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Pozměňovací návrh 77
Jill Evans

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování
Evropské unie, a zejména na článek 114
této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést právní základ do souladu se změnami, které 
zavádí Smlouva o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 78
Jill Evans

Návrh směrnice
Právní východisko 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v souladu s postupem stanoveným 
v článku 251 Smlouvy,

v souladu s postupem stanoveným 
v článku 294 Smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést právní základ do souladu se změnami, které 
zavádí Smlouva o fungování Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Studie, kterou Komise nechala 
vypracovat a která se týká nebezpečných 
látek v elektrických a elektrotechnických 
zařízeních, důrazně doporučuje 
odstranění organických sloučenin bromu 
a chloru kvůli jejich schopnosti vytvářet 
v průběhu zpracování odpadu 
polybromované a polychlorované dioxiny 
a furany a upřednostňuje odstranění PVC 
před selektivními možnostmi zvládání 
rizik s cílem zajistit snížení uvolňovaného 
množství PVC, jeho přísad a 
nebezpečných spalin. Dále doporučuje 
označování kovového berylia a oxidu 
berylnatého a dobrovolné přechodné 
období kombinované s dozorem nad trhem 
u několika ostatních posuzovaných látek.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být uvedena doporučení Ekologického institutu, tj. různé varianty, aby byla 
vyjádřena skutečnost, že tyto návrhy jdou nad rámec příslušného doporučení, aby byly látky 
zařazeny do přílohy IV.

Pozměňovací návrh 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Přetrvává nejistota vědy ohledně 
možných důsledků nanomateriálů pro 
lidské zdraví a životní prostředí, neexistuje 
mezinárodně dohodnutá definice 
nanomateriálů ani žádné mezinárodně 
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schválené zkušební pokyny; Vědecký 
výbor Komise pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika přijal ve dnech 
28. až 29. září 2005 stanovisko 
k nanotechnologiím, v němž konstatoval, 
že „zdaleka nejsou prozkoumány 
skutečnosti nutné pro posouzení rizik“, a 
dospívá k závěru, že „používané metody 
z hlediska toxicity a ekotoxicity nemusí 
postačovat, aby byly řešeny všechny 
problémy, které vznikají v oblasti 
nanočástic“. Množí se vědecké důkazy 
o tom, že se některé uhlíkové nanotrubice 
mohou chovat jako azbestová vlákna, a 
mít tudíž závažné dopady na lidské zdraví. 
Totéž platí o nanostříbrných částicích, 
které mohou představovat nebezpečí pro 
životní prostředí a mít vážné důsledky pro 
půdu a vodní a suchozemské organismy.

Or. en

Odůvodnění

Výzkumný projekt v souvislosti s nově se objevujícími nanotechnologiemi v roce 2009 zjistil, 
že z výrobků, které jsou na trhu, obsahuje nanomateriály přibližně 807 výrobků, z nichž 
některé jsou elektrická a elektronická zařízení. Nanotechnologové se obecně shodují na tom, 
že rizika závažných dopadů na zdraví a životní prostředí jsou zřejmá, a že jsou proto 
oprávněná obezřetnostní opatření v souvislosti s nanomateriály. Tento pozměňovací návrh se 
pojí s pozměňovacím návrhem nového písmene b) v čl. 4 odst. 1, jehož cílem je přijmout 
opatření na označování nanostříbra a uhlíkových nanotrubic.

Pozměňovací návrh 81
Chris Davies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Látky v oblasti působnosti této 
směrnice jsou vědecky dobře prozkoumány 
a zhodnoceny a byly předmětem různých 
opatření jak na úrovni Společenství, tak na 
vnitrostátní úrovni.

(6) Látky v oblasti působnosti této 
směrnice by měly být vědecky dobře 
prozkoumány a zhodnoceny, dříve než 
budou stanovena případná omezení a než 
se stanou předmětem různých opatření jak 
na úrovni Společenství, tak na vnitrostátní 
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úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Posuzování rizik látek, které jsou zařazeny do přílohy III, nebylo dosud dokončeno.

Pozměňovací návrh 82
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Látky v oblasti působnosti této 
směrnice jsou vědecky dobře prozkoumány 
a zhodnoceny a byly předmětem různých 
opatření jak na úrovni Společenství, tak na 
vnitrostátní úrovni.

(6) Látky v oblasti působnosti této 
směrnice by měly být vědecky dobře 
prozkoumány a zhodnoceny, dříve než 
budou stanovena případná omezení a než 
se stanou předmětem různých opatření jak 
na úrovni Společenství, tak na vnitrostátní 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Látky zařazené do přílohy III budou součástí posuzování, které by mělo být provedeno 
důkladně; zatím však neskončilo.

Pozměňovací návrh 83
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Látky v oblasti působnosti této 
směrnice jsou vědecky dobře prozkoumány 
a zhodnoceny a byly předmětem různých 
opatření jak na úrovni Společenství, tak na 
vnitrostátní úrovni.

(6) Látky v oblasti působnosti této 
směrnice jsou částečně vědecky dobře 
prozkoumány a zhodnoceny a byly 
předmětem různých opatření jak na úrovni 
Společenství, tak na vnitrostátní úrovni –
zčásti je třeba ještě tyto práce provést, 
dříve než bude rozhodnuto o případných 
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omezeních či jiných opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Vědecké práce, které zmínila Komise, nebyly pro všechny látky, zejména látky zařazené do 
přílohy III, které budou součástí posuzování, dosud dokončeny.

Pozměňovací návrh 84
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Látky v oblasti působnosti této 
směrnice jsou vědecky dobře prozkoumány 
a zhodnoceny a byly předmětem různých 
opatření jak na úrovni Společenství, tak na 
vnitrostátní úrovni.

(6) Látky v oblasti působnosti této 
směrnice jsou vědecky dobře prozkoumány 
a zhodnoceny a byly předmětem různých 
opatření jak na úrovni Společenství, tak na 
vnitrostátní úrovni. Látky zařazené do 
přílohy III by měly být vědecky dobře 
prozkoumány a zhodnoceny, dříve než 
budou stanovena omezení.

Or. en

Odůvodnění

Látky zařazené do přílohy III budou součástí posuzování, které by mělo být provedeno 
důkladně; zatím však nebylo dokončeno.

Pozměňovací návrh 85
Chris Davies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření této směrnice zohledňují 
stávající mezinárodní pokyny a doporučení 
a jsou založena na posouzení dostupných 

(7) Opatření této směrnice zohledňují 
stávající mezinárodní pokyny a doporučení 
a jsou založena na posouzení dostupných 
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vědeckých a technických znalostí. Tato 
opatření jsou nutná k dosažení zvolené 
úrovně ochrany zdraví lidí a zvířat a 
ochrany životního prostředí, a to s ohledem 
na rizika, která by pravděpodobně ve 
Společenství vznikla v důsledku 
neexistence těchto opatření. Tato opatření 
by měla být pravidelně přezkoumávána a 
v případě nutnosti přizpůsobena tak, aby 
byly vzaty v úvahu dostupné technické a 
vědecké informace.

vědeckých a technických znalostí. Tato 
opatření jsou nutná k dosažení zvolené 
úrovně ochrany zdraví lidí a zvířat a 
ochrany životního prostředí, a to s ohledem 
na rizika, která by pravděpodobně ve 
Společenství vznikla v důsledku 
neexistence těchto opatření. Tato opatření 
by měla být pravidelně přezkoumávána a 
v případě nutnosti přizpůsobena tak, aby 
byly vzaty v úvahu dostupné technické a 
vědecké informace. Za prioritu by měla 
být považována zejména rizika pro lidské 
zdraví a životní prostředí, která vyplývají 
z používání látek zařazených do přílohy 
XIV nařízení (ES) č. 1907/2006, se 
zvláštním zaměřením na 
hexabromcyklododekan (HBCDD), bis(2-
ethylhexyl)ftalát (DEHP) a dibutylftalát 
(DBP).

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o látky, u kterých různé subjekty vyjádřily určité znepokojení.

Pozměňovací návrh 86
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření této směrnice zohledňují 
stávající mezinárodní pokyny a doporučení 
a jsou založena na posouzení dostupných 
vědeckých a technických znalostí. Tato 
opatření jsou nutná k dosažení zvolené 
úrovně ochrany zdraví lidí a zvířat a 
ochrany životního prostředí, a to s ohledem 
na rizika, která by pravděpodobně ve 
Společenství vznikla v důsledku 
neexistence těchto opatření. Tato opatření 
by měla být pravidelně přezkoumávána a 
v případě nutnosti přizpůsobena tak, aby 

(7) Opatření této směrnice zohledňují 
stávající mezinárodní pokyny a doporučení 
a jsou založena na posouzení dostupných 
vědeckých a technických znalostí. Tato 
opatření jsou nutná k dosažení zvolené 
úrovně ochrany zdraví lidí a zvířat a 
ochrany životního prostředí, a to s ohledem 
na rizika, která by pravděpodobně ve 
Společenství vznikla v důsledku 
neexistence těchto opatření. Tato opatření 
by měla být pravidelně přezkoumávána a 
v případě nutnosti přizpůsobena tak, aby 
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byly vzaty v úvahu dostupné technické a 
vědecké informace.

byly vzaty v úvahu dostupné technické a 
vědecké informace. Za prioritu by měla 
být považována zejména rizika pro lidské 
zdraví a životní prostředí, která vyplývají 
z používání látek zařazených do přílohy 
XIV nařízení (ES) č. 1907/2006, se 
zvláštním zaměřením na 
hexabromcyklododekan (HBCDD), bis(2-
ethylhexyl)ftalát (DEHP) a dibutylftalát 
(DBP).

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem týkajícím se přílohy III.

Pozměňovací návrh 87
Chris Davies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Jakmile budou dostupné vědecké 
údaje, měl by být při zohlednění zásady 
předběžné opatrnosti prozkoumán zákaz 
dalších nebezpečných látek a jejich 
nahrazení náhradami šetrnějšími 
k životnímu prostředí, které by zajistily 
přinejmenším stejnou úroveň ochrany 
spotřebitelů, a přitom by se mělo dbát na 
soudržnost s dalšími právními předpisy 
Společenství, zejména s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek. Je nutno 
zohlednit zejména možný dopad na malé a 
střední podniky.

(12) Jakmile budou dostupné vědecké 
údaje, měl být při zohlednění zásady 
předběžné opatrnosti prozkoumán zákaz 
dalších nebezpečných látek a jejich 
nahrazení náhradními látkami nebo 
technologiemi šetrnějšími k životnímu 
prostředí, které by zajistily přinejmenším 
stejnou úroveň ochrany spotřebitelů. Za 
tímto účelem by Komise měla zkoumat 
negativní vlivy jiných nebezpečných látek 
a možnost jejich nahrazení, zejména na 
konci životnosti elektrických a 
elektronických zařízení, a sice s cílem 
pravidelně předkládat legislativní návrhy 
na posílení ustanovení této směrnice. Toto 
zkoumání by mělo zahrnovat úplné 
posouzení dopadu, včetně konzultací 
zúčastněných stran popsaných v čl. 4 odst. 
7. Zkoumání by rovněž mělo dbát na 
soudržnost s dalšími právními předpisy 
Společenství a maximalizovat součinnost 
s činností vykonávanou podle nařízení
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Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek. Je nutno 
zohlednit zejména možný dopad na malé a 
střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

U doplňkových látek s nebezpečnými vlastnostmi je třeba budoucí omezování zvažovat, ale 
jenom tehdy, až bude nejprve provedeno posouzení dopadu a řádné zhodnocení s cílem určit, 
zda bude použití náhradních látek pro lidské zdraví a životní prostředí znamenat čistý přínos. 

Pozměňovací návrh 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Jakmile budou dostupné vědecké 
údaje, měl by být při zohlednění zásady 
předběžné opatrnosti prozkoumán zákaz 
dalších nebezpečných látek a jejich 
nahrazení náhradami šetrnějšími 
k životnímu prostředí, které by zajistily 
přinejmenším stejnou úroveň ochrany 
spotřebitelů, a přitom by se mělo dbát na 
soudržnost s dalšími právními předpisy 
Společenství, zejména s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek. Je nutno 
zohlednit zejména možný dopad na malé a 
střední podniky.

(12) Jakmile budou dostupné vědecké 
údaje, měl by být při zohlednění zásady 
předběžné opatrnosti prozkoumán zákaz 
dalších nebezpečných látek a jejich 
nahrazení náhradami šetrnějšími 
k životnímu prostředí, které by zajistily 
přinejmenším stejnou úroveň ochrany 
spotřebitelů. Toto zkoumání by mělo 
zahrnovat úplné posouzení dopadu, včetně 
konzultací zúčastněných stran. Zkoumání 
by rovněž mělo dbát na soudržnost 
s dalšími právními předpisy Společenství, 
zejména s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek. Je nutno zohlednit 
zejména možný dopad na malé a střední 
podniky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Rozvoj obnovitelných zdrojů energií 
je klíčovým cílem Evropské unie a přínos 
obnovitelných zdrojů energií pro cíle v 
oblasti životního prostředí je zásadní. 
Směrnice 2009/28/ES ze dne 23. dubna 
2009 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů1 připomíná, že musí 
být zajištěna spojitost mezi těmito cíli a 
ostatními právními předpisy EU týkajícími 
se životního prostředí. Proto by tato 
směrnice neměla bránit rozvoji 
technologií obnovitelných zdrojů, které 
neohrožují životní prostředí, jsou 
udržitelné a ekonomicky životaschopné, 
jako například fotovoltaické solární 
panely, které by měly být vyloučeny 
z působnosti této směrnice. Nezávislé 
studie o dopadu vyžádané Komisí také 
doporučují vyloučit fotovoltaické solární 
panely z působnosti této směrnice.
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s.16.

Or. fr

Odůvodnění

Revize směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek by měla být prováděna ve 
spojitosti s cíli EU v oblasti změn klimatu a umožnit rozvoj udržitelných a ekonomicky 
životaschopných energií. Proto je důležité umožnit některá vyloučení z působnosti směrnice, 
aby EU mohla dosáhnout širších cílů v oblasti ochrany životního prostředí, zajištění dodávek 
energií a boje proti změnám klimatu.
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Pozměňovací návrh 90
Chris Davies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Nadcházející přezkum nařízení 
REACH by měl být využit k provedení 
hloubkové analýzy přidané hodnoty 
směrnice 2002/95/ES (směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek), 
s cílem začlenit tuto směrnici do nařízení 
(ES) č. 1907/2006.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobý záměr je propojit nařízení REACH a směrnici o omezení používání některých 
nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 91
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Měly by být povoleny výjimky 
z požadavků na náhradu, jestliže není 
náhrada z vědeckého nebo technického 
hlediska možná – se zvláštním zřetelem na 
situaci malých a středních podniků – nebo 
jestliže negativní dopady na životní 
prostředí, zdraví nebo sociální a 
hospodářské dopady způsobené touto 
náhradou pravděpodobně převáží její 
přínosy pro zdraví, životní prostředí a 
sociální a hospodářské přínosy nebo 
jestliže není zajištěna dostupnost a 
spolehlivost náhrady. Náhrada 
nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních by také měla být 
provedena způsobem, který je slučitelný se 

(13) Měly by být povoleny výjimky 
z požadavků na náhradu, jestliže není 
náhrada z vědeckého nebo technického 
hlediska možná – se zvláštním zřetelem na 
situaci malých a středních podniků – nebo 
jestliže negativní dopady na životní 
prostředí, zdraví nebo sociální a 
hospodářské dopady způsobené touto 
náhradou pravděpodobně převáží její 
přínosy pro zdraví nebo životní prostředí 
nebo jestliže není zajištěna dostupnost a 
spolehlivost náhrady. Náhrada 
nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních by také měla být 
provedena způsobem, který je slučitelný se 
zdravím a bezpečností uživatelů 
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zdravím a bezpečností uživatelů 
elektrických a elektronických zařízení. 
K uvedení zdravotnických prostředků na 
trh je třeba postupu posuzování shody 
podle směrnic 93/42/ES a 98/79/ES, což by 
mohlo vyžadovat zapojení oznámených 
subjektů určených příslušnými orgány 
členských států. Pokud oznámený subjekt 
potvrdí, že bezpečnost případné náhradní 
látky k zamýšlenému použití ve 
zdravotnických prostředcích nebo 
zdravotnických prostředcích in vitro není 
prokázána, bude to považováno za 
jednoznačný nepříznivý sociální a 
hospodářský dopad, dopad na zdraví a 
bezpečnost spotřebitelů. Mělo by být 
možné požádat o výjimky pro zařízení, 
která mají být zahrnuta do působnosti této 
směrnice, od data jejího vstupu v platnost, i 
kdyby to bylo před zahrnutím daného 
zařízení do působnosti směrnice.

elektrických a elektronických zařízení. 
K uvedení zdravotnických prostředků na 
trh je třeba postupu posuzování shody 
podle směrnic 93/42/ES a 98/79/ES, což by 
mohlo vyžadovat zapojení oznámených 
subjektů určených příslušnými orgány 
členských států. Pokud oznámený subjekt 
potvrdí, že bezpečnost případné náhradní 
látky k zamýšlenému použití ve 
zdravotnických prostředcích nebo 
zdravotnických prostředcích in vitro není 
prokázána, bude to považováno za 
jednoznačný nepříznivý sociální a 
hospodářský dopad, dopad na zdraví a 
bezpečnost spotřebitelů. Mělo by být 
možné požádat o výjimky pro zařízení, 
která mají být zahrnuta do působnosti této 
směrnice, od data jejího vstupu v platnost, i 
kdyby to bylo před zahrnutím daného 
zařízení do působnosti směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Jedině přínosy pro zdraví nebo životní prostředí může být odůvodněna potřeba výjimky samé. 
Při zvažování přechodu na bezpečnější náhradní řešení je důležité uznat, že bezpečnost a 
spolehlivost nejsou neodmyslitelně spojené. Spolehlivost je schopnost výrobku plnit svou 
cílovou výkonnost za příslušných provozních podmínek v průběhu své životnosti, zatímco 
bezpečnost se projevuje schopností výrobku vykonávat svou funkci bez negativního dopadu na 
zdraví nebo tělesnou pohodu těch, kteří tento výrobek používají.

Pozměňovací návrh 92
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měly by být povoleny výjimky z 
požadavků na náhradu, jestliže není 
náhrada z vědeckého nebo technického 
hlediska možná se zvláštním zřetelem na 
situaci malých a středních podniků nebo 

Měly by být povoleny výjimky z 
požadavků na náhradu, jestliže není 
náhrada z vědeckého nebo technického 
hlediska možná se zvláštním zřetelem na 
situaci malých a středních podniků nebo 
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jestliže negativní dopady na životní 
prostředí, zdraví nebo sociální 
a hospodářské dopady způsobené touto 
náhradou pravděpodobně převáží její 
přínosy pro zdraví, životní prostředí 
a sociální a hospodářské přínosy nebo 
jestliže není zajištěna dostupnost 
a spolehlivost náhrady. Náhrada 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních by také měla 
být provedena způsobem, který je 
slučitelný se zdravím a bezpečností 
uživatelů elektrických a elektronických 
zařízení. K uvedení zdravotnických 
prostředků na trh je třeba postupu 
posuzování shody podle směrnic 93/42/ES 
a 98/79/ES, což by mohlo vyžadovat 
zapojení oznámených subjektů určených 
příslušnými orgány členských států. Pokud 
oznámený subjekt potvrdí, že bezpečnost 
případné náhradní látky k zamýšlenému 
použití ve zdravotnických prostředcích 
nebo zdravotnických prostředcích in vitro 
není prokázána, bude to považováno za 
jednoznačný nepříznivý sociální 
a hospodářský dopad, dopad na zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů. Mělo by být 
možné požádat o výjimky pro zařízení, 
která mají být zahrnuta do působnosti této 
směrnice, od data jejího vstupu v platnost, 
i kdyby to bylo před zahrnutím daného 
zařízení do působnosti směrnice.

jestliže negativní dopady na životní 
prostředí a zdraví způsobené touto 
náhradou pravděpodobně převáží její 
přínosy pro zdraví a životní prostředí. 
Náhrada nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních by také měla 
být provedena způsobem, který je 
slučitelný se zdravím a bezpečností 
uživatelů elektrických a elektronických 
zařízení. K uvedení zdravotnických 
prostředků na trh je třeba postupu 
posuzování shody podle směrnic 93/42/ES 
a 98/79/ES, což by mohlo vyžadovat 
zapojení oznámených subjektů určených 
příslušnými orgány členských států. Pokud 
oznámený subjekt potvrdí, že bezpečnost 
případné náhradní látky k zamýšlenému 
použití ve zdravotnických prostředcích 
nebo zdravotnických prostředcích in vitro 
není prokázána, bude to považováno za 
jednoznačný nepříznivý sociální 
a hospodářský dopad, dopad na zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů. Mělo by být 
možné požádat o výjimky pro zařízení, 
která mají být zahrnuta do působnosti této 
směrnice, od data jejího vstupu v platnost, 
i kdyby to bylo před zahrnutím daného 
zařízení do působnosti směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Používání látek zakázaných touto směrnicí představuje nebezpečí pro člověka a životní 
prostředí. Sociální a hospodářské aspekty jsou sice relevantní, avšak u těchto nebezpečných 
látek nepřevažují nad obavou z rizik pro člověka a životní prostředí. Zohledňuje zvláštní 
situaci malých a středních podniků ve výše uvedeném bodě odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 93
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozsah výjimek ze zákazu by se měl
pro některé zvláštní materiály nebo 
součásti omezit za účelem dosažení 
postupného odstraňování nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických 
zařízeních vzhledem k tomu, že bude třeba 
se používání těchto látek v uvedených 
zařízeních vyhnout.

(14) Rozsah výjimek ze zákazu by měl pro 
některé zvláštní materiály nebo součásti být
rozlišen na základě vědeckého nebo 
technického typu. Tyto výjimky by měly 
být přesně typově určeny a rozlišeny. 
Výjimky, jejichž typ neumožňuje náhradu 
nebo je náhrada obtížně technicky 
použitelná, by měly být každé čtyři roky 
přezkoumány. Výjimky, jejichž fyzikálně-
chemické vlastnosti prvků nebo materiálu 
umožňují v daném použití náhradu, by 
měly být přezkoumány každých 10 let. 
Účelem přezkumů je postupné 
odstraňování nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních 
vzhledem k tomu, že bude třeba se 
používání těchto látek v uvedených 
zařízeních vyhnout.

Or. pl

Odůvodnění

V průběhu posledních let platnosti směrnice o omezení používání některých nebezpečných 
látek bylo možné vypozorovat, že existují výjimky, které by s ohledem na svou důležitost a 
nedostatek vědeckých alternativních řešení měly být posuzovány v delším časovém horizontu.
Tento bod odůvodnění zavádí rozlišení mezi obdobím přezkumů výjimek spojených s 
přizpůsobením výjimek technologického i vědeckého postupu.

Pozměňovací návrh 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozsah výjimek ze zákazu by se měl 
pro některé zvláštní materiály nebo 

(14) Rozsah výjimek ze zákazu by se měl 
pro některé zvláštní materiály nebo 
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součásti omezit za účelem dosažení 
postupného odstraňování nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických 
zařízeních vzhledem k tomu, že bude třeba 
se používání těchto látek v uvedených 
zařízeních vyhnout.

součásti omezit a výjimky by měly 
podléhat časově omezeným přezkumům, 
jejichž lhůty a doba trvání by se určovaly 
případ od případu, za účelem dosažení 
postupného odstraňování nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických 
zařízeních vzhledem k tomu, že bude třeba 
se používání těchto látek v uvedených 
zařízeních vyhnout.

Or. en

Odůvodnění

Není na místě považovat všechny předmětné výrobky za totožné. Měl by existovat prostor 
k tomu, aby byly stanovovány kratší či delší výjimky posuzované jednotlivě.

Pozměňovací návrh 95
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozsah výjimek ze zákazu by se měl 
pro některé zvláštní materiály nebo 
součásti omezit za účelem dosažení 
postupného odstraňování nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických 
zařízeních vzhledem k tomu, že bude třeba 
se používání těchto látek v uvedených 
zařízeních vyhnout.

(14) Rozsah výjimek ze zákazu by se měl 
pro některé zvláštní materiály nebo 
součásti omezit a výjimky by měly 
podléhat časově omezeným přezkumům, 
jejichž intervaly a doba trvání by se 
určovaly případ od případu, za účelem 
dosažení postupného odstraňování 
nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních vzhledem 
k tomu, že bude třeba se používání těchto 
látek v uvedených zařízeních vyhnout.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky a přidružené lhůty musí být posuzovány a určovány případ od případu. Aby byla 
zajištěna větší právní jistota a předvídatelnost, měly by navíc výjimky podléhat časově 
omezenému přezkumu.
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Pozměňovací návrh 96
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozsah výjimek ze zákazu by se měl 
pro některé zvláštní materiály nebo 
součásti omezit za účelem dosažení 
postupného odstraňování nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických 
zařízeních vzhledem k tomu, že bude třeba 
se používání těchto látek v uvedených 
zařízeních vyhnout.

(14) Rozsah výjimek ze zákazu by se měl 
pro některé zvláštní materiály nebo 
součásti omezit za účelem dosažení 
postupného odstraňování nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických 
zařízeních vzhledem k tomu, že bude třeba 
se používání těchto látek v uvedených 
zařízeních vyhnout. Doba osvobození by 
měla být určována případ od případu a 
představovat podporu zavádění 
specifického použití, aby mohly být 
naplněny cíle směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek 
takovým způsobem, který zajistí 
technickou funkčnost a spolehlivost 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Udělování výjimek musí být založeno na tom, co je z technického i ekonomického hlediska 
možné a reálné. Není proto vhodné omezovat výjimky předem jen na čtyři roky.

Pozměňovací návrh 97
Jill Evans

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Je možné, že s dalším rozvojem 
technologií se používání nanomateriálů 
v elektrických a elektronických zařízeních 
zvýší. Jsou k dispozici dostatečné 
informace, aby bylo možné použití 
nanostříbra a některých uhlíkových 
nanotrubic v elektrických a 
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elektronických zařízeních zakázat.
Informace o použití jiných nanomateriálů 
v elektrických a elektronických zařízeních 
a o rizicích, která mohou být s tímto 
použitím spojena, však nejsou dostatečné.
Aby Komise mohla posoudit bezpečnost 
nanomateriálů v elektrických a 
elektronických zařízeních, je nutné, aby 
hospodářské subjekty použití 
nanomateriálů v elektrickém a 
elektronickém zařízení oznamovaly a 
poskytovaly všechny příslušné údaje 
z hlediska jejich bezpečnosti pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Komise by měla 
informace, které obdrží, posoudit a 
v případě potřeby předložit legislativní 
návrh odpovídajícího řízení rizik. Je 
rozumné, aby výrobci označovali 
elektrická a elektronická zařízení, která 
obsahují nanomateriály, a spotřebitelé tak 
měli možnost informovaného výběru.

Or. en

Odůvodnění

Nanostříbro je již využíváno v elektrických a elektronických zařízeních v antimikrobiální 
oblasti, například jako potažení mobilních telefonů či je dokonce uvolňují pračky. Kromě 
toho, že jsou tato použití nadbytečná, ohrožují lidské zdraví a životní prostředí. Uhlíkové 
nanotrubice mohou být v elektrických a elektronických zařízeních používány, i když se 
ukázalo, že mohou mít vlastnosti podobné azbestu. Musíme vyřešit problém nedostatku 
informací o používání a bezpečnosti nanomateriálů v elektrických a elektronických zařízeních. 
Výrobci by měli být povinni hlásit údaje o použití a bezpečnosti, což by Komisi umožnilo 
připravit nezbytná legislativní opatření, a příslušně své výrobky označovat.

Pozměňovací návrh 98
Jill Evans

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Opatření nutná k provedení této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 

vypouští se
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28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh je spojen s nahrazením „regulativního postupu s kontrolou“ 
novým postupem aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie.)

Odůvodnění

Upravený bod odůvodnění 20 obsahuje nezbytná ustanovení.

Pozměňovací návrh 99
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by zejména měla být 
zmocněna přizpůsobit přílohy II, III, IV, V 
a VI technickému a vědeckému pokroku a 
přijmout další nezbytná prováděcí opatření. 
Vzhledem k tomu, že tato opatření mají 
obecnou působnost a mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky směrnice 
2002/95/ES, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou, stanoveným v 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(20) Komise by zejména měla být 
zmocněna přizpůsobit přílohy IV a V 
technickému a vědeckému pokroku a 
přijmout další nezbytná prováděcí opatření. 
Vzhledem k tomu, že tato opatření mají 
obecnou působnost a mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky směrnice 
2002/95/ES, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou, stanoveným v 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. pl

Odůvodnění

V souladu s návrhem čl. 2 odst. 1 byla příloha II v souvislosti s navrženou otevřenou oblastí 
působnosti zrušena. Příloha III byla nahrazena přílohou IIIa výjimek ze směrnice. Příloha IV 
byla zařazena do přílohy V.
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Pozměňovací návrh 100
Jill Evans

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by zejména měla být 
zmocněna přizpůsobit přílohy II, III, IV, 
V a VI technickému a vědeckému pokroku 
a přijmout další nezbytná prováděcí
opatření. Vzhledem k tomu, že tato 
opatření mají obecnou působnost a mají 
za účel změnit jiné než podstatné prvky 
směrnice 2002/95/ES, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou, 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(20) Aby bylo možné přizpůsobit 
ustanovení této směrnice technickému a 
vědeckému pokroku a přijmout další 
nezbytná opatření, Komise by měla být 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy, 
pokud jde o přizpůsobení příloh V, VI, 
VIa a VIb, použitelnost přílohy V pro 
průmyslové monitorovací a kontrolní 
přístroje, podrobná pravidla pro soulad 
s maximálními hodnotami koncentrací a 
žádosti o označování nanomateriálů 
v elektrických a elektronických zařízeních, 
a přizpůsobení REACH.

Or. en

(Tato úprava se vztahuje k pozměňovacím návrhům k čl. 2 odst. 1, čl. 4 odst. 6, příloze I, 
příloze II a příloze VIa, čímž se rozšiřuje působnost na otevřenou oblast působnosti. Souvisí 

s nahrazením „regulativního postupu s kontrolou“ novým postupem aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Přenesená pravomoc na Komisi by se měla vztahovat jen na rozhodnutí formou aktů 
v přenesené pravomoci o některých přílohách (výjimky z přílohy V, VI a VIa; žádosti 
o udělení výjimek podle přílohy VIb). Navrhuje se vypuštění přílohy II („závazný seznam 
výrobků, které spadají do kategorií uvedených v příloze I“) jako takové, proto je nutné ji 
vypustit i zde. Přílohy III a IV by měly být měněny pouze zákonodárcem. Ostatní přenesené 
pravomoci by zde měly být výslovně uvedené.
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Pozměňovací návrh 101
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
ochrany jak zdraví lidí, tak životního 
prostředí, měla by být metodika, jak 
hodnotit látky pro účely této směrnice, 
v souladu s dalšími právními předpisy 
týkajícími se chemických látek, zejména 
nařízením (ES) 1907/2006 (REACH), a 
znalostmi, jichž bylo dosaženo při 
uplatňování těchto předpisů. Je zejména 
vhodné uvést odkaz na všechny dostupné 
zprávy o chemické bezpečnosti nebo 
posouzení rizik, které byly předložené 
v rámci tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Informace o omezení látek, včetně jejich důsledků, které již jsou k dispozici, by neměly přijít 
vniveč. Mohlo by být užitečné doplnit chybějící znalosti, a tím posílit udržitelná rozhodnutí 
v rámci směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 102
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
ochrany jak zdraví lidí, tak životního 
prostředí, měla by být metodika, jak 
hodnotit látky pro účely této směrnice, 
v souladu s dalšími právními předpisy 
týkajícími se chemických látek, zejména 
nařízením (ES) 1907/2006 (REACH), a 
znalostmi, jichž bylo dosaženo při 
uplatňování těchto předpisů. Je zejména 
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vhodné uvést odkaz na všechny dostupné 
zprávy o chemické bezpečnosti nebo 
posouzení rizik, které byly předložené 
v rámci tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Informace o omezení látek, včetně jejich důsledků, které již jsou k dispozici, by neměly přijít 
vniveč. Mohlo by být užitečné doplnit chybějící znalosti, a tím posílit udržitelná rozhodnutí 
v rámci směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 103
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Nadcházející přezkum nařízení 
REACH by měl být využit k provedení 
hloubkové analýzy přidané hodnoty 
směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek, s cílem začlenit 
směrnici 2002/95/ES (směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek) 
do nařízení (ES) č. 1907/2006.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení REACH a směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek vytvářejí dva 
paralelní rámce týkající se týchž omezení ve stejných kategoriích výrobků. Měla by být 
zajištěna jednotnost obou právních předpisů, aby se předešlo odporujícím si požadavkům 
v odvětví elektrických a elektronických zařízení a tomu, že budou oslabeny environmentální 
cíle.
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Pozměňovací návrh 104
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23c) Pokud látka uvedená v příloze IV 
prochází řízením, aby splnila požadavky 
pro povolení podle čl. 58 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1907/2006, měly by Komise a 
odpovědné orgány zřízené podle nařízení 
(ES) č. 1907/2006 provést studii, aby 
zjistily, je-li nutné výjimky pro látku ve 
směrnici o omezení používání některých 
nebezpečných látek zachovat, a podle 
potřeby rozhodnout o zahájení řízení 
o obnovení určité výjimky.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné lépe vyjasnit rozdíl mezi požadavky směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek a požadavky pro povolení podle nařízení REACH, které se uplatňují 
souběžně.

Pozměňovací návrh 105
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví pravidla omezení 
používání nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních 
s cílem přispět k ochraně lidského zdraví a 
k environmentálně šetrnému využití 
a zneškodnění odpadních elektrických 
a elektronických zařízení.

Tato směrnice stanoví pravidla omezení 
používání nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních 
s cílem  přispět k ochraně životního 
prostředí, lidského zdraví a 
k environmentálně přizpůsobenému
využití a zneškodnění odpadních 
elektrických a elektronických zařízení..
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Or. sv

Odůvodnění

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek by také měla zahrnovat ochranu 
životního prostředí, protože tato směrnice upravuje některé nebezpečné látky v elektrických a 
elektronických zařízeních a zabraňuje tomu, aby se nebezpečné látky šířily z odpadu, který 
není zpracován environmentálně přizpůsobeným využitím.

Pozměňovací návrh 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije pro elektrická a 
elektronická zařízení spadající do kategorií 
uvedených v příloze I, jak je uvedeno 
v příloze II.

1. Tato směrnice se použije pro elektrická a 
elektronická zařízení , včetně kabelů, 
elektrických a elektronických spotřebičů a 
elektrických a elektronických 
příslušenství, spadající do kategorií 
uvedených v příloze I.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné zabránit tomu, aby se směrnice o omezení používání některých nebezpečných 
látek nerozšířila mimo oblast elektrických a elektronických zařízení, kde by mohla mít 
negativní dopady jak na životní prostředí, tak na hospodářství. Například by mohly být 
penalizovány některé lékařské přístroje: i na hadici, která dodává pacientovi látky pomocí 
elektrické pumpy, by se mohla vztahovat směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek, i když se zde jedná o příslušenství, které není ani elektrické ani 
elektronické a je recyklovatelné zcela odlišným způsobem. 

Pozměňovací návrh 107
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije pro elektrická a 
elektronická zařízení spadající do kategorií 
uvedených v příloze I, jak je uvedeno 

1. Tato směrnice se použije pro elektrická a 
elektronická zařízení, včetně elektrických 
kabelů, elektrických a elektronických 
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v příloze II. spotřebních materiálů a elektrických a 
elektronických příslušenství, spadající do 
kategorií uvedených v příloze I, jak je 
uvedeno v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 14 předložený zpravodajkou vyvolává nejasnost ohledně oblasti 
působnosti revidované směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek. Mělo by 
se tedy vyjasnit, že „kabely“, „spotřební materiály“ a „příslušenství“ spadají do oblasti 
působnosti této směrnice, jen pokud jsou elektrickými nebo elektronickými přístroji.

Pozměňovací návrh 108
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije pro elektrická a 
elektronická zařízení spadající do kategorií 
uvedených v příloze I, jak je uvedeno 
v příloze II.

1. Tato směrnice se použije pro elektrická a 
elektronická zařízení, včetně elektrických 
kabelů, spadající do kategorií uvedených 
v příloze I, jak je uvedeno v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí „spotřebních materiálů a příslušenství“ do oblasti působnosti směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek, jak je navrženo v pozměňovacím návrhu 14 návrhu 
zprávy, kterou předkládá Jill Evansová, by oblast působnosti této směrnice výrazně rozšířilo. 
Například soustava hadic používaných k podávání léků a solných roztoků pomocí elektrických 
infuzních pump by rázem do oblasti působnosti směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek spadala, přestože se nejedná o elektrické zařízení. Cílem směrnice 
o omezení používání některých nebezpečných látek nikdy nebylo stanovovat podmínky pro tyto 
výrobky, které jsou klíčové pro zdravotní péči v EU a jež jsou již upraveny podle směrnice 
93/42/EHS.
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Pozměňovací návrh 109
Mario Pirillo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije pro elektrická a 
elektronická zařízení spadající do kategorií 
uvedených v příloze I, jak je uvedeno 
v příloze II. 

1. Tato směrnice se použije pro elektrická a 
elektronická zařízení spadající do kategorií 
uvedených v příloze I, jak je uvedeno 
v příloze II; nepoužije se pro motorová 
vozidla. 

Or. it

Odůvodnění

Omezení některých nebezpečných látek z oblasti motorových vozidel je již upraveno směrnicí 
2000/53/ES. V zájmu zamezení překrývání úprav a zdvojování úprav je nutné, aby byla 
motorová vozidla z pole působnosti této směrnice vyňata. 

Pozměňovací návrh 110
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije pro elektrická a 
elektronická zařízení spadající do kategorií 
uvedených v příloze I, jak je uvedeno v 
příloze II.

1. Tato směrnice se použije pro elektrická a 
elektronická zařízení.

Or. pl

Odůvodnění

Aby byly udrženy ambiciózní ekologické cíle a současně byla působnost této směrnice co 
nejvíce přiblížena směrnici 2002/96/ES (OEEZ), je navrhována otevřená oblast působnosti. 
Je třeba pamatovat na to, že směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek a 
směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) by se měly vzájemně 
doplňovat. Tato změna by měla ve směrnici o omezení používání některých nebezpečných 
látek zahrnovat všechna odpadní elektrická a elektronická zařízení, abychom na úrovni 
Společenství měli kontrolu nad nebezpečnými součástmi tohoto specifického odpadu.
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Pozměňovací návrh 111
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije, aniž jsou 
dotčeny požadavky právních předpisů 
Společenství týkajících se ochrany zdraví 
a bezpečnosti chemických látek, zejména 
nařízení (ES) č. 1907/2006, a zvláštních 
právních předpisů Společenství týkajících 
se nakládání s odpady.

vypouští se

Or. sv

Odůvodnění

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek by ne vždy měla ustoupit např. 
nařízení REACH. Článek rovněž není v souladu s čl. 5 odst. 4, jenž stanoví, že výjimky ze 
směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek by rovněž měly být vyňaty 
z požadavků na povolení v nařízení REACH. Existuje riziko, že by tato formulace vytvořila 
nejasnost.

Pozměňovací návrh 112
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije, aniž jsou 
dotčeny požadavky právních předpisů 
Společenství týkajících se ochrany zdraví a 
bezpečnosti, chemických látek, zejména 
nařízení (ES) č. 1907/2006, a zvláštních 
právních předpisů Společenství týkajících 
se nakládání s odpady.

2. Tato směrnice se použije, aniž jsou 
dotčeny požadavky právních předpisů 
Společenství týkajících se ochrany zdraví a 
bezpečnosti, chemických látek, zejména 
nařízení (ES) č. 1907/2006, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o 
vozidlech s ukončenou životností1 a 
zvláštních právních předpisů Společenství 
týkajících se nakládání s odpady.
____________
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1 Úř. věst. L 269 , 21.10.2000 s. 34

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jednoznačně vylučuje vozidla s ukončenou životností společně s 
jejich elektronickými součástkami ze směrnice o omezení používání některých nebezpečných 
látek. Tato vozidla se nikdy nedostanou mezi odpadní elektrická a elektronická zařízení, a 
protože jsou regulována jiným předpisem, měla by být vyňata rovněž ze směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 113
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice se nepoužije pro: 3. Tato směrnice se nepoužije pro zařízení 
uvedená v příloze IIIa.

(a) zařízení nezbytná pro ochranu 
podstatných bezpečnostních zájmů 
členských států, zbraně, střelivo a válečný 
materiál určený výlučně k vojenským 
účelům;

(b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice a která 
mohou fungovat pouze jako část daných 
zařízení;

(c) zařízení, která nejsou určena k 
uvedení na trh jako samostatný funkční 
nebo obchodní celek.

Or. pl

Odůvodnění

Ve stávající směrnici existuje mnoho nejasností. Tento pozměňovací návrh je návrhem třídění 
jednotlivých zařízení. Výjimky z působení směrnice budou uvedeny v příloze IIIa. Změny této 
přílohy budou možné pouze v postupu spolurozhodování.
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Pozměňovací návrh 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice se nepoužije pro: 3. Není-li v příloze II uvedeno jinak, tato
směrnice se nepoužije pro:

Or. en

Odůvodnění

V případě, že bude rozhodnuto NEVYPOUŠTĚT přílohu II (a tedy nepodpořit otevřenou 
oblast působnosti směrnice), tento pozměňovací návrh zlepší srozumitelnost a zamezí tomu, 
aby se zde vytvořil nedostatek v právní úpravě, který může být zneužit „parazity“ ke 
zdůvodnění nedodržování směrnice.

Pozměňovací návrh 115
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice a která 
mohou fungovat pouze jako část daných 
zařízení;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož současná směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek takovéto 
vyloučení nestanoví, musí být jeho dosah navržený Evropskou komisí upřesněn nebo prozatím 
vypuštěn.
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Pozměňovací návrh 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice a která 
mohou fungovat pouze jako část daných 
zařízení;

b) na části zařízení, přepravní zařízení, 
spotřebitelská zařízení nebo příslušenství, 
které nejsou elektrické ani elektronické;

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné zabránit tomu, aby se směrnice o omezení používání některých nebezpečných 
látek nerozšířila mimo oblast elektrických a elektronických zařízení, kde by mohla mít 
negativní dopady jak na životní prostředí, tak na hospodářství. Například by mohly být 
penalizovány některé lékařské přístroje: i na hadici, která dodává pacientovi látky pomocí 
elektrické pumpy, by se mohla vztahovat směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek, i když se zde jedná o příslušenství, které není ani elektrické ani
elektronické a je recyklovatelné zcela odlišným způsobem. 

Pozměňovací návrh 117
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice a která 
mohou fungovat pouze jako část daných 
zařízení;

b) část instalace, zařízení, dopravního 
zařízení, spotřebního materiálu nebo 
příslušenství, které nejsou elektrickým 
nebo elektronickým zařízením;

Or. en

Odůvodnění

Jiné než elektrické a elektronické části instalace, zařízení, dopravního zařízení, spotřebního 
materiálu nebo příslušenství by měly být z oblasti působnosti směrnice o omezení používání 
některých nebezpečných látek nadále vyloučeny. Přispívá to k obecnému cíli směrnice 
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o omezení používání některých nebezpečných látek ve smyslu ochrany životního prostředí a 
předchází to právní nejistotě, pokud jde o jiné než elektrické a elektronické části výše 
zmíněných přístrojů.

Pozměňovací návrh 118
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice a která 
mohou fungovat pouze jako část daných 
zařízení;

b) jiné než elektrické a elektronické části 
rozsáhlých pevných průmyslových 
instalací a dopravních zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem 3 a je třeba jasně definovat rozsáhlé pevné průmyslové 
instalace.

Pozměňovací návrh 119
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice a která 
mohou fungovat pouze jako část daných 
zařízení;

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice, jako je 
část konečného výrobku mimo oblast 
působnosti této směrnice nebo část pevné 
instalace, a která mohou fungovat pouze 
jako část daných zařízení;

Or. en
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Odůvodnění

Evropské orgány by měly usilovat o to, aby lépe objasnily, které výrobky spadají do oblasti 
působnosti této směrnice. Průmyslová zařízení používaná v továrnách a průmyslových 
postupech by měla zůstat i nadále mimo oblast působnosti: prvním důvodem je to, že 
v přípravných studiích Komise nebyla posuzována jako významná z hlediska životního 
prostředí, a zadruhé taková zařízení ani nekončí v toku komunálního odpadu. Pojem „pevná 
instalace“ by měl být stanovený ve směrnici, a nikoli pouze v pokynech Komise (dokumentu 
FAQ).

Pozměňovací návrh 120
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice a která 
mohou fungovat pouze jako část daných 
zařízení;

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice, jako je 
část konečného výrobku mimo oblast 
působnosti této směrnice nebo část pevné 
instalace, a která mohou fungovat pouze 
jako část daných zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Aby byl zajištěn soulad s dalšími právními předpisy EU, směrnice o omezení používání 
některých nebezpečných látek by měla odkazovat na stávající definici „pevných instalací“ 
stanovenou ve směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě. Průmyslová 
zařízení používaná v továrnách a průmyslových postupech by měla zůstat i nadále mimo 
oblast působnosti, neboť nebyla Komisí posouzena jako významná z hlediska životního 
prostředí.
Definice „konečného výrobku“ by měla být připojena tak, jak byla uvedena v dokumentu 
FAQ, neboť by to usnadnilo lépe určit oblast působnosti a předešlo by se nejistotě ohledně 
součástí a dílů.
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Pozměňovací návrh 121
Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice a která 
mohou fungovat pouze jako část daných 
zařízení;

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice, jako je 
část konečného výrobku mimo oblast 
působnosti této směrnice nebo část pevné 
instalace, a která mohou fungovat pouze 
jako část daných zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Výrobky mezi podniky (B2B), které se používají v profesionálních vztazích, by neměly spadat 
do oblasti působnosti směrnic: prvním důvodem je to, že nebyly v přípravných studiích 
Komise posouzeny jako významné z hlediska životního prostředí, a zadruhé taková zařízení 
ani nekončí v toku komunálního odpadu.

Pozměňovací návrh 122
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice a která 
mohou fungovat pouze jako část daných 
zařízení;

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice, jako je 
část konečného výrobku mimo oblast 
působnosti této směrnice nebo část pevné 
instalace, a která mohou fungovat pouze 
jako část daných zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Průmyslová zařízení používaná v továrnách a průmyslových postupech by měla zůstat i 
nadále mimo oblast působnosti: nebyly Komisí posouzeny jako významné z hlediska životního 
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prostředí a taková zařízení nekončí v toku komunálního odpadu. Pojem „pevná instalace“ by 
měl být stanovený ve směrnici, a nikoli pouze v pokynech Komise (dokumentu FAQ). Aby byl 
lépe zajištěn soulad s dalšími právními předpisy EU, měla by definice ve směrnici o omezení 
používání některých nebezpečných látek obsahovat stávající definici „pevných instalací“ 
stanovenou ve směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.

Pozměňovací návrh 123
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nespadají do
oblasti působnosti této směrnice a která 
mohou fungovat pouze jako část daných 
zařízení;

b) zařízení zvláště navržená jako část 
jiného typu zařízení, která nejsou v oblasti 
působnosti této směrnice a která mohou 
fungovat pouze jako část daných zařízení, 
a nejsou proto konečným výrobkem;

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice je zejména zajistit, aby odpadní elektrická a elektronická zařízení byla 
správně shromažďována a likvidována. Pevné instalace montuje a demontuje vyškolený 
personál; představují oddělený odpadní tok, u něhož již existují opatření, která upravují 
nakládání s odpady. Taková zařízení nevstupují do toků komunálního odpadu.
Tato směrnice se nevztahuje na dopravní zařízení určená k přepravě osob nebo zboží. Ze 
směrnice o ekodesignu jsou tyto výrobní oblasti vyloučeny. Směrnici o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních a směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek, 
s výjimkou automobilů, odpovídá i směrnice o vozidlech s ukončenou životností, a to by mohlo 
vést k překrývání mezi právními předpisy.

Pozměňovací návrh 124
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) fotovoltaické moduly určené pro 
použití v systému, který byl navržen, 
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sestaven a instalován na předem 
stanoveném místě pro trvalý provoz 
k výrobě elektřiny pro veřejné, obchodní 
a soukromé účely, pokud lze s jistotou 
vyloučit, že použité materiály 
nepředstavují žádné nebezpečí pro člověka 
a životní prostředí;

Or. de

Odůvodnění

V případě přijetí otevřené oblasti působnosti je nutné z oblasti působnosti směrnice vyjmout 
fotovoltaické moduly. Odvětví fotovoltaiky je ovlivňováno inovacemi. Jistota plánování je 
nezbytná, aby bylo zajištěno pokračování vývoje těchto inovací, které výrazně přispívají 
k ochraně životního prostředí, k vytváření pracovních míst a k hospodářskému rozvoji. 
Časově omezená vynětí z oblasti působnosti tuto podmínku nesplňují.

Pozměňovací návrh 125
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) jiné než elektrické a elektronické 
spotřební materiály a příslušenství;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek se vztahuje na elektrická a 
elektronická zařízení. Jiné než elektrické/elektronické materiály by proto neměly spadat do 
oblasti působnosti této směrnice. Na spotřební materiály a příslušenství se vztahují i další 
právní předpisy EU (jako např. inkoustové náplně do tiskáren jsou v oblasti působnosti 
nařízení REACH), a proto není třeba, aby spadaly do oblasti působnosti směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek. To je třeba ujasnit.
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Pozměňovací návrh 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dopravní součásti a dopravní 
prostředky určené k přepravě osob nebo 
zboží;

Or. en

Odůvodnění

Pro dopravní zařízení a vozidla platí řada různých nařízení a požadavků týkajících se 
bezpečnosti a výkonnosti.

Pozměňovací návrh 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dopravní prostředky určené k přepravě 
osob nebo zboží;

Or. en

Odůvodnění

Dopravní prostředky by měly být z oblasti působnosti směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek vyloučeny, aby se předešlo dvojí úpravě spolu se směrnicí o vozidlech 
s ukončenou životností (2000/53/ES), která rovněž zahrnuje omezení látek a kompletně 
pokrývá všechny součásti a materiály ve vozidlech, včetně elektrických systémů a elektroniky. 
Odvětví, které specificky upravuje směrnice o vozidlech s ukončenou životností, je schopno 
lépe posoudit látky, které je možné použít jako náhradu, a současně přitom zohlednit 
specifické požadavky na bezpečnost a další požadavky týkající se prostředí vozidel (např. 
škodlivé vibrace).
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Pozměňovací návrh 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dopravní prostředky;

Or. en

Odůvodnění

Otevřená oblast působnosti vyžaduje, aby byl stanoven jasný seznam výjimek, zejména co se 
týče výrobků, které jsou již upraveny jinými právními předpisy. Mělo by se předejít 
nezvládnutelnému množství žádostí o udělení výjimky. Účelem této směrnice by nemělo být 
zahrnout dopravní prostředky, jako jsou letadla, vlaky, lodi a automobily. V oblasti 
působnosti by měly být menší dopravní prostředky, pro které neexistují zvláštní právní 
předpisy týkající se nakládání s odpady a u nichž více hrozí, že se dostanou do toku 
(komunálního) odpadu; jedná se zejména o elektrická kola. Z toho vychází náš návrh definice 
dopravních prostředků v článku 3.

Pozměňovací návrh 129
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) dopravní prostředky určené k přepravě 
osob nebo zboží;

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice je zejména zajistit, aby odpadní elektrická a elektronická zařízení byla 
správně shromažďována a likvidována. Pevné instalace montuje a demontuje vyškolený 
personál; představují oddělený odpadní tok, u něhož již existují opatření, která upravují 
nakládání s odpady. Taková zařízení nevstupují do toků komunálního odpadu. Směrnice by se 
neměla vztahovat na dopravní zařízení určená k přepravě osob nebo zboží. Ze směrnice 
o ekodesignu jsou tyto výrobní oblasti vyloučeny. Směrnici o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních a směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek, s 
výjimkou automobilů, odpovídá i směrnice o vozidlech s ukončenou životností, a to by mohlo 
vést k překrývání mezi právními předpisy.
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Pozměňovací návrh 130
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pevné instalace;

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice je zejména zajistit, aby odpadní elektrická a elektronická zařízení byla 
správně shromažďována a likvidována. Pevné instalace montuje a demontuje vyškolený 
personál; představují oddělený odpadní tok, u něhož již existují opatření, která upravují 
nakládání s odpady. Taková zařízení nevstupují do toků komunálního odpadu. Směrnice by se 
neměla vztahovat na dopravní zařízení určená k přepravě osob nebo zboží. Ze směrnice 
o ekodesignu jsou tyto výrobní oblasti vyloučeny. Směrnici o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních a směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek, s 
výjimkou automobilů, odpovídá i směrnice o vozidlech s ukončenou životností, a to by mohlo 
vést k překrývání mezi právními předpisy.

Pozměňovací návrh 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pevné instalace;

Or. en

Odůvodnění

Pevné instalace mohou obsahovat elektrické dveře a výtahy, výrobky za účelem trvalého 
používání, které tvoří součást konstrukce továrny a často musí splňovat různé bezpečnostní 
normy. NEZAHRNUJÍ se sem nástěnné televizory nebo jiné výrobky, které jsou spíše dočasné 
povahy.
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Pozměňovací návrh 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) rozsáhlé pevné průmyslové instalace;

Or. en

Odůvodnění

Otevřená oblast působnosti, která je tvořena elektrickými a elektronickými zařízeními, 
vyžaduje, aby byl stanoven jasný seznam výjimek, zejména co se týče výrobků, které jsou již 
upraveny jinými právními předpisy. Mělo by se předejít i nezvládnutelnému množství žádostí 
o udělení výjimky, zejména v případech, kdy je tok odpadu pod kontrolou. Rozsáhlé pevné 
instalace, jak jsou definovány v našich návrzích článku 3, jsou zabudované, ovládané, řízené 
a odborně demontované a nehrozí u nich, že skončí v klasickém odpadním toku elektrických a 
elektronických zařízení.

Pozměňovací návrh 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) rozsáhlé průmyslové nástroje;

Or. en

Odůvodnění

Otevřená oblast působnosti, která je tvořena elektrickými a elektronickými zařízeními, 
vyžaduje, aby byl stanoven jasný seznam výjimek, zejména co se týče výrobků, které jsou již 
upraveny jinými právními předpisy. Mělo by se předejít i nezvládnutelnému množství žádostí 
o udělení výjimky, zejména v případech, kdy je tok odpadu pod kontrolou. Nástroje, jak jsou 
definovány v našich návrzích článku 3, nebudou končit v klasickém odpadním toku 
elektrických a elektronických zařízení a budou zařazovány, ovládány a demontovány 
průmyslově.
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Pozměňovací návrh 134
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) rozsáhlé stacionární průmyslové 
nástroje;

Or. en

Odůvodnění

Rozsáhlé stacionární průmyslové nástroje jsou výrobky, které budou odborně odstraněny a 
recyklovány. Jsou značně vzdálené od odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Pozměňovací návrh 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) zařízení, která jsou vyráběna ve 
Společenství nebo dovážena pro účely 
výzkumu a vývoje, a vývojová vozidla;

Or. en

Odůvodnění

Vývojová vozidla nejsou zařízení, která jsou určena k uvedení na trh jako samostatný funkční 
nebo obchodní celek, ani nejsou uváděna na trh jako jednotlivé výrobky. Jakmile se však 
stanou konečnými výrobky, které jsou uváděny na trh, ustanovení této směrnice by se na ně 
vztahovala. Ustanovení této směrnice nepovedou k zátěži, pokud jde o výzkum, vývoj a 
inovace v rámci EU. Elektrická a elektronická zařízení v oblasti výzkumu a vývoje (např. 
prototypy konstruované v malých sériích) by proto měly zůstat i nadále vyloučeny, nehledě 
na podobná ustanovení v nařízení REACH (ES) č. 1907/2006.
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Pozměňovací návrh 136
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zařízení, která jsou vyráběna ve 
Společenství nebo dovážena pro účely 
výzkumu a vývoje;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby inovace nebyly neúmyslně znevýhodněny.

Pozměňovací návrh 137
Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zařízení, která jsou vyráběna ve 
Společenství nebo dovážena pro účely 
výzkumu a vývoje;

Or. en

Odůvodnění

Navrhované rozšíření oblasti působnosti, aby zahrnovala všechna elektrická a elektronická 
zařízení, včetně těch, která se vztahují k výzkumu a vývoji (např. prototypů konstruovaných 
v malých sériích), by brzdilo inovace v EU, a v důsledku toho zvýhodňovalo výzkum a vývoj 
mimo EU. Elektrická a elektronická zařízení pro výzkum a vývoj by měla být i nadále 
vyloučena z oblasti působnosti ve stejné podobě, jak tomu bylo v nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH).



PE439.865v01-00 42/75 AM\808689CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) na zařízení vyrobená pro potřeby 
výzkumu a vývoje, např. prototypy 
vyráběné v malých sériích a neurčené 
k prodeji na trhu. 

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba vyloučit z oblasti působnosti směrnice některá zařízení určená pro výzkum a vývoj 
(prototypy lékařských přístrojů jako např. kardiostimulátorů a infúzních pump), které nejsou 
určeny pro trh, ale především pro inovaci. Toto ustanovení platí také v nařízení č. 1907/2006 
(REACH).

Pozměňovací návrh 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) náhradní díly pro opravy nebo pro 
opětovné použití, modernizaci funkcí nebo 
zvýšení kapacity u elektrických a 
elektronických zařízení uvedených na trh 
před 1. červencem 2006 nebo pro EEZ, 
která využívají výjimku a byla uvedena na 
trh před jejím vypršením. To platí 
obdobně pro nová ustanovení u zvláštních 
kategorií uvedených v čl. 4 této směrnice;

Or. en

Odůvodnění

S cílem posílit právní jednoznačnost by výjimka pro náhradní díly měla být přesunuta 
z článku 4 do článku 2.



AM\808689CS.doc 43/75 PE439.865v01-00

CS

Pozměňovací návrh 140
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) náhradní díly pro opravy nebo pro 
opětovné použití u elektrických a 
elektronických zařízení uvedených na trh 
před 1. červencem 2006 nebo pro EEZ, 
která využívají výjimku a byla uvedena na 
trh před jejím vypršením;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zabránit zavedení retroaktivních požadavků.

Pozměňovací návrh 141
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) jiné než elektrické a elektronické 
spotřební materiály a příslušenství;

Or. en

Odůvodnění

Předpisy nikdy nebyly koncipovány tak, aby pokrývaly inkoustové náplně do tiskáren nebo 
ložiska v elektrických nástrojích. To je třeba ujasnit.
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Pozměňovací návrh 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) na fotovoltaické solární panely určené 
pro použití v systému, který je koncipován, 
sestrojen a instalován pro stálé použití 
v místě určeném k výrobě elektřiny pro 
veřejné, obchodní a rezidenční užívání;

Or. fr

Odůvodnění

Zvláštní vyloučení fotovoltaických solárních panelů je nezbytné, aby umožnilo dlouhodobý 
rozvoj této technologie, která má značné výhody z hlediska dopadu na životní prostředí. 
Nárůst této technologie bude rozhodující při snahách EU dosáhnout cíle v oblasti 
obnovitelných zdrojů energií pro rok 2020. Znění tohoto pozměňovacího návrhu zajistí jasné 
rozlišení pro použití fotovoltaické solární technologie ve výrobcích běžné spotřeby, na které 
se nebude vztahovat toto vyloučení.

Pozměňovací návrh 143
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) jiné než elektrické či elektronické 
součásti zařízení a spotřební materiál, 
jako např. brusný materiál, pilové kotouče 
nebo pytle do vysavačů.

Or. de

Odůvodnění

Brusný materiál, mimo jiné, nespadá do oblasti působnosti platné směrnice RoHS.
Neobsahuje žádné z látek uvedených v přílohách III a IV [čl. 4 odst. 7], a není proto pro 
omezování těchto látek relevantní. Tvoří však většinou pevnou součást elektrického přístroje, 
a měl by proto být výslovně vyňat z oblasti působnosti směrnice. Tento materiál se při 
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používání spotřebovává a musí být nahrazován materiálem novým. Nevykazuje proto žádnou 
rozumnou souvislost pro účely míry sběru a recyklace elektrických a elektronických zařízení.

Pozměňovací návrh 144
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) technologie pro výrobu obnovitelné 
energie, budou-li použity v systému, který 
je konstruován, montován a instalován za 
účelem trvalého používání v daném místě 
k výrobě energie pro veřejná, komerční a 
rezidenční zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Pro rozvoj v odvětví obnovitelných zdrojů energie je důležitá regulační stabilita. Zahrnutí 
tohoto zařízení do stávající oblasti působnosti směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek odporuje účelu strategie EU v oblasti podpory obnovitelných zdrojů 
energie.

Pozměňovací návrh 145
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejpozději do 31. prosince 2014 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu, v níž zhodnotí oblast 
působnosti této směrnice s ohledem na 
možné začlenění zařízení uvedených v čl. 
2 odst. 3 a v příloze VI, která v současné 
době využívají výjimku.

Or. en



PE439.865v01-00 46/75 AM\808689CS.doc

CS

Odůvodnění

I když výjimky stanovit lze, oblast působnosti by měla podléhat přezkumu v návaznosti na 
odpovídající posouzení dopadů.

Pozměňovací návrh 146
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jakákoli změna oblasti působnosti této 
směrnice by měla být provedena po 
důkladném a reprezentativním posouzení 
dopadu na úrovni EU v návaznosti na 
konzultace se zúčastněnými stranami, 
mimo jiné průmyslovými subjekty a 
občanskou společností.

Or. en

Odůvodnění

Změny v oblasti působnosti této směrnice mají pro dotčené výrobky a zúčastněná odvětví 
významné důsledky, a proto se vyžaduje provést před jakoukoli takovou změnou posouzení 
dopadu. Příslušná odvětví a organizace občanské společnosti, jako jsou nevládní organizace 
v oblasti životního prostředí, by měly být konzultovány ohledně východisek, na jejichž základě 
bude možné rozhodovat, mimo jiné pokud jde o konkrétní přínos těchto skupin.

Pozměňovací návrh 147
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jakákoli změna oblasti působnosti této 
směrnice by měla být provedena po 
důkladném a reprezentativním posouzení 
dopadu na úrovni EU, které bude 
zahrnovat konzultace se zúčastněnými 
stranami.



AM\808689CS.doc 47/75 PE439.865v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

V souladu s obecnými zásadami nového legislativního rámce a lepší právní úpravy by mělo 
být provedeno důkladné posouzení dopadu, včetně konzultací se zúčastěnými stranami, které 
zhodnotí důsledky rozšíření oblasti působnosti směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek. V souladu s postupem přijatým v případě zdravotnických prostředků a 
kontrolních a monitorovacích přístrojů ve směrnici 2002/95/ES je posouzení dopadu 
zahrnující navrhované výjimky předpokladem bezproblémového přechodu k jakémukoli 
dohodnutému rozšíření oblasti působnosti směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 148
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Navzdory vynětí výrobků z oblasti 
působnosti této směrnice přijmou 
hospodářské subjekty veškerá opatření, 
aby se snížilo vystavení spotřebitelů, 
pracovníků a životního prostředí látkám 
uvedeným v příloze IV, které se nacházejí 
v materiálech a součástech EEZ, na tak 
nízkou úroveň, jak je to technicky a 
prakticky možné.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné jednoznačně uvést, že výjimka z této směrnice neosvobozuje hospodářské subjekty od 
povinnosti omezovat v rámci možností expozici zakázaným látkám během celé jejich životnosti 
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Pozměňovací návrh 149
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „elektrickým a elektronickým 
zařízením“, dále jen „EEZ“, se rozumí 
zařízení, jehož správná funkce závisí na 
elektrickém proudu nebo na 
elektromagnetickém poli, a zařízení 
k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu 
a pole, které je určeno pro použití 
s napětím nepřesahujícím 1000 V pro 
střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný 
proud;

a) „elektrickým a elektronickým 
zařízením“, dále jen „EEZ“, se rozumí 
zařízení, jehož správná funkce závisí na 
elektrickém proudu nebo na 
elektromagnetickém poli, a zařízení 
k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu 
a pole, které spadá do kategorií uvedených 
v příloze směrnice o omezení používání 
některých nebezpečných látek a je určeno 
pro použití s napětím nepřesahujícím 
1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro 
stejnosměrný proud. Pojmem závisí se 
rozumí, že zařízení může fungovat pouze 
s elektřinou, kterou potřebuje jako svou 
hlavní energii;

Or. en

Odůvodnění

Aby byl lépe zajištěn soulad s dalšími právními předpisy EU, mělo by se ve směrnici 
o omezení používání některých nebezpečných látek odkazovat na stávající definici „pevných 
instalací“ stanovenou ve směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě. Příkladem 
pevných instalací jsou instalace v petrochemickém odvětví, ve výrobě automobilů, 
farmaceutickém průmyslu, v předkládkách materiálu, ve výrobě energie, v úpravě vody, 
papírenských průmyslových odvětvích nebo některých elektrických instalacích. 

Pozměňovací návrh 150
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „elektrickým a elektronickým 
zařízením“, dále jen „EEZ“, se rozumí 
zařízení, jehož správná funkce závisí na 
elektrickém proudu nebo na 

a) „elektrickým a elektronickým 
zařízením“, dále jen „EEZ“, se rozumí 
zařízení, jehož správná funkce závisí na 
elektrickém proudu nebo na 
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elektromagnetickém poli, a zařízení 
k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu 
a pole, které je určeno pro použití 
s napětím nepřesahujícím 1000 V pro 
střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný 
proud;

elektromagnetickém poli, a zařízení 
k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu 
a pole, které spadá do kategorií uvedených 
v příloze I.A této směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek a
je určeno pro použití s napětím 
nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud 
a 1500 V pro stejnosměrný proud. Pojmem 
závisí se rozumí, že zařízení může 
fungovat pouze s elektřinou, kterou 
potřebuje jako svou hlavní energii;

Or. en

Odůvodnění

Pojem „závisí“ je třeba v souladu s pokyny Komise (dokumentem FAQ) vyjasnit.

Pozměňovací návrh 151
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „elektrickým a elektronickým 
zařízením“, dále jen „EEZ“, se rozumí 
zařízení, jehož správná funkce závisí na 
elektrickém proudu nebo na 
elektromagnetickém poli, a zařízení 
k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu 
a pole, které je určeno pro použití 
s napětím nepřesahujícím 1000 V pro 
střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný 
proud;

a) „elektrickým a elektronickým 
zařízením“, dále jen „EEZ“, se rozumí 
zařízení, jehož správná funkce závisí na 
elektrickém proudu nebo na 
elektromagnetickém poli, a zařízení 
k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu 
a pole, které je určeno pro použití 
s napětím nepřesahujícím 1000 V pro 
střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný 
proud; pojmem závisí se rozumí, že 
zařízení může fungovat pouze 
s elektřinou, kterou potřebuje jako 
energii;

Or. en

Odůvodnění

Přístoje považované za „elektrická a elektronická zařízení“ musí být lépe definované. 
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Pozměňovací návrh odlišuje přístroje, které potřebují k fungování elektřinu, od těch, které ji 
nepotřebují.

Pozměňovací návrh 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „výrobcem“ se rozumí jakákoli fyzická 
nebo právnická osoba, která vyrábí EEZ 
nebo která si nechala EEZ navrhnout nebo 
vyrobit pod svým vlastním jménem nebo 
obchodní značkou;

b) „výrobcem“ se rozumí jakákoli fyzická 
nebo právnická osoba, která vyrábí EEZ 
nebo která si nechala EEZ navrhnout nebo 
vyrobit nebo která takový výrobek uvede 
na trh pod svým vlastním jménem nebo 
obchodní značkou;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) 765/2008 je pro stávající přepracování směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek referenčním textem, definice by měly být navzájem 
sladěny, aby se předešlo rozporu nebo odlišným výkladům.

Pozměňovací návrh 153
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „socioekonomickými hledisky“ se 
rozumí dopady – jiné než na lidské zdraví 
a životní prostředí – používání omezení 
nebo náhrady ve srovnání s dalším 
používáním nebezpečné látky. 
Socioekonomická hlediska se odkazují na 
spolehlivost náhrad a překážky bránící 
právům duševního vlastnictví ve vztahu 
k náhradám;

Or. en
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Odůvodnění

Tato definice zajišťuje právní jednoznačnost ohledně používání socioekonomických hledisek 
v procesu udělování výjimek. To je v souladu s tím, jak chápe socioekonomická hlediska 
socioekonomická analýza v rámci nařízení REACH, jak je uvedeno v příloze XVI nařízení 
REACH.

Pozměňovací návrh 154
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) kabely, spotřební materiály a 
příslušenství;

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí kabelů, spotřebních materiálů a příslušenství by se pro některé oblasti mohlo ukázat 
jako velmi problematické, zejména ve zdravotní péči, neboť kabely a příslušenství jsou zde 
často používány, ale mají odlišnou funkci, která nesouvisí s přívodem elektrického proudu; je 
rovněž v souladu s pozměňovacím návrhem k článku 3a, v němž se uvádí, že „pojmem závisí 
se rozumí, že zařízení může fungovat pouze s elektřinou, kterou potřebuje jako energii“, a 
k takovému používání často v případě kabelů používaných v lékařských zařízeních nedochází.

Pozměňovací návrh 155
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) „rozsáhlými stacionárními 
průmyslovými nástroji“ se rozumí stroje 
nebo systémy obsahující kombinaci 
zařízení, systémů, hotových výrobků nebo 
součástí, které jsou odborně instalované 
na daném místě v průmyslovém zařízení 
nebo průmyslové budově za účelem plnění 
specifické funkce;
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Or. en

Odůvodnění

Definice, jak ji Evropská komise uvedla v dokumentu „Často kladené otázky“ (FAQ) 
v souvislosti se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „homogenním materiálem“ se rozumí 
materiál jednotného složení, který nelze 
mechanicky rozložit na jiné materiály, což 
v zásadě znamená, že materiál nelze 
rozložit mechanickou činností, jako je 
šroubování, řezání, drcení, mletí a 
broušení;

l) „homogenním materiálem“ se rozumí 
buď:

– materiál, který se skládá pouze z jednoho 
materiálu;
– kombinace více materiálů, které nelze 
mechanicky rozložit na jiné materiály 
s výjimkou potažení povrchu;
– potažení povrchu; nebo
– drobné součásti nebo materiály 
o velikosti 4mm3 nebo menší;

Or. en

Odůvodnění

Definice je nutná, aby byla zajištěna právní jistota, pokud jde o odběr vzorků a testování. Za 
účelem zajištění právní jistoty by měla být definice „mechanického rozložení“samostatná.
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Pozměňovací návrh 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) „mechanicky rozložené“ mohou být 
materiály, které lze v zásadě rozdělit 
mechanickou činností jako šroubováním, 
řezáním, drcením, mletím a broušením;

Or. en

Odůvodnění

Definice je nutná, aby byla zajištěna právní jistota, pokud jde o odběr vzorků a testování. Za 
účelem zajištění právní jistoty by měla být definice „mechanického rozložení“samostatná.

Pozměňovací návrh 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) „mechanicky rozložené“ mohou být 
materiály, které lze v zásadě rozdělit 
mechanickou činností jako šroubováním, 
řezáním, drcením, mletím a broušením;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice blíže upřesňuje definici „homogenního materiálu“.
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Pozměňovací návrh 159
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) „nanomateriály“ se rozumí každý 
záměrně vyrobený materiál, který má 
jeden nebo více rozměrů v řádu 100 nm 
nebo menší nebo je složen z oddělených 
funkčních částí, buď vnitřně, nebo na 
povrchu, z nichž většina má jeden nebo 
více rozměrů v řádu 100 nm nebo menší, 
včetně struktur, aglomerátů, nebo 
agregátů, které mohou mít velikost vyšší 
než v řádu 100 nm, ale zachovávají si 
vlastnosti, jež jsou charakteristické pro 
nanorozměr.
Vlastnosti, jež jsou charakteristické pro 
nanorozměr, jsou:
i) vlastnosti související s velkým 
specifickým povrchem dotčených 
materiálů;
ii) specifické fyzikálně-chemické 
vlastnosti, které přesahují vlastnosti, jež 
nejsou vlastnostmi nanoformy dané látky;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zavést definici nanometriálů. Na zde uvedené definici se shodly všechny tři orgány 
v souvislosti s nařízením o nových potravinách.

Pozměňovací návrh 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) „nanomateriály“ se rozumí každý 
záměrně vyrobený materiál, který má 
jeden nebo více rozměrů v řádu do 
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300 nm nebo je složen z oddělených 
funkčních částí, buď vnitřně, nebo na 
povrchu, z nichž většina má jeden nebo 
více rozměrů v řádu do 300 nm, včetně 
struktur, aglomerátů, nebo agregátů, a ty, 
které mohou mít velikost vyšší než v řádu 
300 nm, ale zachovávají si vlastnosti, jež 
jsou charakteristické pro nanorozměr:
i) ty, které souvisí s velkým specifickým 
povrchem dotčených materiálů;
ii) specifické fyzikálně-chemické 
vlastnosti, které přesahují vlastnosti, jež 
nejsou vlastnostmi nanoformy dané látky;

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na označování určitých nanolátek a případná budoucí ustanovení 
o nanomateriálech je nutná ucelená definice nanomateriálů pro zajištění maximální ochrany 
spotřebitelů. Ta by měla vzít v potaz rozsah velikosti částic (do 300 nm), specifické vlastnosti 
nanorozměru těchto zvláštních materiálů a začlenit aglomeráty a agregáty.

Pozměňovací návrh 161
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) „spotřebním materiálem“ se rozumí 
jakákoli jednotka obsahující jednu nebo 
více elektrických nebo elektronických 
součástí, která je nezbytná k fungování 
EEE a naopak která nemůže fungovat 
samostatně bez EEE; 

Or. en

(Nahrazení pozměňovacího návrhu 26.)

Odůvodnění

Vzhledem ke vzájemné provázanosti mezi EEE a spotřebními materiály by spotřební materiály 
měly být do směrnice rovněž zahrnuty, a to o to více, uvážíme-li, že mívají krátkou životnost, a 
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stávají se tudíž odpadem rychleji než EEE. Proto by do směrnice měla být začleněna jejich 
definice. Tato definice se omezuje na jednotky, které mají elektrické/elektronické součásti. 
Měla by tedy zahrnovat například stávající tonerové kazety, ovšem vylučovat CD, papír do 
tiskáren, prášky do myček nádobí nebo vrtací hroty.

Pozměňovací návrh 162
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) „pevnou instalací“ se rozumí pevné 
instalace ve smyslu čl. 2 písm. c) směrnice 
2004/108/ES o elektromagnetické 
kompatibilitě, které jsou montované, 
instalované a koncipované za účelem 
trvalého použití na předem daném místě;

Or. en

Odůvodnění

Aby byl zajištěn soulad s dalšími právními předpisy EU, mělo by se ve směrnici o omezení 
používání některých nebezpečných látek odkazovat na stávající definici „pevných instalací“ 
stanovenou ve směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě. Průmyslová 
zařízení používaná v továrnách a průmyslových postupech by měla zůstat i nadále mimo 
oblast působnosti, neboť nebyla Komisí posouzena jako významná z hlediska životního 
prostředí .
Definice „konečného výrobku“ by měla být připojena tak, jak byla uvedena v dokumentu 
FAQ, neboť by to pomohlo lépe oblast působnosti určit a předešlo by to nejistotě ohledně 
součástí a dílů.

Pozměňovací návrh 163
Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) „pevnou instalací“ se rozumí pevné 
instalace ve smyslu čl. 2 písm. c) směrnice 
2004/108/ES o elektromagnetické 
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kompatibilitě;

Or. en

Odůvodnění

Aby byl lépe zajištěn soulad s dalšími právními předpisy EU, mělo by se ve směrnici 
o omezení používání některých nebezpečných látek odkazovat na stávající definici „pevných 
instalací“ stanovenou ve směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě. 
Průmyslová zařízení používaná v továrnách a průmyslových postupech by měla zůstat i 
nadále mimo oblast působnosti: prvním důvodem je to, že nebyla v přípravných studiích 
Komise posouzena jako významná z hlediska životního prostředí, a zadruhé taková zařízení 
ani nekončí v toku komunálního odpadu.

Pozměňovací návrh 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „pevnou instalací“ se rozumí 
konkrétní kombinace několika druhů 
přístrojů a případně dalších zařízení, které 
jsou montovány, instalovány a 
koncipovány za účelem trvalého použití 
na předem daném místě;

Or. en

Odůvodnění

Důvod, proč by měla být připojena tato definice, je dosáhnout jednotného výkladu pojmu 
„pevná instalace“ všemi členskými státy. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 
(2004/208/ES) tuto definici zahrnuje.
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Pozměňovací návrh 165
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) „pevnou instalací“ se rozumí pevné 
instalace ve smyslu čl. 2 písm. c) směrnice 
2004/108/ES o elektromagnetické 
kompatibilitě, které jsou montované, 
instalované a koncipované za účelem 
trvalého použití na předem daném místě;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty by měly být zahrnuty pokyny Komise uvedené v dokumentu FAQ.

Pozměňovací návrh 166
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pb) „hotovým výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli prostředek nebo část zařízení 
mající svou přímou funkci, chráněné 
krytem, a případně mající výstupy a 
připojení, určené pro konečného uživatele. 
„Přímá funkce“ je definována jako 
jakákoli funkce součásti nebo hotového 
výrobku, která splňuje navrhované použití 
specifikované výrobcem v návodech pro 
použití a v poučení pro koncového 
uživatele. Tuto funkci je možné využít bez 
dalších úprav nebo připojení jiných než 
těch, které vzhledem k jejich snadnému 
používání může provést kterákoli osoba;

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu právní jistoty by měly být zahrnuty pokyny Komise uvedené v dokumentu FAQ.

Pozměňovací návrh 167
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pb) „příslušenstvím“ se rozumí jakákoli 
jednotka obsahující jednu nebo více 
elektrických nebo elektronických součástí, 
která je navržena k použití s EEE a není 
nezbytná k fungování EEE, avšak nemůže 
fungovat samostatně bez EEE;

Or. en

(Nahrazení pozměňovacího návrhu 27.)

Odůvodnění

Do směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek by mělo patřit i příslušenství. 
Proto by do ní měla být začleněna jeho definice. Tato definice se omezuje na jednotky, které 
mají elektrické/elektronické součásti. Měla by tedy zahrnovat například samostatné objektivy 
do digitálních fotoaparátů, ovšem vylučovat brašny k fotoaparátu nebo vestavěné objektivy.

Pozměňovací návrh 168
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) „příslušenstvím“ se rozumí jakákoli 
samostatná elektrická jednotka použitá 
s EEE k zajištění jeho funkčnosti, výkonu 
nebo interakce s člověkem;

Or. en
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Odůvodnění

Definice, kterou navrhuje zpravodajka, představuje nebezpečí, že budou zahrnovány 
neelektrické součásti uvnitř EEE, jako například papíry. Zde uvedená definice vylučuje papír, 
ovšem zahrnuje telefonní baterie a počítačové myši.

Pozměňovací návrh 169
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pc) „elektrickou nebo elektronickou 
součástí“ se rozumí jakákoli jednotka se 
dvěma nebo více připojovacími vedeními 
nebo kovovými články, jež tvoří součást 
elektrického okruhu, k zajištění oddělené 
funkce;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nově zavedené definice „spotřebního materiálu“ a „příslušenství“ 
odkazují na použití „elektrické nebo elektronické součásti“, měla by být poskytnuta definice 
takových součástí.

Pozměňovací návrh 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pc) „dopravním prostředkem“ se rozumí 
prostředek o více než dvou kolech 
používaný k přepravě lidí nebo nákladu, 
jako například letadla, lodě, vlaky, 
tramvaje, autobusy, nákladní automobily 
a osobní automobily;
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Or. en

Odůvodnění

Definice je nutná, neboť bylo zavedeno vyloučení „dopravních prostředků“ v článku 2.

Pozměňovací návrh 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. p d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pd) „rozsáhlými pevnými průmyslovými 
instalacemi“ se rozumí konkrétní 
kombinace několika druhů přístrojů a 
případně dalších zařízení, které jsou 
určeny k použití v průmyslovém prostředí, 
montovány a instalovány trvale na předem
daném místě a které nemohou být 
odstraněny bez poničení budovy nebo její 
části;

Or. en

Odůvodnění

Definice je nutná, neboť bylo zavedeno vyloučení „rozsáhlých pevných průmyslových 
instalací“ v článku 2.

Pozměňovací návrh 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. p e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pe) „rozsáhlými průmyslovými nástroji“ 
se rozumí stroje nebo zařízení, které jsou 
určeny pouze k použití v průmyslu. 
Instaluje je specializovaný personál, který 
je zaměstnáván výrobcem, uživatelem, 
zástupcem výrobce, nebo jiní 
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specializovaní pracovníci odpovědní pouze 
za činnosti instalace. Při používání jsou 
umístěny trvale;

Or. en

Odůvodnění

Definice je nutná, neboť bylo zavedeno vyloučení „rozsáhlých průmyslových nástrojů“ 
v článku 2.

Pozměňovací návrh 173
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) „rozsáhlými pevnými průmyslovými 
instalacemi“ se rozumí konkrétní 
kombinace několika druhů přístrojů a 
případně dalších zařízení, které jsou 
určeny k použití v průmyslovém prostředí, 
montovány a instalovány trvale na předem 
daném místě, včetně topných zařízení, a 
které běžně nemohou být odstraněny bez 
poničení budovy nebo její části;“

Or. en

Odůvodnění

Je rovněž potřebná jasná definice rozsáhlých pevných průmyslových instalací.

Pozměňovací návrh 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. p f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pf) „vývojová vozidla“ zahrnují palubní 
desky a systémy používané pro hodnocení, 
ověřování, demonstraci nebo vývoj a 
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konstrukční vzorky, které nejsou určeny 
k uvedení na trh jako funkční nebo 
komerční celek;

Or. en

Odůvodnění

Definice je nutná, neboť bylo zavedeno vyloučení „vývojových vozidel“ v článku 2.

Pozměňovací návrh 175
Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(pa) Nanomateriál: všechny záměrně 
vyrobené materiály, u nichž byla změněna 
velikost částic.

Or. sv

Odůvodnění

Definice nanomateriálu je na místě s ohledem na to, že je v nařízení zmíněn.

Pozměňovací návrh 176
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(pa) „správnou funkcí” se rozumí funkce, 
která spotřebovává nejvíce energie

Or. pl

Odůvodnění

Tato definice usnadní identifikaci elektrických a elektronických zařízení. Zabrání se tím 
chybné interpretaci a budou vyřešeny problémy s hybridními zařízeními, která pro svůj chod 
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přímo nevyužívají proud, ale obsahují elektronické součástky, které jim v chodu napomáhají. 
Kromě toho bude podle čl. 3 písm. a) do působnosti směrnice spadat zařízení, jehož činnost je 
přímo určena k přenosu měření a generování elektrického proudu a elektromagnetických polí.

Pozměňovací návrh 177
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pb) „výjimkou typu A” se rozumí výjimka 
ze zákazu, o níž hovoří čl. 4 odst. 1, pro 
kterou neexistuje nebo není všeobecně 
známo takové technické řešení, které by 
při použití náhrady umožnilo vyrobit 
zařízení téže kvality.

Or. pl

Pozměňovací návrh 178
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pc) „výjimkou typu B” se rozumí výjimka 
ze zákazu, o níž hovoří čl. 4 odst. 1, pro 
kterou neexistují takové fyzikální 
možnosti nebo fyzikálně-chemické prvky, 
aby bylo možné vypracovat technologii 
výroby materiálu téže kvality.

Or. pl

Odůvodnění

Zavedení typů výjimek umožní v pozměňovacím návrhu k čl. 5 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 
písm. bb) sjednotit tabulku výjimek ze směrnice a zachovat jedinečné číslování výjimek. 
Zachování číslování výjimek je pro podnikatele zásadní a umožní jim vyhnout se zbytečným 
výdajům spojeným s přizpůsobováním dokumentace. Zavedení typů výjimek usnadní 
rozlišování výjimek na čistě technické, kde mají podnikatelé problémy s přizpůsobením 
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technologie, a čistě fyzikální, kde podnikatelé zápasí s vlastnostmi prvků.

Pozměňovací návrh 179
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že EEZ uváděná na 
trh včetně náhradních dílů pro opravy nebo 
pro opětovné použití nebudou obsahovat 
látky uvedené v příloze IV.

1. Členské státy zajistí, že EEZ uváděná na 
trh včetně náhradních dílů pro opravy nebo 
pro opětovné použití, kabelů, spotřebních 
materiálů a příslušenství, a náhradních 
dílů pro modernizaci funkcí nebo zvýšení 
kapacity nebudou obsahovat látky uvedené 
v části A přílohy IV.

Or. en

(Nahrazení pozměňovacího návrhu 28.)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důsledkem výslovného začlenění kabelů, spotřebních materiálů a 
příslušenství do oblasti působnosti této směrnice. Směrnice by měla platit také pro náhradní 
díly pro modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity. Je zapotřebí rozdělit přílohu IV, aby bylo 
v budoucnu možné navrhnout lhůtu pro další omezení.

Pozměňovací návrh 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že EEZ uváděná na 
trh včetně náhradních dílů pro opravy nebo 
pro opětovné použití nebudou obsahovat 
látky uvedené v příloze IV.

1. Členské státy zajistí, že EEZ uváděná na 
trh včetně náhradních dílů pro opravy nebo 
pro opětovné použití, modernizaci funkcí 
nebo zvýšení kapacity nebudou obsahovat 
látky uvedené v části A přílohy IV.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem 28 zpravodajky. Opakuje se na 
tomto místě, aby bylo možné zavést rozdělení přílohy IV na část A a B.

Pozměňovací návrh 181
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, že EEZ uváděná 
na trh včetně náhradních dílů pro opravy 
nebo pro opětovné použití, kabelů, 
spotřebních materiálů a příslušenství, a 
náhradních dílů pro modernizaci funkcí 
nebo zvýšení kapacity nebudou obsahovat 
látky uvedené v části B přílohy IV.

Or. en

(Nahrazení pozměňovacího návrhu 29.)

Odůvodnění

Je zapotřebí rozdělit přílohu IV, aby bylo v budoucnu možné navrhnout lhůtu pro další 
omezení.

Pozměňovací návrh 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, že EEZ uváděná 
na trh včetně náhradních dílů pro opravy 
nebo pro opětovné použití, modernizaci 
funkcí nebo zvýšení kapacity nebudou 
obsahovat látky uvedené v části B přílohy 
IV.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem 29 zpravodajky. Opakuje se na 
tomto místě, aby bylo možné zavést rozdělení přílohy IV na část A a B.

Pozměňovací návrh 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy zajistí, že EEE včetně 
látek uvedených v příloze IVa budou 
označovány podle metodiky, která bude 
vyvinutá podle čl. 6 odst. 1 nové odrážky 
3a.

Or. en

Odůvodnění

Pro některé látky bylo označování doporučeno v přípravné studii Ekologického institutu. 
V případě, že označování zvýší recyklovatelnost odpadních elektrických a elektronických 
zařízení a bezpečnost při nakládání s nimi a přispěje k lepší informovanosti spotřebitelů, tato 
varianta by měla být brána v potaz. Je nutné dbát na to, aby bylo zajištěno optimální 
provázání se směrnicí 2005/32/ES, která zavádí rámec pro stanovení požadavků na 
ekologický design produktů využívajících energii. (Tento pozměňovací návrh se pojí 
s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 1 nové odrážce 3 a pozměňovacím návrhem k nové 
příloze IVa.)

Pozměňovací návrh 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní 
díly pro opravy nebo pro opětovné použití 
u:

vypouští se
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a) EEZ uvedených na trh před
1. červencem 2006,
b) zdravotnických prostředků uvedených 
na trh před 1. lednem 2014,
c) diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro uvedených na trh před 
1. lednem 2016,
d) monitorovacích a kontrolních přístrojů 
uvedených na trh před 1. lednem 2014,
e) průmyslových monitorovacích a 
kontrolních přístrojů uvedených na trh 
před 1. lednem 2017,
f) EEZ, která využívají výjimku a byla 
uvedena na trh před jejím vypršením.

Or. en

Odůvodnění

To by pro účely právní jasnosti mělo být zahrnuto do článku 2, jak je definován v našich 
návrzích.

Pozměňovací návrh 185
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní 
díly pro opravy nebo pro opětovné použití 
u:

vypouští se

a) EEZ uvedených na trh před 1. 
červencem 2006, 
b) zdravotnických prostředků uvedených 
na trh před 1. lednem 2014,
c) diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro uvedených na trh před 
1. lednem 2016,
d) monitorovacích a kontrolních přístrojů 
uvedených na trh před 1. lednem 2014,
e) průmyslových monitorovacích a 
kontrolních přístrojů uvedených na trh 
před 1. lednem 2017,
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f) EEZ, která využívají výjimku a byla 
uvedena na trh před jejím vypršením.

Or. pl

Odůvodnění

Části tohoto bodu byly s ohledem na srozumitelnost znění směrnice přeřazeny do přílohy IIIa, 
která pojednává o zařízeních vyňatých z působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 186
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní díly 
pro opravy nebo pro opětovné použití u:

4. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní díly 
pro záruku nebo na podporu oprav nebo
rekalibrace průmyslových monitorovacích 
a kontrolních přístrojů nebo pro opětovné 
použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení 
kapacity u:“

Or. en

Odůvodnění

Výjimky pro náhradní díly jsou potřebné k prodloužení životnosti průmyslových 
monitorovacích a kontrolních přístrojů a k udržování přesnosti jejich výkonu rekalibrací.
Náhradní díly dodávané v průběhu záruky a po záruce podporují snadnější opravy EEE, 
k nimž dojde po dobu jejich životnosti po dodání novému uživateli. Náhradní díly se používají 
rovněž na základě dočasného swapu, zatímco jsou průmyslové monitorovací a kontrolní 
přístroje rekalibrovány k udržení jejich přesnosti a návazně navráceny uživateli, čímž se 
minimalizuje doba trvání výpadku průmyslových zařízení.
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Pozměňovací návrh 187
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní díly 
pro opravy nebo pro opětovné použití u:

4. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní díly 
pro záruku nebo na podporu oprav nebo
rekalibrace průmyslových monitorovacích 
a kontrolních přístrojů nebo pro opětovné 
použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení 
kapacity u:“

Or. en

Odůvodnění

Výjimky pro tyto výměny, které „nejsou na prodej“, jsou nezbytné z hlediska možnosti 
prodloužit životnost zařízení a udržovat jeho přesnost rekalibrací.

Pozměňovací návrh 188
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní díly 
pro opravy nebo pro opětovné použití u:

4. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní díly 
pro opravy nebo pro opětovné použití, 
kabely, spotřební materiály a 
příslušenství, a náhradní díly pro 
modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity
u:

Or. en

Nahrazení pozměňovacího návrhu 30. Pojí se s pozměňovacím návrhem k čl. 4 odst. 1.

Odůvodnění

Rozšíří-li se obecná oblast působnosti jak na kabely, spotřební materiály a příslušenství, tak i 
na náhradní díly pro modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity, je třeba, aby se toto rozšíření 
odrazilo v příslušné výjimce.
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Pozměňovací návrh 189
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní díly 
pro opravy nebo pro opětovné použití u:

4. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní díly 
pro záruku nebo na podporu oprav nebo
rekalibrace průmyslových monitorovacích 
a kontrolních přístrojů nebo pro opětovné 
použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení 
kapacity u:“

Or. en

Odůvodnění

Výjimky pro tyto výměny, které „nejsou na prodej“, jsou nezbytné z hlediska možnosti 
prodloužit životnost zařízení a udržovat jeho přesnost rekalibrací.

Pozměňovací návrh 190
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zařízení mezi podniky, pomocí něhož 
jsou obnovovány náhradní díly ze zařízení 
uvedených na trh před 1. červencem 2006 
a kde opětovné použití obnovených dílů je 
vysledovatelné a ověřitelné, postup 
opětovného použití může být auditován, 
aby se zjistilo dodržování předepsaných 
norem, a opětovné použití dílů je jasně 
oznámeno spotřebiteli. Tato výjimka by 
byla použitelná po dobu 10 let po vstupu 
směrnice v platnost,

Or. en



PE439.865v01-00 72/75 AM\808689CS.doc

CS

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je zajistit, aby výrobci, zejména ti, kteří vyrábějí zařízení pro tisk a 
kopírování, mohli shromažďovat náhradní díly ze svých starších přístrojů za účelem jejich 
opětovného použití v nových přístrojích. V mnoha případech většina těchto dílů nebude trpět 
v podstatě žádným opotřebením během svého běžného fungování a bude pro účely opětovného 
použití vlastně jako nová.

Pozměňovací návrh 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní 
díly pro opětovné použití obnovované 
z EEE uvedených na trh před 
1. červencem 2006 v zařízeních uvedených 
na trh před 1. červencem 2016 za 
předpokladu, že se opětovné použití 
uskutečňuje v rámci kontrolovatelné 
uzavřené smyčky zpětného odběru mezi 
podniky a že opětovné použití dílů je 
oznámeno spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo účinné využívání zdrojů, musí EU opětovné používání dále podpořit. 
Předčasná likvidace, zničení nebo nahrazení dobře fungujícího a opětovně použitelného 
náhradního dílu kvůli tomu, že byl uveden na trh před 1. červencem 2006 a nesplňuje omezení 
daná směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek, by způsobovaly zbytečnou 
zátěž pro životní prostředí. Neumožnění této dočasné výjimky povede k likvidaci celého 
zařízení včetně většiny náhradních dílů, které jsou se směrnicí o omezení používání některých 
nebezpečných látek v souladu. Vzhledem k tomu, že se opětovné použití uskutečňuje 
v uzavřené smyčce zpětného odběru, konec životnosti těchto dílů bude patřičně kontrolován a 
řízen.
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Pozměňovací návrh 192
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odstavec 1 se nepoužije na aktivní 
implantabilní zdravotnické prostředky. 
Komise do roku 2020 přezkoumá vynětí 
aktivních implantabilních zdravotnických 
prostředků za účelem jejich začlenění.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Části tohoto bodu byly s ohledem na srozumitelnost znění směrnice přeřazeny do přílohy IIIa, 
která pojednává o zařízeních vyňatých z působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 193
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odstavec 1 se nepoužije na aktivní 
implantabilní zdravotnické prostředky.
Komise do roku 2020 přezkoumá vynětí 
aktivních implantabilních zdravotnických 
prostředků za účelem jejich začlenění.

5. Odstavec 1 se nepoužije na aktivní 
implantabilní zdravotnické prostředky. 
Komise do roku 2020 přezkoumá vynětí 
aktivních implantabilních zdravotnických 
prostředků za účelem posouzení 
dostupnosti vhodných bezpečných a 
spolehlivých náhrad, na základě 
vědeckých a technických informací, a 
jejich začlenění.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit, že nedojde k žádným střetům s potřebou zajistit dostatečnou dostupnost 
aktivních implantabilních materiálů.
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Pozměňovací návrh 194
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Odstavec 1a se nepoužije na náhradní 
díly pro opravy nebo pro opětovné použití, 
kabely, spotřební materiály a 
příslušenství, a náhradní díly pro 
modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity 
u:
a) EEZ uvedených na trh před [...*],
b) EEZ, na něž se vztahuje výjimka a 
která byla uvedena na trh před jejím 
vypršením.
* vložte prosím datum – 42 měsíců od 
vstupu této směrnice v platnost

Or. en

(Nahrazení pozměňovacího návrhu 32.)

Odůvodnění

Výjimka pro kabely, spotřební materiály a příslušenství a náhradní díly pro EEZ uvedená na 
trh před uplatňováním nových omezení nebo pro EEZ, na která se vztahovala výjimka a která 
byla uvedena na trh před vypršením platnosti této výjimky, by měla obdobně platit pro nová 
omezení.

Pozměňovací návrh 195
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odstavec 1 se nepoužije pro použití 
uvedená v přílohách V a VI.

6. Odstavec 1 a 1a se nepoužije pro použití 
uvedená v přílohách V, VI a VIa.
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Or. en

(Jedná se o opravu přehlédnutí, tímto návrhem se nahrazuje pozměňovací návrh 33. Pojí se 
s pozměňovacími návrhy k čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1a, příloze I a příloze VIa.)

Odůvodnění

Zavedení otevřené oblasti působnosti si vyžaduje zvláštní přílohu, aby byla možná použití 
vyňatá ze zákazu podle čl. 4 odst. 1 pro elektrická a elektronická zařízení, která nyní 
nespadají do oblasti působnosti směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek, 
neboť nepatří do žádné z prvních 10 kategorií. Je třeba stanovit možnost výjimek z nového 
omezení navrhovaného v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 196
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odstavec 1 se nepoužije pro použití 
uvedená v přílohách V a VI.

6. Odstavec 1 se nepoužije pro použití 
uvedená v příloze V.

Or. pl

Odůvodnění

Příloha VI byla zařazena do přílohy V. Pro zachování zvláštního seznamu výjimek jen pro 
zdravotnické, monitorovací a kontrolní přístroje není důvod, protože výrobci mohou být 
zmateni při zařazování přístroje do dané skupiny. Tato změna rovněž odůvodňuje zavedení 
typů výjimek v čl. 5 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. bb) a změnu v čl. 2 odst. 1, která 
zavádí otevřenou oblast působnost směrnice.


