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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Cieľom tejto smernice je podporovať 
udržateľnú výrobu a spotrebu v prvom rade 
predchádzaním vzniku odpadu z 
elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ) a okrem toho aj opätovným 
používaním, recykláciou a inými spôsobmi 
zhodnocovania takýchto odpadov s cieľom 
znížiť množstvo odpadu na zneškodnenie 
a prispieť k efektívnemu využívaniu 
zdrojov. Jej cieľom je takisto zlepšenie 
environmentálneho správania všetkých 
subjektov zapojených do životného cyklu 
elektrických a elektronických zariadení, 
napríklad výrobcov, distribútorov 
a spotrebiteľov, a najmä tých subjektov, 
ktorí sa priamo podieľajú na zbere a 
spracovaní odpadu z elektrických a 
elektronických zariadení. Najmä rozdielne 
vnútroštátne uplatňovanie princípu 
zodpovednosti výrobcu môže viesť k 
podstatným nezrovnalostiam vo finančnom 
zaťažení hospodárskych subjektov. 
Existencia rozdielnych vnútroštátnych 
stratégií hospodárenia s OEEZ obmedzuje 
účinnosť politík recyklácie. Z tohto dôvodu 
by sa mali na úrovni Spoločenstva 
ustanoviť základné kritériá.

(7) Cieľom tejto smernice je podporovať 
udržateľnú výrobu a spotrebu v prvom rade 
predchádzaním vzniku odpadu z 
elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ) a okrem toho aj opätovným 
používaním, recykláciou a inými spôsobmi 
zhodnocovania takýchto odpadov s cieľom 
znížiť množstvo odpadu na zneškodnenie 
a prispieť k efektívnemu využívaniu 
zdrojov a zhodnocovanie strategických 
surovín. Jej cieľom je takisto zlepšenie 
environmentálneho správania všetkých 
subjektov zapojených do životného cyklu 
elektrických a elektronických zariadení, 
napríklad výrobcov, distribútorov 
a spotrebiteľov, a najmä tých subjektov, 
ktorí sa priamo podieľajú na zbere a 
spracovaní odpadu z elektrických a 
elektronických zariadení. Najmä rozdielne 
vnútroštátne uplatňovanie princípu 
zodpovednosti výrobcu môže viesť k 
podstatným nezrovnalostiam vo finančnom 
zaťažení hospodárskych subjektov. 
Existencia rozdielnych vnútroštátnych 
stratégií hospodárenia s OEEZ obmedzuje 
účinnosť politík recyklácie. Z tohto dôvodu 
by sa mali na úrovni Spoločenstva 
ustanoviť základné kritériá.

Or. en

Odôvodnenie

OEEZ predstavuje príležitosť na opätovné získanie strategických surovín, ktoré obsahujú 
elektrické a elektronické výrobky, späť do materiálových tokov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Cieľom tejto smernice je podporovať 
udržateľnú výrobu a spotrebu v prvom rade 
predchádzaním vzniku odpadu z 
elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ) a okrem toho aj opätovným 
používaním, recykláciou a inými spôsobmi 
zhodnocovania takýchto odpadov s cieľom 
znížiť množstvo odpadu na zneškodnenie 
a prispieť k efektívnemu využívaniu 
zdrojov. Jej cieľom je takisto zlepšenie 
environmentálneho správania všetkých 
subjektov zapojených do životného cyklu 
elektrických a elektronických zariadení, 
napríklad výrobcov, distribútorov 
a spotrebiteľov, a najmä tých subjektov, 
ktorí sa priamo podieľajú na zbere a 
spracovaní odpadu z elektrických a 
elektronických zariadení. Najmä rozdielne 
vnútroštátne uplatňovanie princípu 
zodpovednosti výrobcu môže viesť k 
podstatným nezrovnalostiam vo finančnom 
zaťažení hospodárskych subjektov. 
Existencia rozdielnych vnútroštátnych 
stratégií hospodárenia s OEEZ obmedzuje 
účinnosť politík recyklácie. Z tohto dôvodu 
by sa mali na úrovni Spoločenstva 
ustanoviť základné kritériá. 

(7) Cieľom tejto smernice je podporovať 
udržateľnú výrobu a spotrebu v prvom rade 
predchádzaním vzniku odpadu z 
elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ) a okrem toho aj opätovným 
používaním, recykláciou a inými spôsobmi 
zhodnocovania takýchto odpadov s cieľom 
znížiť množstvo odpadu na zneškodnenie 
a prispieť k efektívnemu využívaniu 
zdrojov. Jej cieľom je takisto zlepšenie 
environmentálneho správania všetkých 
subjektov zapojených do životného cyklu 
elektrických a elektronických zariadení, 
napríklad výrobcov, distribútorov 
a spotrebiteľov, a najmä tých subjektov, 
ktorí sa priamo podieľajú na zbere a 
spracovaní odpadu z elektrických a 
elektronických zariadení. Najmä rozdielne 
vnútroštátne uplatňovanie princípu 
zodpovednosti výrobcu môže viesť k 
podstatným nezrovnalostiam vo finančnom 
zaťažení hospodárskych subjektov. 
Existencia rozdielnych vnútroštátnych 
stratégií hospodárenia s OEEZ obmedzuje 
účinnosť politík recyklácie. Z tohto dôvodu 
by sa mali na úrovni Spoločenstva 
ustanoviť základné kritériá a mali by sa 
vypracovať harmonizované normy pre 
zber a nakladanie;

Or. en

Odôvodnenie

Harmonizované normy uľahčia zber a spracovanie a prispejú aj k lepšiemu monitorovaniu a 
predkladaniu správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
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Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Táto smernica by sa mala týkať 
všetkých elektrických a elektronických 
zariadení používaných spotrebiteľmi a 
elektrických a elektronických zariadení 
určených na profesionálne používanie. 
Táto smernica by sa mala uplatňovať bez 
toho, aby boli dotknuté právne predpisy 
Spoločenstva týkajúce sa požiadaviek na 
bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré 
chránia všetkých, ktorí sú v styku s OEEZ, 
ako aj bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
právne predpisy Spoločenstva o 
odpadovom hospodárstve, najmä smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o 
batériách a akumulátoroch a použitých 
batériách a akumulátoroch  , a právne 
predpisy Spoločenstva o dizajne výrobkov, 
najmä smernica Európskeho parlamentu a
Rady 2005/32/ES o vytvorení rámca na 
stanovenie požiadaviek na ekodizajn 
výrobkov využívajúcich energiu a o zmene 
a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a 
smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
96/57/ES a 2000/55/ES  .

(10) Táto smernica by sa mala týkať 
všetkých elektrických a elektronických 
zariadení používaných spotrebiteľmi a 
elektrických a elektronických zariadení 
určených na profesionálne používanie. 
Táto smernica by sa mala uplatňovať bez 
toho, aby boli dotknuté právne predpisy 
Spoločenstva týkajúce sa požiadaviek na 
bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré 
chránia všetkých, ktorí sú v styku s OEEZ, 
ako aj bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
právne predpisy Spoločenstva o 
odpadovom hospodárstve, najmä smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o 
batériách a akumulátoroch a použitých 
batériách a akumulátoroch  , a právne 
predpisy Spoločenstva o dizajne výrobkov, 
najmä smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/32/ES o vytvorení rámca na 
stanovenie požiadaviek na ekodizajn 
výrobkov využívajúcich energiu a o zmene 
a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a 
smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
96/57/ES a 2000/55/ES  . Z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice by mali byť 
vyňaté okrem iného veľké pevné 
priemyselné inštalácie, pretože sú natrvalo 
inštalované a prevádzkované na určitom 
mieste, ich montáž a demontáž 
vykonávajú odborníci, a preto 
predstavujú regulovaný tok odpadov. To 
isté by malo platiť pre veľké stacionárne 
priemyselné nástroje inštalované za 
účelom prevádzky na konkrétnom mieste. 
Pohyblivé strojové zariadenie 
prevádzkované výlučne profesionálnymi 
užívateľmi by tiež malo byť vyňaté, 
pretože ho tiež demontujú a likvidujú 
špecializovaní pracovníci a predstavuje 
preto regulovaný tok odpadov. 



PE439.856v01-00 6/96 AM\808628SK.doc

SK

Or. de

Odôvodnenie

Pevné inštalácie a veľké stacionárne priemyselné nástroje, pohyblivé strojové zariadenia 
prevádzkované výlučne profesionálnymi užívateľmi a fotovoltaické moduly predstavujú 
regulované toky odpadov, pri ktorých nehrozí riziko neseparovanej likvidácie alebo likvidácie 
bez spracovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
by mali byť vyňaté okrem iného 
zariadenia na všeobecné a priemyselné 
vykurovanie a vodné vykurovanie, ako aj 
produkty, ktoré sú natrvalo pripevnené k 
budovám, pretože predstavujú pevné 
inštalácie, ktoré sú prevádzkované 
nepretržite na určitom mieste, ich montáž 
a demontáž vykonávajú odborníci, a preto 
predstavujú regulovaný tok odpadov.

Or. de

Odôvodnenie

V prípade strojových zariadení, ktoré predstavujú pevne zabudované časti budov, plánujú ich 
inštaláciu špeciálne vyškolení pracovníci, natrvalo ich pripevnia na konkrétne miesto, 
vykonávajú ich údržbu počas ich celej doby prevádzky a po skončení životnosti ich zhodnotia 
a odovzdajú na recykláciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Chris Davies

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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(13) Separovaný zber je predbežnou 
podmienkou na zabezpečenie špecifického 
spracovania a recyklácie OEEZ a je 
potrebný na dosiahnutie požadovanej 
úrovne ochrany zdravia ľudí a životného 
prostredia v Spoločenstve. Spotrebitelia 
musia aktívne prispievať, aby takýto zber 
prebiehal úspešne a mali by byť v 
odovzdávaní OEEZ podporovaní. Za týmto 
účelom by sa mali vytvoriť vhodné 
zariadenia na odovzdávanie OEEZ vrátane 
verejných zberní, kde by mohli súkromné 
domácnosti odovzdať svoj odpad 
prinajmenšom bezplatne. Pri podpore 
úspešného zberu OEEZ zohrávajú 
významnú úlohu distribútori.

(13) Separovaný zber je predbežnou 
podmienkou na zabezpečenie špecifického 
spracovania a recyklácie OEEZ a je 
potrebný na dosiahnutie požadovanej 
úrovne ochrany zdravia ľudí a životného 
prostredia v Spoločenstve. Spotrebitelia 
musia aktívne prispievať, aby takýto zber 
prebiehal úspešne a mali by byť v 
odovzdávaní OEEZ podporovaní. Za týmto 
účelom by sa mali vytvoriť vhodné 
zariadenia na odovzdávanie OEEZ vrátane 
verejných zberní, kde by mohli súkromné 
domácnosti odovzdať svoj odpad 
prinajmenšom bezplatne. Pri podpore 
úspešného zberu  a spracovania OEEZ 
zohrávajú významnú úlohu distribútori, 
samosprávy a prevádzkovatelia zariadení 
na recykláciu a preto by mali podliehať 
požiadavkám tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Zdôrazňuje sa význam zabezpečiť zosúladenie všetkých subjektov, ktoré sú príslušné v oblasti 
OEEZ a zapojené do zberu a spracovania OEEZ, s týmito právnymi predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Struan Stevenson

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na dosiahnutie požadovanej úrovne 
ochrany a zosúladených 
environmentálnych cieľov Spoločenstva by 
mali členské štáty prijať príslušné 
opatrenia na minimalizáciu 
zneškodňovania OEEZ ako netriedeného 
komunálneho odpadu a dosahovať vysokú 
úroveň v separovanom zbere OEEZ. Aby 
sa zabezpečilo, že sa členské štáty budú 
usilovať vytvoriť účinné zberné systémy, 
malo by sa od nich vyžadovať, aby 

(14) Na dosiahnutie požadovanej úrovne 
ochrany a zosúladených 
environmentálnych cieľov Spoločenstva by 
mali členské štáty prijať príslušné 
opatrenia na minimalizáciu 
zneškodňovania OEEZ ako netriedeného 
komunálneho odpadu a dosahovať vysokú 
úroveň v separovanom zbere OEEZ. Aby 
sa zabezpečilo, že sa členské štáty budú 
usilovať vytvoriť účinné zberné systémy, 
malo by sa od nich vyžadovať, aby 
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dosahovali vysokú úroveň v zbere OEEZ , 
a to najmä v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozón a fluórované 
skleníkové plyny vzhľadom na ich veľký 
environmentálny vplyv a povinnosti 
uvedené v nariadení (ES) 2037/2000 
a nariadení (ES) 842/2006 . Z údajov 
zahrnutých do posúdenia vplyvu vyplýva, 
že v súčasnosti sa už separovane vyzbiera 
približne 65 % elektrických 
a elektronických zariadení uvedených na 
trh, ale viac ako polovica tohto množstva je 
potenciálne vystavená nevhodnému 
spracovaniu a nezákonnému vývozu. To 
má za následok straty cenných druhotných 
surovín a zhoršovanie kvality životného 
prostredia. Je potrebné stanoviť 
ambiciózny cieľ týkajúci sa zberu, aby 
bolo možné predísť tomuto problému.

dosahovali vysokú úroveň v zbere OEEZ, 
a to najmä v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozónovú vrstvu a fluórované 
skleníkové plyny vzhľadom na ich veľký 
environmentálny vplyv a povinnosti 
uvedené v nariadení (ES) 2037/2000 
a nariadení (ES) 842/2006. Z údajov
zahrnutých do posúdenia vplyvu vyplýva, 
že v súčasnosti sa už separovane vyzbiera 
približne 65 % elektrických 
a elektronických zariadení uvedených na 
trh, ale viac ako polovica tohto množstva je 
potenciálne vystavená nevhodnému 
spracovaniu a nezákonnému vývozu. To 
má za následok straty cenných druhotných 
surovín a zhoršovanie kvality životného 
prostredia. Je potrebné stanoviť 
ambiciózny cieľ týkajúci sa zberu, aby 
bolo možné predísť tomuto problému. Je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby systémy na 
zosúladenie poskytovali náležitú a trvalú 
kompenzáciu príslušným miestnym a 
regionálnym orgánom za akúkoľvek 
finančnú alebo správnu záťaž, ktorá sa 
bude vyžadovať s cieľom priebežne 
vykonávať túto smernicu, namiesto toho, 
aby sa im poskytla akákoľvek paušálna 
suma na začiatku procesu vykonávania.

Or. en

Odôvodnenie

Miestne a regionálne orgány sú v mnohých členských štátoch zodpovedné za zabezpečenie 
zberu OEEZ. Súčasťou schém na zosúladenie preto musí byť náležitá kompenzácia počas 
vykonávania smernice a nielen jednorazová alebo príležitostná kompenzácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Chris Davies

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na dosiahnutie požadovanej úrovne (14) Na dosiahnutie požadovanej úrovne 
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ochrany a zosúladených 
environmentálnych cieľov Spoločenstva by 
mali členské štáty prijať príslušné 
opatrenia na minimalizáciu 
zneškodňovania OEEZ ako netriedeného
komunálneho odpadu a dosahovať vysokú 
úroveň v separovanom zbere OEEZ. Aby 
sa zabezpečilo, že sa členské štáty budú 
usilovať vytvoriť účinné zberné systémy, 
malo by sa od nich vyžadovať, aby 
dosahovali vysokú úroveň v zbere OEEZ , 
a to najmä v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozón a fluórované 
skleníkové plyny vzhľadom na ich veľký 
environmentálny vplyv a povinnosti 
uvedené v nariadení (ES) 2037/2000 
a nariadení (ES) 842/2006 . Z údajov 
zahrnutých do posúdenia vplyvu vyplýva, 
že v súčasnosti sa už separovane vyzbiera 
približne 65 % elektrických 
a elektronických zariadení uvedených na 
trh, ale viac ako polovica tohto množstva je 
potenciálne vystavená nevhodnému 
spracovaniu a nezákonnému vývozu. To 
má za následok straty cenných druhotných 
surovín a zhoršovanie kvality životného 
prostredia. Je potrebné stanoviť 
ambiciózny cieľ týkajúci sa zberu, aby 
bolo možné predísť tomuto problému.

ochrany a zosúladených 
environmentálnych cieľov Spoločenstva by 
mali členské štáty prijať príslušné 
opatrenia na minimalizáciu 
zneškodňovania OEEZ ako netriedeného 
komunálneho odpadu a dosahovať vysokú 
úroveň v separovanom zbere OEEZ. Aby 
sa zabezpečilo, že sa členské štáty budú 
usilovať vytvoriť účinné zberné systémy, 
malo by sa od nich vyžadovať, aby 
dosahovali vysokú úroveň v zbere OEEZ, 
a to najmä v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozónovú vrstvu a fluórované 
skleníkové plyny vzhľadom na ich veľký 
environmentálny vplyv a povinnosti 
uvedené v nariadení (ES) 2037/2000 
a nariadení (ES) 842/2006. Z údajov 
zahrnutých do posúdenia vplyvu vyplýva, 
že v súčasnosti sa už separovane vyzbiera 
približne 65 % elektrických 
a elektronických zariadení uvedených na 
trh, ale viac ako polovica tohto množstva je 
potenciálne vystavená nevhodnému 
spracovaniu a nezákonnému vývozu alebo 
sa spracúva vhodným spôsobom, ale 
spracované množstvá sa neoznámili. To 
má za následok straty cenných druhotných 
surovín, zhoršovanie kvality životného 
prostredia a poskytovanie nepresných 
údajov. Aby bolo možné predísť tomuto 
problému je potrebné stanoviť ambiciózny 
cieľ týkajúci sa zberu, prinútiť všetkých 
aktérov, ktorí vykonávajú zber OEEZ, aby 
zabezpečili ich spracovanie ekologicky 
šetrným spôsobom a požadovať od nich, 
aby informovali o množstvách OEEZ, 
ktoré sa vyzbierali, s ktorými sa nakladalo 
a ktoré boli spracované. Je nesmierne 
dôležité, aby členské štáty zabezpečili 
účinné vykonávanie smernice, najmä 
pokiaľ ide o kontrolu použitých 
elektrických a elektronických zariadení, 
ktoré sa prepravujú z EÚ.

Or. en
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Odôvodnenie

Znenie, ktoré sa dopĺňa k návrhu spravodajcu, zdôrazňuje význam zberu údajov, účinného 
vykonávania smernice a začlenenia aktérov, ktorí vykonávajú zber a spracovanie OEEZ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Zhodnocovanie, príprava na opätovné 
použitie a recyklácia zariadení sa môžu 
zohľadniť ako ciele uvedené v článku 7 
tejto smernice len v prípade, ak je toto 
zhodnocovanie alebo príprava na opätovné 
použitie alebo recyklácia v súlade s inými 
európskymi právnymi predpismi 
a právnymi predpismi členských štátov 
platnými pre zariadenia.

(17) Zhodnocovanie, príprava na opätovné 
použitie a recyklácia zariadení sa môžu 
zohľadniť ako ciele uvedené v článku 7 
tejto smernice len v prípade, ak je toto 
zhodnocovanie alebo príprava na opätovné 
použitie alebo recyklácia v súlade s inými 
európskymi právnymi predpismi 
a právnymi predpismi členských štátov 
platnými pre zariadenia. Zabezpečenie 
riadneho zhodnotenia a príprava 
opätovného použitia a recyklácie 
zariadenia bude mať význam pre riadne 
nakladanie so zdrojmi a povedie k 
optimalizácii dodávok zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto procesy sú dôležitými spôsobmi zhodnocovania zdrojov a je nevyhnutné, aby sa 
uskutočňovali riadnym spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Esther de Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Užívatelia elektrických a 
elektronických zariadení zo súkromných 
domácností by mali mať možnosť 
prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. 

(19) Užívatelia elektrických a 
elektronických zariadení zo súkromných 
domácností by mali mať možnosť 
prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. 
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Výrobcovia by mali financovať aspoň
zber , ako aj spracovanie, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie OEEZ. Členské štáty by 
mali podnecovať výrobcov, aby za zber 
OEEZ prevzali plnú zodpovednosť, a to 
najmä financovaním zberu OEEZ aj zo 
súkromných domácností v rámci celého 
odpadového reťazca, s cieľom zabrániť 
tomu, aby bol separovane vyzbieraný 
OEEZ vystavený suboptimálnemu 
spracovaniu a nezákonnému vývozu, 
vytvoriť rovnaké podmienky 
prostredníctvom harmonizácie 
financovania zo strany výrobcov v rámci 
EÚ a presunúť platby za zber tohto 
odpadu z daňových poplatníkov na 
spotrebiteľov EEZ v súlade s princípom 
„znečisťovateľ platí“. Aby mala koncepcia 
zodpovednosti výrobcu čo najlepší účinok, 
mal by byť každý výrobca zodpovedný za 
financovanie hospodárenia s odpadmi, 
ktoré vznikajú z jeho vlastných výrobkov. 
Výrobca by mal zvoliť, či si túto svoju 
povinnosť splní individuálne, alebo sa 
zapojí do kolektívneho systému. Každý 
výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh 
poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, 
že sa náklady na hospodárenie s OEEZ z 
„opustených“ výrobkov neprenesú na 
spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. 
Zodpovednosť za financovanie 
hospodárenia s historickými odpadmi by sa 
mala rozdeliť medzi všetkých  existujúcich 
výrobcov v kolektívnych finančných 
systémoch, do ktorých v prípade výskytu 
nákladov proporcionálne prispievajú všetci 
výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne 
finančné systémy by nemali spôsobiť 
vylúčenie výrobcov vyrábajúcich 
špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky 
sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a 
nových účastníkov na trhu. 

Výrobcovia by preto mali prostredníctvom 
celého odpadového reťazca v rátane 
distribútorov financovať odber zo zberných 
zariadení, ako aj spracovanie, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie OEEZ. S 
cieľom zabrániť tomu, aby bol separovane 
vyzbieraný OEEZ vystavený 
suboptimálnemu spracovaniu 
a nezákonnému vývozu, by členské štáty 
mali podnecovať všetky zúčastnené 
strany, ktoré nakladajú s OEEZ, aby 
prispievali k plneniu cieľov tejto 
smernice. Aby sa platby za zber tohto 
odpadu presunuli z daňových poplatníkov 
na spotrebiteľov EEZ v súlade s princípom 
„znečisťovateľ platí“, by členské štáty mali 
podnecovať výrobcov, aby spracúvali 
všetok vyzbieraný OEEZ. S cieľom 
napomáhať riadne spracovanie sú 
spotrebitelia zodpovední za zabezpečenie, 
aby sa EEZ odovzdali do zberných 
zariadení po skončení ich životnosti. Aby 
mala koncepcia zodpovednosti výrobcu čo 
najlepší účinok, mal by byť každý výrobca 
zodpovedný za financovanie hospodárenia 
s odpadmi, ktoré vznikajú z jeho vlastných 
výrobkov. Výrobca by mal zvoliť, či si túto 
svoju povinnosť splní individuálne, alebo 
sa zapojí do kolektívneho systému. Každý 
výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh 
poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, 
že sa náklady na hospodárenie s OEEZ z 
„opustených“ výrobkov neprenesú na 
spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. 
Zodpovednosť za financovanie 
hospodárenia s historickými odpadmi by sa 
mala rozdeliť medzi všetkých  existujúcich 
výrobcov v kolektívnych finančných 
systémoch, do ktorých v prípade výskytu 
nákladov proporcionálne prispievajú všetci 
výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne 
finančné systémy by nemali spôsobiť 
vylúčenie výrobcov vyrábajúcich 
špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky 
sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a 
nových účastníkov na trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Chris Davies

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Užívatelia elektrických a 
elektronických zariadení zo súkromných 
domácností by mali mať možnosť 
prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. 
Výrobcovia by mali financovať aspoň zber
, ako aj spracovanie, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie OEEZ. Členské štáty by 
mali podnecovať výrobcov, aby za zber 
OEEZ prevzali plnú zodpovednosť, a to 
najmä financovaním zberu OEEZ aj zo 
súkromných domácností v rámci celého 
odpadového reťazca, s cieľom zabrániť 
tomu, aby bol separovane vyzbieraný 
OEEZ vystavený suboptimálnemu 
spracovaniu a nezákonnému vývozu, 
vytvoriť rovnaké podmienky 
prostredníctvom harmonizácie 
financovania zo strany výrobcov v rámci 
EÚ a presunúť platby za zber tohto odpadu 
z daňových poplatníkov na spotrebiteľov 
EEZ v súlade s princípom „znečisťovateľ 
platí“. Aby mala koncepcia zodpovednosti 
výrobcu čo najlepší účinok, mal by byť 
každý výrobca zodpovedný za 
financovanie hospodárenia s odpadmi, 
ktoré vznikajú z jeho vlastných výrobkov. 
Výrobca by mal zvoliť, či si túto svoju 
povinnosť splní individuálne, alebo sa 
zapojí do kolektívneho systému. Každý 
výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh 
poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, 
že sa náklady na hospodárenie s OEEZ z 
„opustených“ výrobkov neprenesú na 
spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. 
Zodpovednosť za financovanie 
hospodárenia s historickými odpadmi by sa 
mala rozdeliť medzi všetkých  existujúcich 
výrobcov v kolektívnych finančných 

(19) Užívatelia elektrických a 
elektronických zariadení zo súkromných 
domácností by mali mať možnosť 
prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. 
Výrobcovia by mali financovať aspoň
odber zo zberných zariadení, ako aj 
spracovanie, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie OEEZ. Členské štáty by 
mali podnecovať výrobcov, aby za zber 
OEEZ prevzali plnú zodpovednosť, a to 
najmä financovaním zberu OEEZ aj zo 
súkromných domácností v rámci celého 
odpadového reťazca, s cieľom zabrániť 
tomu, aby bol separovane vyzbieraný 
OEEZ vystavený suboptimálnemu 
spracovaniu a nezákonnému vývozu, 
vytvoriť rovnaké podmienky 
prostredníctvom harmonizácie 
financovania zo strany výrobcov v rámci 
EÚ a presunúť platby za zber tohto odpadu 
z daňových poplatníkov na spotrebiteľov 
EEZ v súlade s princípom „znečisťovateľ 
platí“. Aby mala koncepcia zodpovednosti 
výrobcu čo najlepší účinok, mal by byť 
každý výrobca zodpovedný za 
financovanie hospodárenia s odpadmi, 
ktoré vznikajú z jeho vlastných výrobkov. 
Výrobca by mal zvoliť, či si túto svoju 
povinnosť splní individuálne, alebo sa 
zapojí do kolektívneho systému. Každý 
výrobca alebo tretia strana, s ktorou sa 
uzatvorila zmluva, aby konala v mene 
výrobcu, by mal/mala pri uvedení výrobku 
na trh poskytnúť finančnú záruku ako 
prevenciu, že sa náklady na hospodárenie s 
OEEZ z opustených výrobkov neprenesú 
na spoločnosť alebo na ostatných 
výrobcov. Zodpovednosť za financovanie 
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systémoch, do ktorých v prípade výskytu 
nákladov proporcionálne prispievajú všetci 
výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne 
finančné systémy by nemali spôsobiť 
vylúčenie výrobcov vyrábajúcich 
špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky 
sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a 
nových účastníkov na trhu.

hospodárenia s historickými odpadmi by sa 
mala rozdeliť medzi všetkých  existujúcich 
výrobcov v kolektívnych finančných 
systémoch, do ktorých v prípade výskytu 
nákladov proporcionálne prispievajú všetci 
výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne 
finančné systémy by nemali spôsobiť 
vylúčenie výrobcov vyrábajúcich 
špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky 
sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a 
nových účastníkov na trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Upravuje nesúlad v interpretácii tejto smernice minoritou členských štátov, a najmä 
Spojeným kráľovstvom, ktorý zabraňuje výrobcom, aby mohli prevziať plnú zodpovednosť za 
nakladanie so svojim OEEZ a zabezpečiť, že sa bude uskutočňovať účinným a hospodárnym 
spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Chris Davies

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Užívatelia elektrických a 
elektronických zariadení zo súkromných 
domácností by mali mať možnosť 
prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. 
Výrobcovia by mali financovať aspoň
zber , ako aj spracovanie, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie OEEZ. Členské štáty by 
mali podnecovať výrobcov, aby za zber 
OEEZ prevzali plnú zodpovednosť, a to 
najmä financovaním zberu OEEZ aj zo 
súkromných domácností v rámci celého 
odpadového reťazca, s cieľom zabrániť 
tomu, aby bol separovane vyzbieraný 
OEEZ vystavený suboptimálnemu 
spracovaniu a nezákonnému vývozu, 
vytvoriť rovnaké podmienky 
prostredníctvom harmonizácie 

(19) Užívatelia elektrických a 
elektronických zariadení zo súkromných 
domácností by mali mať možnosť 
prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. 
Výrobcovia by mali financovať odber zo 
zberných zariadení, ako aj spracovanie, 
zhodnocovanie zneškodňovanie OEEZ. S
cieľom zabrániť tomu, aby bol separovane 
vyzbieraný OEEZ vystavený 
suboptimálnemu spracovaniu 
a nezákonnému vývozu, by členské štáty 
mali podnecovať všetky zúčastnené 
strany, ktoré nakladajú s OEEZ, aby 
prispievali k plneniu cieľov tejto 
smernice. Všetok OEEZ, ktorý vyzbierali 
všetky zúčastnené strany, by sa mal 
počítať a zaznamenávať. Aby sa platby za 
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financovania zo strany výrobcov v rámci 
EÚ a presunúť platby za zber tohto 
odpadu z daňových poplatníkov na 
spotrebiteľov EEZ v súlade s princípom 
„znečisťovateľ platí“. Aby mala koncepcia 
zodpovednosti výrobcu čo najlepší účinok, 
mal by byť každý výrobca zodpovedný za 
financovanie hospodárenia s odpadmi, 
ktoré vznikajú z jeho vlastných výrobkov. 
Výrobca by mal zvoliť, či si túto svoju 
povinnosť splní individuálne, alebo sa 
zapojí do kolektívneho systému. Každý 
výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh 
poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, 
že sa náklady na hospodárenie s OEEZ z 
„opustených“ výrobkov neprenesú na 
spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. 
Zodpovednosť za financovanie 
hospodárenia s historickými odpadmi by sa 
mala rozdeliť medzi všetkých  existujúcich 
výrobcov v kolektívnych finančných 
systémoch, do ktorých v prípade výskytu 
nákladov proporcionálne prispievajú všetci 
výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne 
finančné systémy by nemali spôsobiť 
vylúčenie výrobcov vyrábajúcich 
špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky 
sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a 
nových účastníkov na trhu.

zber tohto odpadu presunuli z daňových 
poplatníkov na spotrebiteľov EEZ v súlade 
s princípom „znečisťovateľ platí“, by 
členské štáty mali podnecovať výrobcov, 
aby spracúvali všetok vyzbieraný OEEZ, 
ktorý im bezplatne odovzdávajú subjekty, 
ktoré vykonávajú zber OEEZ. Ak sa 
hospodárske subjekty rozhodnú 
neodovzdávať bezplatne OEEZ a 
spracúvať OEEZ bez predchádzajúceho 
súhlasu výrobcu alebo organizácie 
združujúcej výrobcov na základe princípu 
zodpovednosti a pokiaľ po zbere, preprave 
alebo spracovaní vznikajú čisté náklady 
alebo čisté pasíva, výrobcovia nemajú 
povinnosť financovať akékoľvek náklady 
spojené s týmto OEEZ. Spotrebitelia nesú 
zodpovednosť za to, že elektrické 
a elektronické zariadenia sa po skončení 
ich životnosti prinesú do zberných 
zariadení, aby sa tak umožnilo ich riadne 
spracovanie. Aby mala koncepcia 
zodpovednosti výrobcu čo najlepší účinok, 
mal by byť každý výrobca zodpovedný za 
financovanie hospodárenia s odpadmi, 
ktoré vznikajú z jeho vlastných výrobkov. 
Výrobca by mal zvoliť, či si túto svoju 
povinnosť splní individuálne, alebo sa 
zapojí do kolektívneho systému. Každý 
výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh 
poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, 
že sa náklady na hospodárenie s OEEZ z 
„opustených“ výrobkov neprenesú na 
spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. 
Zodpovednosť za financovanie 
hospodárenia s historickými odpadmi by sa 
mala rozdeliť medzi všetkých  existujúcich 
výrobcov v kolektívnych finančných 
systémoch, do ktorých v prípade výskytu 
nákladov proporcionálne prispievajú všetci 
výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne 
finančné systémy by nemali spôsobiť 
vylúčenie výrobcov vyrábajúcich 
špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky 
sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a 
nových účastníkov na trhu.

Or. en
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Odôvodnenie

Dopĺňa návrh spravodajcu a upravuje nesúlad v interpretácii tejto smernice minoritou 
členských štátov, a najmä Spojeným kráľovstvom, ktorý zabraňuje výrobcom, aby mohli 
prevziať plnú zodpovednosť za nakladanie so svojim OEEZ alebo zabezpečiť, že sa bude 
uskutočňovať účinným a hospodárnym spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Struan Stevenson

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Užívatelia elektrických a 
elektronických zariadení zo súkromných 
domácností by mali mať možnosť 
prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. 
Výrobcovia by mali financovať 
aspoň zber, ako aj spracovanie, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie OEEZ. 
Členské štáty by mali podnecovať 
výrobcov, aby za zber OEEZ prevzali plnú 
zodpovednosť, a to najmä financovaním 
zberu OEEZ aj zo súkromných domácností 
v rámci celého odpadového reťazca, s 
cieľom zabrániť tomu, aby bol separovane 
vyzbieraný OEEZ vystavený 
suboptimálnemu spracovaniu 
a nezákonnému vývozu, vytvoriť rovnaké 
podmienky prostredníctvom harmonizácie 
financovania zo strany výrobcov v rámci 
EÚ a presunúť platby za zber tohto odpadu 
z daňových poplatníkov na spotrebiteľov 
EEZ v súlade s princípom „znečisťovateľ 
platí“. Aby mala koncepcia zodpovednosti 
výrobcu čo najlepší účinok, mal by byť 
každý výrobca zodpovedný za 
financovanie hospodárenia s odpadmi, 
ktoré vznikajú z jeho vlastných výrobkov. 
Výrobca by mal zvoliť, či si túto svoju 
povinnosť splní individuálne, alebo sa 
zapojí do kolektívneho systému. Každý 
výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh 
poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, 

(19) Užívatelia elektrických a 
elektronických zariadení zo súkromných 
domácností by mali mať možnosť 
prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. 
Výrobcovia by preto mali financovať 
odber zo zberných zariadení, ako aj 
spracovanie, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie OEEZ. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby výrobcovia prevzali
za zber OEEZ plnú zodpovednosť, a to 
najmä financovaním zberu OEEZ aj zo 
súkromných domácností v rámci celého 
odpadového reťazca, s cieľom zabrániť 
tomu, aby bol separovane vyzbieraný 
OEEZ vystavený suboptimálnemu 
spracovaniu a nezákonnému vývozu, 
vytvoriť rovnaké podmienky 
prostredníctvom harmonizácie 
financovania zo strany výrobcov v rámci 
EÚ a presunúť platby za zber tohto odpadu 
z daňových poplatníkov na spotrebiteľov 
EEZ v súlade s princípom „znečisťovateľ 
platí“. Aby mala koncepcia zodpovednosti 
výrobcu čo najlepší účinok, mal by byť 
každý výrobca zodpovedný za 
financovanie hospodárenia s odpadmi, 
ktoré vznikajú z jeho vlastných výrobkov. 
Výrobca by mal zvoliť, či si túto svoju 
povinnosť splní individuálne, alebo sa 
zapojí do kolektívneho systému. Každý 
výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh 
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že sa náklady na hospodárenie s OEEZ z 
„opustených“ výrobkov neprenesú na 
spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. 
Zodpovednosť za financovanie 
hospodárenia s historickými odpadmi by sa 
mala rozdeliť medzi všetkých  existujúcich 
výrobcov v kolektívnych finančných 
systémoch, do ktorých v prípade výskytu 
nákladov proporcionálne prispievajú všetci 
výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne 
finančné systémy by nemali spôsobiť 
vylúčenie výrobcov vyrábajúcich 
špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky 
sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a 
nových účastníkov na trhu.

poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, 
že sa náklady na hospodárenie s OEEZ z 
„opustených“ výrobkov neprenesú na 
spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. 
Zodpovednosť za financovanie 
hospodárenia s historickými odpadmi by sa 
mala rozdeliť medzi všetkých  existujúcich 
výrobcov v kolektívnych finančných 
systémoch, do ktorých v prípade výskytu 
nákladov proporcionálne prispievajú všetci 
výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne 
finančné systémy by nemali spôsobiť 
vylúčenie výrobcov vyrábajúcich 
špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky 
sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a 
nových účastníkov na trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia by mali začať znášať finančnú zodpovednosť v okamihu, keď spotrebiteľ vyradí 
elektronický výrobok, k čomu vo všeobecnosti dochádza v domácnostiach. Z uvedených 
dôvodov a z dôvodu optimálneho nakladania s OEEZ by sa touto smernicou malo zabrániť, 
aby sa umožnili rozdiely v miere zodpovednosti, ktorú budú znášať výrobcovia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Michail Tremopoulos

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) O používaní nanomateriálov v EEZ 
a rizikách, ktoré sa s ním spájajú,  
neexistujú dostatočné informácie.
Dochádza tým k ohrozovaniu riadneho 
spracovania OEEZ, ktorý obsahuje 
nanomateriály. Výrobcovia by mali 
poskytovať spracovateľským zariadeniam 
náležité informácie o používaní 
nanomateriálov vo svojich výrobkoch s 
cieľom umožniť ich riadne spracovanie.

Or. en
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Odôvodnenie

V článku 15 smernice o OEEZ sa uvádza, že výrobcovia poskytujú spracovateľským 
zariadeniam informácie o rôznych  súčiastkach a materiáloch, ktoré sa nachádzajú v EEZ, 
ako aj o umiestnení nebezpečných látok a prípravkov v EEZ. To isté by malo platiť pre 
nanomateriály v EEZ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Prispôsobenie určitých ustanovení 
smernice vedeckému a technickému 
pokroku, selektívne spracovanie 
materiálov a súčiastok OEEZ, technické 
požiadavky na zber,  skladovanie a 
spracovanie OEEZ a symbol pre 
označenie EEZ by mali byť v rámci 
postupu výboru zabezpečené Komisiou.

(26) Podľa článku 291 TFEÚ sa pravidlá 
a všeobecné zásady kontrolného 
mechanizmu, ktorým členské štáty 
uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním 
vykonávacích právomocí Komisie, 
ustanovia vopred v nariadení, ktoré sa 
prijme v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom. Do prijatia tohto nového 
nariadenia a z dôvodu potreby prijať a 
vykonávať túto smernicu čo najskôr, by 
sa kontrola členskými štátmi mala 
uskutočňovať v súlade s ustanoveniami 
rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa stanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu, pokiaľ sú tieto 
ustanovenia v súlade so zmenenými a 
doplnenými zmluvami. Odkazy na tieto 
ustanovenia by sa napriek tomu mali 
nahradiť odkazmi na pravidlá a zásady 
stanovené v novom nariadení hneď po 
nadobudnutí účinnosti uvedeného 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa prispôsobuje starý tzv. komitologický postup na nový postup podľa článku 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Chris Davies

Návrh smernice
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) Aby sa odstránili prekážky, ktoré 
v súčasnosti bránia fungovaniu 
vnútorného trhu, malo by sa znížiť 
administratívne zaťaženie, a to tak, že 
registrácia a predkladanie správ sa 
zjednotia a zabráni sa opakovanému 
vyberaniu poplatkov za viacnásobné 
registrácie v jednotlivých členských 
štátoch. Predovšetkým by sa na uvádzanie 
EEZ na trh už nemala vyžadovať 
podmienka právneho sídla v každom 
členskom štáte, ale malo by postačovať 
vymenovanie splnomocneného zástupcu. 
S cieľom praktického vykonávania týchto 
právnych predpisov musia mať členské 
štáty možnosť identifikovať výrobcu 
zodpovedného za výrobok a spätne 
sledovať dodávateľský reťazec od 
koncového distribútora. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby distribútor, ktorý 
sprístupňuje zariadenie po prvý krát na 
vnútroštátnom území z krajiny v rámci 
Spoločenstva (obchodovanie v rámci 
Spoločenstva), uzatvoril dohodu s 
výrobcom alebo zabezpečil registráciu a 
financovanie nakladania s OEEZ, ktorý 
vzniká z tohto zariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Nový text, ktorým sa dopĺňa návrh spravodajcu. Cieľom je podporiť harmonizáciu registrácie 
a predkladania správ, ako aj podporiť interoperabilitu národných registrov s cieľom posilniť 
vnútorný trh a zakročiť proti zneužívateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
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Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Opatrenia potrebné na vykonávanie 
tejto smernice by sa mali prijať v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na  Komisiu. Komisia by
mala byť splnomocnená na 
prispôsobovanie príloh a prijímanie
pravidiel monitorovania súladu. Keďže 
tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť 
a ich cieľom je zmeniť a doplniť 
nepodstatné prvky smernice 2002/96/ES, 
okrem iného aj jej doplnením, mali by byť 
prijaté v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou, ustanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

(27) Aby sa ustanovenia tejto smernice 
mohli prispôsobiť vedeckému 
a technickému pokroku a aby sa mohli 
prijímať ďalšie potrebné opatrenia by 
Komisia mala byť splnomocnená na 
prijímanie delegovaných aktov v súlade s 
článkom 290 v súvislosti s 
prispôsobovaním príloh a prijímaním
pravidiel monitorovania súladu.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa prispôsobuje starý tzv. komitologický postup na nový postup podľa článku 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V smernici sa ustanovujú opatrenia na 
ochranu životného prostredia a zdravia ľudí 
predchádzaním alebo znižovaním 
nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu 
a hospodárenia s odpadom z elektrických 
a elektronických zariadení a znižovaním 
celkových vplyvov využívania zdrojov 
a zefektívňovaním takéhoto využitia.

V smernici sa ustanovujú opatrenia na 
ochranu životného prostredia a zdravia ľudí 
predchádzaním alebo znižovaním 
nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu 
a hospodárenia s odpadom z elektrických 
a elektronických zariadení a znižovaním 
celkových vplyvov využívania zdrojov 
a zefektívňovaním takéhoto využitia v 
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súlade s článkami 1 a 4 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade1. Prispieva to k udržateľnej 
produkcii a zhodnocovaniu tým, že sa od 
všetkých subjektov zapojených do 
životného cyklu výrobku vyžaduje, aby 
sprísnili svoje environmentálne normy.
1Ú. v. EÚ L 312 z 22.11.2008, s. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Komisia v tomto článku vypustila odkaz na zásady smernice o odpade, v ktorých sa okrem 
iného ustanovuje ekologická päťstupňová hierarchia odpadu, a namiesto toho ich začlenila 
do odôvodnenia 7.
Smernica o OEEZ z roku 2003 ustanovuje prostredníctvom komplexného prístupu 
zameraného na životný cyklus environmentálne normy týkajúce sa všetkých subjektov, ktoré 
sa zaoberajú EEZ alebo OEEZ. Ide o prvok právnych predpisov, ktorý by sa mal zachovať, a z 
tohto dôvodu by nemal byť vyňatý z článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V smernici sa ustanovujú opatrenia na 
ochranu životného prostredia a zdravia ľudí 
predchádzaním alebo znižovaním 
nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu 
a hospodárenia s odpadom z elektrických 
a elektronických zariadení a znižovaním 
celkových vplyvov využívania zdrojov 
a zefektívňovaním takéhoto využitia.

V smernici sa ustanovujú opatrenia na 
ochranu životného prostredia a zdravia ľudí 
predchádzaním alebo znižovaním 
nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu 
a hospodárenia s odpadom z elektrických 
a elektronických zariadení a znižovaním 
celkových vplyvov využívania zdrojov 
a zefektívňovaním takéhoto využitia v 
súlade s článkami 1 a 4 smernice 
2008/98/ES. Tiaž sa tým prispieva k 
udržateľnej spotrebe a výrobe 
prostredníctvom zvyšovania 
environmentálnych noriem všetkých 
subjektov zapojených do životného cyklu 
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elektrických a elektronických zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia presunula odkaz na zásady, ktoré sú súčasťou rámcovej smernice o odpade (cieľ 
predchádzania vzniku odpadu a hierarchiu odpadu, v rámci ktorej sa zavádza prioritné 
poradie medzi možnosťami odpadového hospodárstva podľa ich jednotlivých 
environmentálnych prínosov), do odôvodnenia 7. Keďže v pôvodnej smernici o OEEZ sa 
kládol dôraz na zlepšovanie výsledkov v oblasti životného prostredia všetkých subjektov, ktoré 
sa zaoberajú EEZ alebo OEEZ, na základe prístupu zameraného na životný cyklus, odkaz na 
tieto prvky by sa mal explicitne zachovať a z tohto dôvodu by sa mali explicitne uviesť aspekty 
týkajúce sa predchádzania vzniku odpadu, ktoré sú súčasťou pôvodnej smernice. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V smernici sa ustanovujú opatrenia na 
ochranu životného prostredia a zdravia ľudí 
predchádzaním alebo znižovaním 
nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu 
a hospodárenia s odpadom z elektrických 
a elektronických zariadení a znižovaním 
celkových vplyvov využívania zdrojov 
a zefektívňovaním takéhoto využitia.

V smernici sa ustanovujú opatrenia na 
ochranu životného prostredia a zdravia ľudí 
predchádzaním alebo znižovaním 
nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu 
a hospodárenia s odpadom z elektrických 
a elektronických zariadení a znižovaním 
celkových negatívnych vplyvov 
využívania zdrojov a zefektívňovaním 
takéhoto využitia.

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa znížili a odstránili negatívne vplyvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Oreste Rossi

Návrh smernice
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Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa uplatňuje na elektrické 
a elektronické zaradenia, ktoré spadajú do 
kategórií uvedených v prílohe I k smernici
20xx/xx/ES (smernica o ONL).

1. Táto smernica sa uplatňuje na elektrické 
a elektronické zaradenia, ktoré spadajú do 
kategórií uvedených v prílohe I .A k tejto 
smernici, a na OEEZ, ktorý vzniká 
prostredníctvom týchto zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti smernice o OEEZ by sa mal jasne vymedziť v samotnej smernici o OEEZ 
bez krížových odkazov na niektoré ustanovenia ONL, aby sa tak zabránilo právnej neistote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines,

Návrh smernice
Článok 2 - odsek 3 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zariadenia osobitne navrhnuté ako 
súčasť iného typu zariadenia, ktoré nepatrí 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, 
a môžu plniť svoju funkciu len v prípade, 
ak sú súčasťou takéhoto zariadenia;

b) zariadenia, ktoré sú osobitne navrhnuté 
ako súčasť iného typu zariadenia 
nespadajúceho do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, ako napríklad časť hotového 
výrobku, ktorá nespadajú do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, alebo časť 
pevnej inštalácie, a ktoré môžu plniť svoju 
funkciu len v prípade, ak sú súčasťou 
takéhoto zariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Výrobky obchodovania medzi podnikmi (Business-to Business products – B2B), ktoré sa 
používajú v rámci profesionálnych vzťahov, by nemali spadať do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice z týchto dôvodov: po prvé, z prípravných štúdií Komisie vyplýva, že ich 
environmentálny vplyv nebol vyhodnotený ako významný, a po druhé, tento druh zariadení 
nekončí v tokoch komunálneho odpadu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zariadenia osobitne navrhnuté ako 
súčasť iného typu zariadenia, ktoré nepatrí 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, 
a môžu plniť svoju funkciu len v prípade, 
ak sú súčasťou takéhoto zariadenia;

b) zariadenia, ktoré sú osobitne navrhnuté 
ako súčasť iného typu zariadenia 
nespadajúceho do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, ako napríklad časť hotového 
výrobku, ktorá nespadajú do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, alebo časť 
pevnej inštalácie, a ktoré môžu plniť svoju 
funkciu len v prípade, ak sú súčasťou 
takéhoto zariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Výrobky obchodovania medzi podnikmi (Business-to Business products – B2B), ktoré sa 
používajú v rámci profesionálnych vzťahov, by nemali spadať do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice z týchto dôvodov: po prvé, z prípravných štúdií Komisie vyplýva, že ich 
environmentálny vplyv nebol vyhodnotený ako významný, a po druhé, tento druh zariadení 
nekončí v tokoch komunálneho odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zariadenia osobitne navrhnuté ako 
súčasť iného typu zariadenia, ktoré nepatrí 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice,
a môžu plniť svoju funkciu len v prípade, 
ak sú súčasťou takéhoto zariadenia; 

b) zariadenia, ktoré sú osobitne navrhnuté 
ako súčasť iného typu zariadenia 
nespadajúceho do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice a ktoré môžu plniť svoju funkciu 
len v prípade, ak sú súčasťou takéhoto 
zariadenia, a z tohto dôvodu nie sú 
hotovým výrobkom;

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom smernice je zabezpečiť riadny zber a likvidáciu OEEZ. Pevné inštalácie montujú 
a demontujú špecializovaní pracovníci. Predstavujú preto samostatný tok odpadu, ktorý už je 
vyriešený. Tento druh zariadení nekončí v tokoch komunálneho odpadu.
Táto smernica by sa nemala uplatňovať na dopravné zariadenia, ani na osoby a tovar. Tieto 
produkty sú vyňaté zo smernice o ekodizajne. Okrem toho smernica o vozidlách po dobe 
životnosti zodpovedá smernici o OEEZ a smernici o ONL, ale uplatňuje sa iba na vozidlá, čo 
by mohlo spôsobiť právnu duplicitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 - písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) pevné inštalácie;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom smernice je zabezpečiť riadny zber a likvidáciu OEEZ. Pevné inštalácie montujú 
a demontujú špecializovaní pracovníci. Predstavujú preto samostatný tok odpadu, ktorý už je 
vyriešený . Tento druh zariadení nekončí v tokoch komunálneho odpadu.
Táto smernica by sa nemala uplatňovať na dopravné zariadenia, ani na osoby a tovar. Tieto 
produkty sú vyňaté zo smernice o ekodizajne. Okrem toho smernica o vozidlách po dobe 
životnosti zodpovedá smernici o OEEZ a smernici o ONL, ale uplatňuje sa iba na vozidlá, čo 
by mohlo spôsobiť právnu duplicitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 - písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) osobné a nákladné dopravné 
prostriedky;

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom smernice je zabezpečiť riadny zber a likvidáciu OEEZ. Pevné inštalácie montujú 
a demontujú špecializovaní pracovníci. Predstavujú preto samostatný tok odpadu, ktorý už je 
vyriešený . Tento druh zariadení nekončí v tokoch komunálneho odpadu.
Táto smernica by sa nemala uplatňovať na dopravné zariadenia, ani na osoby a tovar. Tieto 
produkty sú vyňaté zo smernice o ekodizajne.  Okrem toho smernica o vozidlách po dobe 
životnosti zodpovedá smernici o OEEZ a smernici o ONL, ale uplatňuje sa iba na vozidlá, čo 
by mohlo spôsobiť právnu duplicitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) pevné veľké priemyselné alebo 
obchodné inštalácie a veľké stacionárne 
priemyselné nástroje;

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom smernice je zabezpečiť riadny zber a likvidáciu OEEZ. Pevné veľké priemyselné 
zariadenia a veľké stacionárne priemyselné nástroje montujú a demontujú špecializovaní 
pracovníci. Predstavujú teda regulovaný tok odpadu. Z tohto dôvodu tieto zariadenia a 
nástroje ešte neboli zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/96/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – písmeno eb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

eb) pohyblivé strojové zariadenia určené 
výhradne pre profesionálnych 
používateľov;

Or. de
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Odôvodnenie

Cieľom smernice je zabezpečiť riadny zber a likvidáciu OEEZ. Pohyblivé strojové zaradenia 
určené výhradne pre profesionálnych používateľov demontujú a likvidujú špecializovaní 
pracovníci. Predstavujú teda regulovaný tok odpadu. Z tohto dôvodu tieto zariadenia a 
nástroje ešte neboli zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/96/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 - písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) pevné inštalácie;

Or. de

Odôvodnenie

V prípade zariadení, ktoré tvoria pevne zabudované časti budov, a s nimi súvisiaceho 
zaznamenávacieho zariadenia na meranie ich používania, plánujú ich inštaláciu špeciálne 
vyškolení pracovníci, natrvalo ich upevňujú na konkrétne miesto, vykonávajú ich údržbu 
počas celej ich doby prevádzky a po skončení životnosti ich zhodnotia a odovzdajú na 
recykláciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Michail Tremopoulos

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do 31. decembra 2014 
a následne každých päť rokov predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
v ktorej posúdi rozsah pôsobnosti tejto 
smernice najmä vzhľadom na to, či by sa 
do rozsahu pôsobnosti smernice mali 
začleniť fotovoltaické moduly. Správa o 
fotovoltaických moduloch by mala 
zhodnotiť najmä skutočnú mieru 
uskutočneného zberu a recyklácie. V 
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prípade potreby na základe tejto správy  
Komisia predloží návrh.

Or. en

Odôvodnenie

Posúdenie rozsahu pôsobnosti smernice je nevyhnutné, nakoľko sa smernica rozšíri na všetky 
elektrické a elektronické zariadenia. Okrem toho je potrebné preveriť, v akej miere sa na 
celkovej výrobe podieľajú podniky, ktoré sú zapojené do dobrovoľnej ekologickej dohody PV 
Cycle, a či sa dosiahol cieľ recyklácie 85 % fotovoltaických modulov. Vyňatie z rozsahu 
pôsobnosti smernice by sa malo zachovať v prípade, že dobrovoľnou dohodou sa 
preukázateľne dosahujú minimálne také výsledky, ako požiadavkami ustanovenými v tejto 
smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 2 - odsek 3 - písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) pevné inštalácie;

Or. en

Odôvodnenie

Súčasťou pevných inštalácií môžu byť elektrické dvere alebo výťahy, ktoré sú určené na trvalé 
používanie, sú súčasťou konštrukcie budov a často sú podmienené spĺňaním rôznych 
bezpečnostných noriem. Nezahŕňajú televízory upevnené na stene alebo iné predmety, ktoré 
sú dočasnejšej povahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. OEEZ sa klasifikuje ako odpad zo 
súkromných domácností alebo od 
užívateľov iných ako súkromné 

4. OEEZ sa klasifikuje ako odpad zo 
súkromných domácností alebo od 
užívateľov iných ako súkromné 
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domácnosti. Ustanovuje sa klasifikácia 
druhov OEEZ do týchto kategórií. 
Opatrenie zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 3. Klasifikácia 
vychádza okrem iného z hodnotenia 
podielu zariadení predaných súkromným 
domácnostiam alebo podnikom.

domácnosti. Výrobcovia deklarujú EEZ, 
ktoré predali súkromným domácnostiam 
alebo iným používateľom v prípade, že 
umiestňujú výrobok na trh, pričom sa 
zamerajú na plánovaných cieľových 
používateľov tohto výrobku podľa týchto 
kritérií:

a) doklad vo forme podpísanej zmluvy 
medzi obchodným používateľom a 
výrobcom (alebo zmluvnou stranou, ktorá 
zastupuje výrobcu, napr. zmluvným 
predajcom), v ktorom sa jasne ustanoví 
zodpovednosť za náklady na zber a 
spracovanie po uplynutí doby životnosti, 
čím sa zabezpečí, že EEZ sa nebudú 
likvidovať prostredníctvom tokov 
komunálneho odpadu;
b) EEZ, ktoré sa z dôvodu svojich 
charakteristík nepoužívajú v súkromných 
domácnostiach a ktoré sa z tohto dôvodu 
nebudú likvidovať prostredníctvom tokov 
komunálneho odpadu. Toto kritérium by 
malo byť podložné minimálne jedným z 
týchto kritérií:
i. EEZ, ktoré je prevádzkované 
prostredníctvom špecializovaného 
softvéru, ako je napríklad operačný 
systém, alebo systémové prostredie, ktoré 
si vyžaduje osobitné nastavenie na 
profesionálne účely;
ii. EEZ, ktoré je prevádzkované pod 
napätím alebo má spotrebu energie, ktorá
presahuje rozpätie dostupné v 
súkromných domácnostiach;
iii. EEZ, na ktorého prevádzkovanie sa 
vyžadujú profesionálne licencie, napr. 
základne, pri ktorých sa vyžaduje licencia 
regulačného orgánu pre telekomunikácie;
iv. veľké EEZ alebo EEZ s nadmernou 
hmotnosťou, na ktorého inštalovanie a 
odinštalovanie alebo prepravu sa 
vyžadujú odborníci; 
v. EEZ, ktoré si vyžaduje profesionálne 
prostredie a/alebo odbornú prípravu 
(napr. lekárske röntgenové zariadenia);
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vi. OEEZ spadajúce do kategórie 10 
prílohy I k smernici 20xx/xx/ES 
(smernica o ONL, KOM(2008)809/4);
vii. EEZ, ktoré nespadá do rozsahu 
pôsobnosti smernice o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov v súvislosti so 
spotrebiteľskými výrobkami;
c) EEZ určené pre spotrebiteľa, ktorého 
vlastnosti si vyžadujú, aby bol po použití 
vrátený komerčným zariadeniam na 
spracovanie, a z tohto dôvodu sa nikdy 
neobjaví v toku komunálneho odpadu 
(napríklad jednorazové fotoaparáty).

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 3 - písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „elektrické a elektronické zariadenia“ 
alebo „EEZ“ sú zariadenia, ktoré na svoju 
riadnu činnosť potrebujú elektrické prúdy 
alebo elektromagnetické polia a zariadenia 
na výrobu, prenos a meranie takýchto 
prúdov a polí, ktoré spadajú do kategórií 
uvedených v prílohe I k smernici 
20xx/xx/ES (smernica o ONL)  a ktoré sú 
určené na použitie pri hodnote napätia 
najviac 1 000 V pre striedavý prúd a 1 500 

a) a)„elektrické a elektronické zariadenia“ 
alebo „EEZ“ sú zariadenia, ktoré na svoju 
riadnu činnosť potrebujú elektrické prúdy 
alebo elektromagnetické polia a zariadenia 
na výrobu, prenos a meranie takýchto 
prúdov a polí, ktoré spadajú do kategórií 
uvedených v prílohe I.A k tejto smernici a 
ktoré sú určené na použitie pri hodnote 
napätia najviac 1000 V pre striedavý prúd a 
1500 V pre jednosmerný prúd;



PE439.856v01-00 30/96 AM\808628SK.doc

SK

V pre jednosmerný prúd;

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti smernice o OEEZ by sa mal jasne vymedziť v samotnej smernici o OEEZ 
bez krížových odkazov na niektoré ustanovenia ONL, aby sa tak zabránilo právnej neistote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 3 - písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „elektrické a elektronické zariadenia“ 
alebo „EEZ“ sú zariadenia, ktoré na svoju 
riadnu činnosť potrebujú elektrické prúdy 
alebo elektromagnetické polia a zariadenia 
na výrobu, prenos a meranie takýchto 
prúdov a polí, ktoré spadajú do kategórií 
uvedených v prílohe I k smernici 
20xx/xx/ES (smernica o ONL)  a ktoré sú 
určené na použitie pri hodnote napätia 
najviac 1 000 V pre striedavý prúd a 1 500 
V pre jednosmerný prúd;

a) „elektrické a elektronické zariadenia“ 
alebo „EEZ“ sú zariadenia, ktoré na svoju 
riadnu činnosť potrebujú elektrické prúdy 
alebo elektromagnetické polia a zariadenia 
na výrobu, prenos a meranie takýchto 
prúdov a polí, ktoré spadajú do kategórií 
uvedených v prílohe I k smernici 
20xx/xx/ES (smernica o ONL)  a ktoré sú 
určené na použitie pri hodnote napätia 
najviac 1 000 V pre striedavý prúd a 1 500 
V pre jednosmerný prúd; Znamená to, že 
zariadenie potrebuje elektrickú energiu 
ako zdroj energie na vykonávanie svojich 
základných funkcií.

Or. en

Odôvodnenie

Zariadenia, ktoré sa považujú za EEZ, musia byť definované jednoznačnejšie. V tomto PDN 
sa rozlišuje medzi zariadeniami, ktorých základné funkcie si k svojej činnosti vyžadujú 
elektrickú energiu, a prístrojmi, ktorých základné funkcie môžu fungovať aj bez nej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Oreste Rossi

Návrh smernice



AM\808628SK.doc 31/96 PE439.856v01-00

SK

Článok 3 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „odpad z elektrických a elektronických 
zariadení“ alebo „OEEZ“ sú elektrické 
alebo elektronické zariadenia, ktoré sú 
odpadom v zmysle článku 3 ods. 1 
smernice 2008/xx/ES o odpade  vrátane 
všetkých súčiastok, konštrukčných častí a 
spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou 
výrobku v čase, keď sa vyraďuje;

b) „odpad z elektrických a elektronických 
zariadení“ alebo „OEEZ“ sú elektrické 
alebo elektronické zariadenia, ktoré sú 
odpadom v zmysle článku 3 ods. 1 
smernice 2008/98/ES o odpade  vrátane 
všetkých súčiastok, konštrukčných častí a 
spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou 
výrobku v čase, keď sa vyraďuje alebo 
ktoré sa predáva akémukoľvek subjektu, 
ktorý OEEZ spracuje alebo opätovne 
predá v záujme zhodnotiť niektorý 
materiál alebo súčasti za pozitívnu 
zostatkovú hospodársku hodnotu;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je predchádzať zneužívaniu a sprísniť environmentálne ciele tejto smernice, najmä 
však zvýšiť v maximálnej miere riadne spracúvanie OEEZ.

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

Návrh smernice
Článok 3 - písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) „zdravotnícky prístroj“ je elektrické 
zariadenie, ktoré spadá do rozsahu 
pôsobnosti smernice 93/42/ES a smernice 
98/79/ES;

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné definovať zdravotnícke prístroje, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 3 - písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) „pevná inštalácia“ je špecifickou 
kombináciou niekoľkých typov prístrojov 
a prípadne aj iných zariadení, ktoré sú 
zostavené, nainštalované a určené na 
stále používanie na vopred určenom 
mieste;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jednotný výklad výrazu pevná inštalácia všetkými členskými štátmi by sa 
mala uviesť jeho definícia. Táto definícia je uvedená v smernici týkajúcej sa 
elektromagnetickej kompatibility (2004/108/ES).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 3 - písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) „veľké stacionárne priemyselné 
nástroje“ sú stroje alebo zariadenia, ktoré 
pozostávajú z kombinácie zariadenia, 
systémov, hotových výrobkov a/alebo 
súčiastok, ktoré nainštalovali odborníci 
na konkrétnom mieste v priemyselnom 
strojovom zariadení alebo v priemyselnej 
budove s cieľom vykonávať určitú úlohu;

Or. en

Odôvodnenie

Definícia použitá v dokumente Európskej komisie o ONL s názvom Často kladené otázky.



AM\808628SK.doc 33/96 PE439.856v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Karin Kadenbach

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno j – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) „výrobca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá bez ohľadu na
používané techniky predaja vrátane predaja 
prostriedkami diaľkovej komunikácie v 
súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 
1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na 
zmluvy na diaľku:

j) „výrobca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba v členskom štáte, ktorá 
bez ohľadu na používané techniky predaja 
vrátane predaja prostriedkami diaľkovej 
komunikácie v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 
20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku:

Or. de

Odôvodnenie

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.

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

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno j – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) „výrobca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá bez ohľadu na 
používané techniky predaja vrátane predaja 
prostriedkami diaľkovej komunikácie v 
súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 

j) „výrobca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba v členskom štáte, ktorá 
bez ohľadu na používané techniky predaja 
vrátane predaja prostriedkami diaľkovej 
komunikácie v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 
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1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na 
zmluvy na diaľku:

20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa 
vzhľadom na zmluvy na diaľku:

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno j – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) vyrába elektrické a elektronické 
zariadenia pod svojím menom a svojou 
ochrannou známkou, alebo si dá elektrické 
a elektronické zariadenia navrhnúť alebo 
vyrobiť a tieto elektronické zariadenia 
uvádza na trh pod svojím menom alebo 
svojou obchodnou známkou  ; 

i) vyrába elektrické a elektronické 
zariadenia pod svojím menom a svojou 
ochrannou známkou, alebo si dá 
elektrické a elektronické zariadenia 
navrhnúť alebo vyrobiť a tieto 
elektronické zariadenia uvádza na trh pod 
svojím menom alebo svojou obchodnou 
známkou;

Or. en

Odôvodnenie

Týka sa objasnenia s cieľom zabezpečiť jasnú zodpovednosť za OEEZ. Je dôležité, aby sa 
jasne definovali právne predpisy a zodpovednosť a aby sa jednoznačne stanovila zodpovedná 
strana.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno j – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) vyrába elektrické a elektronické 
zariadenia pod svojím menom a svojou 
ochrannou známkou, alebo si dá elektrické 
a elektronické zariadenia navrhnúť alebo 
vyrobiť a tieto elektronické zariadenia 
uvádza na trh pod svojím menom alebo 
svojou obchodnou známkou  ;

i) vyrába elektrické a elektronické 
zariadenia pod svojím menom a svojou 
ochrannou známkou, alebo si dá elektrické 
a elektronické zariadenia navrhnúť alebo 
vyrobiť a tieto elektronické zariadenia 
uvádza na trh pod svojím menom alebo 
svojou obchodnou známkou v rámci 
územia členského štátu;

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Karin Kadenbach

Návrh smernice
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Článok 3 – písmeno j – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) má sídlo v Spoločenstve a uvádza
elektrické a elektronické zariadenia z tretej 
krajiny na trh Spoločenstva v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti.

iii) uvádza v rámci podnikateľskej 
činnosti elektrické a elektronické 
zariadenia prvý krát na trh na území tohto 
členského štátu.

Or. de

Odôvodnenie

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.

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

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno j – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) má sídlo v Spoločenstve a uvádza
elektrické a elektronické zariadenia z tretej 
krajiny na trh Spoločenstva v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti.

iii) uvádza v rámci podnikateľskej 
činnosti elektrické a elektronické 
zariadenia na trh tohto členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno j – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) má sídlo v Spoločenstve a uvádza
elektrické a elektronické zariadenia z tretej 
krajiny na trh Spoločenstva v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti.

iii) má sídlo v Spoločenstve a v rámci 
svojej podnikateľskej činnosti uvádza 
elektrické a elektronické zariadenia z tretej 
krajiny na trh členského štátu alebo 
dováža či vyváža tieto zariadenia.

Or. fr

Odôvodnenie

Jedným z dôsledkov návrhu Komisie je udelenie postavenie výrobcu hospodárskemu subjektu, 
ktorý uvádza zariadenie na trh Európskej únie. Miesto vstupu na trh EÚ a miesto 
nadobudnutia koncovým spotrebiteľom však nemusia byť nevyhnutne v tom istom členskom 
štáte. Bude preto ťažšie určiť mieru zodpovednosti výrobcu za úroveň zberu OEEZ. 
Výsledným účinkom by bolo ohrozenie dôveryhodnosti kľúčových vnútroštátnych údajov 
týkajúcich sa uvádzania na trh, ktoré sa používajú na výpočet nových cieľov v oblasti zberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) „ distribútor  “ je každá fyzická alebo 
právnická  osoba v dodávateľskom reťazci, 
ktorá elektrické a elektronické zariadenia 
sprístupňuje na trhu  ;

vypúšťa sa
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Or. frOdôvodnenie

Jedným z dôsledkov návrhu Komisie je udelenie postavenie výrobcu hospodárskemu subjektu, 
ktorý uvádza zariadenie na trh Európskej únie. Miesto vstupu na trh EÚ a miesto 
nadobudnutia koncovým spotrebiteľom však nemusia byť nevyhnutne v tom istom členskom 
štáte. Bude preto ťažšie určiť mieru zodpovednosti výrobcu za úroveň zberu OEEZ. 
Výsledným účinkom by bolo ohrozenie dôveryhodnosti kľúčových vnútroštátnych údajov 
týkajúcich sa uvádzania na trh, ktoré sa používajú na výpočet nových cieľov v oblasti zberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 3 - písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ka) „tretie strany“ znamenajú organizácie 
určené výrobcom alebo skupinou 
výrobcov na účel vykonávania niektorých 
povinností, ktoré vyplývajú výrobcovi 
alebo skupine výrobcov;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je nevyhnutný s cieľom upraviť nesúlad v interpretácii tejto smernice minoritou 
členských štátov, a najmä Spojeným kráľovstvom, ktorý zabraňuje výrobcom, aby mohli 
prevziať plnú zodpovednosť za nakladanie so svojim OEEZ alebo zabezpečiť, že sa bude 
uskutočňovať účinným a hospodárnym spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) „OEEZ zo súkromných domácností“ je 
OEEZ, ktorý pochádza zo súkromných 
domácností a z obchodných, 
priemyselných, inštitucionálnych a iných 
zdrojov, ktorý svojím charakterom a 

vypúšťa sa
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množstvom je podobný tomu, ktorý 
pochádza zo súkromných domácností;

Or. frOdôvodnenie

Jedným z dôsledkov návrhu Komisie je udelenie postavenie výrobcu hospodárskemu subjektu, 
ktorý uvádza zariadenie na trh Európskej únie. Miesto vstupu na trh EÚ a miesto 
nadobudnutia koncovým spotrebiteľom však nemusia byť nevyhnutne v tom istom členskom 
štáte. Bude preto ťažšie určiť mieru zodpovednosti výrobcu za úroveň zberu OEEZ. 
Výsledným účinkom by bolo ohrozenie dôveryhodnosti kľúčových vnútroštátnych údajov 
týkajúcich sa uvádzania na trh, ktoré sa používajú na výpočet nových cieľov v oblasti zberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) „OEEZ zo súkromných domácností“ je 
OEEZ, ktorý pochádza zo súkromných 
domácností a z obchodných, 
priemyselných, inštitucionálnych a iných 
zdrojov, ktorý svojím charakterom a 
množstvom je podobný tomu, ktorý 
pochádza zo súkromných domácností;

l) „OEEZ zo súkromných domácností“ je 
OEEZ, ktorý pochádza zo súkromných 
domácností a z obchodných, 
priemyselných, inštitucionálnych a iných 
zdrojov, ktorý svojím charakterom a 
množstvom je podobný tomu, ktorý 
pochádza zo súkromných domácností; 
Odpad z EEZ, ktorý používali súkromné 
domácnosti, ako aj iní používatelia a 
súkromné domácnosti, vyzbieraný 
prostredníctvom kolektívnych alebo 
individuálnych systémov, sa v každom 
prípade považuje za OEEZ zo 
súkromných domácností.

Or. en

Odôvodnenie

Mnoho zodpovedných podnikov prijalo zmluvné záväzky týkajúce sa vrátenia starých 
výrobkov výrobcom s cieľom ich riadneho spracovania. Malo by sa to zohľadniť v rámci 
celkových povinností výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
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Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(m) „nebezpečný odpad“ je nebezpečný 
odpad v zmysle článku 3 ods. 2 smernice 
2008/xx/ES o odpade;

vypúšťa sa

Or. frOdôvodnenie

Jedným z dôsledkov návrhu Komisie je udelenie postavenie výrobcu hospodárskemu subjektu, 
ktorý uvádza zariadenie na trh Európskej únie. Miesto vstupu na trh EÚ a miesto 
nadobudnutia koncovým spotrebiteľom však nemusia byť nevyhnutne v tom istom členskom 
štáte. Bude preto ťažšie určiť mieru zodpovednosti výrobcu za úroveň zberu OEEZ. 
Výsledným účinkom by bolo ohrozenie dôveryhodnosti kľúčových vnútroštátnych údajov 
týkajúcich sa uvádzania na trh, ktoré sa používajú na výpočet nových cieľov v oblasti zberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 3 - písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ma) „strategická surovina“ je materiál 
strategického významu pre 
konkurencieschopnosť EÚ vrátane 
chrómu, kobaltu, medi, gália, india, lítia, 
mangánu, molybdénu, niklu, nióbu, kovov 
zo skupiny platinových kovov (paládia, 
platiny, ródia), vzácnych pozemských 
prvkov, selénu, tantalu, titánu, vanádia; 

Or. en

Odôvodnenie

Súčasťou tejto definície je zoznam strategických surovín, ktorý vypracovali USA. Tieto 
materiály sa používajú v rámci širokého spektra elektrických a elektronických výrobkov a sú 
nevyhnutné na udržanie ekonomickej konkurencieschopnosti EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Michail Tremopoulos

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ma) „nebezpečná látka“ je látka, ktorá 
spĺňa kritériá zaradenia medzi nebezpečné 
látky v súlade s nariadením (ES) č. 
1272/2008, alebo látka, ktorá spĺňa 
kritériá pre nanomateriál;

Or. en

Odôvodnenie

Komisia jednoducho vypustila definíciu nebezpečnej látky alebo prípravku zo smernice o 
OEEZ (bývalý článok 3 písm. l)).  Článok 15 o spracovateľských zariadeniach sa však 
naďalej odvoláva na nebezpečné látky a prípravky, a to oprávnene. Je preto vhodné, aby sa 
opätovne uviedla aktualizovaná definícia nebezpečnej látky. Jej súčasťou by mali byť 
nanomateriály, aby sa spracovateľským zariadeniam poskytovali potrebné informácie s 
cieľom umožniť ich náležité spracovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Michail Tremopoulos

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno mb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

mb) „nebezpečný prípravok“ je zmes, 
ktorá spĺňa kritériá zaradenia medzi 
nebezpečné látky v súlade so smernicou 
1999/45/ES, alebo prípravok, ktorý 
obsahuje nanomateriál;

Or. en

Odôvodnenie

Komisia jednoducho vypustila definíciu nebezpečnej látky alebo prípravku zo smernice o 
OEEZ (bývalý článok 3 písm. l)).  Článok 15 sa však naďalej odvoláva na nebezpečné látky a 
prípravky, a to oprávnene. Je preto vhodné, aby sa opätovne uviedla aktualizovaná definícia 
nebezpečného prípravku. Jej súčasťou by mali byť nanomateriály, aby sa spracovateľským 
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zariadeniam poskytovali potrebné informácie s cieľom umožniť ich náležité spracovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Michail Tremopoulos

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno mc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

mc) „nanomateriál” je akýkoľvek 
zámerne vyrobený materiál, ktorý má 
jeden alebo viac rozmerov veľkosti rádovo 
100 nm alebo menej, alebo ktorý je buď 
vo vnútri alebo na povrchu zložený z 
diskrétnych funkčných častíc, z ktorých 
mnohé majú jeden alebo viac rozmerov 
veľkosti rádovo 100 nm alebo menej, a to 
vrátane štruktúr, aglomerátov a 
agregátov, ktoré môžu mať veľkosť 
rádovo nad 100 nm, ale zachovávajú si 
vlastnosti príznačné pre nanoškálu.

Vlastnosti charakteristické pre nanoškálu 
zahŕňajú:
i) vlastnosti súvisiace s veľkým 
špecifickým povrchom príslušných 
materiálov a/alebo
ii) špecifické fyzikálno-chemické 
vlastnosti, ktoré sa líšia od vlastností 
rovnakého materiálu v inej forme ako v 
nanoforme.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zaviesť definíciu nanomateriálov. Uvedená definícia bola schválená všetkými 
tromi inštitúciami v súvislosti s nariadením o nových potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh smernice
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Článok 3 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(n) „zmluva o financovaní“ je každá 
zmluva o pôžičke, leasingu, prenájme 
alebo o predaji na splátky, alebo iná 
dohoda týkajúca sa akéhokoľvek 
zariadenia bez ohľadu na to, či 
podmienky takejto zmluvy, dohody alebo 
dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej 
dohody stanovujú, že sa uskutoční alebo 
môže uskutočniť prevod vlastníctva 
takéhoto zariadenia;

vypúšťa sa

Or. frOdôvodnenie

Jedným z dôsledkov návrhu Komisie je udelenie postavenie výrobcu hospodárskemu subjektu, 
ktorý uvádza zariadenie na trh Európskej únie. Miesto vstupu na trh EÚ a miesto 
nadobudnutia koncovým spotrebiteľom však nemusia byť nevyhnutne v tom istom členskom 
štáte. Bude preto ťažšie určiť mieru zodpovednosti výrobcu za úroveň zberu OEEZ. 
Výsledným účinkom by bolo ohrozenie dôveryhodnosti kľúčových vnútroštátnych údajov 
týkajúcich sa uvádzania na trh, ktoré sa používajú na výpočet nových cieľov v oblasti zberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie 
výrobku na distribúciu, spotrebu alebo 
používanie na trhu Spoločenstva v rámci 
obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo 
bezplatne;

o) „sprístupnenie na trhu“ je každá 
dodávka výrobku určeného na distribúciu, 
spotrebu alebo používanie na trhu 
členského štátu v rámci obchodnej 
činnosti, či už za platbu alebo zdarma;

Or. frOdôvodnenie

Jedným z dôsledkov návrhu Komisie je udelenie postavenie výrobcu hospodárskemu subjektu, 
ktorý uvádza zariadenie na trh Európskej únie. Miesto vstupu na trh EÚ a miesto 
nadobudnutia koncovým spotrebiteľom však nemusia byť nevyhnutne v tom istom členskom 
štáte. Bude preto ťažšie určiť mieru zodpovednosti výrobcu za úroveň zberu OEEZ. 
Výsledným účinkom by bolo ohrozenie dôveryhodnosti kľúčových vnútroštátnych údajov 
týkajúcich sa uvádzania na trh, ktoré sa používajú na výpočet nových cieľov v oblasti zberu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 3 - písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie 
výrobku na distribúciu, spotrebu alebo 
používanie na trhu Spoločenstva v rámci 
obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo 
bezplatne;

o) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie 
výrobku na distribúciu, spotrebu alebo 
používanie na vnútroštátneho trhu 
členského štátu v rámci obchodnej 
činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže cieľ týkajúci sa zberu sa ustanovuje na vnútroštátnej úrovni, je vhodnejšie, aby 
existovala pragmatická definícia výrazu sprístupnenie na trhu, ktorou sa zabezpečí 
uplatňovanie a presadzovanie tohto nariadenia a následne financovanie zberu a spracovania 
OEEZ v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

p) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie 
výrobku na trhu Spoločenstva;

p) „umiestnenie na trh“ je prvé 
sprístupnenie výrobku na trhu členského 
štátu;

Or. fr

Odôvodnenie

Jedným z dôsledkov návrhu Komisie je udelenie postavenie výrobcu hospodárskemu subjektu, 
ktorý uvádza zariadenie na trh Európskej únie. Miesto vstupu na trh EÚ a miesto 
nadobudnutia koncovým spotrebiteľom však nemusia byť nevyhnutne v tom istom členskom 
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štáte. Bude preto ťažšie určiť mieru zodpovednosti výrobcu za úroveň zberu OEEZ. 
Výsledným účinkom by bolo ohrozenie dôveryhodnosti kľúčových vnútroštátnych údajov 
týkajúcich sa uvádzania na trh, ktoré sa používajú na výpočet nových cieľov v oblasti zberu.

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

Návrh smernice
Článok 3 - písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

p) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie 
výrobku na trhu Spoločenstva;

p) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie 
výrobku na vnútroštátnom trhu členského 
štátu;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže cieľ týkajúci sa zberu sa ustanovuje na vnútroštátnej úrovni, je vhodnejšie, aby 
existovala pragmatická definícia výrazu uvedenie na trh, ktorou sa zabezpečí uplatňovanie a 
presadzovanie tohto nariadenia a následne financovanie zberu a spracovania OEEZ v 
každom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Karin Kadenbach

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

p) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie 
výrobku na trhu Spoločenstva;

p) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie 
výrobku na území členského štátu;

Or. de

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

q) „odstránenie“ je manuálne, mechanické, 
chemické alebo metalurgické 
zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že 
nebezpečné látky, prípravky a súčiastky je 
možné kontrolovať ako identifikovateľný 
vyprodukovaný odpad alebo jeho 
identifikovateľnú súčasť na konci 
procesu spracovania. Látka, prípravok 
alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je 
možné jej monitorovanie s cieľom 
preukázať, že proces spracovania je 
bezpečný z hľadiska životného prostredia;

q) „odstránenie“ je manuálne alebo
mechanické separovanie nebezpečných 
látok, prípravkov a súčiastok, ako sa 
ustanovuje v prílohe II.

Or. en

Odôvodnenie

Definície výrazu odstránenie, ktorý navrhla Komisia, sa musí zmeniť a doplniť, pretože je 
jeho cieľom zavedenie podstatných zmien týkajúcich sa postupov spracovania v prílohe II, 
ktoré by viedli k: a) znižovaniu počtu pracovných miest, pretože pracovníci, ktorí ručne 
triedia odpad, nemôžu ekonomicky konkurovať tepelnému spracovaniu (spaľovaniu 
nekovových materiálov) v metalurgických zariadeniach; b) spoliehaniu sa výlučne na 
vzduchové filtre metalurgických zariadení na zachytávanie znečistenia; c) táto definícia nie je 
v súlade s hierarchiou odpadu (článok 4) rámcovej smernice o odpade (2008/98/ES), v rámci 
ktorej sa recyklácia materiálu uprednostňuje pred tepelnými operáciami (zhodnocovanie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Andres Perello Rodriguez

Návrh smernice
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Článok 3 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

q) „odstránenie“ je manuálne, mechanické, 
chemické alebo metalurgické 
zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že 
nebezpečné látky, prípravky a súčiastky je 
možné kontrolovať ako identifikovateľný 
vyprodukovaný odpad alebo jeho 
identifikovateľnú súčasť na konci 
procesu spracovania. Látka, prípravok 
alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je 
možné jej monitorovanie s cieľom 
preukázať, že proces spracovania je 
bezpečný z hľadiska životného prostredia;

q) „odstránenie“ je manuálne alebo
mechanické separovanie nebezpečných
látok, prípravkov a súčiastok uvedených v 
prílohe II.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť a zjednodušiť definíciu výrazu odstránenie, ktorá je v znení Komisie príliš 
dlhá. V súlade so zámerom spravodajcu zamedziť, aby bol rozsah pôsobnosti tejto smernice 
reštriktívny, sa uvádza odkaz na prílohu II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Michail Tremopoulos

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

q) „odstránenie“ je manuálne, mechanické, 
chemické alebo metalurgické 
zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že 
nebezpečné látky, prípravky a súčiastky je 
možné kontrolovať ako identifikovateľný 
vyprodukovaný odpad alebo jeho 
identifikovateľnú súčasť na konci procesu 
spracovania. Látka, prípravok alebo 
súčiastka je identifikovateľná, ak je možné 
jej monitorovanie s cieľom preukázať, že 
proces spracovania je bezpečný z hľadiska 
životného prostredia;

q) „odstránenie“ je manuálne, mechanické, 
chemické alebo metalurgické 
zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že 
nebezpečné látky, prípravky a súčiastky je 
možné oddeliť od postupu spracovania v 
miere, ktorá je technicky uskutočniteľná, 
a kontrolovať ako identifikovateľný 
vyprodukovaný odpad alebo jeho 
identifikovateľnú súčasť na konci procesu 
spracovania. Látka, prípravok alebo 
súčiastka je identifikovateľná, ak je možné 
jej monitorovanie s cieľom preukázať, že 
proces spracovania je bezpečný z hľadiska 
životného prostredia; Drvenie sa 
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nepovažuje za odstránenie.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasťou definície výrazu odstránenie by nemalo byť drvenie, pretože touto operáciou sa 
nedajú oddeliť nebezpečné látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

q)„odstránenie“ je manuálne, mechanické, 
chemické alebo metalurgické 
zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že 
nebezpečné látky, prípravky a súčiastky je 
možné kontrolovať ako identifikovateľný 
vyprodukovaný odpad alebo jeho 
identifikovateľnú súčasť na konci 
procesu spracovania. Látka, prípravok 
alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je 
možné jej monitorovanie s cieľom 
preukázať, že proces spracovania je 
bezpečný z hľadiska životného prostredia;

q)„odstránenie“ je manuálne, mechanické, 
chemické alebo metalurgické 
zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že 
nebezpečné látky, prípravky a súčiastky je 
možné oddeliť v najskoršom možnom 
štádiu postupu spracovania a v miere, 
ktorá je technicky uskutočniteľná. Postup 
odstránenia sa musí uskutočniť pred 
akýmkoľvek iným spracovaním, ktorým 
hrozí, že sa nebezpečné súčiastky rozdelia 
alebo zmiešajú v rámci toku odpadu.

Or. en

Odôvodnenie

Nová definícia výrazu odstránenie, ktorá bola predložená v návrhu Komisie, má priamy vplyv 
na minimálne požiadavky na spracovanie ustanovené v prílohe II k tejto smernici, keďže sa 
slovo odstránenie používa v prílohe II v bodoch 1 a 2. Môžu vzniknúť pochybnosti, či je 
možné použiť drvenie pred separovaním nebezpečných látok počas fázy spracovania. S cieľom 
odstrániť tieto pochybnosti je treba objasniť túto definíciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
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Článok 3 - písmeno sa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sa) „pevná inštalácia“ je pevná inštalácia 
v zmysle článku 2 písm. c) smernice 
2004/108/ES o elektromagnetickej 
kompatibilite;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť lepšiu konzistentnosť a súdržnosť s inými právnymi predpismi EÚ by 
mala smernica o OEEZ odkazovať na už existujúcu definíciu výrazu pevná inštalácia 
ustanovenú v smernici 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite. Priemyselné 
zariadenia, ktoré sa používajú v továrňach, a priemyselné procesy by mali zostať mimo 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice z týchto dôvodov: po prvé, z prípravných štúdií Komisie 
vyplýva, že ich environmentálny vplyv nebol vyhodnotený ako významný, a po druhé, tento 
druh zariadení nekončí v tokoch komunálneho odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno sa(nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sa) „pevná inštalácia“ je pevná inštalácia 
v zmysle článku 2 písm. c) smernice 
2004/108/ES o elektromagnetickej 
kompatibilite;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť lepšiu konzistentnosť s inými právnymi predpismi EÚ by mala smernica o 
OEEZ odkazovať na už existujúcu definíciu výrazu pevná inštalácia ustanovenú v smernici 
2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite. S cieľom zvýšiť právnu istotu by sa malo 
uviesť usmernenie uvedené v často kladených otázkach (FAQ) Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
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Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno sa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sa) „veľká pevná priemyselná alebo 
obchodná inštalácia“ znamená špecifickú 
veľkú priemyselnú alebo obchodnú 
kombináciu niekoľkých typov prístrojov a 
prípadne aj iných zariadení, ktoré sú 
vzájomne prepojené alebo nainštalované 
spoločne a určené na stále používanie na 
vopred určenom mieste,

Or. de

Odôvodnenie

Táto definícia je potrebná, pretože tieto inštalácie by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice. Táto definícia je totožná s pojmom „pevné inštalácie“ uvedeným v smernici 
2004/108/ES. Veľké pevné priemyselné alebo obchodné inštalácie montujú a demontujú 
odborníci. Predstavujú teda regulovaný tok odpadu. Z tohto dôvodu tieto inštalácie ešte 
neboli zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/96/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 3 písmeno sb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sb) „hotové výrobky“ sú akékoľvek 
prístroje alebo jednotky zariadenia, ktoré 
majú priamu funkciu, svoje vlastné 
ohraničenie a prípadne porty a prepojenia 
určené pre koncových používateľov. 
„Priama funkcia“ je funkcia súčiastky 
alebo hotového výrobku, ktorá spĺňa 
požiadavky na plánované použitie, ktoré 
špecifikuje výrobca v návode na použitie 
pre koncového používateľa. Táto funkcia 
je dostupná bez toho, aby bolo potrebné 
vykonať ďalšiu úpravu alebo iné ako 
jednoduché pripojenia, ktoré dokáže 
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vykonať ktokoľvek;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť lepšiu konzistentnosť s inými právnymi predpismi EÚ by mala smernica o 
OEEZ odkazovať na už existujúcu definíciu výrazu pevná inštalácia ustanovenú v smernici 
2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite. S cieľom zvýšiť právnu istotu by sa malo 
uviesť usmernenie uvedené v často kladených otázkach (FAQ) Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno sb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sb) „veľký stacionárny priemyselný 
nástroj“ je kombináciou systémov, 
hotových výrobkov a/alebo súčiastok na 
priemyselné účely, ktoré montujú alebo 
inštalujú špecializovaní zamestnanci s 
cieľom používania na špecifických 
miestach, a ktoré fungujú spolu v 
priemyselnom prostredí;

Or. de

Odôvodnenie

Táto definícia je potrebná, pretože tieto nástroje by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice. Veľké stacionárne priemyselné nástroje montujú a demontujú odborníci. 
Predstavujú teda regulovaný tok odpadu. Z tohto dôvodu tieto nástroje ešte neboli zahrnuté 
do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/96/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno sc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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sc) „pohyblivé strojové zariadenie určené 
výhradne pre profesionálnych 
používateľov“ strojové zariadenie, 
ktorého prevádzka si vyžaduje 
pohybovanie pri práci alebo nepretržitý či 
takmer nepretržitý pohyb medzi sledom 
pevných pracovných umiestnení, alebo 
strojové zariadenia prevádzkované bez 
pohybovania, ktoré však môžu byť 
vybavené tak, aby sa umožnil ich 
jednoduchý pohyb z jedného miesta na 
druhé;

Or. de

Odôvodnenie

Táto definícia je potrebná, pretože tieto stroje by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice. Táto definícia je zhodná s definíciou pohyblivých strojových zariadení v prílohe I 
bode 3.1.1 smernice 2006/42/ES. Pohyblivé strojové zaradenia určené výhradne pre 
profesionálnych používateľov demontujú a likvidujú špecializovaní pracovníci. Predstavujú 
teda regulovaný tok odpadu. Z tohto dôvodu tieto strojové zariadenia ešte neboli zahrnuté do 
rozsahu pôsobnosti smernice 2002/96/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno sa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sa) „pevná inštalácia“ je inštalácia v 
zmysle článku 2 písm. c) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/108/ES z 15. decembra 2004 o 
aproximácii právnych predpisov 
členských štátov vzťahujúcich sa na 
elektromagnetickú kompatibilitu a o 
zrušení smernice 89/336/EHS1. Táto 
definícia pokrýva napríklad produkty 
určené pre všeobecné a priemyselné 
vykurovanie, chladenie a vodné 
vykurovanie a súčiastky, ktoré sú k nim 
trvalo pripojené vrátane prístrojov na 
meranie spotreby;
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1 Ú. v. EÚ L 390 z 31.12.2004, s. 24.

Or. de

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno sa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sa) „pevná inštalácia“ je špecifická 
kombináciu niekoľkých typov prístrojov a 
iných zariadení, ktoré sú zostavené, 
nainštalované a určené na stále 
používanie na vopred určenom mieste;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť lepšiu konzistentnosť a súdržnosť s inými právnymi predpismi EÚ by 
mala smernica o ONL odkazovať na už existujúcu definíciu výrazu pevná inštalácia 
ustanovenú v smernici 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite. Príkladom pevných 
inštálácií sú inštalácie v petrochemických, automobilových závodoch, farmaceutických 
podnikoch, manipulačných podnikoch, závodoch na výrobu energie, úpravu vody, výrobu 
papiera alebo niektoré elektrické inštalácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Esther de Lange

Návrh smernice
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Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty podporia v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva o výrobkoch , 
okrem iného aj v súlade so smernicou 
2005/32/ES o ekodizajne, opatrenia na 
presadzovanie  dizajnu  a výroby 
elektrických a elektronických zariadení, 
a to najmä v záujme uľahčenia opätovného 
použitia,  zhodnocovania a recyklácie 
OEEZ, ich súčiastok a materiálov. V týchto 
opatreniach sa rešpektuje riadne 
fungovanie vnútorného trhu. V tomto 
zmysle členské štáty vykonajú príslušné 
opatrenia, aby výrobcovia nezabránili tým, 
že použijú špecifické dizajnové prvky 
alebo výrobné postupy opätovnému 
použitiu OEEZ, pokiaľ takéto špecifické 
dizajnové  prvky alebo výrobné postupy 
neposkytujú dôležité výhody, napríklad vo 
vzťahu k ochrane životného prostredia 
a/alebo k požiadavkám na bezpečnosť.

Členské štáty podporia v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva o výrobkoch, 
okrem iného aj v súlade so smernicou 
2005/32/ES o ekodizajne, finančné a iné
opatrenia na presadzovanie dizajnu a 
výroby elektrických a elektronických 
zariadení, a to najmä v záujme uľahčenia 
opätovného použitia, zhodnocovania a 
recyklácie OEEZ, ich súčiastok a 
materiálov. V týchto opatreniach sa 
rešpektuje riadne fungovanie vnútorného 
trhu. V tomto zmysle členské štáty 
vykonajú príslušné opatrenia, aby 
výrobcovia nezabránili tým, že použijú 
špecifické dizajnové  prvky alebo výrobné 
postupy opätovnému použitiu OEEZ, 
pokiaľ takéto špecifické dizajnové  prvky 
alebo výrobné postupy neposkytujú 
dôležité výhody, napríklad vo vzťahu k 
ochrane životného prostredia a/alebo k 
požiadavkám na bezpečnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty podporia v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva o výrobkoch , 
okrem iného aj v súlade so smernicou 
2005/32/ES o ekodizajne, opatrenia na 
presadzovanie  dizajnu  a výroby 
elektrických a elektronických zariadení, 
a to najmä v záujme uľahčenia opätovného 
použitia,  zhodnocovania a recyklácie 
OEEZ, ich súčiastok a materiálov. V týchto 
opatreniach sa rešpektuje riadne 

Členské štáty podporia v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva o výrobkoch, 
okrem iného aj v súlade so smernicou 
2005/32/ES o ekodizajne, spoluprácu 
medzi výrobcami a prevádzkovateľmi 
zariadení na recykláciu a opatrenia na 
presadzovanie dizajnu a výroby 
elektrických a elektronických zariadení, 
a to najmä v záujme uľahčenia opätovného 
použitia, zhodnocovania a recyklácie 
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fungovanie vnútorného trhu. V tomto 
zmysle členské štáty vykonajú príslušné 
opatrenia, aby výrobcovia nezabránili tým, 
že použijú špecifické dizajnové  prvky 
alebo výrobné postupy opätovnému 
použitiu OEEZ, pokiaľ takéto špecifické 
dizajnové  prvky alebo výrobné postupy 
neposkytujú dôležité výhody, napríklad vo 
vzťahu k ochrane životného prostredia 
a/alebo k požiadavkám na bezpečnosť.

OEEZ, ich súčiastok a materiálov. V týchto 
opatreniach sa rešpektuje riadne 
fungovanie vnútorného trhu. V tomto 
zmysle členské štáty vykonajú príslušné 
opatrenia, aby výrobcovia nezabránili tým, 
že použijú špecifické dizajnové  prvky 
alebo výrobné postupy opätovnému 
použitiu OEEZ, pokiaľ takéto špecifické 
dizajnové  prvky alebo výrobné postupy 
neposkytujú dôležité výhody, napríklad vo 
vzťahu k ochrane životného prostredia 
a/alebo k požiadavkám na bezpečnosť.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Michail Tremopoulos

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia 
na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ 
vo forme  netriedeného komunálneho 
odpadu a na dosiahnutie vysokého podielu 
v separovanom zbere OEEZ , a to najmä 
a prioritne v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozón a fluórované 
skleníkové plyny.

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia 
na minimalizáciu s cieľom odstránenia 
zneškodňovania OEEZ vo forme 
netriedeného komunálneho odpadu a na 
dosiahnutie vysokého podielu v 
separovanom zbere OEEZ, a to najmä 
a prioritne v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozónovú vrstvu a fluórované 
skleníkové plyny, svetelných zdrojov 
obsahujúcich ortuť a malých zariadení.
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Or. en

Odôvodnenie

Požadovanie minimalizácie zneškodňovania netriedeného OEEZ od členských štátov nie je 
dostatočné; v budúcnosti by malo dôjsť k jeho odstráneniu. V tomto smere by sa mala 
pozornosť venovať prednostne niektorým chladiacim a mraziacim zariadeniam, ale aj 
svetelným zdrojom s obsahom ortuti a malým zariadeniam, ktoré často obsahujú nebezpečné 
látky, ako sú batérie alebo akumulátory, a ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou skončili v 
odpadových košoch, ak by sa tento problém explicitne neriešil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia 
na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ 
vo forme  netriedeného komunálneho 
odpadu a na dosiahnutie vysokého podielu 
v separovanom zbere OEEZ , a to najmä 
a prioritne v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozón a fluórované 
skleníkové plyny.

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia 
na zabránenie zneškodňovania OEEZ vo 
forme netriedeného komunálneho odpadu a 
na dosiahnutie vysokého podielu v 
separovanom zbere OEEZ, a to najmä 
a prioritne v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozónovú vrstvu a fluórované 
skleníkové plyny, svetelných zdrojov s 
obsahom ortuti a malých zariadení.

Or. de

Odôvodnenie

Malé zariadenia a svetelné zdroje sú presne tými druhmi vecí, ktoré sa často likvidujú s 
netriedeným komunálnym odpadom. Je preto dôležité, aby opatrenia s cieľom zabrániť, aby 
sa EEZ zneškodňovali ako netriedený komunálny odpad, pokrývali aj malé zariadenia a 
svetelné zdroje s obsahom ortuti.

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 smernice
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Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia 
na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ 
vo forme  netriedeného komunálneho 
odpadu a na dosiahnutie vysokého podielu 
v separovanom zbere OEEZ , a to najmä 
a prioritne v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozón a fluórované 
skleníkové plyny.

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia 
na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ 
vo forme netriedeného komunálneho 
odpadu a na dosiahnutie vysokého podielu 
v separovanom zbere OEEZ, a to najmä 
a prioritne v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozónovú vrstvu a fluórované 
skleníkové plyny, svetelných zdrojov s 
obsahom ortuti a malých zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

To isté čo platí pre chladiace a mraziace zariadenia, platí aj pre svetelné zdroje s obsahom 
ortute a malé zariadenia. V súčasnosti je separovaný zber chladiacich a mraziacich 
zariadení, svetelných zdrojov s obsahom ortute a malých zariadení nedostatočný a je 
potrebné dať členskym štátom podnet na zlepšenie podielu pri zbere v týchto špecifických 
oblastiach. Všetky tieto zariadenia a prístroje obsahujú nebezpečné látky, a najmä u 
svetelných zdrojov a malých zariadení je pravdepodobné, že skončia v koši. Malé zariadenia 
často obsahujú hodnotné zdroje, ktoré je treba recyklovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú príslušné 
opatrenia na minimalizáciu 
zneškodňovania OEEZ vo forme
netriedeného komunálneho odpadu a na 
dosiahnutie vysokého podielu v 
separovanom zbere OEEZ , a to najmä 
a prioritne v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozón a fluórované 
skleníkové plyny.

1. Členské štáty zabezpečia s cieľom
dosiahnuť vysoký podiel v separovanom 
zbere OEEZ a správne spracovanie 
všetkých druhov OEEZ, najmä 
chladiacich a mraziacich zariadení 
obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú 
vrstvu a fluórované skleníkové plyny,
svetelných zdrojov s obsahom ortuti a 
malých zariadení, aby sa všetok OEEZ 
zbieral separovane a nie zmiešaný s 
hrubým alebo nevytriedeným odpadom z 
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domácností, a aby sa nespracovaný 
OEEZ neodvážal na skládky alebo 
nespaľoval.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa OEEZ z domácností, najmä malé zariadenia, 
nedostával do nevytriedeného odpadu z domácností Je to možné dosiahnuť prijatím vhodných 
opatrení, ktorými sa okamžite minimalizuje likvidovanie OEEZ v odpade z domácností, s 
cieľom jeho prípadného zákazu. 

Odpadu pochádzajúcemu zo zariadení s obsahom látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a 
fluórovaných látok by sa mala venovať osobitná pozornosť. Týmto sa zabezpečí, aby tieto 
zariadenia, ktoré sa musia spracúvať osobitným spôsobom z dôvodu vlastností látok, ktoré 
obsahujú, končili vo svojom vlastnom toku odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Andres Perello Rodriguez

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 - písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) ak distribútori ponúkajú na predaj 
výrobok kategórie 3, sú zodpovední 
zabezpečiť, aby sa takýto odpad mohol 
odovzdať distribútorovi prinajmenšom 
bezplatne, ak je toto zariadenie rovnakého 
druhu a plnilo rovnaké funkcie ako 
ponúkané zariadenie, a to aj v prípade, že 
nedôjde k zakúpeniu nového výrobku 
tohto druhu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Judith A. Merkies

Návrh smernice
Článok 5 - odsek 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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2a. Členské štáty môžu určiť 
prevádzkovateľov na zber OEEZ od 
súkromných domácností a zabezpečia, aby 
sa OEEZ, ktorý bol odovzdaný do 
zberných zariadení, odovzdal výrobcom, 
alebo tretím stranám, ktoré konajú v ich 
mene, alebo určeným zariadeniam alebo 
podnikom s cieľom ich prípravy na 
opätovné použitie.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty majú možnosť určiť vyzbieraný OEEZ adekvátnym subjektom, aby mohli 
dosiahnuť požadované ambiciózne ciele. Týmto PDN sa umožní dosiahnutie ešte 
ambicióznejších cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 5 - odsek 2 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pri dodávke nového výrobku boli 
distribútori  zodpovední za to, že sa im 
takýto odpad môže odovzdať 
prinajmenšom bezplatne na výmennom 
základe kus za kus, pokiaľ je zariadenie 
rovnakého druhu a spĺňa rovnaké funkcie 
ako dodávané zariadenie. Členské štáty sa 
môžu odkloniť od tohto ustanovenia, ak 
zabezpečia, že odovzdanie OEEZ sa tým 
nestane pre konečného držiteľa zložitejšie a 
ak tieto systémy zostanú pre konečného 
užívateľa bezplatné. Členské štáty, ktoré 
využijú toto ustanovenie, to oznámia 
Komisii;

b) pri dodávke nového výrobku boli 
distribútori  zodpovední za to, že sa im 
takýto odpad môže odovzdať 
prinajmenšom bezplatne na výmennom 
základe kus za kus, pokiaľ je zariadenie 
rovnakého druhu a spĺňa rovnaké funkcie 
ako dodávané zariadenie. Distribútori s 
plochou nad 1500 m2 sú zodpovední za 
zabezpečenie toho, aby spotrebitelia mohli 
odovzdať OEEZ distribútorovi 
prinajmenšom bezplatne, a disponujú na 
to určenými zbernými a skladovými 
priestormi, do ktorých sa nemôže dostať 
voda. Členské štáty sa môžu odkloniť od 
tohto ustanovenia, ak zabezpečia, že 
odovzdanie OEEZ sa tým nestane pre 
konečného držiteľa zložitejšie a ak tieto 
systémy zostanú pre konečného užívateľa 
bezplatné. Členské štáty, ktoré využijú toto 
ustanovenie, to oznámia Komisii;
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Or. en

Odôvodnenie

S cieľom umožniť lepší zber OEEZ, najmä najmenších zariadení, ktoré často nie je možné 
odovzdať na základe aktuálneho systému kus za kus, by sa od veľkých distribútorov malo 
požadovať, aby podľa zákona vykonávali funkciu zberných miest. Prostredníctvom 
niekoľkonásobného zvýšenia počtu zberných miest by sa tak výrazne uľahčil zber a pre 
konečných zákazníkov by sa oveľa zjednodušilo odovzdávanie vyradených EEZ

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Michail Tremopoulos

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pri dodávke nového výrobku boli 
distribútori  zodpovední za to, že sa im 
takýto odpad môže odovzdať 
prinajmenšom bezplatne na výmennom 
základe kus za kus, pokiaľ je zariadenie 
rovnakého druhu a spĺňa rovnaké funkcie 
ako dodávané zariadenie. Členské štáty sa 
môžu odkloniť od tohto ustanovenia, ak 
zabezpečia, že odovzdanie OEEZ sa tým 
nestane pre konečného držiteľa zložitejšie a 
ak tieto systémy zostanú pre konečného 
užívateľa bezplatné. Členské štáty, ktoré 
využijú toto ustanovenie, to oznámia 
Komisii;

b) pri dodávke nového výrobku boli 
distribútori  zodpovední za to, že sa im 
takýto odpad môže odovzdať 
prinajmenšom bezplatne na výmennom 
základe kus za kus, pokiaľ je zariadenie 
rovnakého druhu a spĺňa rovnaké funkcie 
ako dodávané zariadenie. Distribútori EEZ 
s obchodnou plochou viac ako 1500 m2 sú 
zodpovední za zabezpečenie toho, aby im 
spotrebitelia mohli bezplatne odovzdať 
akýkoľvek OEEZ, a disponujú na to 
určenými zbernými a skladovými 
priestormi, do ktorých sa nemôže dostať 
voda. Členské štáty sa môžu odkloniť od 
tohto ustanovenia, ak zabezpečia, že 
odovzdanie OEEZ sa tým nestane pre 
konečného držiteľa zložitejšie a ak tieto 
systémy zostanú pre konečného užívateľa 
bezplatné. Členské štáty, ktoré využijú toto 
ustanovenie, to oznámia Komisii;

Or. en

Odôvodnenie

Odovzdávanie výrobkov na základe systému kus za kus je nedostatočné.  Podiel zberu je 
možné výrazne zlepšiť, ak spotrebitelia budú môcť priniesť svoj OEEZ akémukoľvek veľkému 
distribútorovi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 5 - odsek 2 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pri dodávke nového výrobku boli 
distribútori  zodpovední za to, že sa im 
takýto odpad môže odovzdať 
prinajmenšom bezplatne na výmennom 
základe kus za kus, pokiaľ je zariadenie 
rovnakého druhu a spĺňa rovnaké funkcie 
ako dodávané zariadenie. Členské štáty sa 
môžu odkloniť od tohto ustanovenia, ak 
zabezpečia, že odovzdanie OEEZ sa tým 
nestane pre konečného držiteľa zložitejšie a 
ak tieto systémy zostanú pre konečného 
užívateľa bezplatné. Členské štáty, ktoré 
využijú toto ustanovenie, to oznámia 
Komisii;

b) pri dodávke nového výrobku boli 
distribútori zodpovední za to, že sa im 
takýto odpad môže odovzdať 
prinajmenšom bezplatne alebo s určitou 
úhradou vyplácanou distribútorom na 
výmennom základe kus za kus, pokiaľ je 
zariadenie rovnakého druhu a spĺňa 
rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.
Členské štáty sa môžu odkloniť od tohto 
ustanovenia, ak zabezpečia, že odovzdanie 
OEEZ sa tým nestane pre konečného 
držiteľa zložitejšie a ak tieto systémy 
zostanú pre konečného užívateľa 
bezplatné. Členské štáty, ktoré využijú toto 
ustanovenie, to oznámia Komisii;

Or. en

Odôvodnenie

Zabezpečenie, že spotrebitelia získajú určité finančné prostriedky za OEEZ, ktorý odovzdajú 
distribútorom, môže významne prispieť k zvýšeniu podielu zberu. Môže to byť prínosné aj pre 
výrobcov, ktorí získajú viac OEEZ na recykláciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 5 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Členské štáty do roku 2013 zavedú 
plán na zlepšenie zberu OEEZ s cieľom 
zvýšiť zber OEEZ vo všetkých kategóriách 
OEEZ z domácností a zlepšia efektivitu 
systémov zberu. Plán na zlepšenie zberu 
umožní, aby sa ako striktné minimum 



PE439.856v01-00 62/96 AM\808628SK.doc

SK

dosiahol podiel zberu uvedený v článku 7. 
Plán na zlepšenie zberu sa prehodnocuje 
raz za tri roky a Komisii sa sprístupnia 
pravidelné správy. Súčasťou tohto plánu 
na zlepšenie sú pravidelné štúdie 
hodnotenia systémov zberu, dostupných 
EEZ a potenciálu vzniku OEEZ na úrovni 
členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Povinný plán na zlepšenie na úrovni členských štátov je najlepším spôsobom na zvýšenie 
informovanosti o tokoch OEEZ a zabezpečenie lepšieho monitorovania a lepších výsledkov. 
Povinnosť predkladať správy Komisii o samotnom pláne, ale aj o aktuálnych výsledkoch, je 
spôsobom, ako z tohto plánu vytvoriť základ pre činnosť, a nielen zoznam dobrých úmyslov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zakazujú zneškodňovanie 
nespracovaného separovane vyzbieraného 
OEEZ.

1. Členské štáty zakazujú a monitorujú 
zneškodňovanie nespracovaného 
separovane vyzbieraného OEEZ.

Or. en

Odôvodnenie

Riadne monitorovanie je potrebné s cieľom predísť zneškodňovaniu OEEZ, ktorý sa nezbiera 
a nespracováva separovane. 

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 smernice
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Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečujú, aby sa zber a 
preprava separovane vyzbieraného OEEZ 
uskutočnili spôsobom optimalizujúcim 
opätovné použitie a recykláciu a kontrolu 
nebezpečných látok.

2. Členské štáty zabezpečujú, aby sa zber a 
preprava separovane vyzbieraného OEEZ 
uskutočnili spôsobom optimalizujúcim 
opätovné použitie a recykláciu a kontrolu 
nebezpečných látok. S cieľom čo 
najväčšieho opätovného použitia celých 
zariadení členské štáty tiež zabezpečia, 
aby systémy zberu umožňovali pred 
akoukoľvek prepravou odčlenenie 
opätovne použiteľných zariadení od 
separovane vyzbieraného OEEZ v 
zberných miestach.

Or. en

Odôvodnenie

Separovaný zber opätovne použiteľných zariadení sa nevykonáva často. Je preto potrebné 
podnecovať členské štáty, aby zvyšovali podiel zberu v týchto osobitných oblastiach, ako aj 
premeniť prioritu opätovného používania celých zariadení (bývalý článok 7 bod 1) smernice o 
OEEZ) do konkrétnych opatrení v tejto oblasti. Najlepším spôsobom, ako zaviesť prioritu 
opätovného používanie celých zariadení, je ustanoviť, aby sa triedenie a separovanie 
potenciálne opätovne použiteľných predmetov vykonávalo v najskoršej možnej fáze. Týmto sa 
zachová ich kvalita a v najväčšej možnej miere zvýši potenciál opätovného použitia OEEZ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Michail Tremopoulos

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby do roku 
2016 podiel zberu OEEZ, ktorý vzniká v 
členských štátoch, dosahoval minimálne 
85 %.
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percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch 
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.

Členské štáty počas obdobia od roku 2013 
do roku 2016 zabezpečia postupné 
zvyšovanie objemu vyzbieraného OEEZ. 
Členské štáty oznámia Komisii kroky, 
ktoré plánujú uskutočniť, najneskôr do 
[...*]
Na doloženie dosiahnutia minimálneho 
podielu zberu členské štáty zabezpečia, 
aby sa informácie o objeme OEEZ, ktorý
– bol pripravený na opätovné použitie 
alebo bol zaslaný spracovateľskému 
zariadeniu akýmkoľvek subjektom a bol 
spracovaný podľa článku 8;
– bol odovzdaný do zberných zariadení 
podľa článku 5 ods. 2 písm. a);
– bol odovzdaný distribútorom podľa 
článku 5 ods. 2 písm. b);
– bol separovane vyzbieraný a spracovaný 
výrobcami alebo tretími stranami, s 
ktorými sa uzatvorila zmluva, aby konali v 
ich mene;
– alebo bol separovane vyzbieraný a 
spracovaný akýmikoľvek prostriedkami 
inými subjektmi príslušnými v oblasti 
OEEZ,
bezplatne poskytovali členskému štátu 
podľa článku 16 tejto smernice.
vložte dátum – 18 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti

Or. en

Odôvodnenie

Každý členské štáty by mali byť zodpovedný za dosiahnutie cieľa zberu. Zber, ktorý 
vykonávajú iní aktéri, nedokážu výrobcovia skontrolovať, a kolektívny vnútroštátny cieľ nie 
je možné presadiť voči jednotlivému výrobcovi.

Cieľ, ktorý sa má uplatňovať pre každý členský štát, by mal byť vo výške minimálne 85 % 
vyprodukovaného OEEZ (čo zodpovedá 65 %, ktoré navrhla Komisia: 85 % z 80 % štatisticky 
vyprodukovaného OEEZ).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali v roku 2016 podiel 
zberu aspoň 40%, ktorý sa v roku 2020 
zvýši na 65 %. Podiel zberu je vypočítaný 
na základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v troch predchádzajúcich 
rokoch v danom členskom štáte. Tento 
podiel zberu sa dosahuje každý rok, počnúc 
rokom 2016.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
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1, členské štáty zabezpečujú, aby
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch 
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.

1, členské štáty zabezpečujú, aby do roku 
2016 podiel zberu OEEZ, ktorý vzniká v 
členských štátoch, dosahoval minimálne 
85 %. Členské štáty zabezpečia, aby sa do 
roku 2012 vyzbierali aspoň 4 kg OEEZ na 
obyvateľa. Členské štáty zabezpečia 
postupné zvyšovanie objemu vyzbieraného 
OEEZ od roku 2012 do roku 2016. Ciele 
zberu sa dosahujú každý rok. Ak to má 
praktický význam, môžu členské štáty 
ustanoviť ambicióznejšie jednotlivé ciele a 
v tomto prípade o tom informujú Komisiu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
José Manuel Fernandes

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch 
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby do roku 
2016 podiel zberu OEEZ, ktorý vzniká v 
členských štátoch, dosahoval minimálne 
85 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch 
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia ustanovením cieľa 65 % priemernej hmotnosti de facto umožňuje, aby sa niektoré 
OEEZ nezbierali oficiálnymi spôsobmi a potenciálne aby sa nespracovávali riadne. Existuje 
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preto riziko, že dôjde k zanedbaniu ľahších a menších zariadení a že sa pozornosť bude 
sústreďovať iba na ťažšie a objemnejšie zariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby sa 
dosiahol podiel zberu aspoň 85 %. Podiel 
zberu je vypočítaný na základe celkovej 
hmotnosti OEEZ v rámci každej kategórie 
zariadení ustanovenej v prílohe I
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení v 
rámci každej kategórie zariadení 
ustanovenej v prílohe I uvedených na trh 
v troch predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.
Od roku 2013 do konca roku 2015 
zabezpečia členské štáty, aby sa pri 
rovnakej metodike výpočtu dosiahol 
povinný minimálny podiel zberu 45% za 
rok.

Or. de

Odôvodnenie

Výpočet podielu zberu podľa jednotlivých kategórií je jediným spôsobom, ako zabezpečiť 
dostatočný podiel zberu malých zariadení. Ak sa nebude rozlišovať medzi kategóriami 
zariadení, budú do procesu zhodnocovania zapájať iba objemné a ťažké prístroje. Malé 
zariadenia sa budú aj naďalej likvidovať s odpadom z domácností a budú sa spaľovať. 
Spaľovanie veľkého množstva malých zariadení je škodlivé pre ľudské zdravie, zdravie zvierat 
a životné prostredie a predstavuje zbytočné plytvanie zdrojmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
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Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016. 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby sa 
dosiahol podiel zberu aspoň 55 %. Podiel 
zberu je vypočítaný na základe celkovej 
hmotnosti OEEZ vyzbieraného v súlade 
s článkom 5 a článkom 6 v danom roku 
v danom členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v troch predchádzajúcich 
rokoch v danom členskom štáte. Tento 
podiel zberu sa dosahuje každý rok, počnúc 
rokom 2016. Od roku 2013 do konca roku 
2015 zabezpečia členské štáty, aby sa pri 
rovnakej metodike výpočtu dosiahol 
povinný minimálny podiel zberu 45% za 
rok. 

Or. de

Odôvodnenie

Podľa údajov a na základe dostupných výpočtov bude ťažké dosiahnuť minimálny podiel 
zberu vo výške 65 %. Jedinými údajmi, ktoré sú doteraz dostupné napríklad pre Nemecko, sú 
údaje o registrácii, opätovnom použití a spracovaní OEEZ v roku 2006, v rámci ktorých 
dosahuje podiel zberu 41 % (vypočítaný vzhľadom na objem zariadení umiestnených na trhu v 
tom istom roku). Ustanovený podiel zberu by sa mal zakladať na dostupných poznatkoch a 
štatistických údajoch týkajúcich sa vykonávania zberu OEEZ. 55 % podiel sa zdá byť 
ambicióznym, ale dosiahnuteľným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 7 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
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1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch 
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.

1, členské štáty zabezpečujú, aby sa 
dosiahol podiel zberu aspoň 75 %. Podiel 
zberu je vypočítaný na základe celkovej 
hmotnosti OEEZ vyzbieraného v súlade 
s článkom 5 a článkom 6 v danom roku 
v danom členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch 
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.  
Od roku 2013 do konca roku 2015 
zabezpečia členské štáty, aby sa pri 
rovnakej metodike výpočtu dosiahol 
povinný minimálny podiel zberu 50 % za 
mesiac.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zvýšiť ambicióznosť cieľov navrhovaných spravodajcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch 
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 
ods. 1, členské štáty zabezpečujú, aby do 
roku 2016 podiel zberu OEEZ, ktorý 
vzniká v členských štátoch, dosahoval 
minimálne 85 %. Členské štáty 
zabezpečia postupné zvyšovanie objemu 
vyzbieraného OEEZ od roku 2012 do 
roku 2016. Členské štáty predložia 
Komisii do roku 2012 svoje plány na 
zlepšenie.
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dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.
Členské štáty zabezpečia, aby sa do roku 
2011 vyzbierali aspoň 4 kg OEEZ na 
obyvateľa.
Ciele zberu sa dosahujú každý rok.

Ak to má praktický význam, môžu členské 
štáty ustanoviť ambicióznejší jednotlivý 
cieľ a v tomto prípade o tom informujú 
Komisiu.
Objem OEEZ, ktorý sa spracováva podľa 
článku 8, ako aj OEEZ, ktorý sa 
pripravuje na opätovné použitie, sa 
považuje za objem OEEZ vyzbieraný za 
rok.
Na doloženie dosiahnutia minimálneho 
podielu zberu členské štáty zabezpečia, 
aby sa informácie o objeme OEEZ, ktorý 
sa pripravil na opätovné použitie alebo bol 
zaslaný spracovateľskému zariadeniu 
akýmkoľvek subjektom a bol spracovaný 
podľa článku 8, oznámili členskému štátu 
podľa článku 16 tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Iná metóda výpočtu cieľov zberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby do roku 
2016 podiel zberu OEEZ, ktorý vzniká v 
členských štátoch, dosahoval minimálne 
85 %.
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a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch 
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.

Členské štáty zabezpečia postupné 
zvyšovanie objemu vyzbieraného OEEZ 
od roku 2012 do roku 2016. Členské štáty 
predložia Komisii do konca roku 2011 
svoje plány na zlepšenie.
Členské štáty zabezpečia, aby sa do roku 
2011 vyzbierali aspoň 4 kg OEEZ na 
obyvateľa. 
Ciele zberu sa dosahujú každý rok. Ak to 
má praktický význam, môžu členské štáty 
ustanoviť ambicióznejšie jednotlivé ciele a 
v tomto prípade o tom informujú Komisiu.
Objem OEEZ, ktorý sa spracováva podľa 
článku 8, ako aj objem, ktorý sa 
pripravuje na opätovné použitie, sa 
považuje za objem OEEZ vyzbieraný za 
rok.
Na doloženie dosiahnutia minimálneho 
podielu zberu členské štáty zabezpečia, 
aby sa informácie o objeme OEEZ, ktorý 
– bol pripravený na opätovné použitie 
alebo bol zaslaný spracovateľskému 
zariadeniu akýmkoľvek subjektom a bol 
spracovaný podľa článku 8;
– bol odovzdaný do zberných zariadení 
podľa článku 5 ods. 2 písm. a);
– bol odovzdaný distribútorom podľa 
článku 5 ods. 2 písm. b);
– bol separovane vyzbieraný a spracovaný 
výrobcami alebo tretími stranami, s 
ktorými sa uzatvorila zmluva, aby konali v 
ich mene; 
– alebo bol separovane vyzbieraný a 
spracovaný akýmikoľvek prostriedkami 
inými subjektmi príslušnými v oblasti 
OEEZ,
bezplatne poskytovali členskému štátu 
podľa článku 16 tejto smernice.
Výsledok sa vymedzí ako skutočný objem 
OEEZ pripravený na opätovné použitie 
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alebo spracovaný podľa článku 8.

Or. en

Odôvodnenie

Každý členský štát by mal byť zodpovedný za dosiahnutie cieľa zberu.
Výrobcovia nemôžu niesť zodpovednosť za celkový cieľ zberu, pretože nemôžu kontrolovať 
ostatné subjekty, ktoré vykonávajú zber OEEZ s cieľom dosahovať zisk, a nemajú ani 
vykonávacie právomoci, a kolektívny výraz „výrobcovia“ neodkazuje na právny subjekt, na 
ktorý je možné kolektívne sa obrátiť. Mal by sa dosiahnuť zber aspoň 85 % OEEZ 
vyprodukovaného na úrovni členských štátov (zodpovedá to 65 % stanoveným Komisiou, t. j. 
85 % z 80 % vyprodukovaného OEEZ, ktorý by sa mal vyprodukovať na základe štatistických 
výpočtov do dvoch rokov po to, ako dôjde k uvedeniu na trh 100 % EEZ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch 
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch 
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.
Mal by zahŕňať aj OEEZ vyzbieraný 
separovane s cieľom opätovného použitia.

Or. fr

Odôvodnenie

V prípade, že členský štát vykonáva ambicióznu politiku zameranú na rozvoj opätovného 
použitia, mohol by byť penalizovaný v prípade, že by sa OEEZ vyzbieraný s cieľom 
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opätovného použitia nezapočítaval do podielu zberu. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby sa 
tento OEEZ zohľadnil nielen z uvedených dôvodov, ale aj preto, že určitá časť príslušného 
OEEZ sa zbiera v počiatočných fázach a z tohto dôvodu sa nezapočítava do celkovej váhy, 
ktorá sa vyzbierala.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
János Áder

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 
dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali v roku 2016 podiel 
zberu aspoň 50%, ktorý sa v roku 2020 
zvýši na 65 %. Podiel zberu je vypočítaný 
na základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v troch predchádzajúcich 
rokoch v danom členskom štáte. Tento 
podiel zberu sa dosahuje každý rok, počnúc 
rokom 2016. Pred týmto dátumom sa
uplatňuje podiel zberu priemerne 
minimálne štyri kilogramy OEEZ na 
obyvateľa za rok.

Or. en

Odôvodnenie

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. 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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Na dosiahnutie minimálneho podielu 
zberu zabezpečia členské štáty, aby sa 
informácie o OEEZ, ktorý 
– bol odovzdaný do zberných zariadení 
podľa článku 5 ods. 2 písm. a);

– bol odovzdaný distribútorom podľa 
článku 5 ods. 2 písm. b);

– bol separovane vyzbieraný a spracovaný 
alebo vyvezený výrobcami alebo tretími 
stranami, s ktorými sa uzatvorila zmluva, 
aby konali v ich mene;
– alebo bol separovane vyzbieraný a 
spracovaný, renovovaný alebo vyvezený 
akýmikoľvek prostriedkami inými 
subjektmi príslušnými v oblasti OEEZ,

bezplatne oznamovali členským štátom raz 
za rok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 
ods. 1, členské štáty zabezpečujú, aby sa 
od začiatku roku 2016 dosiahol aspoň 
45 %-ný podiel zberu svetelných zdrojov s 
obsahom ortuti. Podiel zberu je 
vypočítaný na základe celkovej hmotnosti 
svetelných zdrojov s obsahom ortuti 
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vyzbieraných v danom roku a je vyjadrený 
ako percentuálny podiel priemernej 
hmotnosti svetelných zdrojov s obsahom 
ortuti uvedených na trh v troch 
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Od roku 2012 do konca 
roku 2015 zabezpečia členské štáty, aby sa 
pri rovnakej metodike výpočtu dosiahol 
povinný minimálny podiel zberu 30 % za 
rok.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Horst Schnellhardt

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
akýkoľvek distribútor, ktorý nevie 
preukázať, že výrobca elektrického alebo 
elektronického zariadenia splnil svoje 
finančné alebo procedurálne a technické 
povinnosti v súvislosti s týmto zariadením, 
sám splnil tieto povinnosti alebo zabezpečil 
ich plnenie pred predajom tohto 
zariadenia.

Or. de

Odôvodnenie

Členské štáty zabezpečujú. aby boli výrobcovia zodpovední za zber a recyklovanie. Zároveň 
by sa mala podnecovať zodpovednosť na strane distribútorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh smernice
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Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia ustanovenie 
minimálneho podielu zberu pre svetelné 
zdroje, ktoré spadajú do kategórie 3 
uvedenej v prílohe I. Výrobcovia 
svetelných zdrojov kategórie 3 by mali 
spĺňať tieto ciele zberu:
a) 30 % od roku 2012;
b) 45% od roku 2016,
ktoré sú vyjadrené ako percentuálny 
podiel priemernej hmotnosti svetelných 
zdrojov uvedených na trh v tomto 
členskom štáte v troch predchádzajúcich 
rokoch.

Or. en

Odôvodnenie

V porovnaní s takmer všetkými ostatnými EEZ nie je trh s kompaktnými žiarivkami nasýtený. 
V priebehu nasledujúcich rokov spotrebitelia nahradia svoje staré žiarovky novými 
kompaktnými žiarivkami. Životnosť týchto svetelných zdrojov je viac ako päť rokov. Cieľ 
zberu 65 %, ktorý sa zakladá na svetelných zdrojoch predaných v predchádzajúcich troch 
rokoch, preto nie je možné dosiahnuť. Cieľ separovaného zberu tiež podnecuje k zberu 
svetelných zdrojov kategórie 3, ktoré by inak mohli byť v rámci procesu zberu opomenuté z 
dôvodu ich veľmi nízkej hmotnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 7 - odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Na dosiahnutie minimálneho podielu 
členské štáty zberu zabezpečia, aby sa 
informácie o OEEZ, ktorý 
– bol odovzdaný do zberných zariadení 
podľa článku 5 ods. 2 písm. a);
– bol odovzdaný distribútorom podľa 
článku 5 ods. 2 písm. b);
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– bol separovane vyzbieraný a spracovaný 
alebo vyvezený výrobcami alebo tretími 
stranami; 
– alebo bol separovane vyzbieraný inými 
prostriedkami, bezplatne oznamovali 
členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa prijíma PDN spravodajcu, ale osobitne sa zdôrazňuje zodpovednosť výrobcu a  
skutočnosť, že tretie strany, ktoré zabezpečujú zber a ktoré im poskytujú OEEZ, musia byť na 
to zmluvne oprávnené. Nesplnenie tejto požiadavky, najmä v Spojenom kráľovstve, vytvára 
prekážku pre vykonávanie smernice v tejto krajine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Horst Schnellhardt

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Na dosiahnutie minimálneho podielu 
zberu členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie o OEEZ, ktorý 
– bol odovzdaný do zberných zariadení 
podľa článku 5 ods. 2 písm. a);
– bol odovzdaný distribútorom podľa 
článku 5 ods. 2 písm. b);
– bol separovane vyzbieraný a spracovaný 
alebo vyvezený výrobcami alebo tretími 
stranami, ktoré konajú v ich mene;
– alebo bol separovane vyzbieraný a 
spracovaný, renovovaný alebo vyvezený 
akýmikoľvek prostriedkami inými 
subjektmi príslušnými v oblasti OEEZ, 
bezplatne oznamovali členským štátom raz 
za rok.

Or. en
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Odôvodnenie

Členské štáty sú zodpovedné za splnenie zberného cieľa a musia oznamovať množstvo 
vyzbieraného a spracovaného OEEZ v súlade s článkom 16 ods. 5 vrátane objemov 
pripravených na opätovné použitie. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa im oznamovali všetky 
separovane vyzbierané množstvá vrátane tých, ktoré vyzbierali iné subjekty v oblasti OEEZ, 
ako výrobcovia a tretie strany, ktoré sú zmluvne oprávnene konať v ich mene. Napomôže sa 
tým lepšia kontrola odpadových prúdov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
José Manuel Fernandes

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty by mali informovať 
Komisiu raz za rok o:
– objeme vyprodukovaného OEEZ v 
členskom štáte počas predchádzajúceho 
roku v súlade so spoločnou metodikou 
ustanovenou v bode 3;
– objeme vyzbieraného OEEZ v členskom 
štáte počas predchádzajúceho roku;
– objeme OEEZ umiestneného na trh 
počas predchádzajúceho roku a objemoch 
OEEZ, ktoré sa do členského štátu 
doviezli a ktoré sa z neho vyviezli;
– odhade objemu OEEZ, ktorý sa v 
predchádzajúcom roku riadne 
nespracoval, uložil na skládky alebo 
nezákonne vyviezol.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali čo možno najskôr doplniť svoje údaje o ďalšie prvky, ako je nevhodné 
nakladanie s OEEZ (ukladanie na skládky, predaj pod cenu a nezákonná preprava).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Richard Seeber

Návrh smernice
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Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty by mali informovať 
Komisiu raz za rok o:
– objeme vyprodukovaného OEEZ v 
členskom štáte počas predchádzajúceho 
roku v súlade so spoločnou metodikou 
ustanovenou v bode 3;
– objeme vyzbieraného OEEZ v členskom 
štáte počas predchádzajúceho roku;
– objeme EEZ umiestneného na trh počas 
predchádzajúceho roku, +/- objemoch 
EEZ, ktoré sa do členského štátu doviezli 
a ktoré sa z neho vyviezli;
– odhade objemu OEEZ, ktorý sa v 
predchádzajúcom roku riadne 
nespracoval, uložil na skládky alebo 
nezákonne vyviezol.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty by mali informovať 
Komisiu raz za rok o:
– objeme vyprodukovaného OEEZ v 
členskom štáte počas predchádzajúceho 
roku v súlade so spoločnou metodikou 
ustanovenou v bode 3;
– objeme vyzbieraného OEEZ v členskom 
štáte počas predchádzajúceho roku;
– objeme EEZ umiestneného na trh počas 
predchádzajúceho roku, +/- objemoch 
EEZ, ktoré sa do členského štátu doviezli 
a ktoré sa z neho vyviezli;
– odhade objemu OEEZ, ktorý sa v 
predchádzajúcom roku riadne 
nespracoval, uložil na skládky alebo 
nezákonne vyviezol.
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Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali monitorovať toky OEEZ a podávať o tom každoročne správu. Členské štáty 
oznámia Komisii: objemy vyzbieraných OEEZ, objem EEZ umiestnených na trhu a objem OEEZ 
spracovaných rôznymi spôsobmi.

Členské štáty by tiaž mali uskutočniť štúdiu s cieľom zistiť objem vyprodukovaného OEEZ, ktoré 
sa odhadnú zberom údajov o celkovej hmotnosti OEEZ vyprodukovaného za rok.

Tieto údaje by sa čo možno najskôr mali doplniť o ďalšie užitočné údaje, ako napr. o OEEZ, s 
ktorým sa nenakladalo riadne.

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

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a.) Členské štáty by mali informovať 
Komisiu raz za rok o:
– objeme vyprodukovaného OEEZ v 
členskom štáte počas predchádzajúceho 
roku v súlade so spoločnou metodikou 
ustanovenou v bode 3;
– objeme vyzbieraného OEEZ v členskom 
štáte počas predchádzajúceho roku;
– objeme EEZ umiestneného na trh v 
členskom štáte počas predchádzajúceho 
roku, +/- objemoch EEZ, ktoré sa do 
členského štátu doviezli a ktoré sa z neho 
vyviezli;
– odhade objemu OEEZ, ktorý sa v 
predchádzajúcom roku riadne 
nespracoval, uložil na skládky alebo 
nezákonne vyviezol.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom získať jasný obraz o tokoch EEZ a OEEZ na úrovni Spoločenstva a možnosť 
pokračovať v odhaľovaní nedostatkov v monitorovaní je dôležité, aby členské štáty zbierali 
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údaje o jednotlivých fázach životného cyklu EEZ a o cezhraničných pohyboch, ktoré 
vykonávajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ustanovuje sa spoločná metodika 
výpočtu celkovej hmotnosti elektrických 
a elektronických zariadení uvádzaných na 
vnútroštátny trh.

3. Najneskôr do 31. júna 2011 sa ustanoví
spoločná metodika výpočtu celkovej 
hmotnosti elektrických a elektronických 
zariadení uvádzaných na vnútroštátny trh.

Or. en

Odôvodnenie

Záväzné lehoty sú potrebné na zabezpečenie právnej istoty a na posilnenie spoločnej 
metodiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 smernice
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ustanovuje sa spoločná metodika 
výpočtu celkovej hmotnosti elektrických 
a elektronických zariadení uvádzaných na 
vnútroštátny trh.

3. Do roku 2014 sa ustanoví spoločná 
metodika na stanovenie objemu OEEZ 
vyprodukovaného (podľa hmotnosti a v 
jednotkách) v každom členskom štáte.

Or. en
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Odôvodnenie

Aby bolo možné porovnať vývoj v členských štátoch a mieru, v akej sa plní cieľ, je potrebneé, 
aby tieto ciele vychádzali zo spoločnej metodiky. Vytvárajú sa tým rovnaké podmienky pre 
členské štáty, ktoré sú potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ustanovuje sa spoločná metodika 
výpočtu celkovej hmotnosti elektrických 
a elektronických zariadení uvádzaných na 
vnútroštátny trh.

3. S cieľom zabezpečiť fungovanie 
účinných systémov zberu Komisia prijme 
prostredníctvom delegovaných aktov 
v súlade s článkami 18a, 18b a 18c 
spoločnú metodiku výpočtu celkovej 
hmotnosti elektrických a elektronických 
zariadení uvádzaných na vnútroštátny trh

Opatrenie zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa prispôsobuje starý tzv. komitologický postup na nový postup podľa článku 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ustanovuje sa spoločná metodika 
výpočtu celkovej hmotnosti elektrických 
a elektronických zariadení uvádzaných na 

3. Do roku 2012 sa ustanoví spoločná 
metodika na stanovenie objemu OEEZ 
vyprodukovaného podľa hmotnosti v 
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vnútroštátny trh. každom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ustanovuje sa spoločná metodika 
výpočtu celkovej hmotnosti elektrických 
a elektronických zariadení uvádzaných na 
vnútroštátny trh.

3. Do roku 2014 sa ustanoví spoločná 
metodika na stanovenie objemu OEEZ 
vyprodukovaného (podľa hmotnosti a v 
jednotkách) v každom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie lehoty a cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 7 - odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ustanovuje sa spoločná metodika 
výpočtu celkovej hmotnosti elektrických 
a elektronických zariadení uvádzaných na 
vnútroštátny trh.

3. Do roku 2014 sa ustanoví spoločná 
metodika na stanovenie objemu OEEZ 
vyprodukovaného (podľa hmotnosti a v 
jednotkách) v každom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Potreba jasnej metodiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
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Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) podiel zberu a cieľový dátum 
uvedený v odseku 1, a to aj v záujme 
prípadného stanovenia cieľového podielu 
v prípade separovaného zberu chladiacich 
a mraziacich zariadení.

4. Európsky parlament a Rada najneskôr 
do 31. decembra 2012 prehodnotia na 
základe správy Komisie (v prípade 
potreby sa k nej priloží návrh) cieľ zberu 
a cieľový dátum uvedený v odseku 1, a to 
aj v záujme prípadného stanovenia cieľov 
separovaného zberu, najmä v prípade 
zariadení obsahujúcich látky, ktoré 
poškodzujú ozónovú vrstvu, alebo látky 
spôsobujúce globálne otepľovanie, ako 
chladiace a mraziace zariadenia, ako aj 
malých zariadení (vrátane hračiek, 
zariadení s obsahom batérií alebo 
akumulátorov) a zariadení s obsahom 
ortuti, ako sú kompaktné žiarivky.

Or. en

Odôvodnenie

Osobitné ciele by sa mali ustanoviť pre malé zariadenia a najnebezpečnejšie toky odpadov.

Odpad pochádzajúci z chladiacich a mraziacich zariadení, ako aj ortuť, ktorú obsahujú 
svetelné zdroje, by mali mať vlastný cieľ z dôvodu ich nebezpečného obsahu. Toky malých 
zariadení a svetelných zdrojov si vyžadujú osobitné ciele, aby sa zabezpečilo, že sa bude klásť 
dôraz na ich zber a náhradu za ukladanie na skládkach, pretože tu existuje riziko, že v 
prípade neexistencie osobitného cieľa sa budú malé zariadenia naďalej likvidovať spolu s 
bežným odpadom z domácností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
José Manuel Fernandes

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) podiel zberu a cieľový dátum 

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) podielu zberu a cieľový 
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uvedený v odseku 1, a to aj v záujme 
prípadného stanovenia cieľového podielu 
v prípade separovaného zberu chladiacich 
a mraziacich zariadení.

dátum uvedený v odseku 1, a to aj 
v záujme prípadného stanovenia cieľa 
separovaného zberu, najmä v prípade 
zariadení obsahujúcich látky, ktoré 
poškodzujú ozónovú vrstvu, alebo látky 
spôsobujúce globálne otepľovanie, ako 
chladiace a mraziace zariadenia, ako aj 
malých zariadení (vrátane hračiek, 
zariadení s obsahom batérií alebo 
akumulátorov) a zariadení s obsahom 
ortuti, ako sú kompaktné žiarivky.

Or. en

Odôvodnenie

Odpad pochádzajúci z chladiacich a mraziacich zariadení, ako aj ortuť, ktorú obsahujú 
svetelné zdroje, by sa mali osobitne zhodnotiť z dôvodu ich nebezpečného obsahu. V opačnom 
prípade hrozí, že sa tieto malé zariadenia budú naďalej často likvidovať v odpadových košoch 
s bežným odpadom z domácností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 7 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4)Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) podiel zberu a cieľový dátum 
uvedený v odseku 1, a to aj v záujme 
prípadného stanovenia cieľového podielu 
v prípade separovaného zberu chladiacich 
a mraziacich zariadení.

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) cieľ zberu a cieľový dátum 
uvedený v odseku 1, a to aj v záujme 
prípadného stanovenia cieľov 
separovaného zberu zariadení, ktoré 
spadajú do rozsahu pôsobnosti prílohy I 
smernice 20xx/xx/ES (smernica o ONL),
najmä v prípade chladiacich a mraziacich 
zariadení a svetelných zdrojov s obsahom 
ortuti.

Or. en

Odôvodnenie

Osobitné ciele by sa mali ustanoviť pre malé zariadenia a najnebezpečnejšie toky odpadov. 
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Ak sa by sa im nevenovala osobitná pozornosť, hrozilo by, že by sa najmenšie zariadenia 
naďalej často likvidovali v odpadových košoch s bežným odpadom z domácností. Mala by sa 
zachovať možnosť stanoviť osobitné ciele pre iné kategórie OEEZ pre prípad, ak individuálne 
ciele pre iné kategórie zariadení môžu prispieť k vyššej ochrane životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Michail Tremopoulos

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) podiel zberu a cieľový dátum 
uvedený v odseku 1, a to aj v záujme 
prípadného stanovenia cieľového podielu 
v prípade separovaného zberu chladiacich 
a mraziacich zariadení.

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) podiel zberu a cieľový dátum 
uvedený v odseku 1, a to aj v záujme 
prípadného stanovenia cieľového podielu 
v prípade separovaného zberu chladiacich 
a mraziacich zariadení, osvetlenia s 
obsahom ortuti a malých zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Svetelné zdroje s obsahom ortuti predstavujú riziko pre zdravie a životné prostredie. 
V súčasnosti sa nedosahujú vo všetkých krajinách vysoké podiely pri zbere, najmä preto, že 
žiarivky nemajú veľkú hmotnosť. Z tohto dôvodu a so zreteľom na ekologické požiadavky by 
sa mal stanoviť samostatný cieľ zberu pre tieto žiarivky. To isté by sa malo ustanoviť v 
prípade malých zariadení, ktoré často obsahujú nebezpečné látky a ktoré v súčanosti príliš 
často končia v tokoch bežného odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 7 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) podiel zberu a cieľový dátum 

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) podielu zberu a cieľový 
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uvedený v odseku 1, a to aj v záujme 
prípadného stanovenia cieľového podielu 
v prípade separovaného zberu chladiacich 
a mraziacich zariadení.

dátum uvedený v odseku 1, a to aj 
v záujme prípadného stanovenia cieľa 
separovaného zberu v prípade zariadení 
obsahujúcich látky, ktoré poškodzujú 
ozónovú vrstvu, alebo látky spôsobujúce 
globálne otepľovanie, ako chladiace a 
mraziace zariadenia, ako aj malých 
zariadení (vrátane hračiek, zariadení s 
obsahom batérií alebo akumulátorov) a 
zariadení s obsahom ortuti, ako sú 
kompaktné žiarivky.

Or. en

Odôvodnenie

Ciele separovaného zberu pre výrobky s obsahom nebezpečných látok sú potrebné.

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

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) podiel zberu a cieľový dátum 
uvedený v odseku 1, a to aj v záujme 
prípadného stanovenia cieľového podielu 
v prípade separovaného zberu chladiacich 
a mraziacich zariadení. 

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) cieľ zberu a cieľový dátum 
uvedený v odseku 1, a to aj v záujme 
prípadného stanovenia cieľov 
separovaného zberu, najmä v prípade 
zariadení obsahujúcich látky, ktoré 
poškodzujú ozónovú vrstvu, alebo látky 
spôsobujúce globálne otepľovanie, ako 
chladiace a mraziace zariadenia, ako aj 
malé zariadenia (vrátane hračiek, 
zariadení s obsahom batérií alebo 
akumulátorov) a zariadení s obsahom 
ortuti, ako sú kompaktné žiarivky, a 
malých zariadení (vrátane hračiek, 
zariadení s obsahom batérií alebo 
akumulátorov).

Or. en
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Odôvodnenie

Chladiace a mraziace zariadenia, svetelné zdroje s obsahom ortuti a malé zariadenia, ako 
hračky, mobilné telefóny, laptopy atď. obsahujú nebezpečné látky a/alebo vzácne suroviny. Z 
envoronmentálnych a zdravotných dôvodov a z dôvodu náležitého spravovania zdrojov sú 
ciele separovaného zberu odôvodnené a mali by sa uplatňovať rýchlejšie, ako v prípade 
ostatných zariadení, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia , aby procesom 
spracovania prešli všetky separovane 
vyzbierané OEEZ  .

1. Členské štáty zabezpečia, aby procesom 
spracovania prešli všetky separovane 
vyzbierané OEEZ. Komisia presadzuje 
vytvorenie harmonizovaných noriem 
zberu, spracovania a recyklácie OEEZ, 
najmä tak, že náležitým spôsobom poverí 
Európsky výbor pre normalizáciu, aby sa 
tieto harmonizované normy vytvorili do 12 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice..

Tieto normy sa ustanovia s použitím 
metód, ktoré sa vypracujú, na kontrolu 
charakteristických vlastností výrobkov na 
konci ich životnosti v súvislosti s 
demontážou, zhodnotením a znížením 
obsahu nebezpečných látok.

Transakcie s organizáciami, ktoré sa 
nezaregistrovali alebo nezískali 
oprávnenie, a ktoré teda nemôžu 
podliehať týmto kontrolám, sú zakázané.

Or. de

Odôvodnenie

Jedným z cieľom tejto smernice je zastavenie nelegálneho obchodovania s OEEZ a jeho 
vývozu. Preto musí byť zrejmé, že do zberu a zhodnocovania OEEZ môžu byť zapojené iba tie 
organizácie, ktoré sú súčasťou oficiálneho reťazca.



AM\808628SK.doc 89/96 PE439.856v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 8 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia , aby procesom 
spracovania prešli všetky separovane 
vyzbierané OEEZ  .

1. Členské štáty zabezpečia, aby procesom 
spracovania prešli všetky separovane 
vyzbierané OEEZ. Komisia podporuje 
vypracovanie harmonizovaných noriem 
zberu, spracovania a recyklácie OEEZ, 
najmä tak, že náležitým spôsobom poverí 
Európsky výbor pre normalizáciu. Odkaz 
na tieto harmonizované normy sa uverejní 
v Úradnom vestníku Európskej únie a 
tento zoznam sa pravidelne aktualizuje.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala podporovať vypracovanie noriem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 8 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia , aby procesom 
spracovania prešli všetky separovane 
vyzbierané OEEZ  .

1. Členské štáty zabezpečia, aby procesom 
spracovania prešli všetky separovane 
vyzbierané OEEZ. Komisia sa usiluje o 
vytvorenie harmonizovaných noriem 
zberu, spracovania a recyklácie OEEZ, 
ktoré by mali byť dostupné do 12 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice, najmä tak, že náležitým 
spôsobom poverí Európsky výbor pre 
normalizáciu. Súčasťou týchto noriem sú 
metódy hodnotenia charakteristík konca 
životnosti výrobkov, ako sa požaduje v 
článku 4, ktorých súčasťou je okrem 
iného jednoduchosť demontáže, 
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zhodnocovanie vzácnych surovín, 
možnosť recyklácie a zníženie emisií 
nebezpečných látok.

Or. en

Odôvodnenie

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).

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

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia , aby procesom 
spracovania prešli všetky separovane 
vyzbierané OEEZ  .

1. Členské štáty zabezpečia, aby procesom 
spracovania prešli všetky separovane 
vyzbierané OEEZ v súlade s poradím 
priorít hierarchie odpadu ustanovenej v 
smernici 2008/98/ES. S cieľom zaviesť 
prioritu pre prípravu na opätovné použitie 
by sa pred každým spracovaním mala 
vykonávať kontrola s cieľom zistiť, či sa 
zariadenia predstavujúce odpad alebo 
jednotlivé súčiastky dajú opätovne použiť. 
Táto kontrola by sa mala vykonávať 
akreditovanými strediskami zameranými 
na opravu a opätovné použitie, zriadenými 
podľa článku 11.1 a prílohy IV k smernici 
2008/98/ES, alebo podobne 
kvalifikovaným personálom. 
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Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa zber a spracovanie OEEZ uskutočňovalo s využitím osvedčených 
postupov v súlade s hierarchiou odpadu ustanovenou v rámcovej smernici o odpade 
(2008/98/ES). V súlade s hierarchiou odpadu by sa separovane vyzbieraný OEEZ mal 
prioritne pripraviť na opätovné použitie. Spracovať za účelom recyklácie, získania energie 
alebo uloženia na skádke by sa mal iba v tom prípade, ak nie je opätovne použiteľný. Povinná 
kontrola možnosti opätovného použitia je vhodným opatrením. Aby sa uskutočňovala riadnym 
spôsobom, spracovateľské zariadenia by mali buď využívať príslušne kvalifikovaných 
zamestnancov, alebo umožniť strediskám zameraným na opätovné použitie, aby vykonali 
kontrolu a triedenie.

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

Proposal for a directive
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Do 12 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice Komisia 
vypracuje harmonizované normy zberu, 
spracovania a recyklácie OEEZ, pričom 
využije Európsky výbor pre normalizáciu. 
Súčasťou týchto noriem sú metódy 
hodnotenia charakteristík konca 
životnosti výrobkov, ako sa požaduje v 
článku 4, najmä jednoduchosti 
demontáže, možnosť recyklácie a zníženia 
emisií nebezpečných látok.

Or. en

Odôvodnenie

Existujú rozdiely v kvalite recyklácie, a teda aj v účinnosti zaobchádzania so surovinami. 
Rôzne štandardy vedú k skresleniu podmienok hospodárskej súťaže, a preto sú potrebné 
jednotné rámcové podmienky. Nové normy by mali byť pákou ekodizajnu na konci životnosti 
výrobkov, a nemali by odkazovať na existujúce postupy recyklácie. Môže sa využiť norma e-
Stewards Standard for Responsible Recycling and Reuse of EE®, normy označovania OEEZ a 
odporúčania ustanovení pre normy v príručke CEN Guide for addressing environmental 
issues in product standards for end of life (Ed. 3/11/2008).



PE439.856v01-00 92/96 AM\808628SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Okrem odstránenia všetkých tekutín je 
súčasťou spracovania manuálne, 
mechanické, chemické alebo metalurgické 
zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že 
nebezpečné látky, prípravky a súčiastky je 
možné oddeliť v najskoršom možnom 
štádiu postupu spracovania a v miere, 
ktorá je technicky uskutočniteľná. Toto 
odstránenie sa uskutoční pred tým, ako sa 
uskutočnia ostatné formy spracovania, 
ktoré by mohli viesť k rozptýleniu 
nebezpečných súčiastok. Drvenie sa 
nepovažuje za odstránenie.

Or. de

Odôvodnenie

Drvenie neumožňuje odčlenenie nebezpečných látok a ich riadne spracovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 8 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Spracovaním by sa mala dosiahnuť 
maximálna miera zhodnocovania 
strategických surovín ustanovených v 
článku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Nenáležité recyklovanie elektrockého a elektronického odpadu vedie k značným stratám 
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strategických surovín. Malo by sa rozšíriť spracovanie, aby sa umožnilo ich zhodnotenie, a 
teda aby sa zároveň zabezpečili dodávky týchto materiálov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Príloha II sa môže zmeniť a doplniť, 
aby sa zaviedli iné spracovateľské 
technológie zabezpečujúce minimálne 
rovnakú úroveň ochrany zdravia ľudí a 
životného prostredia. 

Opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 3. Komisia 
prednostne vyhodnotí, či sa majú zmeniť a 
doplniť údaje týkajúce sa dosiek s 
plošnými spojmi mobilných telefónov a 
obrazoviek z tekutých kryštálov.

4. S cieľom zaviesť iné spracovateľské 
technológie zabezpečujúce minimálne 
rovnakú úroveň ochrany zdravia ľudí a 
životného prostredia, Komisia prijme 
prostredníctvom delegovaných aktov 
v súlade s článkami 18a, 18b a 18c 
prispôsobenie prílohy II. Komisia 
prednostne vyhodnotí, či sa majú zmeniť a 
doplniť údaje týkajúce sa dosiek s 
plošnými spojmi mobilných telefónov a 
obrazoviek z tekutých kryštálov.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa prispôsobuje starý tzv. komitologický postup na nový postup podľa článku 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 9 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby každé 
zariadenie alebo podnik podieľajúci sa na 
spracovateľských činnostiach získal v 

1. Členské štáty zabezpečia, aby každé 
zariadenie alebo podnik podieľajúci sa na 
spracovateľských činnostiach podliehal 
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súlade s  článkom 23 smernice 2008/xx/ES 
o odpade  od príslušných orgánov 
povolenie.

registrácii a získal v súlade s  článkom 23 
smernice 2008/xx/ES o odpade  od 
príslušných orgánov povolenie. Transakcie 
s nezaregistrovanými a neoprávnenými 
zariadeniami sú zakázané.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto článku je zabezpečiť zber a spracovanie OEEZ prostredníctvom oficiálnych 
kanálov. Zákaz všetkých transakcií s OEEZ vykonávaných subjektmi v oblasti odpadového 
reťazca, ktoré nie sú uznané za oficiálne kanály, umožní náležité monitorovanie a 
vykonávanie zo strany členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 10 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pre OEEZ vyvážaný zo Spoločenstva v 
súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 o 
preprave odpadu  a nariadením Komisie 
(ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o 
vývoze na zhodnotenie určitého odpadu 
uvedeného v prílohe III alebo IIIA k 
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na 
ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o 
riadení pohybov odpadov cez štátne 
hranice  , sa za plnenie povinností a cieľov 
článku 11 tejto smernice považuje len ak 
vývozca môže dokázať, že spracovanie  sa 
vykonalo za podmienok, ktoré sú 
rovnocenné požiadavkám tejto smernice.

2. Vývoz OEEZ zo Spoločenstva v súlade s 
nariadením (ES) č. 1013/2006 o preprave 
odpadu a nariadením Komisie (ES) č. 
1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze 
na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného 
v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa 
nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení 
pohybov odpadov cez štátne hranice, sa 
môže uskutočniť, len ak vývozca môže 
dokázať, že zhodnotenie sa vykonalo za 
podmienok, ktoré sú rovnocenné s 
požiadavkami ustanovenými v tejto 
smernici a najmä s prílohami II a III.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie, aby už preprava OEEZ nepodliehala požiadavke riadne vykonávať 
zhodnotenie v súlade s touto smernicou, ale aby sa možnosť vývozu OEEZ viazala skôr s 
dodržiavaním podmienok počas fázy spracovania, je krokom späť. Spracovanie odpadu by 
malo byť vždy v súlade s požiadavkami ustanovenými v tejto smernici, a to vo vnútri, ako aj 
mimo Spoločenstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 10 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty nepovolia prepravu 
akýchkoľvek položiek elektrických a 
elektronických zariadení určených na 
opätovné použitie, okrem prípadov, ak boli 
certifikované identifikovanou súkromnou 
alebo právnickou osobou ako plne 
funkčné a sú označené etiketou na tento 
účel.

Or. en

Odôvodnenie

Veľké množstvá OEEZ sa prepravujú do zahraničia na zlikvidovanie v hrozných podmienkych 
pod zámienkou, že sú tieto predmety funkčné a že sú určené na opätovné použitie. 
Požiadavka, aby sa funkčnosť predmetov určených na opätovné použitie individuálne 
certifikovala, bude brániť nezákonnej preprave a uľahčí trestné stíhanie páchateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ustanovujú sa podrobné pravidlá 
vykonávania odsekov 1 a 2, a to najmä 
kritériá posudzovania rovnocenných 
podmienok. 

3. V záujme umožnenia spracovateľských 
činností mimo Spoločenstva s rovnakou 
úrovňou ochrany prijme Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
v súlade s článkami 18a, 18b a 18c 
podrobné pravidlá pre odseky 1 a 2, a to 
najmä kritériá posudzovania rovnocenných 
podmienok.

Opatrenia zamerané na zmenu 
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nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa prispôsobuje starý tzv. komitologický postup na nový postup podľa článku 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


