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Pozměňovací návrh 197
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze 
IV přezkoumán metodou založenou 
na postupu stanoveném v článcích 69 
až 72 nařízení (ES) č. 1907/2006.

7. Komise novelizuje seznam zakázaných 
látek v příloze IV, pokud existuje 
domněnka, že přítomnost dané látky 
v odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních představuje v důsledku svých 
nebezpečných vlastností riziko pro lidské 
zdraví či životní prostředí, které není 
dostatečně kontrolováno a které je nutné 
řešit na úrovni celé EU. 

Uvedená opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 
odst. 2.

Hodnocení látek z hlediska budoucích 
omezení a výjimek v rámci této směrnice: 
- se zakládá na spolehlivých vědeckých 
poznatcích,
- uvádí dopad alternativních látek a

- zohledňuje:

a) sociálně-ekonomická hlediska a

b) dostupnost a spolehlivost alternativních 
látek.

V rámci metodiky hodnocení omezení 
a výjimek týkajících se zakázaných látek 
se přihlíží k pozitivnímu a negativnímu 
vlivu na lidské zdraví, k bezpečnosti těchto 
látek a možným alternativním látkám, a to 
se zohledněním těchto skutečností: 

- všech významných fází životního cyklu
látky, včetně možností opětovného využití, 
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recyklace a zpracování odpadních 
elektrických a elektronických zařízení 
na konci jejich životního cyklu,

- nekontrolovaného či šířícího se rozptylu 
do životního prostředí a

- expozice pracovníků a životního 
prostředí těmto látkám.

Přidání nových látek do přílohy IV 
se zvažuje poté, co Komise nebo členský 
stát podá dokumentaci a po konzultaci:

- s výborem zřízených podle článku 18 
směrnice 2006/2/ES;

- s Výborem pro hodnocení rizik Evropské 
agentury pro chemické látky zřízeným 
podle nařízení 1907/2006; 

- se zúčastněnými stranami, včetně 
hospodářských subjektů, provozovatelů 
recyklace, organizací na ochranu 
životního prostředí a se sdruženími 
zaměstnanců a spotřebitelů.

V dokumentaci se uvádí odkaz na všechny 
zprávy o chemické bezpečnosti látky nebo 
hodnocení rizik předložené podle nařízení 
(EC) č. 1907/2006 a na všechna důležitá 
hodnocení rizik předložená za účelem 
jiných nařízení a směrnic Unie.

Or. en

Odůvodnění

Budoucí omezení a výjimky týkající se určitých látek udělené podle směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek se musejí zakládat na komplexním hodnocení 
zejména s přihlédnutím k nejnovějším vědeckým poznatkům. Cílem tohoto pozměňovacího 
návrhu je zajistit jasná a jednoznačná kritéria a postupy v rámci procesu jejich hodnocení.
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Pozměňovací návrh 198
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze 
IV přezkoumán metodou založenou na 
postupu stanoveném v článcích 69 až 72 
nařízení (ES) č. 1907/2006. Uvedená 
opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice, se 
přijmou regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 18 odst. 2.

7. Komise, která se řídí zásadou 
obezřetnosti, přehodnocuje a upravuje 
seznam zakázaných látek v příloze IV, 
pokud existuje domněnka, že látka 
nacházející se v elektrických 
a elektronických zařízeních či v odpadu 
z nich má při používání EEZ 
a zpracovávání odpadů z nich škodlivý 
vliv na ekologicky schůdné opakované 
využívání a zneškodňování odpadu z EEZ 
nebo negativně ovlivňuje lidské zdraví či 
životní prostředí. V souvislosti s tím 
Komise schvaluje metodiku 
k přehodnocení a úpravě přílohy IV, 
přičemž přihlíží zejména k tomu, zda by:
a) látka mohla mít nepříznivý vliv 
na možnost přípravy na nové využití 
elektrických a elektronických zařízení 
nebo na recyklaci materiálů z odpadu 
EEZ;
b) mohlo v průběhu přípravy 
na opakované využití, recyklaci či další 
zpracování odpadů z EEZ docházet 
k nekontrolovanému či rozšířenému 
uvolňování této látky nebo nebezpečných 
zbytků či produktů jejího rozpadu 
do prostředí;
c) mohlo docházet k nepřijatelnému 
vystavení pracovníků provádějících sběr 
a zpracování použitých elektrických 
a elektronických zařízení této látce.
Tato metodika přihlíží k tomu, že je nutné 
zajistit soulad s dalšími právními předpisy 
v oblasti chemických látek, zejména 
s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), 
a opírá se o poznatky získané 
s uplatňováním těchto předpisů 
a o návrhy a doporučení agentury ECHA 
s ohledem na seznam vysoce rizikových 
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látek. 
Začlenění zakázaných látek do přílohy IV 
se posuzuje poté, co Komise nebo členský 
stát předloží příslušnou žádost. Uvedená 
opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice, 
se přijmou regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 18 odst. 2.

Or. pl

Odůvodnění

Při vypracovávání návrhů změn přílohy IV coby nejdůležitější přílohy směrnice se Komise 
řídí podrobnými pokyny. Tyto pokyny byly vypracovány tak, aby se přihlíželo zejména k 
nedostatkům v nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), pokud jde o hodnocení látek, především 
ve fázi odpadu z EEZ, s přihlédnutím k jejich opětovnému využití, recyklaci a 
nekontrolovanému uvolňování do prostředí. Komise by se při navrhování nových látek 
na začlenění do směrnice měla opírat o doporučení agentury ECHA týkající se seznamu 
vysoce rizikových látek.

Pozměňovací návrh 199
Sergio Berlato

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze IV 
přezkoumán metodou založenou na 
postupu stanoveném v článcích 69 až 72 
nařízení (ES) č. 1907/2006. Uvedená 
opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice, se 
přijmou regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 18 odst. 2.

7. V případech, kdy vyplyne nepřijatelné 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí během recyklace látky nebo 
elektrických a elektronických zařízení, 
může Komise po náležitém přihlédnutí ke 
stanovisku Výboru pro posuzování rizik 
Evropské agentury pro chemické látky 
(ECHA) přezkoumat seznam zakázaných 
látek v příloze IV na základě metodologie 
zahrnující následující kritéria:

a) důkazy, že stávající opatření nejsou 
dostačující pro odpovídající kontrolu rizik, 
jež představuje látka obsažená 
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v odpadních elektrických nebo 
elektronických zařízeních;
b) informace o riziku pro lidské zdraví 
a životní prostředí vztahující se ke 
zhotovení, používání a odstranění 
alternativ;
c) srovnávací posuzování látek 
a navrhovaných alternativ;
d) odůvodnění, že je nutné jednat na 
úrovni celé Unie a že omezení je 
nejvhodnějším opatřením, jež bere 
v úvahu jeho účinnost, praktičnost 
a sledovatelnost;
e) rozsah, kdy nad rizikem, které 
představuje látka v odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních, 
převažují přínosy pro bezpečnost 
spotřebitelů.
Komise použije stejnou metodologii 
přiměřeně k odstranění látky ze seznamu 
zakázaných látek v příloze IV.
Před pozměněním přílohy IV Komise 
mimo jiné vede konzultace s výrobci 
elektrických a elektronických zařízení, 
provozovateli recyklace a zpracovateli, 
organizacemi na ochranu životního 
prostředí a sdruženími spotřebitelů. 
Komise zveřejní na svých internetových 
stránkách veškeré návrhy a odůvodnění 
a poskytne všem zúčastněným stranám 
možnost se vyjádřit. Komise vezme 
v úvahu přijaté názory, a postoupí je 
rovněž Výboru zmíněnému v článku 18. 
Uvedená opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 
odst. 2.

Or. it

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem poskytuje zákonodárce Komisi jasnou politiku pro rozvoj 
metodologie za účelem revize přílohy IV. Metodologie by měla být založena na rizicích a vzít 
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v úvahu vědecké údaje nejen pro látky zahrnuté v příloze IV, ale také pro jejich alternativy. 

Pozměňovací návrh 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III,
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze 
IV přezkoumán metodou založenou 
na postupu stanoveném v článcích 69 až 
72 nařízení (ES) č. 1907/2006. Uvedená 
opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice, 
se přijmou regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 18 odst. 2.

7. V případech, kdy z použití určité látky 
vyplyne při recyklaci, využití 
a zneškodnění odpadních elektrických 
a elektronických zařízení nepřijatelné 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí, může Komise s přihlédnutím 
ke stanovisku Výboru pro hodnocení rizik 
a Výboru pro socioekonomickou analýzu 
Evropské agentury pro chemické látky, 
přehodnotit seznam zakázaných látek 
uvedených v příloze IV, a to na základě 
metodiky, která zohledňuje všechna tato 
kritéria:
1. důkazy, že stávající opatření nejsou 
z hlediska kontroly rizika, které 
představuje určitá látka svou přítomností 
v odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních, dostatečná;
2. informace o rizicích pro lidské zdraví 
a životní prostředí spojených s výrobou, 
používáním či zneškodňováním těchto 
alternativních látek;
3. srovnávací hodnocení dané látky 
a navrhovaných alternativních látek;
4. zdůvodnění, že je nutné přijmout 
opatření na úrovni EU a že nejvhodnějším 
opatřením je omezení používání dané 
látky s přihlédnutím k jeho účinnosti, 
proveditelnosti a možnosti sledování jeho 
uplatňování, a
5. míru, do jaké je riziko, které 
představuje určitá látka obsažená 
v odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních, vyváženo výhodami, které 
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přináší z hlediska bezpečnosti 
spotřebitelů.
K odstranění určité látky ze seznamu 
zakázaných látek uvedeného v příloze IV 
použije Komise stejnou metodiku 
s příslušnými změnami. Před provedením 
změn přílohy IV Komise mj. vede 
konzultace s výrobci látek obsažených 
v elektrických a elektronických zařízeních, 
výrobci elektrických a elektronických 
zařízení, provozovateli recyklace 
a zpracovateli, organizacemi zaměřenými 
na ochranu životního prostředí 
a se sdruženími zaměstnanců 
a spotřebitelů. Komise na své internetové 
stránce zveřejní všechny návrhy a jejich 
zdůvodnění a umožní všem zúčastněným 
stranám, aby se k nim vyjádřily. Komise 
přihlédne k vyjádřeným názorům a předá 
je výboru uvedenému v článku 18.
Uvedená opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Pomocí tohoto pozměňovacího návrhu poskytuje zákonodárce Komisi jasné politické vodítko 
k vytvoření metodiky pro aktualizaci přílohy IV. Tato metodika by měla být založena 
na rizikovosti látek a měla by přihlížet k vědeckým poznatkům týkajícím se jak látek, které 
mají být začleněny do přílohy IV, tak i alternativních látek.

Pozměňovací návrh 201
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
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zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze IV 
přezkoumán metodou založenou 
na postupu stanoveném v článcích 69 
až 72 nařízení (ES) č. 1907/2006. Uvedená 
opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice, 
se přijmou regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 18 odst. 2.

zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze IV 
přezkoumán na základě metodiky 
stanovené v článcích 69 až 72 nařízení 
(ES) č. 1907/2006.

Metodika hodnocení látek pro účely této 
směrnice bude založena především 
na spolehlivých vědeckých důkazech, 
reprezentativních a spolehlivých údajích 
a na veškerých důležitých zprávách 
o chemické bezpečnosti nebo 
na posouzení rizik předložených v souladu 
s nařízením (ES) č. 1907/2006. Tato 
metodika zahrnuje mj. hodnocení dopadu 
alternativních látek a přihlíží:

a) k socioekonomickému dopadu,

b) k dostupnosti a spolehlivosti 
alternativních látek,

c) k pozitivnímu a negativnímu vlivu 
na lidské zdraví, k bezpečnosti látek 
a potenciálním alternativním látkám, 
které souvisejí: 

- se všemi významnými fázemi životního 
cyklu látky, včetně možností opětovného 
využití, recyklace a zpracování odpadních 
elektrických a elektronických zařízení 
na konci jejich životního cyklu,

- s nekontrolovaným či šířícím se 
rozptylem do životního prostředí a

- s vystavením pracovníků a životního 
prostředí těmto látkám.

S cílem přispět k vysoké míře ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí je 
tato metodika v souladu s ostatními 
právními předpisy týkajícími 
se chemických látek, zejména s nařízením 
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a s poznatky 
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získanými v souvislosti s uplatňováním 
těchto předpisů. 

Or. en

Odůvodnění

Abychom zabránili nepříznivému vlivu těchto látek na životní prostředí a lidské zdraví, je 
důležité vyhodnotit důsledky postupného omezování jejich používání předem. Nařízení 
REACH obsahuje metodiku, kterou se řídí vydávání zákazu používání určitých látek a která by 
se měla vztahovat také na směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek. Tento 
pozměňovací návrh poukazuje na konkrétní aspekty, které je nutné před přijetím rozhodnutí 
o změně přílohy IV směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek vyhodnotit. 
Rovněž vyzdvihuje zvláštní hodnotu směrnice o omezení používání některých nebezpečných 
látek z hlediska jejího cíleného zájmu o odpadní fázi elektrických a elektronických zařízení. Je 
nutné zajistit, aby alternativní látky neměly nepředvídané negativní dopady.

Pozměňovací návrh 202
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze IV 
přezkoumán metodou založenou 
na postupu stanoveném v článcích 69 až 72 
nařízení (ES) č. 1907/2006. Uvedená 
opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice, 
se přijmou regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 18 odst. 2.

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze IV 
přezkoumán metodou založenou 
na postupu stanoveném v článcích 69 až 72 
nařízení (ES) č. 1907/2006.
Hodnocení látek z hlediska budoucích 
omezení a výjimek v rámci této směrnice:

- se zakládá na spolehlivých vědeckých 
poznatcích,
- uvádí dopad alternativních látek a
- zohledňuje:
a) sociálně-ekonomická hlediska
b) dostupnost a spolehlivost alternativních 
látek.
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Metodika hodnocení omezení používání 
určitých látek a výjimek pro tyto látky 
přihlíží zejména k pozitivnímu 
a negativnímu vlivu na lidské zdraví, 
k bezpečnosti látek a potenciálním 
alternativním látkám, které souvisejí:
- se všemi významnými fázemi životního 
cyklu látky, včetně možností opětovného 
využití, recyklace a zpracování odpadních 
elektrických a elektronických zařízení 
na konci jejich životního cyklu,
- s nekontrolovaným či šířícím se 
rozptylem do životního prostředí, 
- s vystavením pracovníků a životního 
prostředí těmto látkám.
Tato metodika v co největší míře zajistí 
soulad s ostatními právními předpisy 
týkajícími se chemických látek, zejména 
s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) 
a s poznatky získanými v souvislosti 
s uplatňováním těchto předpisů. Budou 
zmíněny zejména veškeré předložené 
důležité zprávy o chemické bezpečnosti, 
resp. posouzení rizik.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria vztahující se na tento postup hodnocení musejí být do nejpřesnější 
a nejjednoznačnější, aby se zajistilo, že další zákazy určitých látek v budoucnosti budou řádně 
zdůvodněny.

Pozměňovací návrh 203
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze IV 

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze IV 
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přezkoumán metodou založenou 
na postupu stanoveném v článcích 69 až 72 
nařízení (ES) č. 1907/2006. 

přezkoumán metodou založenou 
na postupu stanoveném v článcích 69 až 72 
nařízení (ES) č. 1907/2006.

Uvedená opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 
odst. 2.

Hodnocení látek z hlediska budoucích 
omezení a výjimek v rámci této směrnice:

- se zakládá na spolehlivých vědeckých 
poznatcích,
- uvádí dopad alternativních látek,
- zohledňuje:
a) sociálně-ekonomická hlediska,
b) dostupnost a spolehlivost alternativních 
látek.
Metodika hodnocení omezení používání 
určitých látek a výjimek pro tyto látky 
přihlíží zejména k pozitivnímu 
a negativnímu vlivu na lidské zdraví, 
k bezpečnosti látek a potenciálním 
alternativním látkám, které souvisejí:
- se všemi významnými fázemi životního 
cyklu látky, včetně možností opětovného 
využití, recyklace a zpracování odpadních 
elektrických a elektronických zařízení 
na konci jejich životního cyklu,
- s nekontrolovaným či šířícím se 
rozptylem do životního prostředí, 
- s vystavením pracovníků a životního 
prostředí těmto látkám.
Tato metodika v co největší míře zajistí 
soulad s ostatními právními předpisy 
týkajícími se chemických látek, zejména 
s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) 
a s poznatky získanými v souvislosti 
s uplatňováním těchto předpisů. Budou 
zmíněny zejména veškeré předložené 
důležité zprávy o chemické bezpečnosti, 
resp. posouzení rizik. 

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby se budoucí omezení používání určitých látek a výjimky pro tyto látky v rámci 
směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek zakládala na vědeckém 
hodnocení. Kritéria vztahující se na tento postup hodnocení musejí být co nejpřesnější 
a nejjednoznačnější, aby se zajistilo, že další zákazy určitých látek v budoucnosti budou řádně 
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zdůvodněny. Je nutné zajistit, aby alternativní látky neměly nepředvídaný negativní dopad.

Pozměňovací návrh 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze IV 
přezkoumán metodou založenou na
postupu stanoveném v článcích 69 až 72
nařízení (ES) č. 1907/2006. Tato opatření, 
jež mají za účel změnu jiných než 
podstatných prvků této směrnice, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 18 odst. 2.

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze IV 
přezkoumán podle postupu stanoveného
v článcích 69 až 73 nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

Je nezbytné, aby posouzení těchto látek 
bylo založeno na reprezentativních 
a spolehlivých vědeckých údajích, jež měří 
stávající a očekávané pozitivní a negativní 
dopady. Metoda posouzení musí mimo 
jiné zahrnovat posouzení dopadu 
náhradních řešení (dostupnost 
a proveditelnost) a vzít v úvahu jak 
hlediska ochrany životního prostředí 
a vědecká hlediska, tak ekonomická 
a sociální hlediska, a to v celém životním 
cyklu výrobku.
S cílem přispět k vysoké úrovni ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí je 
tato metoda v souladu s nařízením (ES) 
č. 1907/2006.
Tato opatření, jež mají za účel změnu 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 2.

Or. fr
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Odůvodnění

Aby se zabránilo škodlivým vlivům na životní prostředí a lidské zdraví vztahujícím se k zákazu 
některých látek, je důležité předem posoudit dopady takového opatření. Směrnice REACH 
popisuje příslušný postup pro omezení používání některých chemických látek, který se musí 
uplatnit také na směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních.

Pozměňovací návrh 205
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které 
vyžaduje kroky na úrovni Společenství, 
bude seznam zakázaných látek v příloze IV 
přezkoumán metodou založenou na 
postupu stanoveném v článcích 69 až 72 
nařízení (ES) č. 1907/2006. Uvedená 
opatření, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice, 
se přijmou regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 18 odst. 2. 

7. V případech, kdy z použití látek, 
a zejména látek uvedených v příloze III, 
vyplyne riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí, které vyžaduje kroky 
na úrovni Společenství, bude seznam 
zakázaných látek v příloze IV přezkoumán 
metodou založenou na postupu stanoveném 
v článcích 69 až 72 nařízení (ES) 
č. 1907/2006. Uvedená opatření, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 18 odst. 2. 

Or. sv

Odůvodnění

Termín „nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí” je termín, který spíše 
předjímá výsledek hodnocení, než aby byl jeho výchozím bodem.
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Pozměňovací návrh 206
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 7 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise navíc k novým doporučením 
týkajícím se začlenění určitých látek 
do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 
navrhne začlenit tyto látky
i do přílohy III.

Or. en

Odůvodnění

Přehodnocení priority podle přílohy III by mělo být jasně spojeno se specifickými kritérii 
založenými na seznamech kandidátských látek a na doporučeních pro zařazení určité látky do 
přílohy XIV nařízení 1907/2006.

Pozměňovací návrh 207
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Před provedením změn přílohy IV 
Komise vede konzultace zejména s výrobci 
elektrických a elektronických zařízení, 
včetně malých a středních podniků, 
s výrobci látek obsažených v elektrických 
a elektronických zařízeních 
a s organizacemi zaměřenými na ochranu 
životního prostředí a sdruženími 
na ochranu spotřebitelů.
Za tímto účelem bude vytvořeno 
konzultační fórum. Komise na své 
internetové stránce zveřejní všechny 
návrhy a jejich zdůvodnění a umožní 
všem zúčastněným stranám, aby se k nim 
vyjádřily.
Komise zveřejní veškeré připomínky, které 
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obdrží, a přihlédne k nim při svých 
jednáních. 

Or. en

Odůvodnění

Předtím, než budou stanovena omezení týkající se nebezpečných látek, je důležité shromáždit 
veškeré dostupné informace, údaje a připomínky. S ohledem na zásadu dokonalejší tvorby 
právních předpisů je také nutné zajistit transparentnost přípravného procesu. Konzultační 
fórum již existuje v rámci směrnice 2009/125/ES o ekodesignu, která se vztahuje na výrobky, 
jež rovněž spadají do působnosti směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek, 
a může sloužit za příklad postupu konzultací v rámci směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek. Komise v 9. bodu odůvodnění uvádí, že požadavky na ekodesign mohou 
spadat také pod směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek. Směrnice 
o ekodesignu již obsahuje mechanismus konzultací se zúčastněnými stranami, zatímco 
v případě směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek tomu tak není.

Pozměňovací návrh 208
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise přijímá podrobné pokyny, 
kterými se řídí získávání vzorků, kontrola 
elektrických a elektronických zařízení 
a prokazování dodržování maximálních 
hodnot koncentrací uvedených v čl. 4 
odst. 2, zejména s přihlédnutím 
k možnostem malých a středních podniků.

Or. pl

Odůvodnění

Ve směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek není zmínka o jakýchkoli 
pravidlech, v důsledku čehož mohou výrobci jen velmi obtížně plnit požadavky orgánů dozoru 
nad trhem v jiných členských státech. Vznikají tím také vysoké náklady. Pokud by Komise 
předložila dokument, v němž by byly uvedeny pokyny pro členské státy ohledně dodržování 
této směrnice, přičinila by se o to, že by nedocházelo k neopodstatněným nákladům a orgány 
dozoru by uznávaly výsledky testů v jiných členských státech.
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Pozměňovací návrh 209
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Komise vytvoří normu, kde bude 
stanoven vzor prohlášení o použitých 
materiálech, pokud jde o materiály, 
součásti a části EEZ. Toto prohlášení 
obsahuje podrobné informace 
o koncentraci regulovaných látek v EEZ, 
identifikaci osoby, která prohlášení 
vystavila, výjimky vztahující se na součásti 
či části EEZ a další náležitosti stanovené 
Komisí.

Or. pl

Odůvodnění

Náklady na vytvoření technické dokumentace a na potvrzení souladu se směrnicí o omezení 
používání některých nebezpečných látek jsou pro malé a střední podniky velmi vysoké. V 
žádném případě není možné, aby povinnosti týkající se podávání informací představovaly 
v době krize pro MSP nadměrnou zátěž. Proto se navrhuje náhradní dokument, na základě 
něhož lze předpokládat, že MSP splňují podmínky této směrnice. Je důležité, aby orgány 
dohledu členských států považovaly tento dokument za technikou dokumentaci.

Pozměňovací návrh 210
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem přizpůsobení příloh 
vědeckému a technickému pokroku
Komise přijme tato opatření:

1. Aby bylo možné přílohy V, VI a VIa 
přizpůsobit vědecko-technickému 
pokroku, Komise přijme prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18 opatření, která:

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s nahrazením bývalého „regulativního postupu 
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s kontrolou“ novým postupem pro akty v přenesené působnosti podle článku 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Komisi by měla být svěřena pravomoc rozhodovat pouze o těch přílohách, které se vztahují 
na výjimky (přílohy V, VI a VIa).

Pozměňovací návrh 211
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem přizpůsobení příloh 
vědeckému a technickému pokroku 
Komise přijme tato opatření:

1. Za účelem přizpůsobení příloh 
vědeckému a technickému pokroku 
a s ohledem na kritéria stanovená v čl. 4 
odst. 7, zejména na environmentálně 
šetrné využití a zneškodnění odpadních 
elektrických a elektronických zařízení
Komise přijme tato opatření:

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně stanovuje povinnosti Komise s ohledem na přizpůsobení 
příloh vědeckotechnickému pokroku. Úkolem Komise je přijímat rozhodnutí svědomitě a s 
opatrností, zejména v rámci postupu udělování výjimek, aby nedocházelo ke konfliktu s 
nařízením REACH a aby zůstaly ambiciózní cíle týkající se životního prostředí zachovány.

Pozměňovací návrh 212
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré nezbytné  změny přílohy II; vypouští se

Or. pl
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Odůvodnění

Jedná se o redakční úpravu. Obsah celého tohoto bodu je součástí návrhu čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 213
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pro každou látku uvedenou 
v příloze IV stanoví maximální 
tolerovanou hodnotu koncentrace; 

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v případě stávající směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek je 
u všech nově zakázaných látek nutné stanovit maximální hodnotu koncentrace.

Pozměňovací návrh 214
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zahrnutí  EEZ  do příloh V a VI, je-li 
splněna jedna z následujících podmínek:

b) zahrnutí  EEZ typu A do přílohy V, je-li 
splněna jedna z následujících podmínek:

Or. pl

Odůvodnění

Hlavním cílem pozměňovacího návrhu je rozlišení výjimek na základě jejich druhu. Výjimky 
typu A se vztahují na případy, kdy náhradní látky existují, nemohou však být v důsledku 
technických podmínek výroby použity. Výjimky typu B se vztahují na vědecké problémy a 
nedostatek náhrad, které by měly stejné fyzikálněchemické vlastnosti, aby splňovaly tutéž 
funkci. Tento pozměňovací návrh přihlíží k tomu, že z hlediska splnění požadavků směrnice je 
jednodušší provést změny technologie výroby než změny, které vyžadují výzkum nových látek.
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Pozměňovací návrh 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – druhá odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dostupnost a spolehlivost náhrady není 
zajištěna,

– dostupnost a spolehlivost náhrady není 
zajištěna. Komise bude s ohledem 
na monopolní situace či omezení 
ve spojitosti s duševním vlastnictvím, které 
jsou potenciálním základním důvodem 
nedostatečné dostupnosti alternativních 
látek, postupovat opatrně. O těchto 
situacích bude zmínka v příslušné 
hodnotící studii k žádostem o udělení 
výjimky, přičemž by měla být vypracována 
doporučení s cílem vyřešit tuto situaci 
a dosáhnout většího rozšíření náhradní 
látky.

Or. en

Odůvodnění

Omezení v souvislosti s právy duševního vlastnictví a monopolní situace s ohledem 
na náhradní látky nebo nové konstrukční postupy mohou ovlivnit rozhodování o dostupnosti 
určitých látek v rámci postupu udělování výjimek. Pokud bude výjimka udělena na základě 
nedostatečné dostupnosti určité látky vlivem omezení vzniklých v souvislosti s právy 
duševního vlastnictví a s monopolní situací, mělo by to být v příslušném hodnocení jasně 
uvedeno. Je potřeba předložit doporučení ke změně této situace s cílem poskytnout motivaci 
k šíření inovačních postupů.

Pozměňovací návrh 216
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – třetí odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- negativní dopady na životní prostředí, 
zdraví, bezpečnost spotřebitelů nebo 
sociální a hospodářské dopady způsobené 
náhradou pravděpodobně převáží nad 
jejími přínosy pro životní prostředí, zdraví,

- negativní dopady na životní prostředí, 
zdraví a bezpečnost spotřebitelů způsobené 
náhradou pravděpodobně převáží nad 
jejími přínosy pro životní prostředí, zdraví 
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bezpečnost spotřebitelů a/nebo sociálními 
a hospodářskými přínosy.

nebo bezpečnost spotřebitelů.

Or. sv

Pozměňovací návrh 217
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- jejich eliminace nebo náhrada pomocí 
změn návrhu nebo materiálů a součástí, 
které nevyžadují materiály a látky uvedené 
v čl. 4 odst. 1, vědecky nebo technicky
neproveditelná;

jejich eliminace nebo náhrada pomocí 
změn návrhu nebo materiálů a součástí, 
které nevyžadují materiály a látky uvedené 
v čl. 4 odst. 1, je technicky obtížně 
proveditelná či neproveditelná;

Or. pl

Odůvodnění

Hlavním cílem pozměňovacího návrhu je rozlišení výjimek na základě jejich druhu. Výjimky 
typu A se vztahují na případy, kdy náhradní látky existují, nemohou však být v důsledku 
technických podmínek výroby použity. Výjimky typu B se vztahují na vědecké problémy a 
nedostatek náhrad, které by měly stejné fyzikálněchemické vlastnosti, aby splňovaly tutéž 
funkci. Tento pozměňovací návrh přihlíží k tomu, že z hlediska splnění požadavků směrnice je 
jednodušší provést změny technologie výroby než změny, které vyžadují výzkum nových látek.

Pozměňovací návrh 218
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zahrnutí  EEZ  typu A do přílohy V, 
je-li splněna jedna z následujících 
podmínek: 
- jejich eliminace nebo náhrada pomocí 
změn návrhu nebo materiálů a součástí, 
které nevyžadují materiály a látky uvedené 
v čl. 4 odst. 1, je vzhledem 
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k fyzikálněchemickým vlastnostem těchto 
prvků či látek technicky obtížně 
proveditelná či neproveditelná;
- není možné zajistit dostupnost 
a spolehlivost náhradních látek.

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je součástí funkční změny přílohy V.  Jeho hlavním cílem je 
stanovit, že část již udělených výjimek nesouvisí s technologickými změnami, ale s fyzikálními 
vlastnostmi daných prvků. Aby bylo možné používat náhrady v těchto případech, je zapotřebí 
provádět základní výzkum, který by se zabýval novými látkami a poté je zavedl do výroby. 
(Tento pozměňovací návrh je nutné zvažovat spolu s pozměňovacími návrhy čl. 5 odst. 1 
písm. bb), čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 1 písm. cc), čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 písm. a) a také 
s přílohami V a VI.)

Pozměňovací návrh 219
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vyjmutí materiálů a součástí EEZ 
z příloh V a VI v případech, kdy podmínky 
stanovené v bodu b) již nejsou splněny.

c) vyjmutí materiálů a součástí EEZ typu A 
z příloh V a VI po uplynutí jednoho roku 
v případech, kdy podmínky stanovené 
v bodu b) již nejsou splněny.

Or. pl

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu by mělo být možné z přílohy V vyřadit pouze výjimky 
typu A. Aby bylo možné vyřadit také výjimky typu B, je nutné je nejprve změnit na výjimky 
typu A. K zajištění plynulosti výroby a k vyloučení finančních i inventárních ztrát a zamezení 
produkce zbytečného odpadu je nutné, aby mezi rozhodnutím o vyřazení výjimky z přílohy a 
jeho realizací všemi členskými státy byl jednoroční odstup. (Tento pozměňovací návrh je 
nutné zvažovat spolu s pozměňovacími návrhy čl. 5 odst. 1 písm. bb), čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 1 
písm. cc), čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 písm. a) a také s přílohami V a VI.)
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Pozměňovací návrh 220
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 
odst. 2.

Uvedená opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přepracují na základě jedné 
z metod založených na postupu uvedeného 
v článcích 69 až 72 nařízení (ES) 
č. 1907/2006. Uvedená opatření, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 18 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Na nástroje nařízení REACH k omezení určitých látek se odkazuje už v čl. 4 odst. 7. Podle 
článku 69 nařízení REACH se však počítá i s revizí stávajících omezení. Nástroje REACH je 
proto nutné převzít jednotně, tj. také pro ustanovení podle čl. 5 odst. 1c. Podle tohoto 
ustanovení by mělo být možné i vyškrtnutí určitých výjimek po jejich přehodnocení.

Pozměňovací návrh 221
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) změna výjimky typu B na výjimku 
typu A v případě, že už nejsou splněny 
podmínky stanovené v čl. 5 dost. 1) 
písm. bb).

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vztahuje na případy, kdy se výjimky přeřazují z oblasti 
základního výzkumu do oblasti obecného využití. Pokud je dosaženo řešení, které už 
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nevyžaduje přítomnost regulované látky nebo prvku, požadavky čl. 5 odst. 1 písm. bb) už 
nejsou splněny. Na návrh Komise se výjimka mění na výjimku typu A, která se týká 
rozšiřování určité technologie. (Tento pozměňovací návrh je nutné zvažovat spolu 
s pozměňovacími návrhy čl. 5 odst. 1 písm. bb), čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 1 písm. cc), čl. 5 
odst. 2 a čl. 5 odst. 2 písm. a) a také s přílohami V a VI.)

Pozměňovací návrh 222
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 
odst. 2.

Uvedená opatření se přijmou jednotlivě.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s nahrazením bývalého „regulativního postupu 
s kontrolou“ novým postupem pro akty v přenesené působnosti podle článku 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Komise v současné době předkládá různé návrhy na výjimky v jednom souboru opatření. Tím 
se rozhodnutí o udělení výjimky, která jsou na sobě v podstatě zcela nezávislá, dostávají 
do spojitosti. Pokud by Rada nebo Parlament chtěly vznést námitku proti určité výjimce, 
musely by tak učinit pro všechny navrhované výjimky zároveň. Nepřiměřený rozsah této 
námitky by tak de facto znemožnil výkon kontrolní pravomoci zákonodárce. O výjimkách 
a jejich zrušení by se mělo rozhodovat samostatně na základě jednotlivých případů.

Pozměňovací návrh 223
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti opatření přijatých
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 

2. Opatření typu A přijatá v souladu 
s odst. 1 písm. b) se přehodnocují každé 
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roky a může být obnovena. Komise včas 
rozhodne o každé žádosti o obnovení 
předložené nejpozději 18 měsíců před 
vypršením výjimky.

čtyři roky. Při tomto přehodnocení 
Komise na základě vědeckotechnických 
poznatků zjišťuje, zda jsou i nadále 
splněny podmínky stanovené v písm. b). 
Pokud jsou podmínky stanovené 
v písm. b) splněny, Komise prodlouží dobu 
platnosti výjimky až do dalšího 
přehodnocení. Společnosti či jeho 
zástupce předkládají žádost o udělení nové 
výjimky v souladu s čl. 5a.

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obsahuje přesné požadavky týkající se toho, jak postupuje Komise 
v případě výjimek typu A zařazených do přílohy V, přičemž jejich přehodnocení se provádí 
každé 4 roky. Komise při přehodnocení výjimek může na základě vědeckotechnických 
poznatků rozhodnout o tom, zda je výjimku nutné zrušit či obnovit. Komise na základě 
vědeckotechnických poznatků přehodnocuje všechny výjimky typu A přílohy V. (Tento 
pozměňovací návrh je nutné zvažovat spolu s pozměňovacími návrhy čl. 5 odst. 1 písm. bb), 
čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 1 písm. cc), čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 písm. a) a také s přílohami V a 
VI.)

Pozměňovací návrh 224
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 
roky a může být obnovena. Komise včas
rozhodne o každé žádosti o obnovení 
předložené nejpozději 18 měsíců 
před vypršením výjimky.

2. V opatřeních přijatých v souladu 
s odst. 1 písm. b) je stanoveno datum 
přehodnocení týkajícího začlenění 
jakékoli látky či použití elektrických 
a elektronických zařízení do přílohy 
V a VI jednotlivě. Při stanovování doby 
platnosti určité výjimky se přihlíží 
zejména k dostatečné době nutné 
k uvedení elektrických a elektronických 
zařízení obsahujících alternativní látky 
na trh a dále k technické funkčnosti 
a spolehlivosti tohoto zařízení. 
Žádost o udělení či prodloužení výjimky 
se podává Komisi nejpozději 30 měsíců 
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před ukončením její platnosti.
Komise rozhodne o každé žádosti 
o udělení či obnovení výjimky nejpozději 
9 měsíců po podání žádosti.

V případě, že Komise rozhodne, 
že výjimku neobnoví, zveřejní příslušné 
odůvodnění a připomínky, které obdržela.

Or. en

Odůvodnění

Univerzální přístup navrhovaný Komisí, kdy by pro všechny výjimky ze směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek byla stanovena maximální doba platnosti v délce 
4 let, nemůže fungovat. S přihlédnutím k investičním cyklům inovací v případě elektrických 
a elektronických zařízení, jejichž doba vývoje je dlouhá, je navrhovaný časový harmonogram 
nereálný. Pro jednotlivé případy by se měl stanovit reálný a odůvodněný časový 
harmonogram.

Pozměňovací návrh 225
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti opatření přijatých
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 
roky a může být obnovena. Komise včas
rozhodne o každé žádosti o obnovení 
předložené nejpozději 18 měsíců 
před vypršením výjimky.

2. Opatření přijatá v souladu s odst. 1 
písm. b) je možné jednotlivě obnovovat, 
přičemž jejich platnost trvá do doby, než 
Komise na základě časově omezeného 
přehodnocení rozhodne buď o obnovení, 
nebo o zrušení výjimky, pokud byla žádost 
o obnovení výjimky předložena nejpozději 
18 měsíců před ukončením její platnosti.
Komise rozhodne o každé žádosti 
o obnovení výjimky předložené 
ve stanovené lhůtě nejpozději šest měsíců 
před ukončením její platnosti. 

Komise rozhodně do 12 měsíců 
po obdržení žádosti o udělení výjimky 
týkající se výrobků, které v současnosti 
nespadají do působnosti této směrnice, 
o udělení či zamítnutí výjimky.
a) V rozhodnutí o zařazení látek 
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a součástí elektrických a elektronických 
zařízení do příloh V a VI se stanoví:
– konkrétní materiály a součásti 
elektrických a elektronických zařízení, 
které mají být zařazeny do příloh V a VI;
– případná změna číslování položek 
v přílohách V a VI; 
– přechodná opatření; 
– datum či data, kdy budou výjimky 
obnoveny, či zrušeny (dále jen „datum 
přehodnocení“). 
Komise potvrdí příjem každé žádosti 
o udělení výjimky a přiřadí jí číslo, které 
se používá při veškeré korespondenci 
týkající se dané žádosti až do doby, než je 
přehodnocení považováno za ukončené. 
Žádosti o zařazení látek a součástí 
elektrických a elektronických zařízení 
do příloh V a VI obsahují informace 
stanovené v souladu s článkem 6 podle 
regulačního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 18 odst. 2.
b) Při přijímání rozhodnutí o vyřazení 
látek a součástí elektrických 
a elektronických zařízení z příloh V a VI 
se pro každou výjimku stanoví:
– látky a součásti elektrických 
a elektronických zařízení, které mají být 
vyřazeny z příloh V a VI, a pokud opatření 
způsobují omezení rozsahu stávající 
výjimky, nezbytné změny látek a součástí 
elektrických a elektronických zařízení 
uvedených v přílohách V a VI;
– případná změna číslování položek 
v přílohách V a VI;
– přechodná opatření;
– datum nebo data, kdy mají být látky či 
součásti elektrických a elektronických 
zařízení z příloh V a VI vyřazeny.

Or. en
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Odůvodnění

Není vhodné omezit dobu platnosti všech výjimek na 4 roky. Individuální přístup k jednotlivým 
případům má větší smysl, vyžaduje však transparentní postup, který zajistí právní jistotu 
a předvídatelnost. Za účelem zajištění větší právní jistoty by Komise měla mít stanovenu lhůtu 
k projednání nových výjimek.

Pozměňovací návrh 226
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 
roky a může být obnovena. Komise včas
rozhodne o každé žádosti o obnovení 
předložené nejpozději 18 měsíců 
před vypršením výjimky.

2. V opatřeních přijatých v souladu 
s odst. 1 písm. b) je stanoveno datum 
přehodnocení k začlenění jakékoli látky 
či použití elektrických a elektronických 
zařízení do přílohy V a VI jednotlivě. 
Při stanovování doby platnosti určité 
výjimky se přihlíží zejména k dostatečné 
době nutné k uvedení elektrických 
a elektronických zařízení obsahujících 
alternativní látky na trh a dále k technické 
funkčnosti a spolehlivosti tohoto zařízení. 
Žádost o udělení či prodloužení výjimky 
se podává Komisi nejpozději 30 měsíců 
před ukončením její platnosti.
Komise rozhodne o každé žádosti 
o udělení či obnovení výjimky nejpozději 
9 měsíců po podání žádosti.
V případě, že Komise rozhodne, 
že výjimku neobnoví, zveřejní příslušné 
odůvodnění a připomínky, které obdržela.

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice musí být podpora inovací a výroba ekologičtějších výrobků. Jednotlivé 
výrobky mají velmi rozdílný životní cyklus, některé krátký, jiné velmi dlouhý. Proto musí 
z hlediska doby platnosti udělené výjimky existovat určitá flexibilita. Tak vznikne možnost 
udělovat výjimky na realistické bázi, a nikoli omezit dobu jejich platnosti na čtyři roky.
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Pozměňovací návrh 227
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 
roky a může být obnovena. Komise včas
rozhodne o každé žádosti o obnovení
předložené nejpozději 18 měsíců 
před vypršením výjimky.

2. V opatřeních přijatých v souladu 
s odst. 1 písm. b) je stanoveno datum 
přehodnocení k začlenění jakékoli látky 
či použití elektrických a elektronických 
zařízení do přílohy V a VI jednotlivě.

Při stanovování doby platnosti určité 
výjimky se přihlíží zejména k dostatečné 
době nutné k uvedení elektrických 
a elektronických zařízení obsahujících 
alternativní látky na trh a dále k technické 
funkčnosti a spolehlivosti tohoto zařízení. 
Žádosti o obnovení výjimky se podávají 
nejpozději 18 měsíců před skončením 
jejich platnosti a Komise o dané žádosti 
rozhodne nejpozději 6 měsíců před datem 
ukončení platnosti stávající výjimky. 
V případech, kdy výjimka není obnovena, 
budou mít hospodářské subjekty alespoň 
18 měsíců před ukončením platnosti 
výjimky čas na to, aby se dané situaci 
přizpůsobily.

Or. en

Odůvodnění

Univerzální přístup navrhovaný Komisí, kdy by pro všechny výjimky ze směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek byla stanovena maximální doba platnosti v délce 
4 let, nemůže fungovat. Je také důležité jasně stanovit, do kdy musí Komise rozhodnout 
o možném obnovení určité výjimky. V případě, že výjimka udělena nebude, umožní 
navrhovaná lhůta 18 měsíců, aby se hospodářské subjekty dané situaci přizpůsobily.
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Pozměňovací návrh 228
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 
roky a může být obnovena. Komise včas
rozhodne o každé žádosti o obnovení 
předložené nejpozději 18 měsíců 
před vypršením výjimky.

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je v případě 
kategorií 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 11 přílohy 
I až čtyři roky a v případě kategorií 8 a 9 
přílohy I až 8 let, přičemž o výjimkách 
se rozhoduje jednotlivě. Platnost výjimek
může být obnovena. Komise nejpozději 
do šesti měsíců před ukončením platnosti 
výjimky rozhodne o každé žádosti o její 
obnovení předložené nejpozději 18 měsíců 
před vypršením výjimky. Jestliže Komise 
usoudí, že na postupy úředního povolení 
nebo na zajištění přiměřené dostupnosti 
náhrad je zapotřebí delší doba, než je čas 
do skončení platnosti výjimky, poskytne 
po skončení platnosti výjimky určitý 
odklad. O době trvání tohoto odkladu 
se rozhodne pro každý případ jednotlivě 
a tato doba nepřekročí 18 měsíců 
po skončení platnosti výjimky.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice, 
se přijímají v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 
roky a může být obnovena. Komise včas

2. V opatřeních přijatých v souladu 
s odst. 1 písm. b) je stanoveno datum 
přehodnocení začlenění jakékoli látky 
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rozhodne o každé žádosti o obnovení 
předložené nejpozději 18 měsíců
před vypršením výjimky.

či použití elektrických a elektronických 
zařízení do přílohy V a VI jednotlivě. 
Při stanovování doby platnosti určité 
výjimky se přihlíží zejména k dostatečné 
době nutné k uvedení elektrických 
a elektronických zařízení obsahujících 
alternativní látky na trh a dále k technické 
funkčnosti a spolehlivosti tohoto zařízení.
Komise o každé žádosti o obnovení 
výjimky rozhodne nejpozději do 9 měsíců 
po podání příslušné žádosti. Žádost 
o obnovení výjimky se podává nejpozději 
27 měsíců před ukončením její platnosti.

Or. en

Odůvodnění

Univerzální přístup navrhovaný Komisí nemůže fungovat. S přihlédnutím k investičním 
cyklům inovací v případě elektrických a elektronických zařízení, jejichž doba vývoje 
je dlouhá, je navrhovaný časový harmonogram nereálný. V případě každé výjimky by se měl 
stanovit realistický časový harmonogram.

Pozměňovací návrh 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 
roky a může být obnovena. Komise včas
rozhodne o každé žádosti o obnovení
předložené nejpozději 18 měsíců 
před vypršením výjimky.

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je až čtyři roky. 
Ve výjimečných případech lze na základě 
údajů obsažených v žádosti udělit 
jednotlivě delší výjimku.

Komise nejpozději do 9 měsíců po podání 
žádosti rozhodne o udělení nebo 
o obnovení výjimky. Žádost o obnovení 
výjimky se podává nejpozději 18 měsíců 
před ukončením její platnosti.
V případě, že Komise zamítne žádost 
o obnovení výjimky, poskytne odklad 
umožňující další uvádění určitého 
výrobku na trh, s výjimkou případů, kdy 
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by představovalo nepřijatelné riziko 
pro lidské zdraví či životní prostředí. Doba 
trvání tohoto odkladu nepřekročí 6 měsíců 
v případě uvádění výrobku na trh 
a dalších 18 měsíců v případě zprovoznění 
daného zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Specifické potřeby několika průmyslových odvětví by se v textu směrnice měly odrazit lépe než 
tomu je v případě pozměňovacího návrhu č. 42 v návrhu zprávy. Dlouhý cyklus vývoje má 
např. řada lékařských přístrojů (např. přístroje pro diagnostické zobrazovací metody nebo 
chirurgické roboty), a to 5–8 let. Proto 18 měsíců, které navrhuje zpravodajka, z hlediska 
důležitých lékařských přístrojů nestačí. Kromě toho je nutné mít v jednotlivých případech 
možnost prodloužit dobu trvání odkladu, a to na základě vhodného zdůvodnění.

Pozměňovací návrh 231
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 
roky a může být obnovena. Komise včas 
rozhodne o každé žádosti o obnovení 
předložené nejpozději 18 měsíců 
před vypršením výjimky.

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je až čtyři roky, 
přičemž se rozhoduje o každém případě 
jednotlivě, a může být obnovena.

Or. en

(Částečné nahrazení pozměňovacího návrhu č. 42 ze strany zpravodajky. Spojitost 
s pozměňovacím návrhem, který přidává nový čl. 5 odst. 2c.)

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že se výjimky udělují jednotlivě pro každý případ. 
V samostatném odstavci tohoto článku se navrhuje jasně stanovit postupy, kterými se má 
Komise řídit při udělování výjimek, a odpovídající jednoznačné lhůty.
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Pozměňovací návrh 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 
roky a může být obnovena. Komise včas
rozhodne o každé žádosti o obnovení 
předložené nejpozději 18 měsíců 
před vypršením výjimky.

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je v případě 
kategorií 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 11 přílohy 
I až čtyři roky a v případě kategorií 8 a 9 
Průmyslové přístroje přílohy I až 8 let, 
přičemž o jednotlivých výjimkách 
se rozhoduje jednotlivě. Platnost výjimek
může být obnovena. Komise bere 
při rozhodování o době trvání výjimky 
v potaz sociální a hospodářské dopady.
Komise rozhodne o každé žádosti 
o obnovení výjimky předložené nejpozději 
18 měsíců před ukončením její platnosti, 
a to nejpozději 6 měsíců před ukončením 
platnosti dané výjimky. Jestliže Komise 
usoudí, že na postupy úředního povolení 
nebo na zajištění přiměřené dostupnosti 
náhrad je zapotřebí delší doba, než je čas 
do skončení platnosti výjimky, poskytne 
po skončení platnosti výjimky určitý 
odklad. O době trvání tohoto odkladu 
se rozhodne pro každý případ jednotlivě 
a tato doba nepřekročí 18 měsíců 
po skončení platnosti výjimky. 
U specifických výjimek v přílohách V, VI 
a VIa by měly být jasně stanoveny hlavní 
data a lhůty, tj. datum ukončení platnosti 
výjimky, lhůta pro podání žádosti 
o obnovení výjimky a doba ukončení 
přechodného období v případě, že výjimka 
není obnovena. Pokud byla žádost 
o obnovení výjimky podána poslední 
den lhůty pro podání žádosti, avšak 
ve výše uvedené lhůtě nebylo o této 
výjimce rozhodnuto, zůstává daná výjimka 
v platnosti i po datu přehodnocení, a to až 
do doby přijetí rozhodnutí o obnovení 
výjimky.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice, 
se přijímají v souladu s článkem 
290 Smlouvy.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zvýšení právní jistoty žadatele a jeho schopnosti plánování je nutné jasně stanovit 
lhůty a další data vztahující se k postupu udělování výjimek. Všechny nově udělené 
a obnovené výjimky by měly zůstat v platnosti i po uvedeném datu přehodnocení, a to až 
do doby přijetí rozhodnutí, pokud byla žádost Komisi předložena nejpozději poslední den 
lhůty pro podání žádosti. Zdravotnickým prostředkům (kategorie 8) a průmyslovým 
monitorovacím a kontrolním přístrojům (kategorie 9) by měla být udělena výjimka 
s maximální dobou platnosti v délce 8 let.

Pozměňovací návrh 233
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 
roky a může být obnovena. Komise včas 
rozhodne o každé žádosti o obnovení 
předložené nejpozději 18 měsíců 
před vypršením výjimky.

2. Doba platnosti opatření přijatých 
v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři 
roky a může být obnovena. Doba platnosti 
opatření přijatých v souladu s odst. 1 
písm. b) je v případě žádostí v kategorii 9, 
Průmyslové monitorovací a kontrolní 
přístroje, osm let a může být obnovena.
Komise včas rozhodne o každé žádosti 
o obnovení předložené nejpozději 
18 měsíců před vypršením výjimky.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k dlouhé době rekvalifikace, aby byly zajištěny normy tohoto odvětví, pokud jde 
o vysokou spolehlivost přístrojů, by se měly výjimky pro průmyslové monitorovací a kontrolní 
přístroje stanovit tak, aby doba jejich platnosti končila každých osm let. Spolehlivé náhrady 
za významné látky, jako je např. olovo ke stínění ionizačního záření používané při léčbě 
nádorových onemocnění, nejsou k dispozici a situace se v příštích několika desítkách let 
nezmění. Konstrukce těchto výrobků se mění každých 7 až 10 let. Pro výjimky v kategorii 9 
(průmyslové přístroje) by proto měla být povolena 8letá doba platnosti.
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Pozměňovací návrh 234
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Opatření typu B přijatá v souladu 
s odst. 1 písm. bb) se přehodnocují 
každých deset let s možnosti prodloužení 
jejich platnosti. Komise na  základě 
předložených žádostí, které jsou doplněny 
vlastními vědeckotechnickými poznatky, 
zjišťuje, zda jsou i nadále splněny 
podmínky stanovené v odst. 1 písm. bb). 
Pokud Komise rozhodne, že podmínky 
stanovené v odst. 1 písm. bb) jsou i nadále 
splněny, výjimku obnoví a stanoví datum 
dalšího přehodnocení, a to nejdříve pět let 
po posledním přehodnocení. Žádosti 
o udělení či obnovení výjimky podávají 
společnosti nebo jejich zástupci v souladu 
s článkem 5a.

Or. pl

Odůvodnění

Poprawka zawiera ścisłe wytyczne dla Komisji odnośnie postępowania z wyjątkami typu „B” 
włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 10-letni okres przeglądu. Komisja 
rozpatrzy wnioski o przedłużenie okresu przeglądu danego rozwiązania tylko, jeżeli 
przedsiębiorcy wypełnią wniosek i prześlą go do komisji zgodnie z art. 5a. Odciąży to Komisję 
z potrzeby przeglądu wszystkich wyjątków raz na cztery lata. Komisja powinna we wnioskach 
otrzymać od przedsiębiorców wystarczające dowody, aby bez obszernej weryfikacji 
wspomagana przez komitet podąć decyzję.(poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a.

Pozměňovací návrh 235
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případech, kdy výjimka není 
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přiznána či obnovena, budou mít 
hospodářské subjekty alespoň 12 měsíců 
před ukončením platnosti výjimky na to, 
aby se dané situaci přizpůsobily. Usoudí-li 
Komise, že je zapotřebí více než 
12 měsíců, může být přechodná doba 
pro každý jednotlivý případ prodloužena.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje v případě, že výjimka není obnovena či udělena, zavedení 
12měsíční přechodné lhůty jako standardní doby umožňující přizpůsobit výrobky dané situaci.

Pozměňovací návrh 236
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Žádosti o udělení či obnovení výjimky 
z čl. 4 odst. 1 se Komisi podávají v souladu 
s přílohou VIb. Žádost o obnovení výjimky 
je aktualizací původní žádosti, tak aby 
odpovídala nejnovější situaci.

Or. en

(Spojitost s pozměňovacím návrhem, který zavádí novou přílohu VIb, a s pozměňovacím 
návrhem, který vypouští první odrážku v čl. 6 odst. 1.)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl inspirován současnými diskusemi v Radě. Pro žadatele 
o udělení či obnovení výjimky by měly platit jasně stanovené požadavky. Žádost o obnovení 
výjimky musí být aktualizována, aby odpovídala nejnovější situaci.
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Pozměňovací návrh 237
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Komise: 
a) písemně potvrdí obdržení žádosti, a to 
do 15 dnů od jejím obdržení. V potvrzení 
se uvede datum obdržení žádosti;
b) bez odkladu informuje členské státy 
o žádosti a poskytne jim žádost a veškeré 
dodatečné informace, které získala 
od žadatele;
c) zveřejní souhrnné informace o dané 
žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné jasně stanovit povinnosti, které má Komise ihned po obdržení žádosti.

Pozměňovací návrh 238
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Žádosti se podávají nejpozději 
18 měsíců před zahájením platnosti 
zákazu používat určité látky, 
příp. před ukončením platnosti výjimky. 
Komise rozhodne nejpozději 6 měsíců 
před zahájením platnosti zákazu používat 
určité látky, příp. před ukončením 
platnosti výjimky. 
Komise bere při rozhodování o době 
trvání výjimky či obnovené výjimky 
v potaz sociální a hospodářské dopady.
Jestliže Komise usoudí, že k zajištění 
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náležité dostupnosti náhradních látek je 
zapotřebí delší doba, než je čas 
do zahájení platnosti zákazu používat 
určitou látku, příp. do skončení platnosti 
výjimky, poskytne po zahájení platnosti 
daného zákazu nebo po skončení platnosti 
výjimky určitý odklad. O době trvání 
tohoto odkladu se rozhodne pro každý 
případ jednotlivě a tato doba nepřekročí 
18 měsíců po zahájení platnosti daného 
zákazu, příp. po skončení platnosti 
výjimky.
Komise tato opatření přijme 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 18.

Or. en

(Částečné nahrazení pozměňovacího návrhu č. 42 ze strany zpravodajky. Tento pozměňovací 
návrh souvisí s nahrazením bývalého „regulativního postupu s kontrolou“ novým postupem 
pro akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Hospodářské subjekty požadují v případě výjimek právní jistotu. Komise by proto měla mít 
nějakou lhůtu, do kdy musí rozhodnout. K tomu, aby se mohly přizpůsobit dané situaci 
po zahájení platnosti zákazu používat určitou látku nebo po ukončení platnosti výjimky, je 
možné udělit 18měsíční odklad. Výsledkem toho by bylo přechodné období v délce maximálně 
24 měsíců, což je podle názoru hospodářských subjektů dostatečná doba na to, aby se dané 
situaci přizpůsobily. Při rozhodování o době trvání určité výjimky jsou brány v úvahu socio-
ekonomické faktory.

Pozměňovací návrh 239
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před provedením změn příloh Komise 
mimo jiné vede konzultace s výrobci 
elektrických a elektronických zařízení, 
provozovateli recyklace a zpracovateli, 
organizacemi zaměřenými na ochranu 
životního prostředí a sdruženími 

3. Před provedením změn příloh V, VI 
a VIa Komise mimo jiné vede konzultace 
s hospodářskými subjekty, provozovateli 
recyklace a zpracovateli, organizacemi 
zaměřenými na ochranu životního prostředí 
a sdruženími zaměstnanců a spotřebitelů. 
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zaměstnanců a spotřebitelů. Komise zveřejní připomínky, které obdrží 
v průběhu těchto konzultací. Komise 
vypracuje shrnutí informací, které 
obdržela, a toto shrnutí zpřístupní 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla smět novelizovat na základě aktů v přenesené pravomoci pouze některé 
přílohy. V souladu se změnou definic by se měl používat výraz „hospodářské subjekty“. 
Poslední část návrhu opět zavádí ustanovení směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek 1.0 v pozměněné podobě, v nichž je uvedeno, že připomínky je nutné 
zveřejnit, což je kodifikací stávající praxe veřejných konzultací se zainteresovanými stranami. 
Odkaz na postup projednávání ve výborech je vypuštěn, jelikož podle článku 290 Smlouvy 
o fungování EU už neexistuje.

Pozměňovací návrh 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před provedením změn příloh Komise 
mimo jiné vede konzultace s výrobci 
elektrických a elektronických zařízení, 
provozovateli recyklace a zpracovateli, 
organizacemi zaměřenými na ochranu 
životního prostředí a sdruženími 
zaměstnanců a spotřebitelů.

3. Před provedením změn příloh Komise
provede posouzení jejich dopadu. Kromě 
toho vede konzultace s výrobci 
elektrických a elektronických zařízení, 
provozovateli recyklace a zpracovateli, 
organizacemi zaměřenými na ochranu 
životního prostředí a sdruženími 
zaměstnanců a spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné, aby se před zahájením uplatňování zákazu používání jakýchkoli nových 
látek podle směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek provedlo úplné 
hodnocení dopadu tohoto opatření, a to na základě vědeckých poznatků. Bez důkladného 
vyhodnocení alternativ není možné jednoznačně stanovit, zda bude mít navrhovaný zákaz 
skutečný přínos z hlediska lidského zdraví a životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 241
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před provedením změn příloh Komise 
mimo jiné vede konzultace s výrobci 
elektrických a elektronických zařízení, 
provozovateli recyklace a zpracovateli, 
organizacemi zaměřenými na ochranu 
životního prostředí a sdruženími 
zaměstnanců a spotřebitelů.

3. Před provedením změn příloh Komise 
provede posouzení jejich dopadu. Kromě 
toho vede konzultace s výrobci 
elektrických a elektronických zařízení, 
provozovateli recyklace a zpracovateli, 
organizacemi zaměřenými na ochranu 
životního prostředí a sdruženími 
zaměstnanců a spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou materiály nebo součásti 
zahrnuty do příloh V a VI této směrnice 
na základě čl. 5 odst. 1 bodu b) této 
směrnice, uvedená použití lze rovněž 
považovat za osvobozená od požadavků 
povolení stanovených v čl. 58 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1907/2006.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Znění čl. 5 odst. 4 přestavuje právní nejistotu mezi směrnicí o omezení používání některých 
nebezpečných látek a nařízením REACH. Výjimka udělená na základě kritérií této směrnice 
nemůže mít vliv na ustanovení nařízení REACH. Způsobilo by to také zmatek mezi 
společnostmi, které by nevěděly, kde mají hledat příslušné informace.
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Pozměňovací návrh 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou materiály nebo součásti 
zahrnuty do příloh V a VI této směrnice 
na základě čl. 5 odst. 1 bodu b) této 
směrnice, uvedená použití lze rovněž 
považovat za osvobozená od požadavků 
povolení stanovených v čl. 58 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1907/2006.

4. Pokud jsou materiály nebo součásti 
zahrnuty do příloh V a VI této směrnice 
na základě čl. 5 odst. 1 bodu b) této 
směrnice, lze uvedená použití rovněž 
považovat za osvobozená od požadavků 
povolení stanovených v čl. 58 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1907/2006, a to po dobu 
platnosti výjimky udělené podle této 
směrnice.

Pokud je použití látky povoleno v souladu 
s nařízením (ES) č. 1907/2006, lze 
uvedená použití rovněž považovat 
za osvobozená od požadavků vztahujících 
se na žádosti o udělení výjimky uvedených 
v této směrnici, a to po dobu platnosti 
výjimky udělené podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006. 

Or. en

Odůvodnění

Při vývoji skutečně inovativních přístrojů se samozřejmě používají pouze známá technická 
řešení, která jsou k dispozici v době konstrukce daného přístroje, což si vyžádá určité výjimky. 
Jakékoli požadavky na získání dvou výjimek pro stejné použití, než se výrobek dostane ne trh 
(např. výjimky podle směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek a schválení 
podle nařízení REACH), budou zjevně na obtíž, zejména vzhledem k tomu, že by se musel 
vytvořit rozsáhlý systém výjimek. 

Pozměňovací návrh 244
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise upravuje přílohu V s tím, 
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že podrobně uvádí výjimky a stanovuje 
jednotlivě druh každé výjimky v souladu 
s kritérii uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. b) 
a bb). Uvedená opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 
odst. 2.

Or. pl

Odůvodnění

Znění čl. 5 odst. 4 přestavuje právní nejistotu mezi směrnicí o omezení používání některých 
nebezpečných látek a nařízením REACH. Výjimka udělená na základě kritérií této směrnice 
nemůže mít vliv na ustanovení nařízení REACH. Způsobilo by to také zmatek mezi 
společnostmi, které by nevěděly, kde mají hledat příslušné informace. Místo tohoto článku se 
Komise zplnomocňuje k provedení nezbytných změn přílohy V a k rozlišení různých druhů 
výjimek.

Pozměňovací návrh 245
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise do [...*] na základě aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18 rozhodne o tom, které 
výjimky udělené v příloze V se vztahují 
také na průmyslové monitorovací 
a kontrolní přístroje. Pokud do té doby 
nebude přijato žádné rozhodnutí, budou 
výjimky udělené v příloze V platit také 
pro průmyslové monitorovací a kontrolní 
přístroje.
* 18 měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Komise požádala poradce, aby zhodnotil výjimky v kategoriích 8 a 9 z hlediska jejich 
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přehodnocení. Poradce nezhodnotil výjimky, které již byly uděleny ostatním kategoriím, 
prostě proto, že se domníval, že budou platit také pro kategorie 8 a 9. S ohledem na to, že 
Komise neměla toto hodnocení k dispozici, rozhodla se, že tyto výjimky nebude přenášet 
na další kategorie, a ponechala na podnicích, aby o příslušné výjimky požádaly. Jelikož 
průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje mají poměrně dlouhý konstrukční cyklus, 
společnosti by měly mít co nejdříve informace o stavu výjimek v případě svých výrobků.

Pozměňovací návrh 246
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise může prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18 pozměnit přílohu VIb tím, 
že do ní přidá další prvky.

Or. en

(Spojitost s pozměňovacím návrhem, který zavádí novou přílohu VIb.)

Odůvodnění

Je nutné vytvořit mechanismus, který Komisi umožní přidávat do žádosti o udělení či 
obnovení výjimky další prvky.

Pozměňovací návrh 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud je použití jedné látky povoleno 
v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, 
zařízení používající tuto látku se po dobu 
platnosti povolení vydaného v souladu 
s nařízením (ES) č. 1907/2006 považuje za 
vyhovující požadavkům stanoveným za 
tímto účelem touto směrnicí. 
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Or. fr

Odůvodnění

Návrh Komise upřesňuje, že není možné získat povolení v rámci nařízení REACH pro látky 
nebo složky, které mají výjimku podle směrnice o omezení používání některých nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických zařízeních. Nařízení REACH vstoupilo v platnost před 
směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních, proto je důležité se ujistit, že jsou vzájemně sladěny, a vyhnout se tak zároveň 
právní nejistotě i administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh 248
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud je použití látky povoleno 
v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, 
má se za to, že příslušná zařízení splňují 
požadavky stanovené v této směrnici, 
a to po dobu platnosti povolení uděleného 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 

Or. en

Odůvodnění

V návrhu na přepracování směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek se 
uvádí, že pro výjimky podle této směrnice není nutné žádat o povolení podle nařízení REACH. 
Přesto přetrvává právní nejistota, protože požadavky týkající se udělování povolení podle 
nařízení REACH vstoupí v platnost dříve než bude přepracována uvedená směrnice. 
K zajištění právní jistoty výrobců elektrických a elektronických zařízení je proto 
pro stanovenou dobu platnosti nutné vyjmout z povinnosti získat povolení na základě směrnice 
o omezení používání některých nebezpečných látek látky, které již toto povolení obdržely na 
základě nařízení REACH.
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Pozměňovací návrh 249
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Žádost o udělení výjimky
a o prodloužení výjimky

1. Žádost o udělení výjimky se podává 
v souladu s odstavci uvedenými níže. 
2. Žádost se zasílá Komisi. Komise:
a) písemně potvrdí přijetí žádosti do 14 dní 
od jejího převzetí. Na potvrzení se uvádí 
datum převzetí žádosti;
b) okamžitě uvědomí členské státy o této 
žádosti a žádost jim spolu se všemi dalšími 
informacemi, které získala od žadatele 
a které nepodléhají utajení, zpřístupní; 
c) zpřístupní veřejnosti stručný obsah 
žádosti, o kterém se hovoří v bodě 3 
písm. e) s přihlédnutím k zachování 
důvěrnosti obchodního tajemství 
a k duševnímu vlastnictví.
3. Žádost musí obsahovat tyto informace: 
a) jméno a adresu výrobce;
b) informace o látkách, součástech či 
o konkrétních použitích, jichž se žádost 
týká, a také o vlastnostech těchto látek 
či součástech;
c) odůvodnění výjimky v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 5, 
jehož součástí je analýza případných 
náhradních látek či technologií. 
Odůvodnění může být předloženo 
ve formě popisu výzkumných studií, 
mj. nezávislých studií ověřených jinými 
subjekty, pokud jsou tyto studie k 
dispozici;
d) případně informace, které by měly být 
považovány za údaje, jež jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví, spolu 
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s ověřitelným zdůvodněním;
e) stručný obsah žádosti;
f) druh výjimky (A nebo B), která je 
předmětem žádosti.
4. Komise vyhodnotí žádost o udělení 
výjimky a provede nezávislou studii 
týkající se odůvodnění výjimky.
5. Při tomto vyhodnocení přihlíží 
k možnosti malých a středních podniků 
splnit požadavky bodu 3b a 3c.
6. Komise v náležité lhůtě přijme 
rozhodnutí o každé žádosti, včetně žádosti 
o prodloužení platnosti výjimky Vzhledem 
k tomu, že je nutné zajistit právní jistotu 
podniků, než Komise vydá své rozhodnutí, 
je nutné žádost o prodloužení platnosti 
výjimky na základě čl. 4 odst. 2 písm. a) 
podat nejpozději 24 měsíce před datem 
přehodnocení výjimky.
7. Komise přijímá prováděcí předpisy 
k uplatňování tohoto článku 
se zohledněním situace MSP, včetně 
předpisů týkajících se formátu a typu 
informací, které je nutné poskytnout 
při podávání žádosti o udělení výjimky 
nebo prodloužení její platnosti, včetně 
analýzy náhradních látek, pokud jsou 
k dispozici, a plánů náhrady určitých 
látek, které jsou uvedeny v nařízení (ES) 
č. 1907/2006. Opatření, jejichž cílem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají podle regulačního 
postupu s kontrolou uvedeného v čl. 18 
odst. 2.

Or. pl

Odůvodnění

Tento článek zavádí systematický způsob udělování výjimek a poskytuje Komisi mandát 
k vytvoření formuláře pro ohlašování výjimek.
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Pozměňovací návrh 250
Jill Evans

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Nanomateriály

1. Hospodářské subjekty Komisi oznámí 
použití nanomateriálů v elektrických 
a elektronických zařízeních a poskytnou jí 
veškeré relevantní údaje s ohledem 
na jejich bezpečnost z hlediska lidského 
zdraví a životního prostředí v průběhu 
jejich životního cyklu.
2. Nejpozději do [...*] Komise s ohledem 
na informace získané od hospodářských 
subjektů podle odstavce 1 posoudí 
bezpečnost nanomateriálů v elektrických 
a elektronických zařízeních z hlediska 
lidského zdraví a životního prostředí, 
zejména v průběhu jejich používání 
a zpracovávání, přičemž svá zjištění uvede 
ve zprávě Evropskému parlamentu 
a Radě. K této zprávě bude příp. přiložen 
legislativní návrh týkající se přiměřeného 
řízení rizik spojených s nanomateriály 
v elektrických a elektronických zařízeních. 
3. Hospodářské subjekty označí elektrická 
a elektronická zařízení s obsahem 
nanomateriálů nejpozději do [...**].
* 36 měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost.
* 24 měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné začít poskytovat dostatek informací o používání a bezpečnosti nanomateriálů 
v elektrických a elektronických zařízeních. Výrobci by měli být povinni podávat informace 
o jejich použití a údaje o jejich bezpečnosti, aby se Komise mohla připravit na nutné 
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legislativní kroky. Také spotřebitelé by měli vědět, zda elektrická a elektronická zařízení 
obsahují nanomateriály.

Pozměňovací návrh 251
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí opatření Akty v přenesené pravomoci

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s nahrazením bývalého „regulativního postupu 
s kontrolou“ novým postupem pro akty v přenesené působnosti podle článku 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Lisabonská smlouva zavádí článek 290 o aktech v přenesené pravomoci a článek 291 
o prováděcích aktech. Mohlo by se stát, že by byl pojem „provádět“ nesprávně chápán pouze 
jako „prováděcí opatření“. Pro opatření, která mají být přijata na základě tohoto článku, se 
však uplatní článek 290, nikoli článek 291. Proto by se měla v souladu s tím změnit 
i terminologie.

Pozměňovací návrh 252
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme podrobná pravidla pro: Komise nejpozději do [...*] přijme 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18
podrobná pravidla pro:

* 18 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s nahrazením bývalého „regulativního postupu 
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s kontrolou“ novým postupem pro akty v přenesené působnosti podle článku 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Je nutné jasně stanovit lhůtu pro schvalování aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 253
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí opatření vypouští se
Komise přijme podrobná pravidla pro:

- žádosti o vynětí včetně formátu a druhu 
informací, které je třeba při podání těchto 
žádostí předložit, včetně analýzy alternativ, 
a pokud jsou k dispozici vhodné 
alternativy, včetně plánů náhrady podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006;

- soulad s maximálními hodnotami 
koncentrací uvedenými v čl. 4 odst. 2;

- provádění čl. 5 odst. 2 vzhledem 
k potřebě právní jistoty pro hospodářské 
subjekty do doby, než Komise přijme 
rozhodnutí o obnovení výjimek.

Uvedená opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 
odst. 2.

Or. pl

Odůvodnění

Uvedený článek už není zapotřebí. Znění toho článku je uvedeno v čl. 5a, čl. 4 odst. 8, čl. 5 
odst. 2 a čl. 5 odst. 2 písm. a).
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Pozměňovací návrh 254
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- žádosti o vynětí včetně formátu a druhu 
informací, které je třeba při podání těchto 
žádostí předložit, včetně analýzy alternativ, 
a pokud jsou k dispozici vhodné 
alternativy, včetně plánů náhrady podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006.

vypouští se

Or. en

(Nahrazení pozměňovacího návrhu č. 46 a spojitost s pozměňovacím návrhem, který zavádí 
nový čl. 5 odst. 2a a přílohu VIb.)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl inspirován současnými diskusemi v Radě. Pro žadatele 
o udělení či obnovení výjimky by měly platit jasně stanovené požadavky.

Pozměňovací návrh 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- žádosti o vynětí včetně formátu a druhu 
informací, které je třeba při podání těchto 
žádostí předložit, včetně analýzy alternativ, 
a pokud jsou k dispozici vhodné 
alternativy, včetně plánů náhrady podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006.

- žádosti o vynětí, včetně formátu a druhu 
ověřitelných informací, které je třeba 
při podání těchto žádostí předložit, 
a komplexních obecných pokynů 
k podání, včetně analýzy alternativ 
provedené pro celý životní cyklus, a pokud 
jsou k dispozici vhodné alternativy, včetně 
plánů náhrady podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006, včetně přechodných období 
nezbytných k získání úředního povolení 
a dostatečného množství vhodných 
alternativ. Na internetových stránkách 
Komise by měl být k disposici jasný 
harmonogram postupů udělování výjimek,
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včetně příslušných odkazů na postupy 
Evropské agentury pro chemické látky 
(ECHA). Dokumentace, kterou je nutné 
předložit spolu s žádostí, by měla pokud 
možno odkazovat na údaje a dokumentaci 
potřebné k získání povolení podle nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Odůvodnění

Automatický převod povolení uděleného podle nařízení REACH na výjimky udělené podle 
směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek vyvolává vzhledem k různým 
postupům, různé působnosti a různým důsledkům pro výrobce v třetích zemích potíže 
z hlediska práva. Aby se však snížila administrativní zátěž žadatelů, měly by dokumentace a 
údaje nutné k podání žádosti o udělení výjimky podle směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek svým formátem a obsahem co nejvíce odpovídat příslušným požadavkům 
v rámci postupu udělování povolení podle nařízení REACH, a to s ohledem na specifická 
kritéria a postupy udělování výjimek podle směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 256
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- soulad s maximálními hodnotami 
koncentrací uvedenými v čl. 4 odst. 2;

- pověření evropských normalizačních 
orgánů, aby bez odkladu vytvořily 
harmonizované normy pro každou 
kategorii výrobků uvedenou v příloze I 
z hlediska toho, zda odpovídají 
požadavkům směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek. 
Definice „homogenního materiálu“ 
v písmenu l) čl. 3 slouží jako společný 
základ další specifikace v oblasti 
normalizace, zejména pokud jde 
o přípravu vzorků;

Or. en
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Odůvodnění

Technické detaily, jako je dodržování maximální hodnoty koncentrace, by se měly stanovit 
na základě zavedení harmonizovaných norem.

Pozměňovací návrh 257
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- provádění čl. 5 odst. 2 vzhledem 
k potřebě právní jistoty pro hospodářské 
subjekty do doby, než Komise přijme 
rozhodnutí o obnovení výjimek.

vypouští se

Or. en

(Spojitost s pozměňovacím návrhem, který přidává nový čl. 5 odst. 2b.)

Odůvodnění

Navrhuje se, aby bylo vhodné uplatňování čl. 5 odst. 2 stanoveno prostřednictvím řádného 
legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- provádění čl. 5 odst. 2 vzhledem 
k potřebě právní jistoty pro hospodářské 
subjekty do doby, než Komise přijme 
rozhodnutí o obnovení výjimek.

- provádění čl. 5 odst. 2 vzhledem 
k potřebě právní jistoty pro hospodářské 
subjekty, pokud jde o datum 
přehodnocení, poslední den pro podání 
žádosti a datum ukončení platnosti 
výjimek, které jsou uvedeny v rozhodnutí 
Komise o obnovení výjimek.
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Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení zajišťuje soulad s dalšími ustanoveními o postupu udělování výjimek 
uvedeném v čl. 5 odst. 2.

Pozměňovací návrh 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- provádění čl. 5 odst. 2 vzhledem 
k potřebě právní jistoty pro hospodářské 
subjekty do doby, než Komise přijme 
rozhodnutí o obnovení výjimek.

- provádění čl. 5 odst. 2 vzhledem 
k potřebě právní jistoty pro hospodářské 
subjekty, pokud jde o datum 
přehodnocení, poslední den pro podání 
žádosti a datum ukončení platnosti 
výjimek.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto návrhu je zajistit větší právní jistotu a předvídatelnost.

Pozměňovací návrh 260
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- provádění čl. 5 odst. 2 vzhledem 
k potřebě právní jistoty pro hospodářské 
subjekty do doby, než Komise přijme 
rozhodnutí o obnovení výjimek.

- provádění čl. 5 odst. 2 vzhledem 
k potřebě právní jistoty pro hospodářské 
subjekty, pokud jde o datum 
přehodnocení, poslední den pro podání 
žádosti a datum ukončení platnosti 
výjimek.

Or. en
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Odůvodnění

Viz čl. 5 odst. 2. Pozměňovací návrh k čl. 5 odst. 2 zavádí pojmy: datum přehodnocení, 
poslední den pro podání žádosti a datum ukončení platnosti výjimky. Za účelem zajištění 
důslednosti výjimek by měla být zmínka o těchto pojmech i v čl. 6 3. odrážce.

Pozměňovací návrh 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- požadavky na označování látek 
zařazených do přílohy IVa (nová) 
v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) (nové) 
s ohledem na zlepšení recyklovatelnosti. 
Tyto požadavky přihlížejí k ustanovením 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/32/ES ze dne 6. července 2005 
o stanovení rámce pro určení požadavků 
na ekodesign energetických spotřebičů 
a usilují o vytvoření součinnosti, kdykoli 
to je možné, aniž by přitom docházelo 
k překrývání s touto směrnicí. K použití 
pro tuto směrnici, ale i z pohledu širšího 
použití v jiných právních předpisech, které 
se vztahují k nanomateriálům, je nutné 
vytvořit normy ke zjišťování 
a stanovování nanomateriálů. 

Or. en

Odůvodnění

Studie Öko-Institutu doporučila některé látky označovat. Pokud by označování vedlo 
k dokonalejší recyklovatelnosti a bezpečnosti v průběhu zpracování odpadních elektrických 
a elektronických zařízení, mělo by se vzít v úvahu. V této souvislosti je nutné se zamyslet také 
nad možnosti zdokonalení recyklovatelnosti plastů na základě lepšího rozlišování plastů 
s obsahem halogenů od jiných plastů. Je nutné zajistit optimální propojení se směrnicí 
o ekodesignu. (Spojitost s pozměňovacím návrhem k čl. 4 odst. 1 písm. b) nové 
a pozměňovacím návrhem k příloze IVa nová.)
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Pozměňovací návrh 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 3 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- rozšiřování a případnou 
institucionalizaci možností výměny 
zkušeností se třetími zeměmi, ať už 
na základě dialogu týkajícího se regulace, 
mezinárodních kontaktních poradenských 
míst či školících programů, aby 
se zajistilo, že informace o ustanoveních 
směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek budou k dispozici 
ve třetích zemích a budou pro ně 
srozumitelná.

Or. en

Odůvodnění

Dovoz výrobků na společný trh Společenství je přímo ovlivněn ustanoveními směrnice 
o omezení používání některých nebezpečných látek. Proto by měly mít společnosti se sídlem 
v třetích zemích možnost získat rady a informace na základě dialogu týkajícího se regulace, 
školících programů či jinak. Jednou z možností je vytvoření mezinárodního kontaktního 
poradenského místa v Evropské agentuře pro chemické látky, které by poskytovalo informace 
o konkrétních požadavcích na elektrická a elektronická zařízení uvedených ve směrnici 
o omezení používání některých nebezpečných látek. To také odpovídá skutečnosti, že se tato 
směrnice stala mezinárodně uznávaným právním předpisem, který inspiroval vznik podobných 
předpisů v některých zemích, které nejsou členy EU.

Pozměňovací návrh 263
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- uplatňování požadavků na označování 
nanomateriálů uvedených v čl. 5a odst. 3.

Or. en
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(Spojitost s novým čl. 5a odst. 3.)

Odůvodnění

K zajištění harmonizovaného označování nanomateriálů v elektrických a elektronických 
zařízeních by měly být Komisi uděleny pravomoci k příjímání podrobných pravidel 
uplatňování tohoto požadavku.

Pozměňovací návrh 264
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- formát a obsah dokumentace předložené 
v souladu s čl. 4 odst. 7.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je poskytnou větší jistotu.

Pozměňovací návrh 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pověří evropské normalizační 
orgány, aby bez odkladu vytvořily 
harmonizované normy pro každou 
kategorii výrobků uvedených v příloze I 
z hlediska toho, zda odpovídají 
požadavkům směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek.

Or. en
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Odůvodnění

Harmonizované normy pomohou výrobcům dodržovat tuto směrnici a na základě definice 
homogenního materiálu poskytují nezbytné podrobné technické údaje pro každou kategorii.

Pozměňovací návrh 266
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí se zavedením čl. 6 odst. 1. Tento pozměňovací návrh 
souvisí s nahrazením bývalého „regulativního postupu s kontrolou“ novým postupem pro akty 

v přenesené působnosti podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Odkaz na přenesení pravomocí je součástí úvodního odstavce tohoto článku.

Pozměňovací návrh 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do tohoto dne přezkoumá také 
rozsah a seznam výjimek v článku 2 této 
směrnice a na základě rozsáhlého 
posouzení dopadu navrhne začlenění 
dalších kategorií výrobků, pokud to bude 
považovat za vhodné z hlediska dosažení 
cílů této směrnice. Zvláštní pozornost je 
potřeba věnovat možnému začlenění 
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konkrétního spotřebního matriálu 
a příslušenství či zařízení, které je součástí 
jiného druhu zařízení, jež podle článku 2 
nespadá do působnosti této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení dopadu začlenění nových kategorií výrobků do daného seznamu se zatím provádí 
pouze někdy. Proto se zdá, že je nutný široký seznam výjimek. V průběhu dalšího 
přehodnocení by se však měly předložit návrhy týkající se zařízení, které je významné 
z hlediska zakázaných látek, na něž se však podobným způsobem nevztahuje jiný druh 
právních předpisů (autorádia, obrazovky v letadlech, spotřební materiál a příslušenství, jako 
jsou inkoustové kazety, dálkové ovladače apod.)

Pozměňovací návrh 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Komise do [...*] přezkoumá opatření 
uvedená v této směrnici s cílem zohlednit 
podle potřeby nové vědecké poznatky.
1. Komise do tohoto data a poté každé 
čtyři roky rovněž přezkoumá, zda je 
zapotřebí rozšířit seznam látek nebo 
skupin látek v příloze IV a IVa, zejména 
mj. s ohledem na látky uvedené v příloze 
III, a sice na základě vědeckých poznatků 
a při zohlednění zásady předběžné 
opatrnosti.
Během tohoto přezkoumání se věnuje 
zvláštní pozornost následujícím vlivům 
těchto látek nebo jejich skupin:
- možnosti a ziskovosti opětovného 
používání elektrických a elektronických 
zařízení a recyklace odpadních 
elektrických a elektronických zařízení; 
- kumulativnímu a nepřípustnému 
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vystavení pracovníků zapojených 
do sběru, opětovného používání, recyklace 
a zpracovávání látek z odpadních 
elektrických a elektronických zařízení 
nepříznivým vlivům těchto látek;
- možnosti, že se tyto látky a materiály 
nebo jejich nebezpečné zbytky a produkty 
transformace či rozpadu budou uvolňovat 
na základě výroby, používání, přípravy 
na opětovné používání, recyklace či jiného 
zpracování materiálu z odpadních 
elektrických a elektronických zařízení, 
včetně procesů prováděných v EU 
a ve třetích zemích v nevyhovujících 
podmínkách, zejména během tepelného 
zpracování;
- možnosti jejich nahrazení pomocí 
náhradních látek či alternativních 
technologií s méně negativním dopadem 
na životní prostředí, zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů, s přihlédnutím k možnosti 
udělení výjimky pro tyto druhy použití 
v případech, že náhradní látky či 
alternativní technologie ještě nejsou 
k dispozici.
Tato opatření, jež mají za účel změnit 
podstatné prvky této směrnice, se přijímají 
v souladu s článkem 289 Smlouvy. 
V případech, kdy látky z přílohy III 
doporučila příslušná odborná studie, tyto 
látky však nejsou součástí návrhu 
na přehodnocení, měla by Komise
předložit zvláštní odůvodnění. Při návrhu 
změn přílohy IV a IVa je nutné uvést 
odkaz na příslušnou dokumentaci, zprávu 
o chemické bezpečnosti látky a hodnocení 
rizika, které byly předloženy Evropské 
agentuře pro chemické látky na základě 
nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo jiného 
právního předpisu Společenství.
* vložte datum – 4 roky ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné, aby se zde odrazilo vytvoření nové přílohy s látkami, které je nutné označovat 
(příloha IVa nová). Nová rozhodnutí o zákazu používání určitých látek jsou zásadním prvkem 
této směrnice, a proto by měla být přijímána na základě postupu spolurozhodování, a to každé 
čtyři roky. Toto přehodnocení by se mělo zakládat na jasných kritériích, která se zaměřují 
na fázi odpadu elektrických a elektronických zařízení, ale berou ve fázi výroby a používání 
v úvahu také lidské zdraví. V případě, že Komise nenavrhne začlenit do seznamu určitou 
látku, kterou příslušná odborná studie navrhla do seznamu začlenit, je nutné, aby Komise své 
rozhodnutí zdůvodnila.

Pozměňovací návrh 269
Jill Evans

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Přezkum

Komise do [...*] přezkoumá opatření 
uvedená v této směrnici s cílem zohlednit 
podle potřeby nové vědecké poznatky.
Komise do tohoto data zejména předloží 
návrhy, aby pro zařízení, která spadají 
do kategorií 8, 9 a 11, platil čl. 4 odst. 1a.
Komise do tohoto data a poté každé čtyři 
roky rovněž přezkoumá, zda je zapotřebí 
rozšířit seznam látek nebo skupin látek 
v příloze IV a IVa, zejména s ohledem 
na látky uvedené v příloze III, a sice 
na základě vědeckých poznatků 
a při zohlednění zásady předběžné 
opatrnosti.
Během tohoto přezkoumání se věnuje 
zvláštní pozornost následujícím vlivům 
těchto látek nebo materiálů: 
- možnosti a ziskovosti opětovného 
používání a recyklace;
- případnému kumulativnímu vystavení 
pracovníků zapojených do sběru, 
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opětovného používání, recyklace 
a zpracovávání látek z odpadních 
elektrických a elektronických zařízení 
nepříznivým vlivům těchto látek;
- možnosti, že se do životního prostředí 
budou uvolňovat tyto látky a materiály 
nebo produkty jejich transformace 
a rozpadu či druhotné odpady, které 
vznikly během využívání, opětovného 
využívání nebo zneškodňování odpadů, 
včetně procesů prováděných v Unii 
a ve třetích zemích v nevyhovujících 
podmínkách, zejména během tepelného 
zpracování.
Komise prověří, nakolik je možné 
nahradit tyto látky a materiály 
bezpečnějšími náhradami, a to na základě 
změny designu nebo materiálů a součástí, 
pro které nejsou zapotřebí žádné 
z materiálů či látek uvedených v čl. 4 
odst. 1, a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě do tohoto data a poté 
každé čtyři roky návrhy s cílem náležitě 
rozšířit rozsah přílohy IV.
* vložte datum – 4 roky ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. en

(Nahrazuje pozměňovací návrh č. 48)

Odůvodnění

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek je směrnicí zabývající se jedinou 
otázkou: omezením nebezpečných látek v EEZ. Směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek byla přijata postupem spolurozhodování. Postupem spolurozhodování by 
měla být i nadále přijímána budoucí omezení. Směrnice by měla stanovit jasná kritéria pro 
příští přehodnocení určitých látek. Tato kritéria by měla zahrnovat hospodářské dopady při 
opětovném používání a recyklaci těchto výrobků, vystavení pracovníků jejich negativním 
vlivům a uvolňování látek do životního prostředí, včetně uvolňování produktů transformace 
(jako jsou např. dioxiny) nebo vytváření druhotného odpadu (např. nebezpečného odpadu, 
který vzniká při spalování). Přezkoumání by se mělo provádět každé čtyři roky.
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Pozměňovací návrh 270
Sabine Wils

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Přezkum

Komise do [...*] přezkoumá opatření 
uvedená v této směrnici s cílem zohlednit 
podle potřeby nové vědecké poznatky.
Komise do tohoto data předloží zejména 
návrhy, aby pro zařízení, která spadají 
do kategorií 8, 9 a 11, platil čl. 4 odst. 1a.
Komise rovněž do tohoto data a poté každé 
čtyři roky přezkoumá, zda je zapotřebí 
rozšířit seznam látek nebo skupin látek 
v příloze IV, zejména s ohledem na látky 
uvedené v příloze III, a sice na základě 
vědeckých poznatků a při zohlednění 
zásady předběžné opatrnosti.
Během tohoto přezkumu se věnuje 
zvláštní pozornost následujícím vlivům 
těchto látek nebo materiálů: 
- negativnímu vlivu na člověka a životní 
prostředí v průběhu používání 
elektrických a elektronických přístrojů;
- proveditelnosti a ziskovosti opětovného 
používání a recyklace;
- kumulativnímu vystavení pracovníků 
zapojených do sběru, opětovného 
používání, recyklace a zpracovávání 
negativním vlivům těchto přístrojů;
- možnosti, že se do životního prostředí 
budou uvolňovat tyto látky a materiály 
nebo jejich nebezpečné produkty 
transformace či druhotné odpady, které 
vznikly během využívání, používání nebo 
zneškodňování odpadů, včetně procesů 
prováděných v Evropské unii a ve třetích 
zemích v nevyhovujících podmínkách, 
zejména během tepelného zpracování.
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Komise prověří, nakolik je možné tyto 
látky a materiály nahradit bezpečnějšími 
látkami, a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě do tohoto data a poté 
každé čtyři roky návrhy s cílem náležitě 
rozšířit rozsah působnosti přílohy IV. 
* vložte datum 48 měsíců od vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by ve svých kritériích týkajících se budoucího přepracování uvedené směrnice měla 
přihlížet také k nebezpečí, které představují nebezpečné látky při používání elektrických a 
elektronických zařízení.

Pozměňovací návrh 271
Jill Evans

Návrh směrnice
Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b
Přizpůsobení se nařízení REACH

Pokud dojde ke schválení nových omezení 
týkajících se uvádění látek používaných 
v elektrických a elektronických zařízeních 
na trh v souladu s nařízením (ES) 
č. 1907/2000, je nutné podobně změnit
i příslušné přílohy této směrnice, a to 
v souladu s datem ukončení používání 
látek vzbuzujících vysoké obavy, pro něž 
nebylo uděleno povolení, příp. s datem 
uplatňování omezení. 
Komise tato opatření přijme na základě 
aktů v přenesené pravomoci podle 
článku 18.

Or. en

(Nahrazení pozměňovacího návrhu č. 49 ze strany zpravodajky. (Tento pozměňovací návrh 
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souvisí s nahrazením bývalého „regulativního postupu s kontrolou“ novým postupem pro akty 
v přenesené působnosti podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Je třeba zavést mechanismus, který by umožnil převést rozhodnutí přijatá podle nařízení 
REACH o omezení nebo odstranění určitých látek do směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 272
Julie Girling

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Přezkoumání
Po rozsáhlém hodnocení dopadu Komise 
předloží Evropského parlamentu a Radě 
do xxxx* zprávu, která vyhodnotí rozsah 
působnosti této směrnice a k níž budou 
případně přiloženy návrhy opatření, která 
jsou nutná pro rozšíření působnosti 
směrnice na veškerá odpadní elektrická 
a elektronická zařízení. 
* Čtyři roky po přijetí této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah působnosti směrnice je v současnosti omezen pouze na kategorie stanovené 
v příloze I, s podrobnostmi v příloze II. Abychom docílili co největšího prospěchu z hlediska 
životního prostředí, měla by se působnost směrnice rozšířit i na odpadní elektrická 
a elektronická zařízení. Do doby, než bude provedeno úplné hodnocení dopadu, by se však 
působnost směrnice neměla radikálně měnit. V tomto pozměňovacím návrhu je proto uvedeno, 
že posouzení dopadu je nutné provést předtím, než bude proveden přezkum rozsahu 
působnosti směrnice a příp. její změna, tak aby zahrnovala veškerá odpadní elektrická 
a elektronická zařízení.
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Pozměňovací návrh 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy budou v souladu 
s nařízením (ES) č. 1907/2006 schválena 
nová omezení nebo povinnosti týkající se 
povolení určitých látek v souvislosti 
s nebezpečnými látkami, změní 
se příslušné přílohy této směrnice 
odpovídajícím způsobem.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice, 
se přijímají v souladu s článkem 
290 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňující návrh zajišťuje soulad s právními předpisy týkajícími se chemických látek 
podle nařízení REACH. V případech, kdy budou v souladu s nařízením REACH schválena 
nová omezení nebo povinnosti týkající se povolení určitých látek, které jsou významné 
z hlediska elektrických a elektronických zařízení, mělo by se to automaticky odrazit 
v příloze IV směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 274
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výrobci ve všech případech, kdy je to 
považováno za vhodné vzhledem 
k rizikům, která výrobek představuje 
pro ochranu zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů, provádějí zkoušky vzorků 
EEZ uváděných na trh, provádějí šetření 
a případně vedou knihy stížností, 
nevyhovujících EEZ a jejich stažení 

5. Výrobci vzhledem k rizikům, která 
výrobek představuje pro ochranu životního 
prostředí a lidského zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů, provádějí zkoušky vzorků 
EEZ uváděných na trh, provádějí šetření 
a případně vedou knihy stížností, 
nevyhovujících EEZ a jejich stažení 
z oběhu a průběžně o těchto kontrolách 
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z oběhu a průběžně o těchto kontrolách 
informují distributory.

informují distributory.

Or. sv

Pozměňovací návrh 275
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že EEZ, které uvedli 
na trh, není v souladu s příslušnými 
harmonizačními právními předpisy 
Společenství, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení EEZ 
do souladu, nebo je případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Pokud navíc EEZ 
představuje riziko, výrobci o tom 
neprodleně informují příslušné vnitrostátní 
orgány členských států, v nichž EEZ 
dodávali na trh, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o přijatých 
nápravných opatřeních.

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že EEZ, které uvedli 
na trh, není v souladu s příslušnými 
harmonizačními právními předpisy 
Společenství, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení EEZ 
do souladu, nebo je případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Výrobci o tom neprodleně 
informují příslušné vnitrostátní orgány
členských států, v nichž EEZ dodávali na 
trh, a uvedou podrobnosti zejména 
o nesouladu a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. sv

Odůvodnění

Je důležité, aby k tomu, aby orgány mohly provádět nezávislou analýzu rizik, dostávaly 
informace o tom, co se stalo.

Pozměňovací návrh 276
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci předloží příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 

9. Výrobci předloží příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
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odůvodněné žádosti všechny informace 
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
EEZ v jazyce, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem 
na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem 
je vyloučit rizika vyvolaná EEZ, která 
dodali na trh.

žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody EEZ v jazyce, 
kterému tento orgán snadno rozumí. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
vyloučit rizika vyvolaná EEZ, která dodali 
na trh.

Or. sv

Odůvodnění

Aby mohly provádět své povinnosti spojené s dozorem, musejí mít orgány možnost vyžádat si 
příslušné informace.

Pozměňovací návrh 277
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci předloží příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace 
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
EEZ v jazyce, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Spolupracují s tímto orgánem 
na jeho žádost při činnostech, jejichž
cílem je vyloučit rizika vyvolaná EEZ, 
která dodali na trh.

9. Výrobci předloží příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace 
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
EEZ v jazyce, kterému tento orgán snadno 
rozumí.

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti výrobků, pokud jde o výrobky, které nesplňují předpisy, jsou již stanoveny 
v dalších směrnicích o bezpečnosti výrobků přijatých v rámci „nového přístupu“.
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Pozměňovací návrh 278
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uchovávat ES prohlášení o shodě 
a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru po dobu 
deseti let;

a) uchovávat ES prohlášení o shodě 
a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru po dobu 
deseti let po uvedení elektrického 
a elektronického zařízení na trh;

Or. en

Odůvodnění

Výraz „po dodání na trh“ by se měl nahradit výrazem „po uvedení na trh“. V novém 
legislativním rámci je v případech, kdy se stanovuje počáteční datum období, po které je 
nutné uchovávat prohlášení o shodě, vždy zmínka o „uvedení na trh“. Je tomu tak proto, 
že „uvedením na trh“ se rozumí „první dodání na trh Společenství“ (čl. R1 odst. 2 rozhodnutí 
č. 768/2008/ES), což je proto jediné předem stanovené datum. Na rozdíl od toho může mít 
výrobek několik „dat dodání“, a odkaz na toto datum by proto vedl ke vzniku právní nejistoty.

Pozměňovací návrh 279
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uchovávat ES prohlášení o shodě 
a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru po dobu 
deseti let;

a) uchovávat ES prohlášení o shodě 
a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru po dobu 
deseti let po uvedení elektrického 
a elektronického zařízení na trh;

Or. en

(Nahrazení pozměňovacího návrhu č. 56.)
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Odůvodnění

Desetiletá lhůta musí mít jasný začátek. 

Pozměňovací návrh 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uchovávat ES prohlášení o shodě 
a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru po dobu 
deseti let;

a) uchovávat ES prohlášení o shodě 
a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru po dobu 
deseti let po uvedení elektrického 
a elektronického zařízení na trh;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je poskytnou větší jistotu. Právní předpisy EU definují „uvedení na trh“ 
a „první dodání na trh Společenství“, jedná se proto o jediné předem stanovené datum.

Pozměňovací návrh 281
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na EEZ, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k EEZ.

3. Pokud není uvedeno jméno 
zplnomocněného zástupce a jeho adresa, 
uvádějí dovozci své jméno, svou zapsanou 
obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou 
známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na elektrickém 
a elektronickém zařízení, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k EEZ.

Or. en
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Odůvodnění

Je zbytečné uvádět kromě zplnomocněného zástupce i dovozce, protože to vede ke zbytečné 
administrativní zátěži. Je tomu tak zejména v případech, kdy určitý model dováží několik 
subjektů. Toto uspořádání by vedlo ke zbytečné administrativní zátěži a mátlo by spotřebitele.

Pozměňovací návrh 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na EEZ, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k EEZ.

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na EEZ, nebo na obalu nebo 
v dokladu přiloženém k EEZ.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je stanovit jasnější podmínky a vyhnout se debatám o výkladu výrazu „není-li to 
možné“.

Pozměňovací návrh 283
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci po dobu deseti let uchovávají 
kopii EC prohlášení o shodě pro potřeby 
orgánů dozoru nad trhem a zaručují, 
že technická dokumentace může být těmto 
orgánům na požádání předložena.

7. Dovozci po dobu deseti let od data, 
kdy bylo elektrické a elektronické zařízení 
uvedeno na trh, uchovávají kopii 
prohlášení ES o shodě pro potřeby orgánů 
dozoru nad trhem a zaručují, že technická 
dokumentace může být těmto orgánům 
na požádání předložena.

Or. en
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(Nahrazení pozměňovacího návrhu č. 59.)

Odůvodnění

Desetiletá lhůta musí mít jasný začátek.

Pozměňovací návrh 284
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci po dobu deseti let uchovávají 
kopii EC prohlášení o shodě pro potřeby 
orgánů dozoru nad trhem a zaručují, 
že technická dokumentace může být těmto 
orgánům na požádání předložena.

7. Dovozci po dobu deseti let od data, 
kdy bylo elektrické a elektronické zařízení 
uvedeno na trh, uchovávají kopii 
prohlášení ES o shodě pro potřeby orgánů 
dozoru nad trhem a zaručují, že technická 
dokumentace může být těmto orgánům 
na požádání předložena.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění je v souladu s čl. 7 odst. 3 návrhu Komise, s modulem A přílohy II rozhodnutí č. 
768/2008/EC, který se uvádí v čl. 7 odst. 2) návrhu Komise. Pokud se uvádí doba, po kterou je 
nutné uchovávat prohlášení o shodě, rozhodnutí č. 768/2008/ES vždy hovoří o „uvádění na 
trh“, nikdy o „dodání na trh“. Je tomu tak proto, že „uvedení na trh“ znamená „první dodání 
výrobu na trh Společenství“ (srov. čl. R1 odt. 2) rozhodnutí č. 768/2008/ES), a je proto 
jediným stanoveným datem. Na rozdíl od toho může mít výrobek několik „dat dodání“.

Pozměňovací návrh 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci po dobu deseti let uchovávají 
kopii EC prohlášení o shodě pro potřeby 
orgánů dozoru nad trhem a zaručují, 
že technická dokumentace může být těmto 
orgánům na požádání předložena.

7. Dovozci po dobu deseti let od data, 
kdy bylo elektrické a elektronické zařízení 
uvedeno na trh, uchovávají kopii 
prohlášení ES o shodě pro potřeby orgánů 
dozoru nad trhem a zaručují, že technická 
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dokumentace může být těmto orgánům 
na požádání předložena. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je poskytnou větší jistotu. Právní předpisy EU definují „uvedení na trh“ 
a „první dodání na trh Společenství“, jedná se proto o jediné předem stanovené datum.

Pozměňovací návrh 286
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při dodávání EEZ na trh distributoři 
jednají s řádnou péčí, pokud jde o příslušné 
požadavky.

1. Při dodávání elektrických 
a elektronických zařízení na trh 
distributoři jednají s řádnou péčí, pokud 
jde o příslušné požadavky, zejména ověří, 
zda EEZ nese označení CE a zda jsou 
k němu přiloženy doklady v jazyce, 
kterému spotřebitelé a ostatní koncoví 
uživatelé v členském státě, v němž je 
výrobek dodáván na trh, snadno 
rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili 
požadavky stanovené v čl. 7 odst. 6 a 7 
a čl. 9 odst. 3.

Or. en

(Souvisí s vypuštěním čl. odst. 2 první.)

Odůvodnění

Je vhodné odkázat na konkrétní ustanovení týkající se povinnosti distributorů zajistit řádnou 
péči.
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Pozměňovací návrh 287
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Distributoři před dodáním EEZ na trh 
ověří, zda nese označení CE a zda jsou 
k němu přiloženy doklady v jazyce, 
kterému spotřebitelé a ostatní koncoví 
uživatelé v členském státě, v němž je 
výrobek dodáván na trh, snadno rozumějí, 
a zda výrobce a dovozce splnili požadavky 
stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6 a čl. 9 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by znamenalo, že každý distributor by musel otevřít původní obal EEZ před 
jeho dodáním na trh. To by byl přílišný požadavek. Místo toho se navrhuje jasně odkázat na 
tyto povinnosti v souvislosti s povinností distributorů zajistit „řádnou péči“ v čl. 10 odst. 1. 
To zjišťuje, že distributoři odpovídají za to, že na trh dodají pouze výrobky, které splňují tato 
ustanovení, aniž by museli každý výrobek rozbalovat.

Pozměňovací návrh 288
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prohlášení ES o shodě potvrzuje, že bylo 
prokázáno splnění požadavků uvedených 
v článku 4.

1. Prohlášení ES o shodě potvrzuje, že bylo 
prokázáno splnění požadavků uvedených 
v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné prohlásit, že jsou splněny požadavky celé směrnice.
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Pozměňovací návrh 289
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy předpokládají, že elektrická 
a elektronická zařízení opatřená 
označením CE jsou v souladu s touto 
směrnicí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stanovené maximální hodnoty koncentrace (tj. mezní hodnoty v %) v případě směrnice 
o omezení používání některých nebezpečných látek se vztahují na „homogenní materiál“. 
Proto by měly být kontroly dodržování těchto limitních hodnot prováděny také na této úrovni.
Na úrovni hotového výrobku je možné otestovat celý výrobek, není však možné jej rozložit 
na tisíce homogenních materiálů a zkontrolovat každý z nich zvlášť. Podle současné směrnice 
o omezení používání některých nebezpečných látek je nepraktické, aby výrobci hotových 
výrobků prováděli vlastní testování. Výrobci proto kontrolují svůj dodavatelský řetězec a 
k prokázání dodržování limitních hodnot používají dokumentaci.

Pozměňovací návrh 290
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektrických a elektronických 
zařízení, u nichž byly provedeny zkoušky 
a měření podle harmonizovaných norem, 
na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie, se předpokládá, 
že splňují všechny příslušné požadavky 
této směrnice, ke kterým se normy 
vztahují.

V případě materiálů, součástí 
a elektrických a elektronických zařízení, 
které vyhověly zkouškám nebo měřením 
podle harmonizovaných norem, na něž 
byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo které byly 
podle těchto norem hodnoceny, 
se předpokládá, že splňují všechny 
příslušné požadavky této směrnice, 
ke kterým se normy vztahují.
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 16 odst. 1.

Pozměňovací návrh 291
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Čl. 16 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektrických a elektronických 
zařízení, u nichž byly provedeny zkoušky 
a  měření podle harmonizovaných norem, 
na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie, se předpokládá, 
že splňují všechny příslušné požadavky 
této směrnice, ke kterým se normy 
vztahují.

Látky, součásti i části elektrických 
a elektronických zařízení, u nichž byly 
provedeny zkoušky a  měření podle 
harmonizovaných norem, na něž byly 
zveřejněny odkazy v Úředním věstníku 
Evropské unie, se předpokládá, že splňují 
všechny příslušné požadavky této 
směrnice, ke kterým se normy vztahují.

Or. pl

Odůvodnění

Uvedené změny odrážejí myšlenku, že ze součástí, které splňují směrnici o omezení používání 
některých nebezpečných látek, vznikají výrobky splňující tuto směrnici. Pokud se vystavuje 
prohlášení o shodě na konečný výrobek, je nutné najít způsob předávání těchto informací v 
rámci dodavatelského řetězce s cílem snížit náklady společností na to, aby jejich výrobky 
splňovaly požadavky předpisů. Řešením má být prohlášení o použitých materiálech, které by 
výrobci vyplňovali dobrovolně a které by mohlo poskytovat orgánům dozoru dodatečné 
informace. Prohlášení o shodě však nemůže být považováno za náhradu zpráv o provedení 
testů a měření.

Pozměňovací návrh 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektrických a elektronických V případě materiálů, součástí 
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zařízení, u nichž byly provedeny zkoušky 
a měření podle harmonizovaných norem, 
na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie, se předpokládá, 
že splňují všechny příslušné požadavky 
této směrnice, ke kterým se normy 
vztahují.

nebo elektrických a elektronických 
zařízení, které vyhověly zkouškám nebo 
měřením podle harmonizovaných norem, 
na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo které byly 
podle těchto norem hodnoceny, 
se předpokládá, že splňují všechny 
příslušné požadavky této směrnice, 
ke kterým se normy vztahují.

Or. en

Odůvodnění

Hotové výrobky nelze s ohledem na dodržování ustanovení této směrnice „zkoušet“, lze je 
pouze „hodnotit“ na základě určitých norem shody. 

Pozměňovací návrh 293
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektrických a elektronických 
zařízení, u nichž byly provedeny zkoušky 
a měření podle harmonizovaných norem, 
na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie, se předpokládá, 
že splňují všechny příslušné požadavky 
této směrnice, ke kterým se normy 
vztahují.

V případě elektrických a elektronických 
zařízení, která jsou v souladu 
s harmonizovanými normami či jejich 
částmi, na něž byly zveřejněny odkazy 
v Úředním věstníku Evropské unie, 
se předpokládá, že splňují všechny 
příslušné požadavky této směrnice, 
ke kterým se normy vztahují.

Or. en

Odůvodnění

Jde o přepracování znění v souladu s čl. R8 rozhodnutí č. 768/2008 za účelem vytvoření 
rovných podmínek pro všechny hospodářské subjekty v souladu s požadavky na označení CE.
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Pozměňovací návrh 294
Jill Evans

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Formální námitka proti harmonizovaným 

normám
Použije se článek R8 rozhodnutí 
č. 738/2008/ES o společném rámci 
pro uvádění výrobků na trh.

Or. en

(Nahrazení pozměňovacího návrhu č. 66 ze strany zpravodajky. Spojitost s zrušením postupu 
projednávání ve výborech na základě Smlouvy o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Členský stát či Komise by měly mít možnost formálně protestovat proti harmonizované normě. 
Pozměňovací návrh č. 66 byl přesnou kopií čl. R9 nového legislativního rámce, který 
obsahuje ustanovení o projednávání ve výborech. V důsledku nové smlouvy se postupy 
projednávání ve výborech už na nové legislativní akty neuplatňují. Přepracování směrnice 
o omezení používání některých nebezpečných látek však může přizpůsobit ustanovením nové 
smlouvy pouze tuto směrnici. K zavedení možnosti formálně protestovat proti harmonizované 
normě, aniž by bylo dotčeno budoucí přizpůsobení nového legislativního rámce, je zapotřebí 
pouze odkaz na příslušný článek.

Pozměňovací návrh 295
Jill Evans

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výbor Výkon přenesení pravomoci
1. Komisi je nápomocen výbor zřízený 
článkem 18 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 
5. dubna 2006 o odpadech.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 5 a 6 
se Komisi svěřuje na dobu neurčitou.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
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použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci jsou svěřeny Komisi 
s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 18a a 18b.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s nahrazením bývalého „regulativního postupu 
s kontrolou“ novým postupem pro akty v přenesené působnosti podle článku 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

V souvislosti s touto směrnicí se zdá vhodné přenést na Komisi pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci na dobu neurčitou.

Pozměňovací návrh 296
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zajistí, aby při provádění své 
činnosti dbala na vyváženou účast 
zástupců členských států a všech 
dotyčných zúčastněných stran, 
příslušného odvětví, včetně MSP 
a řemeslné výroby, skupin na ochranu 
životního prostředí a spotřebitelských 
organizací. Tyto strany se budou setkávat 
v rámci konzultačního fóra. Jednací řád 
fóra stanoví Komise.

Or. en

Odůvodnění

K omezení právní nejistoty a hospodářského rizika by měly být výjimky proveditelné, jasné 
a transparentní. Konzultace se zúčastněnými stranami by se měla zlepšit na základě stanovení 
jasnějšího jednacího řádu. Proto je nutné vytvořit podobné konzultační fórum jako v případě 
směrnice 2009/125/ES o ekodesignu, aby byl v procesu uplatňování této směrnice zajištěn 
trvalý, uspořádaný mechanismus konzultací se zúčastněnými stranami.



AM\809039CS.doc 81/112 PE439.897v01-00

CS

Pozměňovací návrh 297
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Komise zajistí, aby při provádění své 
činnosti dbala na vyváženou účast 
zástupců členských států a všech 
dotyčných zúčastněných stran, 
příslušného odvětví, včetně MSP 
a řemeslné výroby, skupin na ochranu 
životního prostředí a spotřebitelských 
organizací. Tyto strany se budou setkávat 
v rámci konzultačního fóra. Jednací řád 
fóra stanoví Komise.

Or. en

Odůvodnění

K omezení právní nejistoty a hospodářského rizika by měly být výjimky proveditelné, jasné 
a transparentní. Konzultace se zúčastněnými stranami by se měla zlepšit na základě stanovení 
jasnějšího jednacího řádu. Proto je nutné vytvořit podobné konzultační fórum jako v případě 
směrnice 2009/125/ES o ekodesignu, aby byl v procesu uplatňování této směrnice zajištěn 
trvalý, uspořádaný mechanismus konzultací se zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 298
Jill Evans

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Zrušení přenesení pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 18 
kdykoli zrušit.
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2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě 
před přijetím konečného rozhodnutí 
druhý orgán a Komisi a uvede přenesené 
pravomoci, jež by se mohly stát 
předmětem zrušení, a důvody tohoto 
zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí stanovených v tomto 
rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě, nebo k pozdějšímu datu, které 
v něm je stanoveno. Nedotýká se platnosti 
již platných aktů v přenesené pravomoci. 
Rozhodnutí je zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s nahrazením bývalého „regulativního postupu 
s kontrolou“ novým postupem pro akty v přenesené působnosti podle článku 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Do směrnice by se měla začlenit možnost zrušit přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh 299
Jill Evans

Návrh směrnice
Článek 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18b
Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
vznést námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci do 2 měsíců od data oznámení. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlužuje o dva 
měsíce. 
2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
námitky proti aktu v přenesené pravomoci 
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nevysloví, zveřejní se akt v přenesené 
pravomoci v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstupuje v platnost dnem, který je 
v něm stanoven.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vznesou námitky. 
Orgán, který vznese námitku proti aktu 
v přenesené pravomoci, ji odůvodní.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s nahrazením bývalého „regulativního postupu 
s kontrolou“ novým postupem pro akty v přenesené působnosti podle článku 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Pro vznesení námitky proti aktům v přenesení pravomoci by měl platit postup 2+2 měsíce. To 
by mělo umožnit, aby nekontroverzní případy mohly vstoupit v platnost poměrně rychle, 
zatímco by byl poskytnut dostatek času na vyřešení kontroverznějších případů.

Pozměňovací návrh 300
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA I se vypouští

Or. pl

Odůvodnění

V souvislosti s otevřenou působností směrnice není příloha zapotřebí.
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Pozměňovací návrh 301
Jill Evans

Návrh směrnice
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kategorie elektrických a elektronických 
zařízení spadajících do oblasti působnosti 
této směrnice

Kategorie elektrických a elektronických 
zařízení spadajících do oblasti působnosti 
této směrnice

1. Velké spotřebiče pro domácnost 1. Velké spotřebiče 
2. Malé spotřebiče pro domácnost 2. Malé spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií 
a telekomunikační zařízení

3. Zařízení informačních technologií 
a telekomunikační zařízení

4. Spotřební elektronika 4. Spotřební elektronika
5. Osvětlovací zařízení 5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje 
(s výjimkou velkých stacionárních 
průmyslových nástrojů)

6. Elektrické a elektronické nástroje

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sport
8. Zdravotnické prostředky 8. Zdravotnické prostředky
9. Monitorovací a kontrolní přístroje 
včetně průmyslových monitorovacích 
a kontrolních přístrojů

9. Monitorovací a kontrolní přístroje 
včetně průmyslových monitorovacích 
a kontrolních přístrojů

10. Automaty 10. Automaty
11. Jiná elektrická a elektronická zařízení, 
která nespadají do žádné z výše uvedených 
kategorií

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh zpravodajky č. 68.)

Odůvodnění

Slovní spojení „pro domácnost“ vedlo k nejasnostem a mělo by být vypuštěno. Je těžko 
pochopitelné, proč by velké průmyslové nástroje měly být vyloučeny z působnosti směrnice 
vzhledem k tomu, že průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje do ní zahrnuty jsou. 
S ohledem na odlišný rozsah výjimek a příslušné lhůty, které platí pro jednotlivé kategorie 
EEZ, by měl seznam kategorií EEZ zůstat zachován, měla by však být doplněna kategorie, 
která by zahrnula všechna EEZ nespadající do žádné ze stávajících kategorií. To by 
zajistilo otevřenou oblast působnosti a zároveň umožnilo rozlišovat mezi různými 
kategoriemi.
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Pozměňovací návrh 302
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Příloha – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Monitorovací a kontrolní přístroje 
včetně průmyslových monitorovacích 
a kontrolních přístrojů

9. Monitorovací a kontrolní přístroje

Or. en

Odůvodnění

(Viz přílohu II, bod 9). Použití stejných názvů položek zabrání nejasnostem.

Pozměňovací návrh 303
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA II se vypouští

Or. pl

Odůvodnění

V souvislosti s otevřenou působností směrnice není příloha zapotřebí.

Pozměňovací návrh 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazný seznam výrobků, které spadají 
do kategorií uvedených v příloze I:

Závazný seznam výrobků, které spadají 
do kategorií uvedených v příloze I:

1. Velké spotřebiče pro domácnost 1. Velké spotřebiče pro domácnost 
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zahrnující zahrnující
pračky pračky
sušičky sušičky
myčky nádobí myčky nádobí
velká zařízení používaná pro chlazení,
uchování a skladování potravin, např.: 

velká zařízení používaná pro chlazení, 
uchování a skladování potravin, např.: 

velká chladicí zařízení, chladničky, 
mrazničky

velká chladicí zařízení, chladničky, 
mrazničky

velká zařízení pro domácnost používaná 
k vaření a jinému zpracování potravin, 
např.:

velká zařízení pro domácnost používaná 
k vaření a jinému zpracování potravin, 
např.:

vařiče a pece, elektrické sporáky, 
elektrické varné desky,

vařiče a pece, elektrické sporáky, 
elektrické varné desky,

mikrovlnné trouby mikrovlnné trouby
velká zařízení pro vytápění místností, lůžek 
a sedacího nábytku, např.:

velká zařízení pro vytápění místností, lůžek 
a sedacího nábytku, např.:

elektrické přístroje pro vytápění, elektrické 
radiátory

elektrické přístroje pro vytápění, elektrické 
radiátory, včetně samostatných jednotek 
tepelných čerpadel s výkonem do 12 kW 
pro použití v interiéru i exteriéru

ventilační, odsávací a klimatizační 
zařízení, např.:

ventilační, odsávací a klimatizační 
zařízení, např.:

elektrické ventilátory elektrické ventilátory
klimatizační zařízení klimatizační zařízení, včetně samostatných 

jednotek klimatizačních zařízení 
s výkonem do 12 kW pro použití 
v interiéru i exteriéru

Or. en

Odůvodnění

Pokud nevznikne dohoda o rozšíření oblasti působnosti tohoto předpisu na veškeré elektrické 
a elektronické přístroje, měla by být do seznamu zahrnuta i klimatizační zařízení a tepelná 
čerpadla.

Pozměňovací návrh 305
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Monitorovací a kontrolní přístroje Monitorovací a kontrolní přístroje 
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zahrnující zahrnující 
detektory kouře detektory kouře
regulační ventily topení regulační ventily topení
termostaty termostaty
přístroje pro měření, vážení nebo 
seřizování pro domácnosti nebo užívané 
jako laboratorní zařízení

přístroje pro měření, vážení nebo 
seřizování pro domácí použití

průmyslové monitorovací a kontrolní 
přístroje

průmyslové monitorovací a kontrolní 
přístroje

Or. en

Odůvodnění

Definice „průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů“ v čl. 3 písm. p) a dále 
uvedená položka v kategorii 9 přílohy II se překrývají: „Měřicí ... zařízení“. Obě tyto položky 
se mohou vztahovat na laboratorní zařízení používané profesionály, liší se však harmonogram 
jejich uplatnění.

Pozměňovací návrh 306
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha III se vypouští

Or. pl

Odůvodnění

Tato příloha není zapotřebí. Pravidla pro definování nových látek či pro to, aby se na jejich 
povolení vztahovala omezení uvedená ve směrnici, jsou součástí pozměňovacích návrhů k 
čl. 4 odst. 7.
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Pozměňovací návrh 307
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha III se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vypouští přílohu III, jelikož neexistuje jasná metodika pro výběr 
uvedených látek. Tato příloha by kromě toho byla celkově mylně interpretována a tím, že je 
v ní uveden další seznam látek, které je nutné přehodnotit, které však ještě nebyly zakázány, 
by vedla k nejasnostem.

Pozměňovací návrh 308
Sergio Berlato

Návrh směrnice
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha III se vypouští

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vypouští přílohu III, neboť neexistuje jasná metodologie pro výběr 
vyjmenovaných látek. Navíc by tato příloha mohla být nesprávně interpretována. Tím, že 
poskytuje další seznam chemických látek, jež by měl být přezkoumán, ale nebyl ještě zakázán, 
by vedla k dalším nedorozuměním.
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Pozměňovací návrh 309
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Látky uvedené v čl. 4 odst. 7 Látky uvedené v čl. 4 odst. 7
1. hexabromcyklododekan (HBCDD) 1. sloučeniny arzenu
2. bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) 2. berylium a jeho sloučeniny
3. benzylbutylftalát (BBP) 3. oxid antimonitý
4. dibutylftalát (DBP) 4. oxid niklitý

5. bisfenol A
6. organické sloučeniny bromu jiné než 
bromované retardéry hoření
7. organické sloučeniny chloru jiné než 
chlorované retardéry hoření nebo 
změkčovadla

8. nanomateriály
9. ionty stříbra používané v biocidech
10. látky, které vzbuzují velké obavy 
a které se nacházejí na seznamu 
kandidátských látek uvedeném v čl. 59 
odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006) 

Or. sv

Odůvodnění

Seznam, který se tímto způsobem neustále aktualizuje, může mít pozitivní vliv na nahrazení 
těchto látek.

Pozměňovací návrh 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Látky uvedené v čl. 4 odst. 7 Látky uvedené v článku 6a
1. hexabromcyklododekan (HBCDD) 1. polyvinylchlorid (PVC)
2. bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) 2. nanomateriály, zejména nanotrubice, 
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které mají vlastnosti podobné azbestu, 
a nanostříbro

3. benzylbutylftalát (BBP)
4. dibutylftalát (DBP)

Or. en

Odůvodnění

Předtím, než se rozhodne o jejich zákazu, nebo požadavcích na označování, je tyto látky nutné 
dále prozkoumat.

Pozměňovací návrh 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. hexabromcyklododekan (HBCDD) 1. dinitrotoluen
2. bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) 2. diamino-difenylmetan (MDA)
3. benzylbutylftalát (BBP) 3. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene 

(musk xylene) 
4. dibutylftalát (DBP) 4. chlorované alkany (chlorované 

parafiny s krátkým řetězcem)
5. hliníko-silikátová žáruvzdorná 
keramická vlákna
6. anthracen
7. anthracenový olej
8. anthracenový olej, anthracenová 
pasta
9. anthracenový olej, anthracenová 
pasta, frakce anthracenového oleje
10. anthracenový olej, anthracenová 
pasta, lehká
11. anthracenový olej s nízkým 
obsahem anthracenu
12. benzylbutylftalát (BBP)
13. bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)
14. tributyloxid (TBTO)
15. chlorid kobaltnatý
16. oxid arseničný
17. oxid arsenitý
18. dibutylftalát (DBP)
19. diizobutylftalát
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20. hexabromocyklododekan 
(HBCDD) a všechny identifikované 
hlavní diastereoizomery
21. chroman olovnatý
22. červeň na bázi chroman-
molybdenan-síranu olovnatého
23. hydrogenarseničnan olovnatý
24. žluť na bázi sulfochromátu 
olovnatého 
25. kamenouhelná smola, dehet, 
vysokoteplotní
26. dichroman sodný
27. triethylarsenát
28. tris(2-chloroethyl)fosfát
29. hliníko-silikátová žáruvzdorná 
keramická vlákna s obsahem zirkonu
30. bisfenol A.

Or. en

Odůvodnění

Komise správně uvádí další seznam chemických látek k přehodnocení, které zatím nejsou 
zakázány, které však představují z hlediska životního prostředí a lidského zdraví značné 
riziko. Kromě toho je nutné zajistit bezpečný a promyšlený právní rámec. Proto je 
po stanovení požadavků na povolování určitých látek, které jsou uvedeny v čl. 58 odst. 2 
nařízení REACH (ES) nutné uvést jasnou souvislost se seznamem látek, které vzbuzují značné 
obavy a jsou kandidáty na zařazení na seznam zakázaných látek. Do tohoto seznamu by měl 
být zařazen také bisfenol A, protože jeho negativní účinky na lidské zdraví a životní prostředí 
už v malých dávkách prokázalo minimálně 109 zveřejněných studií. 

Pozměňovací návrh 312
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Příloha III a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIIa
Přístroje, vybavení a náhradní díly, které 
jsou vyjmuty z působnosti směrnice
1. Vybavení spojené s ochranou 
základních zájmů v oblasti bezpečnosti 
členských států, včetně zbraní, munice a 
vojenského materiálu, které jsou určeny 
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výhradně k vojenským cílům. 
2. Přístroje, které nemají být uvedeny
na trh jako funkční nebo obchodní 
jednotka. 
3. Náhradní díly k opravě či opětovnému 
užívání elektrických a elektronických 
přístrojů uvedených na trh před 
1. červencem 2006.
4. Náhradní díly k opravě či opětovnému 
užívání zdravotnických zařízení 
uvedených na trh před 1. lednem 2014.
5. Náhradní díly k opravě či opětovnému 
užívání zdravotnických zařízení 
pro použití in vitro uvedených na trh před 
1. lednem 2016.
6. Náhradní díly k opravě či opětovnému 
užívání monitorovacích a kontrolních 
přístrojů uvedených na trh před 1. lednem 
2014.
7. Náhradní díly k opravě či opětovnému 
užívání průmyslových monitorovacích 
a kontrolních přístrojů uvedených na trh 
před 1. lednem 2017.
8. Náhradní díly k opravě či opětovnému 
užívání elektrických a elektronických 
přístrojů, pro něž platí výjimka a které 
byly uvedeny na trh před datem ukončení
platnosti této výjimky.
9. Aktivní lékařské přístroje určené 
k implantaci.
10. Nejrůznější druhy zařízení, nářadí 
a přístrojů, které jsou smontovány, 
nainstalovány či určeny k práci 
na specifickém místě k průmyslovému 
použití.
11. Spotřební materiál pro zařízení, která 
nesplňují definici elektrických 
a elektronických přístrojů.
12. Látky, k jejichž uvolnění má docházet 
za běžných či předvídatelných podmínek 
používání elektrických a elektronických 
přístrojů.
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Or. pl

Odůvodnění

Tato příloha soustřeďuje na jenom místě všechny možné výjimky z oblasti působnosti této 
směrnice. Příloha bude podléhat přezkoumání v rámci postupu spolurozhodování. Tento 
návrh přidává k původnímu návrhu Komise v bodě 10 definici stacionárních zařízení 
smontovaných na stálo a v bodě 12, v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení REACH, 
vylučuje látky úmyslně uvolňované z elektrických a elektronických zařízení (např.: tonery a 
inkousty). V bodě 11 je vyloučen spotřební materiál, který sám není elektrickým či 
elektronickým přístrojem ve smyslu definice v článku 3a návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 313
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázané látky uvedené v čl. 4 odst. 7 
a maximální hodnoty hmotnostní 
koncentrace tolerované v homogenních 
materiálech

Zakázané látky uvedené v čl. 4 odst. 7 
a maximální hodnoty hmotnostní 
koncentrace tolerované v homogenních 
materiálech

Část A
Olovo (0,1 %) Olovo (0,1 %)
Rtuť (0,1 %) Rtuť (0,1 %)
Kadmium (0,01 %) Kadmium (0,01 %)
Šestimocný chrom (0,1 %) Šestimocný chrom (0,1 %)
Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %) Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)
Polybromované difenylethery (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromované difenylethery (PBDE) 
(0,1 %)
Část B
Sloučeniny arzenu (0,1 %)
Berylium a jeho sloučeniny (0,1 %)
Oxid antimoničitý (0,1 %)
Bisfenol A (0,1 %)
Organické sloučeniny bromu jiné než 
bromované retardéry hoření (0,1 %)
Organické sloučeniny chloru jiné než 
chlorované retardéry hoření nebo 
změkčovadla (0,1 %)
Uhličité nanotrubice podobné azbestu 
(mez prokazatelnosti)

Polyvinylchlorid (PVC) (0,1 %)
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Chlorovaná změkčovadla (0,1 %)
Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) (0,1 %)
Benzylbutylftalát (BBP) (0,1 %)
Dibutylftalát (DBP) (0,1 %)
Nanostříbro (mez prokazatelnosti)

Or. de

Odůvodnění

Látky přidané do návrhu Komise představují pro člověka a životní prostředí ve fázi výroby 
anebo využití vysoké nebezpečí.

Pozměňovací návrh 314
Jill Evans

Návrh směrnice
Příloha IV 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázané látky uvedené v čl. 4 odst. 7 
a maximální hodnoty hmotnostní 
koncentrace tolerované v homogenních 
materiálech

Zakázané látky uvedené v čl. 4 odst. 7 
a maximální hodnoty hmotnostní 
koncentrace tolerované v homogenních 
materiálech

Část B
Olovo (0,1 %) Olovo (0,1 %)

Rtuť (0,1 %) Rtuť (0,1 %)

Kadmium (0,01 %) Kadmium (0,01 %)

Šestimocný chrom (0,1 %) Šestimocný chrom (0,1 %) 

Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %) Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)

Polybromované difenylethery (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromované difenylethery (PBDE) 
(0,1 %)

Část A
Bromované retardéry hoření (0,1 %)
Chlorované retardéry hoření (0,1 %)
Polyvinylchlorid (PVC) (0,1 %)
Chlorovaná změkčovadla (0,1 %)
Ftaláty splňující jako látky karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
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kritéria zařazení do kategorie 1A, nebo 1B 
v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.

Or. en

Odůvodnění

Studie Evropské komise k přepracování směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek doporučila, aby se postupně přestaly používat organické sloučeniny 
bromu a chloru a PVC, a to kvůli problémům, které způsobují při nakládání s odpady. 
Odvětví elektroniky dosahuje dobrých výsledků v rámci své celosvětové iniciativy spočívající 
v přechodu na výrobky s nízkým obsahem halogenů (definované jako bromované/chlorované 
retardéry hoření a PVC s hodnotami pod 900ppm). Podobný krok již učinili i někteří výrobci 
„bílého zboží“. Tyto dobrovolné kroky by měli podpořit zákonodárci jasnými požadavky, aby
byly vytvořeny rovné podmínky a byla zajištěna jistota na trhu.

Pozměňovací návrh 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Příloha IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázané látky uvedené v čl. 4 odst. 7 
a maximální hodnoty hmotnostní 
koncentrace tolerované v homogenních 
materiálech

Zakázané látky uvedené v čl. 4 odst. 7 
a maximální hodnoty hmotnostní 
koncentrace tolerované v homogenních 
materiálech

Část B
Olovo (0,1 %) Olovo (0,1 %)
Rtuť (0,1 %) Rtuť (0,1 %)

Kadmium (0,01 %) Kadmium (0,01 %)
Šestimocný chrom (0,1 %) Šestimocný chrom (0,1 %)

Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %) Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)
Polybromované difenylethery (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromované difenylethery (PBDE) 
(0,1 %)

Část A
Chlorované parafiny se středně dlouhým 
řetězcem (MCCP)

Or. en
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Odůvodnění

Kromě látek uvedených dříve (jako např. ve zprávě Jill Evansové) několik studií doporučilo 
omezit používání chlorovaných parafinů se středně dlouhým řetězcem (MCCP) na základě 
jejich začlenění do přílohy IV směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek 
(Německý Úřad pro životní prostředí, studie ERA). MCCP se používají jako změkčovadla 
a zpomalovače hoření a mají perzistentní, bioakumulativní a toxické vlastnosti. Tyto 
vlastnosti byly dostatečně zdokumentovány, jak je uvedeno i ve studii Öko-Institutu (2008), viz 
poznámku pod čarou č. 5.

Pozměňovací návrh 316
Jill Evans

Návrh směrnice
Příloha IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázané látky uvedené v čl. 4 odst. 7 
a maximální hodnoty hmotnostní 
koncentrace tolerované v homogenních 
materiálech

Zakázané látky uvedené v čl. 4 odst. 7 
a maximální hodnoty hmotnostní 
koncentrace tolerované v homogenních 
materiálech

Olovo (0,1 %) Olovo (0,1 %)

Rtuť (0,1 %) Rtuť (0,1 %)
Kadmium (0,01 %) Kadmium (0,01 %)

Šestimocný chrom (0,1 %) Šestimocný chrom (0,1 %)
Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %) Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)

Polybromované difenylethery (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromované difenylethery (PBDE) 
(0,1 %)

Nanostříbro (mez prokazatelnosti)

Dlouhé vícestěnné uhlíkové nanotrubice 
(mez prokazatelnosti)

Or. en

Odůvodnění

Nanostříbro se v EEZ již používá jako antimikrobiální látka, např. jako materiál k potahování 
povrchů v mobilních telefonech, a je dokonce uvolňováno v pračkách. Kromě toho, že je toto 
použití zbytečné, ohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Uhlíkové nanotrubice se v EEZ 
mohou používat, nicméně bylo prokázáno, že mají vlastnosti podobné azbestu. Renomované 
orgány, jako je britská Královská komise pro otázky znečišťování životního prostředí a britský 
Úřad pro zdraví a bezpečnost nebo německý Úřad pro životní prostředí, vyjádřily obavy 
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ohledně těchto nanomateriálů a dokonce vydaly doporučení proti jejich používání.

Pozměňovací návrh 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha IV a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(Příloha IVa)
1. Nanostříbro
2. Uhlíkové nanotrubice, které mají 
vlastnosti podobné azbestu
3. Kovové berylium
4. Oxid berylnatý (BeO)

Or. en

Odůvodnění

Öko-Institut doporučil označování některých látek (položka 3 a 4). V případě položky 1 a 2 
existují vědecké důkazy, že expozice dlouhým vícestěnným uhlíkovým nanotrubicím může vést 
ke vzniku podobné nemoci, jakou způsobuje azbest, a že uvolňování částeček nanostříbra 
může negativně ovlivnit lidské zdraví a životní prostředí. Přestože je zapotřebí další výzkum 
v této oblasti, označování těchto látek by bylo prvním krokem, které by podpořilo opatrné 
zacházení s nimi. Je nutné zajistit optimální propojení se směrnicí o ekodesignu. (Souvislost 
s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 1 odrážka 3a nová a s pozměňovacím návrhem k čl. 4 
odst. 1 písm. b) nové.)

Pozměňovací návrh 318
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Příloha VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VI se vypouští

Or. pl
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Odůvodnění

Tato příloha byla včleněna do přílohy V, která pokračuje v původním číslování jednotlivých 
bodů. Komise musí před vstupem směrnice v platnost tuto přílohu v souladu s pozměňovacím 
návrhem k čl. 5 odst. 4 písm. a) zaktualizovat a přizpůsobit ji vědeckotechnickému pokroku. 
Stávající příloha VI se opírá o zprávu ERA, která se zakládá na stavu vědy v roce 2005.

Pozměňovací návrh 319
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha VI – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení používající nebo zjišťující 
ionizující záření

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

ERA ve své studii, kterou si vyžádala Komise (2006-0383), dospěla k závěru, že je možné 
začlenit zdravotnické prostředky do této směrnice, výrobci by však požadovali určité výjimky. 
ERA také doporučila, že dočasnou výjimku pro olovo v pájkách je potřeba znovu posoudit 
spíše v době, kdy se bude novelizovat směrnice o omezení používání některých nebezpečných 
látek. V době, kdy se vypracovávala nová zpráva ERA (2009-0394), výrobci některých 
složitých lékařských přístrojů zjistili, že bez olova ještě není možné zajistit dlouhodobou 
spolehlivost těchto přístrojů. V průběhu přepracování směrnice je potřeba vzít tyto 
skutečnosti v úvahu. 

Pozměňovací návrh 320
Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha VI – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení používající nebo zjišťující 
ionizující záření

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Jelikož do rozsahu směrnice jsou zahrnuty kategorie 8 (zdravotnické prostředky) a 9 
(monitorovací a kontrolní přístroje) uvedené v příloze I, je nezbytné vyjmout zde uvedené 
přístroje zejména vzhledem k jejich specifickému použití při lékařských zákrocích a 
k dlouhému cyklu výroby monitorovacích a kontrolních přístrojů.

Pozměňovací návrh 321
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Olovo ve stínění ionizujícího záření 5. Olovo ve stínění ionizujícího záření, 
kolimátory a zařízení omezující rozptyl 
a mřížky ke stínění ionizujícího záření

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část.

Pozměňovací návrh 322
Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Olovo ve stínění ionizujícího záření 5. Olovo ve stínění ionizujícího záření, 
kolimátory a zařízení omezující rozptyl 
a mřížky ke stínění ionizujícího záření

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část.
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Pozměňovací návrh 323
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Olovo ve zkušebních rentgenových
testovacích předmětech

6. Olovo ve zkušebních testovacích 
předmětech pro ionizující záření 
a rentgenové značkovače

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část.

Pozměňovací návrh 324
Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Olovo ve zkušebních rentgenových
testovacích předmětech

6. Olovo ve zkušebních testovacích 
předmětech pro ionizující záření 
a rentgenové značkovače

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část.
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Pozměňovací návrh 325
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Zdroj radioaktivních izotopů kadmia 
pro přenosné rentgenové fluorescenční 
spektrometry
Senzory, detektory a elektrody (plus 
položka 1)

8. Zdroj radioaktivních izotopů kadmia 
pro přenosné rentgenové fluorescenční 
spektrometry 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část. 

Pozměňovací návrh 326
Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Zdroj radioaktivních izotopů kadmia 
pro přenosné rentgenové fluorescenční 
spektrometry
Senzory, detektory a elektrody (plus 
položka 1)

8. Zdroj radioaktivních izotopů kadmia 
pro přenosné rentgenové fluorescenční 
spektrometry 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část.
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Pozměňovací návrh 327
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Olovo a kadmium v atomických 
adsorpčních spektrálních výbojkách

10. Olovo a kadmium v atomických 
absorpčních spektrálních výbojkách

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část. 

Pozměňovací návrh 328
Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha VI – podtitul

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část.

Pozměňovací návrh 329
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha VI - podtitul

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část. 

Pozměňovací návrh 330
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Olovo ve slitinách jako supravodič 
a tepelný vodič v přístrojích magnetické 
rezonance

11. Olovo ve slitinách jako supravodič 
a tepelný vodič v přístrojích magnetické 
rezonance a magnetoencefalografických 
přístrojích

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část. 

Pozměňovací návrh 331
Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Olovo ve slitinách jako supravodič 
a tepelný vodič v přístrojích magnetické 
rezonance

11. Olovo ve slitinách jako supravodič 
a tepelný vodič v přístrojích magnetické 
rezonance a magnetoencefalografických 
přístrojích

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část.
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Pozměňovací návrh 332
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. Olovo v pájkách v přenosných 
pohotovostních defibrilátorech

17. Olovo v pájkách 

- v přenosných defibrilátorech II. třídy
- v přístrojích II. třídy, které nosí pacienti, 
a v přenosných lékařských sonografech 
a přenosných zařízeních pro sledování 
pacientů

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část.

Pozměňovací návrh 333
Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. Olovo v pájkách v přenosných 
pohotovostních defibrilátorech

17. Olovo v pájkách 

- v přenosných defibrilátorech II. třídy
- v přístrojích II. třídy, které nosí pacienti, 
a v přenosných lékařských sonografech 
a přenosných zařízeních pro sledování 
pacientů

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část.
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Pozměňovací návrh 334
Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 20 a – 20 w (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. Olovo v pájkách a olovo používané 
v zakončeních komponent a v koncovkách 
konektorů u přístrojů magnetické 
rezonance a magnetoencefalografických 
přístrojů, které fungují při teplotách 
nižších než –50°C 
20b. Olovo v potažení koncovek 
nemagnetických součástí používaných 
při zobrazování magnetickou rezonancí 
a magnetoencefalografii a pájky 
používané k pájení těchto nemagnetických 
součástí
20c. Olovo v pájkách a v potažení 
koncovek součástí používaných 
při kompletování plošných spojů 
zdravotnických zařízení, která obsahují 
BGA, CSP, QFN, a podobných přístrojů 
a zdravotnických zařízení používaných 
k zobrazování, včetně CT, PET, SPECT, 
MEG, MR a molekulárního zobrazování 
a zdravotnických zařízení používaných 
k radiační terapii a v nukleární medicíně
20d. Olovo v pájkách používané k montáži 
plošných spojů používaných k montáži 
soustav polovodičových digitálních 
detektorů, např. sloučenin teluridu 
kadmia a teluridu zinku a mikroprocesorů 
PGA (pin-grid array) v digitálních 
rentgenových detektorech.
20e. Olovo a šestimocný chrom 
v součástech určených výslovně 
pro průmyslová odvětví, na něž 
se nevytahuje směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek, 
které se používají jako součásti 
zdravotnických zařízení
20f. Olovo jako suché mazivo 
v sloučeninách mědi a hliníku pro místa 
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vystavená ionizujícímu záření
20g. Olovo ve vakuových uzávěrech 
zesilovačů obrazu
20h. Šestimocný chrom v in-situ 
alkalických dávkovačích
20i. Kadmium ve výstupních fosforech 
zesilovačů obrazu
20j. Značkovač na bázi octanu olovnatého 
k použití v stereotaktickém hlavovém 
rámu, který se používá při vyšetření CT 
a MR
20k. Olovo a šestimocný chrom 
v součástech z použitých rentgenových 
trubic, které byly uvedeny na trh EU 
před 1. lednem 2014 a opakovaně použity 
v nových rentgenových trubicích mezi 
1. lednem a 2014 a 31. prosincem 2019
20l. Rtuť v trubicových zářivkách 
pro zvláštní účely
20m. Olovo ve skle obrazovek, 
elektronických součástech a zářivkách
20n. Olovo jako prvek slitin s ocelí 
obsahujících až 0,35 % hmot. olova, slitin 
s hliníkem obsahujících až 0,4 % hmot. 
olova a slitin s mědí obsahujících až 4 % 
hmot. olova
20o.
- Olovo v pájkách s vysokým bodem 

tavení (tj. slitiny olova obsahující 85 % 
hmotnostních olova nebo více),
- Olovo v pájkách pro počítačové servery, 
paměti počítačů a systémy pro počítačové 
ukládání dat, zařízení síťové 
infrastruktury pro přepínání, signalizaci, 
přenos a správu sítě pro telekomunikace
- Olovo v keramických elektronických 

dílech (např. v piezoelektrických 
přístrojích) 
20p. Kadmium a jeho sloučeniny 
používané v elektrických kontaktech 
a při pokovování kadmiem kromě použití 
zakázaného podle směrnice 91/338/EHS, 
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kterou se mění směrnice 76/769/EHS
20q. Olovo používané ve vyhovujících 
systémech kolíkových konektorů 
20r. Olovo a kadmium v optickém 
a filtračním skle 
20s. Olovo v pájkách obsahující více než 
dva prvky pro spojení mezi kolíky a sadou 
mikroprocesorů o obsahu olova vyšším 
než 80 % a nižším než 85 % hmotnostních
20t. Olovo v pájkách pro sestavení 
stabilního elektrického spojení mezi 
polovodičovým tvarovacím nástrojem 
a nosičem v sadách integrovaných obvodů 
využívajících technologii „Flip Chip“
20u. Olovo v koncovkách součástek 
s malou roztečí, jiných než konektorů 
s roztečí 0,65 mm nebo menší, s olověnými 
NiFe rámečky a olovo v ukončeních 
součástek s malou roztečí, jiných než 
konektorů s roztečí 0,65 mm nebo menší, 
s PbCu rámečky 
20v. Olovo v letovacích pájkách pro pájení 
otvorem v diskoidních a plochých 
vícevrstvově uspořádaných keramických 
kondenzátorech
20w. Oxid olovnatý v těsnicí fritě 
používané ve výrobě okenních montážních 
celků pro argonové a kryptonové laserové 
trubice

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část.
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Pozměňovací návrh 335
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 20 a – 20 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. Olovo v pájkách a olovo používané 
v zakončeních komponent  a 
v koncovkách konektorů u přístrojů 
magnetické rezonance 
a magnetoencefalografických přístrojů, 
které fungují při teplotách pod 50°C 
22b. Olovo k potahové vrstvě koncovek 
nemagnatických součástek používaných 
při vyšetření MR a 
při magnetoencefalografii a v pájkách 
používaných k pájení těchto 
nemagnetických součástí
20c. Olovo v pájkách používaných 
k montáži plošných spojů používaných 
k montáži soustav polovodičových 
digitálních detektorů, např. sloučenin 
teluridu kadmia a teluridu zinku 
a mikroprocesorů PGA (pin-grid array) 
v digitálních rentgenových detektorech
20d. Olovo a šestimocný chrom 
v součástech určených výslovně 
pro průmyslová odvětví, na něž 
se nevztahuje směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek,
které se používají jako součásti 
zdravotnických zařízení
20e. Olovo jako suché mazivo 
v sloučeninách mědi a hliníku pro místa 
vystavená ionizujícímu záření
20f. Olovo ve vakuových uzávěrech 
zesilovačů obrazu
20g. Šestimocný chrom v in-situ 
alkalických dávkovačích
20h. Kadmium ve výstupních fosforech 
zesilovačů obrazu
20i. Značkovač na bázi octanu olovnatého 
k použití v stereotaktickém hlavovém 
rámu, který se používá při vyšetření CT 
a MR
20j. Olovo a šestimocný chrom 
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v součástech z použitých rentgenových 
trubic, které byly uvedeny na trh EU 
před 1. lednem 2014 a opakovaně použity 
v nových rentgenových trubicích mezi 
1. lednem a 2014 a 31. prosincem 2019.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze VI - úvodní část.

Pozměňovací návrh 336
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Příloha VI a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA VIa
Použití vyňatá ze zákazu uvedeného v čl. 4 
odst. 1 týkající se kategorie 11
1. Kadmium ve fotovoltaických panelech 
na bázi teluridu kadmia opatřených 
tenkým filmem

Or. de

Odůvodnění

V případě otevřené oblasti působnosti této směrnice by se z její působnosti měly vyjmout 
fotovoltaické moduly. Pro telurid kadmia ve fotovoltaických panelech neexistuje účinná 
náhrada. Pro fotovoltaický průmysl je typická vysoká míra inovací. Jistota plánování je v této 
oblasti nezbytností, aby bylo možné pokračovat ve vývoji těchto inovací, které významným 
způsobem přispívají ochraně životního prostředí, vytváření pracovních míst a k 
hospodářskému rozvoji. Časově omezené výjimky z oblasti působnosti směrnice tuto 
podmínku nesplňují.
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Pozměňovací návrh 337
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha VI a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA VIa
Použití vyňatá ze zákazu uvedeného v čl. 4 
odst. 1 týkající se kategorie 11

Není-li stanoveno jinak, platnost výjimky 
pro použití uvedené v této příloze skončí 
čtyři roky po datu uvedeném v čl. 2 
odst. 1a.

Or. de

Odůvodnění

Kadmium představuje pro člověka a životní prostředí skutečné nebezpečí. Je nutné mít 
možnost co nejdříve ukončit používání PV modulů. Je nutné poskytnout možnost podávat 
žádosti o udělení časově omezených výjimek z nařízení. Vzhledem k údajům dostupným 
v současnosti se však rozhodnutí zpravodajky poskytnout výjimku pro kadmium v PV 
modulech zamítá.

Pozměňovací návrh 338
Jill Evans

Návrh směrnice
Příloha VI b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VIb
Žádost o udělení nebo obnovení výjimky 
z čl. 4 odst. 1
Žádost, kterou může podat výrobce, 
zplnomocněný zástupce výrobce nebo 
jakýkoli jiný subjekt dodavatelského 
řetězce, obsahuje alespoň tyto prvky:
a) jméno, adresu a kontaktní informace 
žadatele;
b) informace o materiálu nebo součásti 
a o konkrétním použití látky v materiálu 
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a součásti, pro něž se žádá výjimka, a jeho 
zvláštní vlastnosti;
c) ověřitelné odůvodnění výjimky se všemi 
odkazy na základě podmínek stanovených 
v článku 5;
d) analýzu možných alternativních látek, 
materiálů nebo konstrukce na základě 
životního cyklu výrobku, příp. včetně 
informací a odborně posouzených studií 
o nezávislém výzkumu a rozvojové 
činnosti žadatele;
e) analýzu dostupnosti alternativ 
popsaných v bodě d);
f) plán náhrady uvedený v nařízení (ES) 
č. 1907/2006, včetně časového 
harmonogramu navrhovaných opatření 
žadatele;
g) případně informace, které by měly být 
považovány za údaje, jež jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví, spolu 
s ověřitelným zdůvodněním;
h) návrh přesného a jasného znění 
výjimky;
i) souhrnné informace o žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je inspirován velmi podobným návrhem projednávaným v Radě. Ve 
srovnání se zněním projednávaným v Radě tento pozměňovací návrh požaduje navíc a) 
ověřitelné zdůvodnění se všemi odkazy, b) hodnocení dostupnosti alternativních látek a c) 
plán náhrady pro všechny případy.

Pozměňovací návrh 339
Bogusław Sonik

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Případně oznámený subjekt … (název, 
číslo)… provedl … (popis zásahu)… 
a vydal osvědčení: …

vypouští se
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Or. pl

Odůvodnění

Tento bod není zapotřebí, jelikož neexistují harmonizované normy, jejichž dodržování by 
mohly informované orgány potvrzovat.


