZ v kategorii 10 přílohy i směrnice 
20xx/xx/EC (RoHS, KOM (2008)809/4);
vii. EEZ mimo oblast působnosti směrnice 
o obecné bezpečnosti výrobků, pokud jde 
o výrobky určené spotřebitelům;
c) EEZ poskytované spotřebiteli, které 
však ze své povahy musí být po použití 
vráceny komerčnímu zařízení ke 
zpracování, a tudíž se nikdy neobjeví 
v toku domácího odpadu (např. 
jednorázové fotoaparáty).

Or. en

Justification

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.

Pozměňovací návrh 73
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „elektrickým a elektronickým a) „elektrickým a elektronickým 
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zařízením“ nebo „EEZ“ zařízení, jehož 
správná funkce závisí na elektrickém 
proudu nebo na elektromagnetickém poli, 
a zařízení na výrobu, přenos a měření 
tohoto proudu a pole, které spadá do 
kategorií uvedených v příloze i směrnice 
20xx/xx/ES (o nebezpečných látkách) a je 
určeno pro použití s napětím 
nepřesahujícím 1000 v pro střídavý proud 
a 1500 v pro stejnosměrný proud;

zařízením“ nebo „EEZ“ zařízení, jehož 
správná funkce závisí na elektrickém 
proudu nebo na elektromagnetickém poli, 
a zařízení na výrobu, přenos a měření 
tohoto proudu a pole, které spadá do 
kategorií uvedených v příloze I.A této
směrnice a je určeno pro použití s napětím 
nepřesahujícím 1000 v pro střídavý proud 
a 1500 v pro stejnosměrný proud;

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti směrnice o OEEZ by měla být jasně vymezena ve směrnici o OEEZ 
samotné, a to bez jakéhokoli křížového odkazu na některá ustanovení směrnice RoHZ, aby se 
tak zabránilo právní nejistotě.

Pozměňovací návrh 74
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „elektrickým a elektronickým 
zařízením“ nebo „EEZ“ zařízení, jehož 
správná funkce závisí na elektrickém 
proudu nebo na elektromagnetickém poli, 
a zařízení na výrobu, přenos a měření 
tohoto proudu a pole, které spadá do 
kategorií uvedených v příloze i směrnice 
20xx/xx/ES (o nebezpečných látkách) a je 
určeno pro použití s napětím 
nepřesahujícím 1000 v pro střídavý proud 
a 1500 v pro stejnosměrný proud;

a) „elektrickým a elektronickým 
zařízením“ nebo „EEZ“ zařízení, jehož 
správná funkce závisí na elektrickém 
proudu nebo na elektromagnetickém poli, 
a zařízení na výrobu, přenos a měření 
tohoto proudu a pole, které spadá do 
kategorií uvedených v příloze i směrnice 
20xx/xx/ES (o nebezpečných látkách) a je 
určeno pro použití s napětím 
nepřesahujícím 1000 v pro střídavý proud 
a 1500 v pro stejnosměrný proud; závislostí 
se rozumí, že zařízení potřebuje elektřinu 
jakožto energii pro plnění své základní 
funkce;

Or. en

Odůvodnění

Prostředky považované za „elektrická a elektronická zařízení“ musí být lépe definovány. 
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Pozměňovací návrh rozlišuje mezi prostředky, jejichž základní fungování vyžaduje elektřinu, 
a prostředky, které mohou v základní podobě fungovat i bez elektřiny.

Pozměňovací návrh 75
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b)„odpadním elektrickým a elektronickým 
zařízením“ nebo „OEEZ“ elektrické 
a elektronické zařízení, které je odpadem 
ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 
2008/xx/ES o odpadech čl. 1 písm. a) 
směrnice 75/442/EHS, včetně všech 
konstrukčních částí, podsestav 
a spotřebních materiálů, které jsou součástí 
výrobku v době jeho vyřazení;

b)„odpadním elektrickým a elektronickým 
zařízením“ nebo „OEEZ“ elektrické 
a elektronické zařízení, které je odpadem 
ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 
2008/98/ES o odpadech čl. 1 písm. a) 
směrnice 75/442/EHS, včetně všech 
konstrukčních částí, podsestav 
a spotřebních materiálů, které jsou součástí 
výrobku v době jeho vyřazení nebo které 
se prodávají nebo poskytují každému 
subjektu, který bude zpracovávat nebo 
dále prodávat OEEZ, aby využil některý 
materiál nebo jeho části pro pozitivní 
hospodářskou zbytkovou hodnotu;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zabránit účelovému výběru („cherry-picking“) a posílit environmentální účel 
směrnice, zejména maximalizaci řádného nakládání s OEEZ.

Pozměňovací návrh 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „zdravotnickým prostředkem“ 
elektrické zařízení, které spadá do oblasti 
působnosti směrnice 93/42/ES a směrnice 
98/79/ES;
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Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vymezit zdravotnické prostředky, které jsou zahrnuty do oblasti působnosti této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 77
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „pevnou instalací“ určitá sestava 
několika druhů přístrojů, případně 
prostředků, jež jsou zkompletovány, 
instalovány a určeny k trvalému používání 
na předem daném místě;

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit společný výklad pojmu „pevná instalace“ všemi členskými státy by měla být 
zahrnuta příslušná definice. Tuto definici obsahuje směrnice o elektromagnetické 
kompatibilitě (2004/108/ES).

Pozměňovací návrh 78
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „velkými stacionárními průmyslovými 
nástroji“ přístroje nebo systémy, jež jsou 
sestavou zařízení, systémů, konečných 
výrobků a/nebo součástí a které jsou 
instalovány odborníky na daném místě 
v průmyslové výrobě nebo v průmyslové 
budově, aby plnily specifické úkoly;

Or. en



PE439.856v01-00 32/94 AM\808628CS.doc

CS

Odůvodnění

Definice používaná v dokumentu „Často kladené otázky“, který vydala Evropská komise 
k RoHS.

Pozměňovací návrh 79
Karin Kadenbach

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. j – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j)„výrobcem“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, která bez ohledu na 
způsob prodeje, včetně prodeje 
prostřednictvím komunikace na dálku, 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku,

j)„výrobcem“ každá fyzická nebo 
právnická osoba v některém členském 
státě, která bez ohledu na způsob prodeje, 
včetně prodeje prostřednictvím 
komunikace na dálku, v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně 
spotřebitele v případě smluv uzavřených na 
dálku,

Or. de

Justification

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Pozměňovací návrh 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. j – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j)„výrobcem“ každá fyzická nebo j)„výrobcem“ každá fyzická nebo 
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právnická osoba, která bez ohledu na
způsob prodeje, včetně prodeje 
prostřednictvím komunikace na dálku, 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku,

právnická osoba v členském státě, která 
bez ohledu na způsob prodeje, včetně 
prodeje prostřednictvím komunikace na 
dálku, v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku,

Or. en

Justification

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over 
a foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Pozměňovací návrh 81
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. j – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vyrábí pod svým jménem nebo 
obchodním označením elektrická 
a elektronická zařízení nebo si tato 
elektrická a elektronická zařízení nechává 
navrhnout či vyrobit a uvádí je na trh pod 
svým vlastním jménem nebo obchodním 
označením, 

Netýká se českého znění.

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.
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Pozměňovací návrh 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. j – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vyrábí pod svým jménem nebo 
obchodním označením elektrická 
a elektronická zařízení nebo si tato 
elektrická a elektronická zařízení nechává 
navrhnout či vyrobit a uvádí je na trh pod 
svým vlastním jménem nebo obchodním 
označením,

i) vyrábí pod svým jménem nebo 
obchodním označením elektrická 
a elektronická zařízení nebo si tato 
elektrická a elektronická zařízení nechává 
navrhnout či vyrobit a uvádí je na trh pod 
svým vlastním jménem nebo obchodním 
označením na území členského státu,

Or. en

Justification

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over 
a foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.
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Pozměňovací návrh 83
Karin Kadenbach

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. j – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) je usazen ve Společenství 
a profesionálně uvádí elektrická 
a elektronická zařízení na trh Společenství.

iii) poprvé na území tohoto členského 
státu profesionálně uvádí elektrická 
a elektronická zařízení na trh.

Or. de

Justification

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Pozměňovací návrh 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. j – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) je usazen ve Společenství 
a profesionálně uvádí elektrická 
a elektronická zařízení na trh Společenství.

iii) profesionálně uvádí elektrická 
a elektronická zařízení na trh členského 
státu.

Or. en

Justification

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
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difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over 
a foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Pozměňovací návrh 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. j – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) je usazen ve Společenství 
a profesionálně uvádí elektrická 
a elektronická zařízení na trh Společenství.

iii) je usazen ve Společenství 
a profesionálně uvádí elektrická 
a elektronická zařízení na trh členského 
státu, nebo tato zařízení profesionálně 
dováží či vyváží.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh Komise má za následek, že se status výrobce přizná hospodářskému subjektu, který 
vrátí přístroj na evropský trh. Místo vstupu na evropský trh však vždy neodpovídá členskému 
státu, kde spotřebitel výrobek koupí. Z tohoto důvodu bude obtížnější stanovit souvislost mezi 
odpovědností výrobce a mírou sběru OEEZ. Vedlo by to ke ztrátě důvěryhodnosti údajů 
o uvedení na vnitrostátní trh, jež jsou zásadní pro výpočet nových cílů sběru.

Pozměňovací návrh 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k)„distributorem“ každá fyzická nebo 
právnická osoba v dodavatelském řetězci, 
která elektrická a elektronická zařízení 
dodává na trh; 

vypouští se
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Or. fr

Odůvodnění

Návrh Komise má za následek, že se status výrobce přizná hospodářskému subjektu, který 
vrátí přístroj na evropský trh. Místo vstupu na evropský trh však vždy neodpovídá členskému 
státu, kde spotřebitel výrobek koupí. Z tohoto důvodu bude obtížnější stanovit souvislost mezi 
odpovědností výrobce a mírou sběru OEEZ. Vedlo by to ke ztrátě důvěryhodnosti údajů 
o uvedení na vnitrostátní trh, jež jsou zásadní pro výpočet nových cílů sběru.

Pozměňovací návrh 87
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „třetími stranami“ organizace, jež 
výrobce nebo skupina výrobců určili pro 
účely výkonu některých povinností tohoto 
výrobce nebo této skupiny výrobců.

Or. en

Odůvodnění

Zásadní pro nápravu zkreslování výkladu směrnice menším počtem členských států, a zejména 
Spojeným královstvím, který brání výrobcům ve schopnosti převzít plnou odpovědnost za 
řízení jejich OEEZ, a zajišťuje, aby se tak stalo účinně a hospodárně.

Pozměňovací návrh 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „OEEZ z domácností“ OEEZ, která 
pocházejí z domácností 
a z živnostenských, průmyslových, 
institucionálních a jiných zdrojů, které 
jsou svým charakterem a velikostí 
podobné domácnostem;

vypouští se
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Or. fr

Odůvodnění

Návrh Komise má za následek, že se status výrobce přizná hospodářskému subjektu, který 
vrátí přístroj na evropský trh. Místo vstupu na evropský trh však vždy neodpovídá členskému 
státu, kde spotřebitel výrobek koupí. Z tohoto důvodu bude obtížnější stanovit souvislost mezi 
odpovědností výrobce a mírou sběru OEEZ. Vedlo by to ke ztrátě důvěryhodnosti údajů 
o uvedení na vnitrostátní trh, jež jsou zásadní pro výpočet nových cílů sběru.

Pozměňovací návrh 89
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „OEEZ z domácností“ OEEZ, která 
pocházejí z domácností a z živnostenských, 
průmyslových, institucionálních a jiných 
zdrojů, které jsou svým charakterem 
a velikostí podobné domácnostem;

l) „OEEZ z domácností“ OEEZ, která 
pocházejí z domácností a z živnostenských, 
průmyslových, institucionálních a jiných 
zdrojů, které jsou svým charakterem 
a velikostí podobné domácnostem; odpad 
z EEZ ze soukromých i jiných zdrojů 
a domácností sbíraný prostřednictvím 
kolektivních či individuálních systémů se 
v každém případě považuje za OEEZ 
z domácností.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho zodpovědných podniků má smluvně upraven návrat vyřazených výrobků výrobci pro 
náležité zpracování. To by mělo být odečteno z celkových povinností výrobce.

Pozměňovací návrh 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „nebezpečným odpadem“ odpad ve 
smyslu čl. 3 bodu 2 směrnice 2008/XX/ES 

vypouští se
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o odpadech;

Or. fr

Odůvodnění

Návrh Komise má za následek, že se status výrobce přizná hospodářskému subjektu, který 
vrátí přístroj na evropský trh. Místo vstupu na evropský trh však vždy neodpovídá členskému 
státu, kde spotřebitel výrobek koupí. Z tohoto důvodu bude obtížnější stanovit souvislost mezi
odpovědností výrobce a mírou sběru OEEZ. Vedlo by to ke ztrátě důvěryhodnosti údajů 
o uvedení na vnitrostátní trh, jež jsou zásadní pro výpočet nových cílů sběru.

Pozměňovací návrh 91
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) „strategickou surovinou“ materiál 
strategického významu pro 
konkurenceschopnost EU, včetně chromu, 
kobaltu, mědi, galia, india, lithia,
manganu, molybdenu, niklu, niobu, kovů 
skupiny platiny (palladium, platina, 
rhodium), prvků vzácných zemin, selenu, 
tantalu, titania a vanadu; 

Or. en

Odůvodnění

Tato definice zahrnuje seznam strategických surovin vypracovaný USA. Tyto suroviny jsou 
používány v široké škále elektrických a elektronických výrobků a jsou zásadní pro udržení 
hospodářské konkurenceschopnosti EU.

Pozměňovací návrh 92
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) „nebezpečnou látkou“ látka splňující 
kritéria pro klasifikaci jako látka 
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nebezpečná v souladu s nařízením (ES) č. 
1272/2008 nebo látka splňující kritéria 
pro nanomateriál;

Or. en

Odůvodnění

Komise jednoduše vypustila definici „nebezpečné látky nebo přípravku“ ze směrnice o OEEZ 
(bývalý čl. 3 písm. l)).  Článek 15 o informacích pro zpracovatelská zařízení však stále –
a správně – odkazuje na nebezpečné látky a přípravky. Je proto potřeba znovu zavést 
aktualizovanou definici nebezpečné látky. Měla by zahrnovat nanomateriály, aby se 
zpracovatelským zařízením dostaly nezbytné informace s cílem umožnit náležité zpracování.

Pozměňovací návrh 93
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. m b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mb) „nebezpečným přípravkem“ směs 
splňující kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečný přípravek podle směrnice 
1999/45/ES nebo přípravek obsahující 
nanomateriál.

Or. en

Odůvodnění

Komise jednoduše vypustila definici „nebezpečné látky nebo přípravku“ ze směrnice o OEEZ 
(bývalý čl. 3 písm. l)).  Článek 15 však stále – a správně – odkazuje na nebezpečné látky 
a přípravky. Je proto potřeba znovu zavést aktualizovanou definici nebezpečného přípravku. 
Měla by zahrnovat nanomateriály, aby se zpracovatelským zařízením dostaly nezbytné 
informace s cílem umožnit náležité zpracování.
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Pozměňovací návrh 94
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. m c (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mc) „nanomateriálem“ jakýkoli záměrně 
vyrobený materiál, který má jeden či více 
rozměrů v řádu 100 nm či méně nebo 
který je složen ze samostatných funkčních 
částí, buď uvnitř nebo na povrchu, 
z nichž mnoho má jeden či více rozměrů 
v řádu 100 nm či méně, včetně struktur, 
shluků nebo seskupení, jejichž velikost 
přesahuje řád 100 nm, avšak jež si 
uchovávají vlastnosti charakteristické pro 
nanorozměry.

Vlastnosti charakteristické pro 
nanorozměry zahrnují:
i) vlastnosti související s velkou plochou 
se specifickým povrchem tvořenou 
posuzovanými materiály a/nebo
ii) zvláštní fyzikálně-chemické vlastnosti 
odlišné od vlastností téhož materiálu 
o velikosti částic přesahující 
nanorozměry.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zavést definici nanomateriálů. Na zde uvedené definici se shodly všechny tři orgány 
v souvislosti s nařízením o nových potravinách.
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Pozměňovací návrh 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „finanční dohodou“ jakákoli smlouva 
o úvěru, leasingu, nájmu nebo splátkovém 
prodeji, nebo podobná dohoda o nějakém 
zařízení, bez ohledu na to, zda podle 
podmínek takové smlouvy nebo dohody, 
případně smlouvy nebo dohody o zajištění, 
dojde nebo může dojít k převodu 
vlastnictví tohoto zařízení;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Návrh Komise má za následek, že se status výrobce přizná hospodářskému subjektu, který 
vrátí přístroj na evropský trh. Místo vstupu na evropský trh však vždy neodpovídá členskému 
státu, kde spotřebitel výrobek koupí. Z tohoto důvodu bude obtížnější stanovit souvislost mezi 
odpovědností výrobce a mírou sběru OEEZ. Vedlo by to ke ztrátě důvěryhodnosti údajů 
o uvedení na vnitrostátní trh, jež jsou zásadní pro výpočet nových cílů sběru.

Pozměňovací návrh 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „dodáváním na trh“ jakékoli dodání 
výrobku k distribuci, spotřebě nebo použití 
na trhu Společenství v průběhu obchodní 
činnosti, ať už za úplatu nebo zdarma;

o) „dodáváním na trh“ jakékoli dodání 
výrobku k distribuci, spotřebě nebo použití 
na trhu členského státu v průběhu 
obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo 
zdarma;

Or. fr

Odůvodnění

Návrh Komise má za následek, že se status výrobce přizná hospodářskému subjektu, který 
vrátí přístroj na evropský trh. Místo vstupu na evropský trh však vždy neodpovídá členskému 
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státu, kde spotřebitel výrobek koupí. Z tohoto důvodu bude obtížnější stanovit souvislost mezi 
odpovědností výrobce a mírou sběru OEEZ. Vedlo by to ke ztrátě důvěryhodnosti údajů 
o uvedení na vnitrostátní trh, jež jsou zásadní pro výpočet nových cílů sběru.

Pozměňovací návrh 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „dodáváním na trh“ jakékoli dodání 
výrobku k distribuci, spotřebě nebo použití 
na trhu Společenství v průběhu obchodní 
činnosti, ať už za úplatu nebo zdarma;

o) „dodáváním na trh“ jakékoli dodání 
výrobku k distribuci, spotřebě nebo použití 
na trhu členského státu v průběhu 
obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo 
zdarma;

Or. en

Odůvodnění

Jelikož je cíl sběru stanoven na vnitrostátní úrovni, je žádoucí mít pragmatickou definici 
„dodávání na trh“, která zajistí provedení a vymáhání nařízení a v důsledku toho financování 
sběru a zpracování OEEZ v každém členském státě.

Pozměňovací návrh 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „uvedením na trh“ první dodání výrobku 
na trh Společenství;

p) „uvedením na trh“ první dodání výrobku 
na trh členského státu;

Or. fr

Odůvodnění

Návrh Komise má za následek, že se status výrobce přizná hospodářskému subjektu, který 
vrátí přístroj na evropský trh. Místo vstupu na evropský trh však vždy neodpovídá členskému 
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státu, kde spotřebitel výrobek koupí. Z tohoto důvodu bude obtížnější stanovit souvislost mezi 
odpovědností výrobce a mírou sběru OEEZ. Vedlo by to ke ztrátě důvěryhodnosti údajů 
o uvedení na vnitrostátní trh, jež jsou zásadní pro výpočet nových cílů sběru.

Pozměňovací návrh 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „uvedením na trh“ první dodání výrobku 
na trh Společenství;

p) „uvedením na trh“ první dodání výrobku 
na trh členského státu;

Or. en

Odůvodnění

Jelikož je cíl sběru stanoven na vnitrostátní úrovni, je žádoucí mít pragmatickou definici 
„uvedení na trh“, která zajistí provedení a vymáhání nařízení a v důsledku toho financování 
sběru a zpracování OEEZ v každém členském státě.

Pozměňovací návrh 100
Karin Kadenbach

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „uvedením na trh“ první dodání výrobku 
na trh Společenství;

p) „uvedením na trh“ první dodání výrobku 
na území členského státu;

Or. de

Justification

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
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wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Pozměňovací návrh 101
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „odnětím“ manuální, mechanická, 
chemická nebo metalurgická úprava, 
jejímž výsledkem je to, že na konci 
procesu zpracování jsou nebezpečné látky, 
přípravky a konstrukční části přítomny 
jako identifikovatelný tok nebo 
identifikovatelná část toku. Látka, 
přípravek nebo konstrukční část je 
identifikovatelná, pokud ji lze kontrolovat, 
aby se prokázalo, zda je zpracování 
bezpečné vůči životnímu prostředí;

q) „odnětím“ manuální nebo mechanické 
oddělení nebezpečných látek, přípravků
a konstrukčních částí, jak jsou vymezeny 
v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

Definice „odnětí“ navržená Komisí musí být změněna, neboť by způsobila zásadní změnu 
způsobů zpracování uvedených v příloze II, což by vedlo: a) ke ztrátě pracovních míst, protože 
ruční třídění v EU nemůže hospodářsky konkurovat tepelnému zpracování (spalování 
nekovových částí) v hutích; b) ke spoléhání pouze na zachycování znečištění z práce s kovem 
vzduchovými filtry; c) k tomu, že definice nerespektuje hierarchii způsobů nakládání s odpady 
(článek 4) stanovenou v rámcové směrnici o odpadech (2008/98/ES), která „recyklaci 
materiálů“ upřednostňuje před „tepelným zpracováním“ (využití).

Pozměňovací návrh 102
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „odnětím“ manuální, mechanická, 
chemická nebo metalurgická úprava, 

q) „odnětím“ manuální nebo mechanické 
oddělení nebezpečných látek, přípravků 
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jejímž výsledkem je to, že na konci 
procesu zpracování jsou nebezpečné látky, 
přípravky a konstrukční části přítomny 
jako identifikovatelný tok nebo 
identifikovatelná část toku. Látka, 
přípravek nebo konstrukční část je 
identifikovatelná, pokud ji lze kontrolovat, 
aby se prokázalo, zda je zpracování 
bezpečné vůči životnímu prostředí;

a konstrukčních částí uvedených v příloze 
II;

Or. es

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit a zjednodušit definici „odnětí“, která se v textu Komise jeví jako nejasná. V 
souladu s návrhem zpravodaje na zachování otevřené oblasti působnosti této směrnice se 
uvádí odkaz na přílohu II.

Pozměňovací návrh 103
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „odnětím“ manuální, mechanická, 
chemická nebo metalurgická úprava, jejímž 
výsledkem je to, že na konci procesu 
zpracování jsou nebezpečné látky, 
přípravky a konstrukční části přítomny 
jako identifikovatelný tok nebo 
identifikovatelná část toku. Látka, 
přípravek nebo konstrukční část je 
identifikovatelná, pokud ji lze kontrolovat, 
aby se prokázalo, zda je zpracování 
bezpečné vůči životnímu prostředí;

q) „odnětím“ manuální, mechanická, 
chemická nebo metalurgická úprava, jejímž 
výsledkem je to, že na konci procesu 
zpracování jsou nebezpečné látky, 
přípravky a konstrukční části vyňaty 
z procesu zpracování v nejvyšší možné 
technicky proveditelné míře a přítomny 
jako identifikovatelný tok nebo 
identifikovatelná část toku. Látka, 
přípravek nebo konstrukční část je 
identifikovatelná, pokud ji lze kontrolovat, 
aby se prokázalo, zda je zpracování 
bezpečné vůči životnímu prostředí. Drcení 
se nepovažuje za „odnětí“;

Or. en

Odůvodnění

Definice „odnětí“ by neměla zahrnovat drcení, neboť tato operace nemůže izolovat 
nebezpečné látky.
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Pozměňovací návrh 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „odnětím“ manuální, mechanická, 
chemická nebo metalurgická úprava, jejímž 
výsledkem je to, že na konci procesu 
zpracování jsou nebezpečné látky, 
přípravky a konstrukční části přítomny 
jako identifikovatelný tok nebo 
identifikovatelná část toku. Látka, 
přípravek nebo konstrukční část je 
identifikovatelná, pokud ji lze kontrolovat, 
aby se prokázalo, zda je zpracování 
bezpečné vůči životnímu prostředí;

q) „odnětím“ manuální, mechanická, 
chemická nebo metalurgická úprava, jejímž 
výsledkem je to, že na konci procesu 
zpracování jsou nebezpečné látky, 
přípravky a konstrukční části vyňaty v co 
nejranější fázi procesu zpracování 
v nejvyšší možné technicky proveditelné 
míře. Proces odnětí musí proběhnout 
dříve, než bude provedeno jakékoli další 
zpracování, jež může způsobit rozšíření 
nebo rozpuštění nebezpečných 
konstrukčních částí v toku odpadu.

Or. en

Odůvodnění

Nová definice odnětí zavedená návrhem Komise má přímý dopad na minimální požadavky na 
zpracování stanovené v příloze II směrnice, neboť slovo „odnětí“ se používá v bodech 1 a 2 
přílohy II. Otázka, zda lze drcení povolit ještě před oddělením nebezpečných látek během fáze 
zpracování, by mohla vyvolat pochybnosti. K tomu by nemělo dojít, a proto definice vyžaduje 
vyjasnění v tomto ohledu.

Pozměňovací návrh 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „pevnou instalací“ pevná instalace ve 
smyslu čl. 2 písm. c) směrnice 
2004/108/ES o elektromagentické 
kompatibilitě;

Or. en
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Odůvodnění

S cílem zajistit větší soulad a spojitost s ostatními právními předpisy EU by směrnice 
o OEEZ měla odkazovat na stávající definici „pevných instalací“ obsaženou ve směrnici 
2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě. Průmyslová zařízení používaná 
v továrnách a průmyslových postupech by měla zůstat mimo oblast působnosti: jednak jejich 
významnost z hlediska životního prostředí nebyla v přípravných studiích Komise 
vyhodnocena jako zásadní a jednak taková zařízení rovněž nekončí jako součást 
komunálního odpadu.

Pozměňovací návrh 106
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „pevnou instalací“ pevná instalace ve 
smyslu čl. 2 písm. c) směrnice 
2004/108/ES o elektromagentické 
kompatibilitě;

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit větší souvislost s ostatními právními předpisy EU by směrnice o OEEZ měla 
odkazovat na stávající definici „pevných instalací“ obsaženou ve směrnici 2004/108/ES 
o elektromagnetické kompatibilitě. Pro zvýšení právní jistoty by mělo být použito vodítko 
poskytnuté v rubrice „FAQ“ Komise.

Pozměňovací návrh 107
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „pevnou průmyslovou nebo obchodní 
instalací velkých rozměrů“ zvláštní velká 
průmyslová nebo obchodní sestava 
několika druhů přístrojů a případně 
dalších prostředků, jež jsou 
zkompletovány nebo nainstalovány a jsou 
určeny k trvalému používání na předem 



AM\808628CS.doc 49/94 PE439.856v01-00

CS

daném místě;

Or. de

Odůvodnění

Tato definice je nepostradatelná vzhledem k tomu, že uvedená zařízení mají být vyňata 
z oblasti působnosti směrnice. Definice je v souladu s definicí pojmu „pevná instalace“ ve 
směrnici 2004/108/ES. Napevno nainstalované velké průmyslové instalace jsou sestavovány 
a demontovány odborníky. Jedná se proto o regulovaný tok odpadů. Z tohoto důvodu tato 
zařízení také dosud nespadají do oblasti působnosti směrnice 2002/96/ES, která je v současné 
době v platnosti.

Pozměňovací návrh 108
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. s b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sb) „hotovým výrobkem“ jakýkoli 
prostředek nebo část zařízení, které má 
přímou funkci, vlastní skříň a – případně 
– vstupy a přípojky určené pro uživatele. 
„Přímou funkcí“ se rozumí jakákoli 
funkce konstrukční části nebo hotového 
výrobku, která umožňuje užívání 
zamýšlené výrobcem a uvedené v návodu 
na užívání a pro koncového uživatele. 
Tato funkce může být dostupná bez další 
úpravy či připojení, pokud se nejedná 
o úpravu či připojení, které může provést 
kdokoli.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit větší souvislost s ostatními právními předpisy EU by směrnice o OEEZ měla 
odkazovat na stávající definici „pevných instalací“ obsaženou ve směrnici 2004/108/ES 
o elektromagnetické kompatibilitě. Pro zvýšení právní jistoty by mělo být použito vodítko 
poskytnuté v rubrice „FAQ“ Komise.
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Pozměňovací návrh 109
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. s b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sb) „velkým stacionárním průmyslovým 
nástrojem“ kombinace více systémů, 
hotových výrobků a/nebo stavební částí 
pro průmyslové účely, jež jsou sestaveny 
a/nebo instalovány odborným personálem 
k provozu na určitém místě s cílem 
společně fungovat v určitém průmyslovém 
prostředí a plnit určitou funkci;

Or. de

Odůvodnění

Tato definice je nepostradatelná vzhledem k tomu, že uvedená zařízení mají být vyňata 
z oblasti působnosti směrnice. Velké stacionární průmyslové nástroje jsou sestavovány 
a demontovány odborníky. Jedná se proto o regulovaný tok odpadů. Z tohoto důvodu tato 
zařízení také dosud nespadají do oblasti působnosti směrnice 2002/96/ES, která je v současné 
době v platnosti.

Pozměňovací návrh 110
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod s c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sc) „mobilním zařízením pro výlučně 
profesionální uživatele“ strojní zařízení, 
jehož provoz vyžaduje buď pohyblivost při 
práci, nebo souvislý nebo přerušovaný 
pohyb mezi jednotlivými pevnými 
stanovišti, nebo strojní zařízení pracující 
bez přemísťování, ale vybavené tak, aby 
bylo snadněji přemístitelné z jednoho 
stanoviště na druhé;
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Or. de

Odůvodnění

Tato definice je nepostradatelná vzhledem k tomu, že uvedená zařízení mají být vyňata 
z oblasti působnosti směrnice. Definice je v souladu s definicí pojmu „mobilního zařízení“ ve 
směrnici 2006/42/ES, příloze i bodu 3.1.1. Mobilní zařízení pro výlučně profesionální 
uživatele jsou demontována a odstraňována odborníky. Jedná se proto o regulovaný tok 
odpadů. Z tohoto důvodu tato zařízení také dosud nespadají do oblasti působnosti směrnice 
2002/96/ES, která je v současné době v platnosti.

Pozměňovací návrh 111
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „pevnou instalací“ zařízení ve smyslu 
článku 2c směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 
15. prosince 2004 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
elektromagnetické kompatibility1. Patří 
sem např. také produkty pro přípravu 
ohřevu, vytápění či chlazení nebo pro 
teplou vodu a s nimi pevně spojené 
konstrukční části, včetně měřičů jejich 
spotřeby.
1 Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 24.

Or. de

Justification

Im ZusammenhangAus Kohärenzgründen  sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.
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Pozměňovací návrh 112
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „pevnou instalací“ určitá sestava 
několika druhů přístrojů, případně 
prostředků, jež jsou zkompletovány, 
instalovány a určeny k trvalému používání 
na předem daném místě;

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit větší soulad a souvislost s ostatními právními předpisy EU by směrnice RoHS 
měla odkazovat na stávající definici „pevných instalací“ obsaženou ve směrnici 2004/108/ES 
o elektromagnetické kompatibilitě. Příklady pevných instalací jsou instalace 
v petrochemickém, automobilovém nebo farmaceutickém průmyslu, instalace pro 
zpracovávání materiálů, výrobu energie, čištění vody nebo výrobu papíru nebo některé 
elektrické instalace.

Pozměňovací návrh 113
Esther De Lange

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s právními předpisy týkajícími 
se výrobků, včetně směrnice 2005/32/ES 
o ekodesignu se členské státy zasazují 
o opatření zaměřená na podporu návrhů 
a výroby elektrických a elektronických 
zařízení, zejména s ohledem na snazší 
opětovné použití, demontáž a využití 
OEEZ, jejich konstrukčních částí 
a materiálů. v těchto opatřeních musí být 
dodrženo řádné fungování vnitřního trhu. 
v této souvislosti členské státy přijmou 
vhodná opatření, aby výrobci 
prostřednictvím specifických vlastností 

V souladu s právními předpisy týkajícími 
se výrobků, včetně směrnice 2005/32/ES 
o ekodesignu se členské státy zasazují 
o finanční a jiná opatření zaměřená na 
podporu návrhů a výroby elektrických 
a elektronických zařízení, zejména 
s ohledem na snazší opětovné použití, 
demontáž a využití OEEZ, jejich 
konstrukčních částí a materiálů. v těchto 
opatřeních musí být dodrženo řádné 
fungování vnitřního trhu. v této souvislosti 
členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
výrobci prostřednictvím specifických 
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návrhu anebo výrobních postupů nebránili 
opětovnému použití OEEZ, pokud tyto 
specifické vlastnosti návrhu nebo výrobní 
postupy nepředstavují značné výhody, 
například s ohledem na ochranu životního 
prostředí nebo na požadavky na 
bezpečnost.

vlastností návrhu anebo výrobních postupů 
nebránili opětovnému použití OEEZ, 
pokud tyto specifické vlastnosti návrhu 
nebo výrobní postupy nepředstavují značné 
výhody, například s ohledem na ochranu 
životního prostředí nebo na požadavky na 
bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Chris Davies

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s právními předpisy týkajícími 
se výrobků, včetně směrnice 2005/32/ES 
o ekodesignu se členské státy zasazují 
o opatření zaměřená na podporu návrhů 
a výroby elektrických a elektronických 
zařízení, zejména s ohledem na snazší 
opětovné použití, demontáž a využití 
OEEZ, jejich konstrukčních částí 
a materiálů. v těchto opatřeních musí být 
dodrženo řádné fungování vnitřního trhu. 
v této souvislosti členské státy přijmou 
vhodná opatření, aby výrobci 
prostřednictvím specifických vlastností 
návrhu anebo výrobních postupů nebránili 
opětovnému použití OEEZ, pokud tyto 
specifické vlastnosti návrhu nebo výrobní 
postupy nepředstavují značné výhody, 
například s ohledem na ochranu životního 
prostředí nebo na požadavky na 
bezpečnost.

V souladu s právními předpisy týkajícími 
se výrobků, včetně směrnice 2005/32/ES 
o ekodesignu se členské státy zasazují 
o spolupráci mezi výrobci a recyklujícími 
subjekty a o opatření zaměřená na podporu 
návrhů a výroby elektrických 
a elektronických zařízení, zejména 
s ohledem na snazší opětovné použití, 
demontáž a využití OEEZ, jejich 
konstrukčních částí a materiálů. v těchto 
opatřeních musí být dodrženo řádné 
fungování vnitřního trhu. v této souvislosti 
členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
výrobci prostřednictvím specifických 
vlastností návrhu anebo výrobních postupů 
nebránili opětovnému použití OEEZ, 
pokud tyto specifické vlastnosti návrhu 
nebo výrobní postupy nepředstavují značné 
výhody, například s ohledem na ochranu 
životního prostředí nebo na požadavky na 
bezpečnost.

Or. en

Justification

Article 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
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threat to remanufacturers of printer cartidges by original manufacturers incorporating design 
or other features intended to prevent their re-use.  Perhaps as a result this has not developed 
into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that could hamper 
recycling or create dangerous situations when products are returned in the future. Effective 
cooperation between designers and recyclers at an early stage can help improve design for 
recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as product designers 
generally design their products for the entire EU Internal Market.

Pozměňovací návrh 115
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
k minimalizaci odstraňování OEEZ ve 
formě netříděného komunálního odpadu 
a k dosažení vysoké úrovně odděleného 
sběru OEEZ, a to zejména a přednostně 
u chladicích a mrazicích zařízení, která 
obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu 
a fluorované skleníkové plyny.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
k minimalizaci a postupném zrušení 
odstraňování OEEZ ve formě netříděného 
komunálního odpadu a k dosažení vysoké 
úrovně odděleného sběru OEEZ, a to 
zejména a přednostně u chladicích 
a mrazicích zařízení, která obsahují látky 
poškozující ozonovou vrstvu a fluorované 
skleníkové plyny, u světelných zdrojů 
obsahujících rtuť a u malých zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Nestačí žádat členské státy, aby minimalizovaly odstraňování netříděných OEEZ, toto 
odstraňování by mělo být zcela zrušeno. Přednost při dosahování tohoto cíle by neměla být 
dávána pouze některým chladícím a mrazícím zařízením, ale také světelným zdrojům 
obsahujícím rtuť a malým zařízením, jež často obsahují nebezpečné látky, baterie či 
akumulátory a která velmi pravděpodobně skončí v odpadkovém koši, nebude-li jim věnována 
zvláštní pozornost.

Pozměňovací návrh 116
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
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k minimalizaci odstraňování OEEZ ve 
formě netříděného komunálního odpadu 
a k dosažení vysoké úrovně odděleného 
sběru OEEZ, a to zejména a přednostně 
u chladicích a mrazicích zařízení, která 
obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu 
a fluorované skleníkové plyny.

k zabránění odstraňování OEEZ ve formě 
netříděného komunálního odpadu 
a k dosažení vysoké úrovně odděleného 
sběru OEEZ, a to zejména a přednostně 
u chladicích a mrazicích zařízení, která 
obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu 
a fluorované skleníkové plyny, 
u světelných zdrojů obsahujících rtuť a 
u malých zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Právě malá zařízení a světelné zdroje jsou často odstraňována společně s netříděným 
komunálním odpadem. Proto je důležité, aby opatření k zabránění odstraňování EEZ 
v podobě netříděného komunálního odpadu platila také pro malá zařízení a světelné zdroje, 
jež obsahují rtuť.

Pozměňovací návrh 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov 

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
k minimalizaci odstraňování OEEZ ve 
formě netříděného komunálního odpadu 
a k dosažení vysoké úrovně odděleného 
sběru OEEZ, a to zejména a přednostně 
u chladicích a mrazicích zařízení, která 
obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu 
a fluorované skleníkové plyny.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
k minimalizaci odstraňování OEEZ ve 
formě netříděného komunálního odpadu 
a k dosažení vysoké úrovně odděleného 
sběru OEEZ, a to zejména a přednostně 
u chladicích a mrazicích zařízení, která 
obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu 
a fluorované skleníkové plyny, 
u světelných zdrojů obsahujících rtuť a 
u malých zařízení.

Or. en

Odůvodnění

To, co platí pro chladící a mrazící zařízení, platí také pro světelné zdroje obsahující rtuť 
a pro malá zařízení. V dnešní době je oddělený sběr chladících a mrazících zařízení,
světelných zdrojů obsahujících rtuť a malých zařízení nedostatečný a je potřeba poskytnou 
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členským státům pobídky ke zlepšení úrovně sběru v těchto specifických oblastech. Všechna 
tato zařízení obsahují nebezpečné látky, a zejména světelné zdroje a malá zařízení často končí 
v odpadkovém koši. Malá zařízení často obsahují cenné zdroje, které je potřeba recyklovat.

Pozměňovací návrh 118
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
k minimalizaci odstraňování OEEZ ve 
formě netříděného komunálního odpadu 
a k dosažení vysoké úrovně odděleného 
sběru OEEZ, a to zejména a přednostně
u chladicích a mrazicích zařízení, která 
obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu 
a fluorované skleníkové plyny.

1. K dosažení vysoké úrovně odděleného 
sběru OEEZ a správného zpracovávání 
všech druhů OEEZ, a to zejména 
u chladicích a mrazicích zařízení, která 
obsahují látky poškozující ozonovou 
vrstvu a fluorované skleníkové plyny, 
u světelných zdrojů obsahujících rtuť a 
u malých zařízení, členské státy zajistí, 
aby veškerá OEEZ byla sbírána odděleně 
a nebyla směšována s objemným 
a netříděným odpadem z domácností 
a aby nezpracovaná OEEZ nebyla 
posílána na skládky nebo ke spálení.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly zajistit, aby se OEEZ, která tvoří odpad z domácností, nestala součástí 
netříděného odpadu z domácností, zejména pokud jde o malá zařízení. To lze zajistit přijetím 
vhodných opatření, která okamžitě minimalizují odstraňování OEEZ společně s odpadem 
z domácností a která povedou případně k zákazu takového odstraňování. 

Odpadu pocházejícímu ze zařízení obsahujících látky poškozující ozónovou vrstvu by měla být 
věnována zvláštní pozornost. To zajistí, že tato zařízení, s nimiž je potřeba, vzhledem k povaze 
látek v nich obsažených, nakládat zvláštním způsobem, skončí v samostatném toku odpadu.
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Pozměňovací návrh 119
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) distributoři nabízející výrobek 
kategorie 3 budou muset zajistit, aby 
takový odpad mohl být distributorovi 
vracen přinejmenším bezplatně, pokud je 
zařízení srovnatelného typu a plní stejné 
funkce jako nabízené zařízení, a to i když 
nedojde ke koupi nového výrobku tohoto 
druhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou pověřit 
provozovatele sběrem OEEZ z domácností 
a zajistí, aby OEEZ odevzdaná ve 
sběrných zařízeních byla předána 
výrobcům či třetím osobám jednajícím 
jejich jménem nebo, pro účely přípravy na 
opakované použití, určeným zařízením či 
podnikům.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům se svěřuje možnost pověřit zúčastněné subjekty sběrem OEEZ s cílem 
umožnit dosažení požadovaných ambiciózních cílů. Tento pozměňovací návrh zajistí možnost 
dosažení vyšších ambiciózních cílů.
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Pozměňovací návrh 121
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) budou distributoři při dodávce nových 
výrobků zodpovídat za zajištění 
přinejmenším bezplatného vracení těchto 
odpadů distributorovi, a to vždy jedno 
odpadní zařízení za jeden nový výrobek, 
pokud jde o zařízení ekvivalentního typu, 
které plnilo stejnou funkci jako dodávaný 
výrobek. Členské státy se mohou odchýlit 
od tohoto ustanovení za předpokladu, že 
zajistí, že tak nebude vracení OEEZ pro 
konečného držitele méně snadné, a za 
předpokladu, že systém zůstane pro 
konečného držitele bezplatný. Pokud 
členské státy použijí toto ustanovení, musí 
o tom uvědomit Komisi;

b) budou distributoři při dodávce nových 
výrobků zodpovídat za zajištění 
přinejmenším bezplatného vracení těchto 
odpadů distributorovi, a to vždy jedno 
odpadní zařízení za jeden nový výrobek, 
pokud jde o zařízení ekvivalentního typu, 
které plnilo stejnou funkci jako dodávaný 
výrobek. Distributoři s plochou větší než 
1500 m2 odpovídají za zajištění možnosti 
pro spotřebitele vracet OEEZ 
distributorům přinejmenším bezplatně 
a vyčlení suché sběrné a skladovací místo.
Členské státy se mohou odchýlit od tohoto 
ustanovení za předpokladu, že zajistí, že 
tak nebude vracení OEEZ pro konečného 
držitele méně snadné, a za předpokladu, že 
systém zůstane pro konečného držitele 
bezplatný. Pokud členské státy použijí toto 
ustanovení, musí o tom uvědomit Komisi;

Or. en

Odůvodnění

Ve snaze umožnit lepší sběr OEEZ, zejména nejmenších zařízení, která často nejsou při 
stávajícím systému „jedno odpadní zařízení za jeden nový výrobek“ vracena, by měli velcí 
distributoři ze zákona fungovat jako sběrny. Výrazně by to zjednodušilo sběr narůstajícím 
počtem sběren a značně by to koncovým uživatelům usnadnilo vracení vyřazených EEZ.

Pozměňovací návrh 122
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) budou distributoři při dodávce nových 
výrobků zodpovídat za zajištění 
přinejmenším bezplatného vracení těchto 

b) budou distributoři při dodávce nových 
výrobků zodpovídat za zajištění 
přinejmenším bezplatného vracení těchto 
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odpadů distributorovi, a to vždy jedno 
odpadní zařízení za jeden nový výrobek, 
pokud jde o zařízení ekvivalentního typu, 
které plnilo stejnou funkci jako dodávaný 
výrobek. Členské státy se mohou odchýlit 
od tohoto ustanovení za předpokladu, že 
zajistí, že tak nebude vracení OEEZ pro 
konečného držitele méně snadné, a za 
předpokladu, že systém zůstane pro 
konečného držitele bezplatný. Pokud 
členské státy použijí toto ustanovení, musí 
o tom uvědomit Komisi;

odpadů distributorovi, a to vždy jedno 
odpadní zařízení za jeden nový výrobek, 
pokud jde o zařízení ekvivalentního typu, 
které plnilo stejnou funkci jako dodávaný 
výrobek. Distributoři s plochou větší než 
1500 m2 odpovídají za zajištění možnosti 
pro spotřebitele vracet OEEZ 
distributorům bezplatně a vyčlení pro 
tento účel suché sběrné a skladovací 
místo. Členské státy se mohou odchýlit od 
tohoto ustanovení za předpokladu, že 
zajistí, že tak nebude vracení OEEZ pro 
konečného držitele méně snadné, a za 
předpokladu, že systém zůstane pro 
konečného držitele bezplatný. Pokud 
členské státy použijí toto ustanovení, musí 
o tom uvědomit Komisi;

Or. en

Odůvodnění

Systém vracení založený na principu „jedno odpadní zařízení za jeden nový výrobek“ není 
dostatečný. Úroveň sběru by mohla být výrazně zvýšena, pokud by spotřebitelé mohli svá 
OEEZ vracet libovolnému velkému distributorovi.

Pozměňovací návrh 123
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) budou distributoři při dodávce nových 
výrobků zodpovídat za zajištění 
přinejmenším bezplatného vracení těchto 
odpadů distributorovi, a to vždy jedno 
odpadní zařízení za jeden nový výrobek, 
pokud jde o zařízení ekvivalentního typu, 
které plnilo stejnou funkci jako dodávaný 
výrobek. Členské státy se mohou odchýlit 
od tohoto ustanovení za předpokladu, že 
zajistí, že tak nebude vracení OEEZ pro 
konečného držitele méně snadné, a za 

b) budou distributoři při dodávce nových 
výrobků zodpovídat za zajištění 
přinejmenším bezplatného vracení těchto 
odpadů distributorovi, nebo za určitou 
náhradu ze strany distributora, a to vždy 
jedno odpadní zařízení za jeden nový 
výrobek, pokud jde o zařízení 
ekvivalentního typu, které plnilo stejnou 
funkci jako dodávaný výrobek. Členské 
státy se mohou odchýlit od tohoto 
ustanovení za předpokladu, že zajistí, že 



PE439.856v01-00 60/94 AM\808628CS.doc

CS

předpokladu, že systém zůstane pro 
konečného držitele bezplatný. Pokud 
členské státy použijí toto ustanovení, musí 
o tom uvědomit Komisi;

tak nebude vracení OEEZ pro konečného 
držitele méně snadné, a za předpokladu, že 
systém zůstane pro konečného držitele 
bezplatný. Pokud členské státy použijí toto 
ustanovení, musí o tom uvědomit Komisi;

Or. en

Odůvodnění

Zajištění platby určité částky spotřebiteli za OEEZ, jež distributorům vrátí, může výrazně 
prospět úrovni vracení. Bylo by rovněž přínosné pro výrobce, kteří by získávali více OEEZ 
pro recyklaci.

Pozměňovací návrh 124
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do roku 2013 členské státy provedou 
plán pro zlepšení sběru OEEZ s cílem 
zvýšit sběr OEEZ u všech kategorií 
odpadů z domácností a zvýší účinnost 
systémů sběru. Plán pro zlepšení sběru 
umožní jako absolutní minimum 
dosáhnout úrovně sběru uvedené v článku 
7. Tento plán bude přezkoumáván každé 
tři roky a Komisi budou zpřístupňovány 
pravidelné zprávy. Tento plán by měl 
zahrnovat pravidelné studie pro posouzení 
systémů sběru, dostupných EEZ 
a potenciálu OEEZ na úrovni členských 
států.

Or. en

Odůvodnění

Povinný plán pro zlepšení na úrovni členských států je nejlepším způsobem ke zlepšení 
znalostí o tocích OEEZ a k zajištění lepšího sledování a lepších výsledků. Povinnost 
předkládat Komisi samotný plán, ale také skutečné výsledky, je cestou, jak z tohoto plánu 
učinit základ pro akci, a nejen seznam dobrých úmyslů.



AM\808628CS.doc 61/94 PE439.856v01-00

CS

Pozměňovací návrh 125
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zakáží odstraňování 
nezpracovaných, odděleně sebraných 
OEEZ.

1. Členské státy zakáží a monitorují 
odstraňování nezpracovaných, odděleně 
sebraných OEEZ.

Or. en

Odůvodnění

Rozumná míra monitorování je nezbytná, aby se zabránilo odstraňování OEEZ, který není 
sbírán a zpracováván odděleně.

Pozměňovací návrh 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov 

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, že sběr a přeprava 
odděleně sebraných OEEZ budou 
prováděny takovým způsobem, aby byla 
optimalizována možnost opětovného 
použití a recyklace, jakož i izolace 
nebezpečných látek.

2. Členské státy zajistí, že sběr a přeprava 
odděleně sebraných OEEZ budou 
prováděny takovým způsobem, aby byla 
optimalizována možnost opětovného 
použití a recyklace, jakož i izolace 
nebezpečných látek. Aby se 
maximalizovalo opětovné použití celých 
zařízení, zajistí rovněž členské státy, aby 
systémy sběru umožňovaly oddělení 
opětovně použitelných zařízení od 
odděleně sbíraných OEEZ ve sběrnách, 
a to ještě před jakoukoli přepravou.

Or. en

Odůvodnění

Oddělený sběr opětovně použitelných zařízení není prováděn často, a proto je potřeba 
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poskytnout členským státům pobídky ke zlepšení úrovní sběru v těchto specifických oblastech, 
jakož i realizovat prioritu opětovného použití celých zařízení (bývalý čl. 7 odst. 1 směrnice 
o OEEZ) prostřednictvím zvláštních opatření v této oblasti. Nejlepším způsobem pro 
stanovení priority opětovného používání celých zařízení stanovit výběr a oddělení potenciálně 
opětovně použitelných zařízení v co nejranější fázi. To by zajistilo zachování jejich kvality 
a maximalizaci potenciálu opětovného použití OEEZ.

Pozměňovací návrh 127
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby 
jednající jejich jménem dosáhnou 
minimální úrovně sběru 65 %. Tato 
úroveň sběru je vypočítána na základě 
celkové hmotnosti OEEZ sebraných podle 
článků 5 a 6 v daném roce v uvedeném 
členském státě a je vyjádřena jako 
procentní podíl průměrné hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na trh v daném členském státě 
v předchozích dvou letech. Této úrovně 
sběru se dosáhne každoročně a počínaje 
rokem 2016.

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že do roku 2016 bude úroveň sběru 
OEEZ produkovaných v členských státech 
činit nejméně 85 %.

Členské státy zajistí, aby objem sebraných 
OEEZ v období 2013 až 2016 postupně 
narůstal. Členské státy oznámí Komisi 
nejpozději do [...*], jaká opatření mají 
v úmyslu přijmout.
Za účelem dokumentace dosažení 
minimální úrovně sběru členské státy 
zajistí, aby informace o objemu OEEZ, 
která
– byla jakýmkoli subjektem připravena 
pro opětovné použití nebo zaslána 
zpracovatelským zařízením a zpracována 
v souladu s článkem 8,
– byla dodána do sběrných zařízení podle 
čl. 5 odst. 2 písm. a),
– byla dodána distributorům podle čl. 5 
odst. 2 písm. b),
– byla odděleně sebrána a zpracována 
výrobci nebo třetí stranou jednající jejich 
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jménem,
– nebo byla odděleně sebrána 
a zpracována jakýmkoli způsobem jiným 
subjektem OEEZ,
byly bezplatně předány členskému státu 
v souladu s článkem 16 této směrnice.
* vložit datum 18 měsíců od vstupu 
v platnost

Or. en

Odůvodnění

Za dosažení cíle v oblasti sběru by měl nést odpovědnost členský stát. Výrobci jednak 
nemohou kontrolovat sběr prováděný jinými subjekty a jednak nemůže být jednotlivému 
výrobci uložen kolektivní vnitrostátní cíl.

Cíl uplatnitelný na každý členských stát by měl činit minimálně 85 % OEEZ (což odpovídá 
65 % navrhovaným Komisí: 85 % z 80 % statisticky vzniklých OEEZ).

Pozměňovací návrh 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby jednající 
jejich jménem dosáhnou minimální úrovně 
sběru 65 %. Tato úroveň sběru je 
vypočítána na základě celkové hmotnosti 
OEEZ sebraných podle článků 5 a 6 
v daném roce v uvedeném členském státě 
a je vyjádřena jako procentní podíl 
průměrné hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na trh 
v daném členském státě v předchozích 
dvou letech. Této úrovně sběru se dosáhne 
každoročně a počínaje rokem 2016.

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby jednající 
jejich jménem dosáhnou minimální úrovně 
sběru 40 % v roce 2016 a 65 % v roce 
2020. Tato úroveň sběru je vypočítána na 
základě celkové hmotnosti OEEZ 
sebraných podle článků 5 a 6 v daném roce 
v uvedeném členském státě a je vyjádřena 
jako procentní podíl průměrné hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na trh v daném členském státě 
v předchozích třech letech. Této úrovně 
sběru se dosáhne každoročně a počínaje 
rokem 2016.

Or. en
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Justification

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission.  The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Pozměňovací návrh 129
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby 
jednající jejich jménem dosáhnou 
minimální úrovně sběru 65 %. Tato 
úroveň sběru je vypočítána na základě 
celkové hmotnosti OEEZ sebraných podle 
článků 5 a 6 v daném roce v uvedeném 
členském státě a je vyjádřena jako 
procentní podíl průměrné hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na trh v daném členském státě 
v předchozích dvou letech. Této úrovně
sběru se dosáhne každoročně a počínaje 
rokem 2016.

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že do roku 2016 bude sbíráno 
minimálně 85 % OEEZ vznikajících 
v členském státě. Členské státy zajistí, že 
v roce 2012 bude sebráno nejméně 4 kg 
OEEZ na obyvatele. Členské státy zajistí, 
že objem sebraných OEEZ se během let 
2012 až 2016 postupně zvýší. Cílů sběru se 
dosáhne každoročně. Členské státy mohou 
v případě praktické motivace stanovit 
ambicióznější individuální cíle 
a v takovém případě je oznámí Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
José Manuel Fernandes

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby 
jednající jejich jménem dosáhnou 
minimální úrovně sběru 65 %. Tato 

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že do roku 2016 bude sbíráno 
minimálně 85 % OEEZ vznikajících 
v členském státě. Tato úroveň sběru je 
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úroveň sběru je vypočítána na základě 
celkové hmotnosti OEEZ sebraných podle 
článků 5 a 6 v daném roce v uvedeném 
členském státě a je vyjádřena jako 
procentní podíl průměrné hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na trh v daném členském státě 
v předchozích dvou letech. Této úrovně 
sběru se dosáhne každoročně a počínaje 
rokem 2016.

vypočítána na základě celkové hmotnosti 
OEEZ sebraných podle článků 5 a 6 
v daném roce v uvedeném členském státě 
a je vyjádřena jako procentní podíl 
průměrné hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na trh 
v daném členském státě v předchozích 
dvou letech. Této úrovně sběru se dosáhne 
každoročně a počínaje rokem 2016.

Or. en

Odůvodnění

Stanovením cíle sběru v průměrné výši 65 % Komise de facto umožňuje, aby některá OEEZ 
nemusela být sbírána prostřednictvím oficiálních nástrojů a potenciálně ani řádně 
zpracovávána. Existuje proto nebezpečí zanedbání lehčích, menších zařízení a zaměření 
pozornosti pouze na těžší, objemnější zařízení.

Pozměňovací návrh 131
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby 
jednající jejich jménem dosáhnou
minimální úrovně sběru 65 %. Tato úroveň 
sběru je vypočítána na základě celkové 
hmotnosti OEEZ sebraných podle článků 5 
a 6 v daném roce v uvedeném členském 
státě a je vyjádřena jako procentní podíl 
průměrné hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na trh 
v daném členském státě v předchozích 
dvou letech. Této úrovně sběru se dosáhne 
každoročně a počínaje rokem 2016.

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, aby byla dosažena minimální 
úroveň sběru 85 %. Tato úroveň sběru je 
vypočítána na základě celkové hmotnosti 
OEEZ sebraných podle článků 5 a 6 
v daném roce v uvedeném členském státě, 
a to v každé kategorii zařízení definované 
v příloze I, a je vyjádřena jako procentní 
podíl průměrné hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na trh 
v daném členském státě v předchozích 
třech letech, a to pro každou kategorii 
zařízení definovanou v příloze I. Této 
úrovně sběru se dosáhne každoročně 
a počínaje rokem 2016. Od roku 2013 do 
konce roku 2015 členské státy zajistí, aby 
při stejném výpočtu bylo každý rok 
dosaženo minimální úrovně sběru ve výši 
45 %.
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Or. de

Odůvodnění

Dostatečná úroveň sběru malých zařízení se zajistí pouze tehdy, bude-li se počítat podle 
kategorií zařízení. Nebude-li se rozlišovat mezi jednotlivými kategoriemi zařízení, budou do 
postupu využití zapojena pouze velká a těžká zařízení. Malá zařízení by nadále byla 
odstraňována spolu s odpadem z domácností a spalována. Spalování těch mnoha malých 
zařízení škodí člověku, zvířatům a životnímu prostředí a přispívá také ke zbytečnému plýtvání 
zdroji.

Pozměňovací návrh 132
Anja Weisgerber a Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby 
jednající jejich jménem dosáhnou
minimální úrovně sběru 65 %. Tato úroveň 
sběru je vypočítána na základě celkové 
hmotnosti OEEZ sebraných podle článků 5 
a 6 v daném roce v uvedeném členském 
státě a je vyjádřena jako procentní podíl 
průměrné hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na trh 
v daném členském státě v předchozích 
dvou letech. Této úrovně sběru se dosáhne 
každoročně a počínaje rokem 2016. 

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, aby byla dosažena minimální 
úroveň sběru 55 %. Tato úroveň sběru je 
vypočítána na základě celkové hmotnosti 
OEEZ sebraných podle článků 5 a 6 
v daném roce v uvedeném členském státě 
a je vyjádřena jako procentní podíl 
průměrné hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na trh 
v daném členském státě v předchozích 
třech letech. Této úrovně sběru se dosáhne 
každoročně a počínaje rokem 2016. Od 
roku 2013 do konce roku 2015 členské 
státy zajistí, aby při stejném výpočtu bylo 
každý rok dosaženo minimální úrovně 
sběru ve výši 45 %. 

Or. de

Odůvodnění

Minimální úroveň sběru ve výši 65 % je s ohledem na podkladové údaje a výpočty těžko 
dosažitelná. Pro Německo jsou např. dosud k dispozici pouze údaje za rok 2006 o pořízení, 
opětovném použití a zpracování odpadních zařízení, z nichž vyplývá úroveň sběru ve výši 
41 % (v poměru k množství, které bylo ve stejném roce uvedeno do oběhu). Úroveň sběru by 
měla být založena na dostupných poznatcích a statistických údajích o praxi vracení 
odpadních elektrických zařízení. Úroveň sběru ve výši 55 % se jeví jako ambiciózní, avšak 
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dosažitelná.

Pozměňovací návrh 133
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby 
jednající jejich jménem dosáhnou
minimální úrovně sběru 65 %. Tato úroveň 
sběru je vypočítána na základě celkové 
hmotnosti OEEZ sebraných podle článků 5 
a 6 v daném roce v uvedeném členském 
státě a je vyjádřena jako procentní podíl 
průměrné hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na trh 
v daném členském státě v předchozích 
dvou letech. Této úrovně sběru se dosáhne 
každoročně a počínaje rokem 2016.

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, aby byla dosažena minimální 
úroveň sběru 75 %. Tato úroveň sběru je 
vypočítána na základě celkové hmotnosti 
OEEZ sebraných podle článků 5 a 6 
v daném roce v uvedeném členském státě 
a je vyjádřena jako procentní podíl 
průměrné hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na trh 
v daném členském státě v předchozích 
dvou letech. Této úrovně sběru se dosáhne 
každoročně a počínaje rokem 2016. Od 
roku 2013 do konce roku 2015 členské 
státy zajistí, aby při stejném výpočtu bylo 
každý měsíc dosaženo minimální úrovně 
sběru ve výši 50 %.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení ambicí u cílů navrhovaných zpravodajem.

Pozměňovací návrh 134
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby 
jednající jejich jménem dosáhnou 
minimální úrovně sběru 65 %. Tato 

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské 
státy zajistí, že do roku 2016 bude 
sbíráno minimálně 85 % OEEZ 
vznikajících v členském státě. Členské 
státy zajistí, že objem sebraných OEEZ 
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úroveň sběru je vypočítána na základě 
celkové hmotnosti OEEZ sebraných podle 
článků 5 a 6 v daném roce v uvedeném 
členském státě a je vyjádřena jako 
procentní podíl průměrné hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na trh v daném členském státě 
v předchozích dvou letech. Této úrovně 
sběru se dosáhne každoročně a počínaje 
rokem 2016.

se během let 2012 až 2016 postupně 
zvýší. Členské státy předloží Komisi do 
roku 2012 své plány na zlepšení.

Členské státy zajistí, že v roce 2011 budou 
sebrány nejméně 4 kg OEEZ na 
obyvatele.
Cílů sběru se dosáhne každoročně.

Členské státy mohou v případě praktické 
motivace stanovit ambicióznější 
individuální cíle a v takovém případě je 
oznámí Komisi.
Objem OEEZ zpracovávaných v souladu 
s článkem 8, včetně zařízení připravených 
pro opětovné použití, bude považován za 
roční objem sebraných OEEZ.
Za účelem dokumentace dosažení 
minimální úrovně sběru členské státy 
zajistí, aby informace o objemu OEEZ, 
která byla jakýmkoli subjektem 
připravena pro opětovné použití nebo 
zaslána zpracovatelským zařízením 
a zpracována v souladu s článkem 8, byly 
oznámeny členskému státu v souladu 
s článkem 16 této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Jiná metoda pro výpočet sběrných cílů.
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Pozměňovací návrh 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby 
jednající jejich jménem dosáhnou 
minimální úrovně sběru 65 %. Tato 
úroveň sběru je vypočítána na základě 
celkové hmotnosti OEEZ sebraných podle 
článků 5 a 6 v daném roce v uvedeném 
členském státě a je vyjádřena jako 
procentní podíl průměrné hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na trh v daném členském státě 
v předchozích dvou letech. Této úrovně
sběru se dosáhne každoročně a počínaje 
rokem 2016.

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že do roku 2016 bude sbíráno 
minimálně 85 % OEEZ vznikajících 
v členském státě.

Členské státy zajistí, že objem sebraných 
OEEZ se během let 2012 až 2016 
postupně zvýší. Členské státy předloží 
Komisi do konce roku 2011 své plány na 
zlepšení.
Členské státy zajistí, že v roce 2011 budou 
sebrány nejméně 4 kg OEEZ na 
obyvatele. 
Cílů sběru se dosáhne každoročně. Členské 
státy mohou v případě praktické motivace 
stanovit ambicióznější individuální cíle 
a v takovém případě je oznámí Komisi.
Objem OEEZ zpracovávaných v souladu 
s článkem 8, včetně zařízení připravených 
pro opětovné použití, bude považován za 
roční objem sebraných OEEZ.
Za účelem dokumentace dosažení 
minimální úrovně sběru členské státy 
zajistí, aby informace o objemu OEEZ, 
která 
– byla jakýmkoli subjektem připravena 
pro opětovné použití nebo zaslána 
zpracovatelským zařízením a zpracována 
v souladu s článkem 8,
– byla dodána do sběrných zařízení podle 
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čl. 5 odst. 2 písm. a),
– byla dodána distributorům podle čl. 5 
odst. 2 písm. b),
– byla odděleně sebrána a zpracována 
výrobci nebo třetí stranou jednající jejich 
jménem, 
– nebo byla odděleně sebrána 
a zpracována jakýmkoli způsobem jiným 
subjektem OEEZ,
byly bezplatně předány členskému státu 
v souladu s článkem 16 této směrnice.
Výsledek se určí jako skutečný objem 
OEEZ připravených pro opětovné použití 
nebo zpracovaných v souladu s článkem 
8.

Or. en

Odůvodnění

Za dosažení cíle v oblasti sběru by měl nést odpovědnost členský stát.
Výrobci nemohou být odpovědní za celkový sběrný cíl, neboť nemohou kontrolovat jiné 
subjekty, které sbírají OEEZ za účelem zisku, ani nemají donucovací pravomoci, a kolektivní 
pojem „výrobci“ nemůže odkazovat na právní subjekt, k němuž by mohlo být přistupováno 
společně. Měl by být splněn minimální sběr ve výši 85 % OEEZ vznikajících na úrovni 
členských států (to odpovídá 65 % stanoveným Komisí, což je 85 % z 80 % OEEZ, jež mají 
podle statistických výpočtů vniknout do dvou let ze 100 % EEZ umístěných na trh).

Pozměňovací návrh 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby jednající 
jejich jménem dosáhnou minimální úrovně
sběru 65 %. Tato úroveň sběru je 
vypočítána na základě celkové hmotnosti 
OEEZ sebraných podle článků 5 a 6 
v daném roce v uvedeném členském státě 
a je vyjádřena jako procentní podíl 
průměrné hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na trh 
v daném členském státě v předchozích 
dvou letech. Této úrovně sběru se dosáhne 
každoročně a počínaje rokem 2016.

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby jednající 
jejich jménem dosáhnou minimální úrovně 
sběru 65 %. Tato úroveň sběru je 
vypočítána na základě celkové hmotnosti 
OEEZ sebraných podle článků 5 a 6 
v daném roce v uvedeném členském státě 
a je vyjádřena jako procentní podíl 
průměrné hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na trh 
v daném členském státě v předchozích 
dvou letech. Této úrovně sběru se dosáhne 
každoročně a počínaje rokem 2016. 
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Zahrnuje rovněž OEEZ sebrané 
selektivně k opětovnému použití.

Or. fr

Odůvodnění

Má-li členský stát ambiciózní politiku rozvoje opětovného použití, hrozí mu penalizace, pokud 
OEEZ sebrané za účelem opětovného použití nejsou započteny do úrovní sběru. Proto je 
nezbytné dbát na to, aby tato OEEZ byla zohledněna; tento ohled je nezbytný rovněž 
z důvodu, že některá z nich jsou sbírána ve velkém předstihu, a unikají tudíž započtení do 
sebraných objemů.

Pozměňovací návrh 137
János Áder

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby jednající 
jejich jménem dosáhnou minimální úrovně 
sběru 65 %. Tato úroveň sběru je 
vypočítána na základě celkové hmotnosti 
OEEZ sebraných podle článků 5 a 6 
v daném roce v uvedeném členském státě 
a je vyjádřena jako procentní podíl 
průměrné hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na trh 
v daném členském státě v předchozích 
dvou letech. Této úrovně sběru se dosáhne 
každoročně a počínaje rokem 2016.

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské státy 
zajistí, že výrobci nebo třetí osoby jednající 
jejich jménem dosáhnou minimální úrovně 
sběru 50% v roce 2016 a 65 % v roce 
2020. Tato úroveň sběru je vypočítána na 
základě celkové hmotnosti OEEZ 
sebraných podle článků 5 a 6 v daném roce 
v uvedeném členském státě a je vyjádřena 
jako procentní podíl průměrné hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na trh v daném členském státě 
v předchozích třech letech. Této úrovně
sběru se dosáhne každoročně a počínaje 
rokem 2016. Do tohoto data se použije 
úroveň sběru v průměru nejméně čtyři 
kilogramy OEEZ na obyvatele za rok.

Or. en

Justification

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
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recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. Until the new 
targets become applicable, the currently effective collection rate shall be extended. The 
reference years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Pozměňovací návrh 138
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S cílem dosáhnout minimální úrovně 
sběru zajistí členské státy, aby informace 
o OEEZ, která 
– byla dodána do sběrných zařízení podle 
čl. 5 odst. 2 písm. a),

– byla dodána distributorům podle čl. 5 
odst. 2 písm. b),

– byla odděleně sebrána a zpracována 
nebo vyvezena výrobci nebo třetí stranou 
jednající jejich jménem,
– nebo byla odděleně sebrána 
a zpracována, zrenovována nebo vyvezena 
jakýmkoli způsobem jiným subjektem 
OEEZ,

byly těmto členským státům každoročně 
bezplatně sdělovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, členské 
státy zajistí, aby pro světelné zdroje 
obsahující rtuť byla od počátku roku 2016 
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dosažena minimální úroveň sběru 45 % 
Tato úroveň sběru je vypočítána na 
základě celkové hmotnosti světelných 
zdrojů obsahujících rtuť a sebraných 
v daném roce, a je vyjádřena jako 
procentní podíl průměrné hmotnosti 
světelných zdrojů obsahujících rtuť 
uvedených na trh v daném členském státě 
v předchozích třech letech. Od roku 2012 
do konce roku 2015 členské státy zajistí, 
aby při stejném výpočtu bylo každý rok 
dosaženo minimální úrovně sběru ve výši 
30 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby každý 
provozovatel, který nemůže doložit, že 
výrobce elektrického nebo elektronického 
zařízení splňuje své finanční a procesně-
technické povinnosti pro toto zařízení, 
splnil tyto povinnosti sám, nebo aby se 
postaral o to, aby tyto povinnosti byly 
splněny dříve, než tento výrobek postoupí 
dále.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy zajistí, aby výrobci splnili své povinnosti vůči sběru a recyklaci. Rovněž by měla 
být vytvořena pobídka pro obchodníky.
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Pozměňovací návrh 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby byla 
stanovena samostatná minimální úroveň 
sběru pro světelné zdroje spadající do 
kategorie 3 přílohy I. Výrobci světelných 
zdrojů kategorie 3 by měli splňovat 
následující sběrné cíle:
a) 30 % počínaje rokem 2012;
b) 45 % počínaje rokem 2016,
vyjádřené jako podíl průměrné hmotnosti 
světelných zdrojů uvedených na trh ve 
třech předchozích letech v daném 
členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Ve srovnání s téměř jakýmikoli jinými EEZ není trh s kompaktními zářivkami nasycen. V 
průběhu příštích let spotřebitelé nahradí své staré neúsporné žárovky novými kompaktními 
zářivkami. Tyto zářivky mají trvanlivost delší než pět let. Pro není sběrný cíl ve výši 65 % na 
základě světelných zdrojů prodaných v předchozích třech letech dosažitelný. Samostatný 
sběrný cíl rovněž poskytuje pobídky ke sběru světelných zdrojů kategorie 3, která by jinak 
mohla být ve sběrném procesu opomíjena vzhledem k jejich velmi nízké hmotnosti.

Pozměňovací návrh 142
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S cílem dosáhnout minimální úrovně 
sběru zajistí členské státy, aby informace 
o OEEZ, která
– byla dodána do sběrných zařízení podle 
čl. 5 odst. 2 písm. a),
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– byla dodána distributorům podle čl. 5 
odst. 2 písm. b),
– byla odděleně sebrána a zpracována 
nebo vyvezena výrobci nebo třetí stranou, 
– nebo byla sebrána odděleně jiný 
způsobem, byly těmto členským státům 
bezplatně sdělovány. Všechny tyto 
subjekty jednají jménem státu na základě 
uzavřené smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Přijímá pozměňovací návrh zpravodaje, avšak se zvláštním důrazem na odpovědnost výrobce 
a na to, že třetí strany, které jsou sběrnými subjekty, jež jim předávají OEEZ, musí být k tomu 
smluvně zavázány.

Pozměňovací návrh 143
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. S cílem dosáhnout minimální úrovně 
sběru zajistí členské státy, aby informace 
o OEEZ, která 
– byla dodána do sběrných zařízení podle 
čl. 5 odst. 2 písm. a),
– byla dodána distributorům podle čl. 5 
odst. 2 písm. b),
– byla odděleně sebrána a zpracována 
nebo vyvezena výrobci nebo třetí stranou 
jednající jejich jménem,
– nebo byla odděleně sebrána 
a zpracována, zrenovována nebo vyvezena 
jakýmkoli způsobem jiným subjektem 
OEEZ, byly těmto členským státům 
každoročně bezplatně sdělovány.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za dosažení cíle v oblasti sběru a musí hlásit množství 
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sebraných a zpracovaných OEEZ v souladu s čl. 16 odst. 5, včetně objemů připravených 
k opětovnému použití. Z tohoto důvodu je důležité, aby veškerá odděleně sebraná množství 
byla těmto státům oznámena, a to včetně množství sebraných subjekty činnými v oblasti 
OEEZ, kteří nejsou výrobci nebo třetími stranami jednajícími jejich jménem na základě
smlouvy. To také umožní lépe kontrolovat toky odpadů.

Pozměňovací návrh 144
José Manuel Fernandes

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy by měly každoročně 
Komisi předkládat zprávy o:
– objemu OEEZ vzniklých v členském 
státě během předchozího roku, v souladu 
se společnou metodikou uvedenou v bodě 
3;
– objemu OEEZ sebraných v členském 
státě během předchozího roku;
– objemu OEEZ uvedených na trh během 
předchozího roku a objemech OEEZ 
dovezených do členského státu nebo z něj 
vyvezených;
– odhadovaném objemu OEEZ, která byla 
řádně zpracována, umístěna na skládku 
nebo nelegálně vyvezena v předchozím 
roce.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly, pokud je to možné, doplnit své údaje dalšími prvky, jako je nežádoucí 
nakládání s OEEZ (skládkování nebo nelegální vývoz).
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Pozměňovací návrh 145
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy každoročně Komisi 
předkládají zprávy o:
– objemu OEEZ vzniklých v členském 
státě během předchozího roku, v souladu 
se společnou metodikou uvedenou v bodě 
3,
– objemu OEEZ sebraných v členském 
státě během předchozího roku,
– objemu EEZ uvedených na trh během 
předchozího roku a přibližných objemech 
EEZ dovezených do členského státu nebo 
z něj vyvezených,
– odhadovaném objemu OEEZ, která byla 
řádně zpracována, umístěna na skládku 
nebo nelegálně vyvezena v předchozím 
roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy každoročně Komisi 
předkládají zprávy o:
– objemu OEEZ vzniklých v členském 
státě během předchozího roku, v souladu 
se společnou metodikou uvedenou v bodě 
3,
– objemu OEEZ sebraných v členském 
státě během předchozího roku,
– objemu EEZ uvedených na trh během 
předchozího roku a přibližných objemech 
EEZ dovezených do členského státu nebo 
z něj vyvezených,
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– odhadovaném objemu OEEZ, která byla 
zpracována nežádoucím způsobem, 
umístěna na skládku nebo nelegálně 
vyvezena v předchozím roce.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly sledovat OEEZ a následné toky a podávat o tom každoročně zprávy. 
Členské státy předkládají Komisi zprávy o: objemech sebraných OEEZ, objemu EEZ umístěných 
na trh a objemu OEEZ zpracovaných jinými způsoby.

Členské státy by rovněž měly vypracovat studii s cílem stanovit objem budoucích OEEZ, který 
odhadnou na základě shromážděných údajů o celkové hmotnosti OEEZ vzniklých za rok.

To by mělo být v co největší míře doplněno dalšími užitečnými údaji, jako jsou údaje o OEEZ, 
s nimiž je nakládáno nežádoucím způsobem.

Pozměňovací návrh 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy každoročně Komisi 
předkládají zprávy o:
– objemu OEEZ vzniklých v členském 
státě během předchozího roku, v souladu 
se společnou metodikou uvedenou v bodě 
3,
– objemu OEEZ sebraných v členském 
státě během předchozího roku,
– objemu EEZ uvedených na trh 
v členském státě během předchozího roku 
a přibližných objemech EEZ dovezených 
do členského státu nebo z něj vyvezených,
– odhadovaném objemu OEEZ, která byla 
zpracována nežádoucím způsobem, 
umístěna na skládku nebo nelegálně 
vyvezena v předchozím roce.

Or. en
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Odůvodnění

Ve snaze mít jasný přehled o tocích EEZ a OEEZ na úrovni Společenství a pokračovat ve 
zjišťování mezer v monitorování je důležité, aby členské státy shromažďovaly údaje o různých 
fázích životního cyklu řetězce EEZ a o jejich přeshraničním pohybu.

Pozměňovací návrh 148
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet celkové hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na vnitrostátní trh se stanoví 
společná metodika.

3. Pro výpočet celkové hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na vnitrostátní trh se nejpozději 
do 31. července 2011 stanoví společná 
metodika.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné stanovit závazné lhůty s cílem zabezpečit právní jistotu a uplatňovat společnou 
metodiku.

Pozměňovací návrh 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet celkové hmotnosti
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na vnitrostátní trh se stanoví 
společná metodika.

3. Pro určování objemu OEEZ vzniklého 
v každém členské, státě (podle hmotnosti 
a jednotek) se do roku 2014 stanoví 
společná metodika.

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo možné porovnat pokrok členských států a míru splnění cílů, je nezbytné, aby tyto cíle 
byly založené na společné metodice. Zajišťuje rovněž nezbytné rovné podmínky mezi 
členskými státy.

Pozměňovací návrh 150
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet celkové hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na vnitrostátní trh se stanoví 
společná metodika.

3. Pro zajištění fungování účinných 
sběrných systémů přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 18, 18b 
a 18c společnou metodiku pro výpočet 
celkové hmotnosti elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na 
vnitrostátní trh.

Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 18 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slaďuje dřívější tzv. „postup projednání ve výborech“ a nový 
postup na základě článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 151
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet celkové hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na vnitrostátní trh se stanoví 
společná metodika.

3. Do roku 2012 se stanoví společná 
metodika pro určení objemu OEEZ podle 
hmotnosti vzniklého v každém členském 
státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet celkové hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených na vnitrostátní trh se stanoví 
společná metodika.

3. Do roku 2012 se stanoví společná 
metodika pro určení objemu OEEZ 
(podle hmotnosti a jednotek) vzniklého 
v každém členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je jednoznačné stanovení lhůty.

Pozměňovací návrh 153
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 7 - odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet celkové hmotnosti 
elektrických a elektronických zařízení 

3. Do roku 2012 se stanoví společná 
metodika pro určení objemu OEEZ (podle 
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uvedených na vnitrostátní trh se stanoví 
společná metodika.

hmotnosti a jednotek) vzniklého v každém 
členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Je potřebná jasná metodika.

Pozměňovací návrh 154
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, úroveň sběru a cílové 
datum podle odstavce 1, a to rovněž se 
zřetelem na stanovení případného cíle pro 
oddělený sběr chladicích a mrazicích
zařízení.

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, cíl sběru a cílové datum 
podle odstavce 1, a to rovněž se zřetelem 
na stanovení případných cílů pro 
oddělený sběr, zejména u zařízení 
s obsahem látek poškozujících ozonovou 
vrstvu nebo způsobujících globální 
oteplování, jako jsou chladicí a mrazicí
zařízení, a rovněž u malých zařízení 
(včetně hraček, zařízení obsahujících 
baterie nebo akumulátory) a zařízení 
obsahujících rtuť, jako jsou zářivky.

Or. en

Odůvodnění

Pro malá zařízení a nejnebezpečnější toky odpadů by měly být stanoveny zvláštní cíle.

Pro odpad z mrazicích a chladicích zařízení a světelných zdrojů obsahující rtuť by měl být 
stanoven zvláštní cíl vzhledem k jejich nebezpečnému obsahu. Pro malá zařízení a světelné 
zdroje by měly být stanoveny zvláštní cíle, aby se zajistilo zaměření na sběr a odklon od 
skládkování, neboť existuje vysoké riziko, že pokud nebude nejmenším zařízením nadále 
věnována zvláštní pozornost, budou často odstraňována společně s běžným odpadem 
z domácností.
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Pozměňovací návrh 155
José Manuel Fernandes

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, úroveň sběru a cílové 
datum podle odstavce 1, a to rovněž se 
zřetelem na stanovení případného cíle pro 
oddělený sběr chladicích a mrazicích
zařízení.

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, úroveň sběru a cílové 
datum podle odstavce 1, a to rovněž se 
zřetelem na stanovení případných cílů pro 
oddělený sběr, zejména u zařízení 
s obsahem látek poškozujících ozonovou 
vrstvu nebo způsobujících globální 
oteplování, jako jsou chladicí a mrazicí
zařízení, a rovněž u malých zařízení 
(včetně hraček, zařízení obsahujících 
baterie nebo akumulátory) a zařízení 
obsahujících rtuť, jako jsou zářivky.

Or. en

Odůvodnění

Pro odpad z mrazicích a chladicích zařízení a světelných zdrojů obsahující rtuť by měl být 
stanoven zvláštní cíl vzhledem k jejich nebezpečnému obsahu. V opačném případě existuje 
vysoké riziko, že tato malá zařízení budou často odstraňována společně s běžným odpadem 
z domácností.

Pozměňovací návrh 156
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, úroveň sběru a cílové 
datum podle odstavce 1, a to rovněž se 
zřetelem na stanovení případného cíle pro 

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, cíl sběru a cílové datum 
podle odstavce 1, a to rovněž se zřetelem 
na stanovení případných cílů pro zařízení 
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oddělený sběr chladicích a mrazicích 
zařízení.

spadající pod přílohu i směrnice 
20xx/xx/EC (RoHS), zejména pro 
oddělený sběr chladicích a mrazicích 
zařízení a světelných zdrojů s obsahem 
rtuti.

Or. en

Odůvodnění

Pro malá zařízení a nejnebezpečnější toky odpadů by měly být stanoveny zvláštní cíle. Bez 
specifického řešení existuje vysoké riziko, že tato malá zařízení budou často odstraňována 
společně s běžným odpadem z domácností. Měla by být zachována možnost stanovit zvláštní 
cíle pro jiné kategorie OEEZ, a to pro případ, že individuální cíle pro jiné kategorie zařízení 
mohou přinést vyšší míru ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 157
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, úroveň sběru a cílové 
datum podle odstavce 1, a to rovněž se 
zřetelem na stanovení případného cíle pro 
oddělený sběr chladicích a mrazicích 
zařízení.

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, úroveň sběru a cílové 
datum podle odstavce 1, a to rovněž se 
zřetelem na stanovení případného cíle pro 
oddělený sběr chladicích a mrazicích 
zařízení, světelných zdrojů s obsahem rtuti 
a malých zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Světelná zařízení s obsahem rtuti skrývají nebezpeční pro zdraví a životní prostředí. V 
současnosti nedosahují všechny země vysoké úrovně sběru v případě světelných zdrojů, a to 
především proto, že mají nízkou váhu. Z tohoto důvodu a vzhledem k ekologickým 
požadavkům by bylo vhodné zvážit stanovení vlastního cíle v oblasti sběru těchto světelných 
zdrojů. Totéž by mělo platit pro malá zařízení, která často obsahují nebezpečné látky, avšak 
velmi často končí v obecném toku odpadu.
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Pozměňovací návrh 158
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, úroveň sběru a cílové 
datum podle odstavce 1, a to rovněž se 
zřetelem na stanovení případného cíle pro 
oddělený sběr chladicích a mrazicích
zařízení.

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, úroveň sběru a cílové 
datum podle odstavce 1, a to rovněž se 
zřetelem na stanovení případných cílů pro 
oddělený sběr u zařízení s obsahem látek 
poškozujících ozonovou vrstvu nebo 
způsobujících globální oteplování, jako 
jsou chladicí a mrazicí zařízení, a rovněž 
u malých zařízení (včetně hraček, zařízení 
obsahujících baterie nebo akumulátory) 
a zařízení obsahujících rtuť, jako jsou 
zářivky.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba stanovit oddělené sběrné cíle pro výrobky, jež obsahují nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, úroveň sběru a cílové 
datum podle odstavce 1, a to rovněž se 
zřetelem na stanovení případného cíle pro 
oddělený sběr chladicích a mrazicích
zařízení. 

4. Nejpozději do 31. prosince 2012 
přezkoumá Evropský parlament a Rada na 
základě zprávy Komise, k níž může být 
přiložen návrh, cíl sběru a cílové datum 
podle odstavce 1, a to rovněž se zřetelem 
na stanovení případných cílů pro oddělený 
sběr, zejména u zařízení s obsahem látek 
poškozujících ozonovou vrstvu nebo 
způsobujících globální oteplování, jako 
jsou chladicí a mrazicí zařízení, a rovněž 
u zařízení obsahujících rtuť, jako jsou 
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zářivky, a u malých zařízení (včetně 
hraček, zařízení obsahujících baterie nebo 
akumulátory).

Or. en

Odůvodnění

Chladicí a mrazicí zařízení, světelné zdroje s obsahem rtuti a malá zařízení, jako jsou hračky, 
mobilní telefony, notebooky atd. obsahují nebezpečné látky a/nebo vzácné suroviny. Z důvodů 
ochrany životního prostředí a zdraví a z důvodů šetrného hospodaření se zdroji jsou sběrné 
cíle odůvodněné a měly by být uplatňovány rychleji než u ostatních zařízení, jež spadají do 
oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 160
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že všechna 
odděleně sebraná OEEZ budou 
zpracována.

1. Členské státy zajistí, že všechna 
odděleně sebraná OEEZ budou 
zpracována. Komise i nadále usiluje 
o rozvoj harmonizovaných norem v oblasti 
sběru, zpracování a recyklace OEEZ, 
zejména tím, že dá příslušné pověření 
Evropskému výboru pro normalizaci 
(CEN), tak aby do 12 měsíců od vstupu 
této směrnice v platnost byly tyto normy 
vypracovány.

K těmto normám přistoupí metody 
hodnocení povahy výrobků po ukončení 
životnosti s ohledem na demontáž, 
využitelnost a snížení obsahu 
nebezpečných látek, které je potřeba 
vyvinout.

Obchodování s organizacemi, jež nemají 
registraci nebo povolení, a které tudíž 
nejsou posuzovány, je zakázáno.

Or. de
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Odůvodnění

Cílem směrnice je mimo jiné potlačit nelegální obchodování s OEEZ a jejich vývoz. Mělo by 
se proto zdůraznit, že se na sběru a využití smějí podílet pouze organizace, které jsou součástí 
oficiálního řetězce.

Pozměňovací návrh 161
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že všechna 
odděleně sebraná OEEZ budou 
zpracována.

1. Členské státy zajistí, že všechna 
odděleně sebraná OEEZ budou 
zpracována. Komise i nadále podporuje 
rozvoj harmonizovaných norem v oblasti 
sběru, zpracování a recyklace OEEZ, 
zejména tím, že dá příslušné pověření 
Evropskému výboru pro normalizaci 
(CEN). Odkaz na tyto harmonizované 
normy se zveřejní v Úředním věstníku 
Evropských společenství a tento seznam 
bude pravidelně aktualizován.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla podporovat rozvoj norem.

Pozměňovací návrh 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že všechna
odděleně sebraná OEEZ budou 
zpracována.

1. Členské státy zajistí, že všechna 
odděleně sebraná OEEZ budou 
zpracována. Komise i nadále usiluje 
o rozvoj harmonizovaných norem v oblasti 
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sběru, zpracování a recyklace OEEZ, jež 
by měly být k dispozici do 12 měsíců od 
vstupu této směrnice v platnost, zejména 
tím, že dá příslušné pověření Evropského 
výboru pro normalizaci. Tyto normy 
zahrnují metody hodnocení povahy 
výrobků na konci jejich životnosti, jak 
vyžaduje článek 4, mimo jiné 
jednoduchost demontáže, získání 
vzácných strategických surovin, 
recyklovatelnost a snížení emisí 
nebezpečných látek.

Or. en

Justification

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled. 
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and  all 
the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

Pozměňovací návrh 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že všechna 
odděleně sebraná OEEZ budou 
zpracována.

1. Členské státy zajistí, že všechna 
odděleně sebraná OEEZ budou zpracována
v souladu s upřednostňovaným pořadím 
podle hierarchie odpadu stanovené 
směrnicí 2008/98/ES. Ve snaze 
upřednostnit přípravu k opětovnému 
použití by mělo být před jakýmkoli 
zpracováním provedeno posouzení s cílem 
zjistit, zda je odpadní zařízení nebo jeho 
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jednotlivé konstrukční části možné 
opětovně použít. Toto posouzení by mělo 
být provedeno akreditovanými centry pro 
opravu a opětovné použití zřízenými 
v souladu s čl. 11 odst. 1 a přílohou IV 
směrnice 2008/98/ES nebo podobě 
kvalifikovaným personálem.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby sběr a zpracování OEEZ byly prováděny za použití nejlepších dostupných 
technik, ale také v souladu s hierarchií odpadu stanovenou v rámcové směrnici o odpadech 
(2008/98/ES). V souladu s hierarchií odpadu by měla být odděleně sebraná OEEZ přednostně 
připravena pro opětovné použití, a pouze pokud takové použití není možné, měla by být 
zpracována pro recyklaci, energetické využití nebo odstranění. Povinné posouzení opětovné 
použitelnosti je přiměřeným opatřením. Aby se tak stalo náležitým způsobem, měla být 
zpracovatelská zařízení buď využívat řádné kvalifikovaného personálu, nebo by měla 
posouzení a roztřídění ponechat akreditovaným centrům pro opětovné použití.

Pozměňovací návrh 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise vypracuje harmonizované 
normy pro sběr, zpracování a recyklaci 
OEEZ, a to do 12 měsíců od vstupu této 
směrnice v platnost, a dá příslušné 
pověření Evropského výboru pro 
normalizaci. Tyto normy zahrnují metody 
hodnocení povahy výrobků na konci jejich 
životnosti, jak vyžaduje článek 4, zejména 
jednoduchost demontáže, recyklovatelnost 
a snížení emisí nebezpečných látek.

Or. en

Odůvodnění

Existují rozdíly v kvalitě, pokud jde o způsob účinné recyklace zdrojů. Odlišné normy vedou 
k narušení podmínek hospodářské soutěže, takže jsou potřebné jednotné rámcové podmínky. 
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Nové normy by měly zlepšit ekodesign pro výrobky na konci životnosti, a nejen odkazovat na 
stávající způsoby recyklace. Je zde možné využít „e-Stewards Standard for Responsible 
Recycling and Reuse of EE®“, norem pro označování OEEZ a doporučení pro ustanovení 
o normách ve směrech CEN pro řešení environmentálních otázek v oblasti norem pro výrobky 
na konci životnosti (Ed. 3/11/2008).

Pozměňovací návrh 165
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kromě odstranění veškerých tekutin 
zahrnuje zpracování ruční, mechanické, 
chemické nebo hutní zpracování, při němž 
jsou v první fázi procesu využití 
odstraněny nebezpečné látky, přípravky či 
konstrukční části, a to s co nejvyšší mírou 
důkladnosti, která je technicky 
dosažitelná. K odstranění dojde před 
použitím jiných postupů zpracování, které 
mohou vést k rozdělení nebezpečných 
součástí. Drcení se nepovažuje za 
odstranění.

Or. de

Odůvodnění

Drcení není vhodné k oddělení nebezpečných látek a k náležitému nakládání s nimi.

Pozměňovací návrh 166
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zpracování maximalizuje získávání 
strategických surovin definovaných 
v článku 3.
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Or. en

Odůvodnění

Nevhodná recyklace elektrického a elektronického odpadu vede k výrazné ztrátě strategických 
surovin. Zpracování by mělo být rozšířeno, aby umožnilo získání, a tím i zabezpečení dodávek 
těchto materiálů.

Pozměňovací návrh 167
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příloha II může být změněna, pokud jde 
o zavedení jiných technologií zpracování, 
které zajišťují přinejmenším stejnou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí. 

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.
Komise přednostně posoudí, zda je třeba 
změnit body týkající se desek tištěných 
spojů pro mobilní telefony a displejů 
z tekutých krystalů.

4. Pokud jde o zavedení jiných technologií 
zpracování, které zajišťují přinejmenším 
stejnou úroveň ochrany lidského zdraví 
a životního prostředí, přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 18a, 18b 
a 18c úpravy přílohy II. Komise 
přednostně posoudí, zda je třeba změnit 
body týkající se desek tištěných spojů pro 
mobilní telefony a displejů z tekutých 
krystalů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slaďuje dřívější tzv. „postup projednání ve výborech“ a nový 
postup na základě článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 168
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby každé zařízení 1. Členské státy zajistí, aby každé zařízení 
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nebo podnik, který provádí postupy 
zpracování, k tomu získal od příslušných 
orgánů povolení v souladu s článkem 23 
směrnice 2008/xx/ES o odpadech.

nebo podnik, který provádí postupy 
zpracování, podléhal registraci a získal 
k tomu od příslušných orgánů povolení 
v souladu s článkem 23 směrnice 
2008/xx/ES o odpadech. Transakce 
s neregistrovanými a nepovolenými 
zařízením jsou zakázány.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto článku je zajistit sběr a zpracování OEEZ oficiálními cestami. Zákaz veškerých 
transakcí s OEEZ s jakýmkoli subjektem odpadového řetězce, který nebyl uznán oficiální 
cestou, by umožnil řádné monitorování a vymáhání členskými státy.

Pozměňovací návrh 169
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. OEEZ vyvážená ze Společenství 
v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 
o přepravě odpadů a nařízením Komise 
(ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 
2007 o vývozu některých odpadů určených 
k využití, uvedených v příloze III nebo 
IIIA nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých 
zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí 
OECD o kontrole pohybů odpadů přes 
hranice se započítávají do plnění 
povinností a cílů podle článku 11 této 
směrnice pouze tehdy, pokud vývozce 
může prokázat, že zpracování bylo 
prováděno za podmínek, které jsou 
rovnocenné požadavkům této směrnice.

2. Vyvážení OEEZ ze Společenství 
v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 
o přepravě odpadů a nařízením Komise 
(ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 
2007 o vývozu některých odpadů určených 
k využití, uvedených v příloze III nebo 
IIIA nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých 
zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí 
OECD o kontrole pohybů odpadů přes 
hranice může být uskutečňováno pouze 
tehdy, pokud vývozce může prokázat, že 
získávání bylo prováděno za podmínek, 
které jsou rovnocenné požadavkům této 
směrnice, a zejména příloh II a III.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise, aby přeprava OEEZ nebyla již nadále závislá na splnění podmínek využití 
v souladu se směrnicí a aby možnost vyvážet OEEZ byla spojena pouze se splněním, podmínek 
v průběhu fáze zpracování, je krokem zpět. Využití odpadu by mělo být vždy v souladu 
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s normami stanovenými směrnicí, ať uvnitř či vně hranic Společenství.

Pozměňovací návrh 170
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy povolí přepravu jakékoli 
položky elektrického a elektronického 
zařízení určeného k opětovnému použití 
pouze tehdy, pokud bylo k tomu určenou 
fyzickou či právnickou osobou potvrzeno, 
že je tato položka v plně provozuschopném 
stavu, a pokud je tato položka v tomto 
smyslu označena.

Or. en

Odůvodnění

Velká množství OEEZ jsou přepravována do zahraničí k demontáži v děsivém stavu pod 
záminkou, že jsou položky v provozuschopném stavu a že jsou určeny pro opětovné použití. 
Požadavek, aby byly položky určené pro opětovné použití individuálně označovány jako 
položky v provozuschopném stavu, odradí od nelegální přepravy a zjednoduší stíhání 
pachatelů.

Pozměňovací návrh 171
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Musí být stanovena prováděcí pravidla 
pro odstavce 1 a 2, zejména kritéria pro 
posuzování rovnocenných podmínek. 

3. Ve snaze umožnit provádění postupů 
zpracování mimo Společenství na 
rovnocenné úrovni ochrany přijme 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 18a, 18b, 
a 18c pravidla pro odstavce 1 a 2, zejména 
kritéria pro posuzování rovnocenných 
podmínek.

Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
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doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 18 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slaďuje dřívější tzv. „postup projednání ve výborech“ a nový 
postup na základě článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.


