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Pozměňovací návrh172
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 - úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o všechna OEEZ z 
odděleného sběru, která byla předána ke 
zpracování v souladu s článkem 8, 9 a 10
nebo pro přípravu k opětovnému použití, 
členské státy zajistí, aby nejpozději do 31. 
prosince 2011 výrobci splnili tyto 
minimální cíle:

1. Pokud jde o všechna OEEZ z 
odděleného sběru, která byla předána ke 
zpracování v souladu s článkem 8 9 a 10
nebo pro přípravu k opětovnému použití, 
členské státy zajistí, aby nejpozději do 31. 
prosince 2011 výrobci a všechny ostatní 
subjekty pracující s OEEZ splnili tyto 
minimální cíle:

Or. enOdůvodnění

Měl by se jasně definovat rámec působnosti samotné směrnice OEEZ, bez jakýchkoliv 
křížových odkazů na některá ustanovení směrnice o nebezpečných látkách, aby nedocházelo 
k právní nejistotě.

Pozměňovací návrh173
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 11 - odst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro OEEZ spadající do kategorií 1 a 10 
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice 
o nebezpečných látkách),

(a) pro OEEZ spadající do kategorií 1 a 10 
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice 
o nebezpečných látkách),

– musí být využito 85 %  a – musí být využito 85 %  a
– musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 80 %;

– musí být využito 85 % jejich 
konstrukčních částí, materiálů a látek;

Or. en
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Odůvodnění

Ne všechny součásti elektrických a elektronických zařízení lze využít a/nebo recyklovat. Cíl by 
měl představovat takový procentní podíl, kterého je možné dosáhnout. 

Pozměňovací návrh174
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 - bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro OEEZ spadající do kategorií 1 a 10 
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice
o nebezpečných látkách),

(a) pro OEEZ spadající do kategorií 1 a 10 
přílohy IA této směrnice,

– musí být využito 85 %  a – musí být využito 85 %  a
– musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 80 %;

– musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 80 %;

Or. enOdůvodnění

Měl by se jasně definovat rámec působnosti samotné směrnice OEEZ, bez jakýchkoliv 
křížových odkazů na některá ustanovení směrnice o nebezpečných látkách, aby nedocházelo 
k právní nejistotě.

Pozměňovací návrh175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro OEEZ spadající do kategorií 1 a 10
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice 
o nebezpečných látkách),

(a) pro OEEZ spadající do kategorií 1 a 4
přílohy IA,

- musí být využito 85 % a - musí být využito 85 % ,

- musí být připraveno k opětovnému - musí být recyklováno 75 % a
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použití a recyklováno 80 %;
- musí být připraveno k opětovnému 
použití 5 %;

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití musí předcházet před recyklací a využitím. Maximalizace potenciálu pro 
opětovné použití (odhadovaného na 5 – 20 %) nelze dosahovat začleněním cílů opětovného 
použití do cíle kombinovaného opětovného použití a recyklace, protože výrobci budou schopní 
dosahovat tohoto cíle jen recyklací a v důsledku toho by mohli dál přehlížet možnosti pro 
opětovné použití. Vzhledem k tomu, že by bylo zavedení odděleného cíle pro opětovné použití 
nové, zdá se cíl 5 % rozumný.

Pozměňovací návrh176
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 11 - odst. 1 – bod a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro OEEZ spadající do kategorií 1 a 10 
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice 
o nebezpečných látkách), 

(a) pro OEEZ spadající do kategorií 1 a 10 
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice 
o nebezpečných látkách),

– musí být využito 85 % a – musí být využito 85 % a 
– musí být recyklováno 75 % a– musí být připraveno k opětovnému 

použití a recyklováno 80 %; – musí být připraveno k opětovnému 
použití 5 %;

Or. en

Pozměňovací návrh177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl.11 – odst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pro OEEZ spadající do kategorií 3 a 4
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice 
o nebezpečných látkách),

(b) pro OEEZ spadající do kategorie 2
přílohy IA

- musí být využito 80 %, a - musí být využito 80 % ,
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- musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 70 %; 

- musí být a recyklováno 65 % a

- musí být připraveno k opětovnému 
použití 5 %;

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití musí předcházet před recyklací a využitím. Maximalizace potenciálu pro 
opětovné použití (odhadovaného na 5 – 20 %) nelze dosahovat začleněním cílů opětovného 
použití do cíle kombinovaného opětovného použití a recyklace, protože výrobci budou schopní 
dosahovat tohoto cíle jen recyklací a v důsledku toho by mohli dál přehlížet možnosti pro 
opětovné použití. Vzhledem k tomu, že by bylo zavedení odděleného cíle pro opětovné použití 
nové, zdá se cíl 5 % rozumný.

Pozměňovací návrh178
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 - bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pro OEEZ spadající do kategorií 3 a 4 
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice 
o nebezpečných látkách

(b) pro OEEZ spadající do kategorií 3 a 4 
přílohy IA této směrnice 20x,

– musí být využito 80 %  a – musí být využito 80 %  a

– musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 70 %; 

– musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 70 %; 

Or. enOdůvodnění

Měl by se jasně definovat rámec působnosti samotné směrnice OEEZ, bez jakýchkoliv 
křížových odkazů na některá ustanovení směrnice o nebezpečných látkách, aby nedocházelo 
k právní nejistotě.
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Pozměňovací návrh179
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 11 - odst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pro OEEZ spadající do kategorií 3 a 4 
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice 
o nebezpečných látkách): 

(b) pro OEEZ spadající do kategorií 3 a 4 
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice 
o nebezpečných látkách), 

– musí být využito 80 %  a – musí být využito 80 %  a

– musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 70 %; 

– musí být využito 70 % jejich 
konstrukčních částí, materiálů a látek; 

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny součásti elektrických a elektronických zařízení lze využít a/nebo recyklovat. Cíl by 
měl představovat takový procentní podíl, kterého je možné dosáhnout.

Pozměňovací návrh180
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 - bod b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pro OEEZ spadající do kategorií 3 a 4 
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice 
o nebezpečných látkách): 

(b) pro OEEZ spadající do kategorií 3 a 4 
přílohy I směrnice 20xx/xx/ES (směrnice 
o nebezpečných látkách),

– musí být využito 80 %  a – musí být využito 80 %  a

– musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 70 %; 

– musí být recyklováno 65 % a

- musí být připraveno k opětovnému 
použití 5 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh181
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 11 - odst. 1 – bod c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pro OEEZ spadající do kategorií 2, 5, 6, 
7 , 8  a 9 přílohy I směrnice 20xx/xx/ES 
(směrnice o nebezpečných látkách): 

(c) pro OEEZ spadající do kategorií 2, 5, 6, 
7 , 8  a 9 přílohy I směrnice 20xx/xx/ES 
(směrnice o nebezpečných látkách), 

– musí být využito 75 % a – musí být využito 75 % a

– musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 55 %;

– musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 55 % jejich 
konstrukčních částí, materiálů a látek; 

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny součásti elektrických a elektronických zařízení lze využít a/nebo recyklovat. Cíl by 
měl představovat takový procentní podíl, kterého je možné dosáhnout.

Pozměňovací návrh182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl.11 – odst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pro OEEZ spadající do kategorií 2, 5, 6, 
7 , 8  a 9 přílohy I směrnice 20xx/xx/ES 
(směrnice o nebezpečných látkách): 

(c) pro OEEZ spadající do kategorie 5
přílohy IA,

– musí být využito 75 % a - musí být využito 75 %,

– musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 55 %;

- musí být recyklováno 50 % a

- musí být připraveno k opětovnému 
použití 5 %;

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití musí předcházet před recyklací a využitím.  Maximalizace potenciálu pro 
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opětovné použití (odhadovaného na 5 – 20 %) nelze dosahovat začleněním cílů opětovného 
použití do cíle kombinovaného opětovného použití a recyklace, protože výrobci budou schopní 
dosahovat tohoto cíle jen recyklací a v důsledku toho by mohli dál přehlížet možnosti pro 
opětovné použití. Vzhledem k tomu, že by bylo zavedení odděleného cíle pro opětovné použití 
nové, zdá se cíl 5 % rozumný.

Pozměňovací návrh183
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 - bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pro OEEZ spadající do kategorií 2, 5, 6, 
7 , 8  a 9 přílohy I směrnice 20xx/xx/ES 
(směrnice o nebezpečných látkách): 

c) pro OEEZ spadající do kategorií 2, 5, 6, 
7 , 8  a 9 přílohy I směrnice 20xx/xx/ES 
(směrnice o nebezpečných látkách),

– musí být využito 75 % a –musí být využito 75 % a

– musí být připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno 55 %;

- musí být recyklováno 50 % a

- musí být připraveno k opětovnému 
použití 5 %;

Or. en

Pozměňovací návrh184
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 11 - odst. 1 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pro výbojky musí být připraveno 
k opětovnému použití a recyklováno 85 %.

(d) pro výbojky musí být připraveno 
k opětovnému použití a recyklováno 85 % 
jejich konstrukčních částí, materiálů a 
látek. 

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny součásti elektrických a elektronických zařízení lze využít a/nebo recyklovat. Cíl by 
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měl představovat takový procentní podíl, kterého je možné dosáhnout.

Pozměňovací návrh185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 - bod -d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) pro OEEZ spadající do kategorie 6 
přílohy IA
- musí být využito 85 %,
- musí být recyklováno 75% a
- musí být připraveno k opětovnému 
použití 5 %.

Or. en

Odůvodnění

Drobné IT a telekomunikační vybavení jako jsou laptopy, notebooky a mobilní telefony mají 
krátkou životnost a na trhu se rychle objevují nové modely. Jsou předzvěstí posunu směrem 
k vysoké recyklovatelnosti a kvůli nedostatkovým vzácným surovinám, které se používají při 
výrobě, by pro ně měly platit vysoké cíle.

Vzhledem k tomu, že zavedení odděleného cíle pro opětovné použití by bylo nové, zdá se cíl 5 
% rozumný.

Pozměňovací návrh186
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 - bod d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) drobné spotřebiče obsahující cenné 
konstrukční části a vzácné kovy se musí 
recyklovat s ohledem na využití vzácných 
kovů. 

Or. en
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Odůvodnění

Je nesmírně důležité využívat vzácné kovy obsažené v drobných spotřebičích. Měl by existovat 
zvláštní cíl týkající se sbírání a recyklace drobných spotřebičů. Jinak se může stát, že se 
neprosadí významná cesta pro zajištění bezpečnosti zdrojů pro EU.  

Pozměňovací návrh187
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tyto cíle se vypočítají jako hmotnostní 
procentní podíl odděleně sebraných OEEZ, 
která jsou předána do zařízení na využití.

2. Tyto cíle se vypočítají jako hmotnostní 
procentní podíl odděleně sebraných OEEZ, 
která jsou předána do zařízení na využití. 
Operace skladování, třídění a 
předzpracování v zařízeních na využití 
nejsou zahrnuty do propočtu splnění 
těchto cílů. 

Or. en

Odůvodnění

Zajistí se tak, že jako využití se započítají jen závěrečné operace. Jinak se budou do využití 
započítávat i odpady předané do zařízení na využití, které jsou pouze předmětem 
předzpracování, jako je skladování a třídění, ale dál se s nimi nepracuje.

Pozměňovací návrh188
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tyto cíle se vypočítají jako hmotnostní 
procentní podíl odděleně sebraných OEEZ, 
která jsou předána do zařízení na využití.

2. Tyto cíle se vypočítají jako hmotnostní 
procentní podíl odděleně sebraných OEEZ, 
která jsou skutečně znovu použita, 
recyklována nebo využita.
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Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení předem předpokládá, že 100 % toho, co je předáno do zařízení na využití, je 
skutečně opětovně použito, recyklováno nebo využito. To evidentně není pravda, protože zde 
budou části, které nebude možné opětovně použít, recyklovat nebo využít. Cíle by se proto 
měly počítat na základě toho, co je skutečně znovu použito, recyklováno nebo využito.

Pozměňovací návrh189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 11 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tyto cíle se vypočítají jako hmotnostní 
procentní podíl odděleně sebraných OEEZ, 
která jsou předána do zařízení na využití. 

2. Tyto cíle se vypočítají jako hmotnostní 
procentní podíl odděleně sebraných OEEZ, 
která jsou předána do zařízení na využití a
skutečně znovu použita, recyklována nebo 
využita.

Or. en

Odůvodnění

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.
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Pozměňovací návrh190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tyto cíle se vypočítají jako hmotnostní 
procentní podíl odděleně sebraných OEEZ, 
která jsou předána do zařízení na využití.

2. Tyto cíle se vypočítají jako hmotnostní 
procentní podíl odděleně sebraných OEEZ, 
která jsou předána do zařízení na využití. 
Operace skladování, třídění a 
předzpracování (jiné než příprava pro 
opětovné použití) v zařízení na využití 
nejsou zahrnuty do propočtu splnění 
těchto cílů.

Or. en

Odůvodnění

Nový odstavec 11.2 v přeformulované směrnici o OEEZ je příliš nejasný, aby mohl zajistit 
prospěšný účinek na životní prostředí. Hlavní činnost mnoha zařízení na využití v mnoha 
menších členských státech zahrnuje jen skladování, třídění a předzpracování podle metod 
využití R12-R13 ve směrnici o odpadech 2008/98/ES. Přínosu pro životní prostředí se 
nedosáhne, pokud se neuskuteční závěrečná operace využití (R1-R11). Cíle a plnění cílů by se 
proto měly vypočítávat pouze pro OEEZ, které prošly závěrečnou operací využití. 

Pozměňovací návrh191
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že výrobci nebo 
třetí strany jednající jejich jménem 
povedou pro účely výpočtu těchto cílů 
záznamy o hmotnosti OEEZ, jejich 
konstrukčních částech, materiálech nebo 
látkách při vstupu (input) do 
zpracovatelského zařízení a výstupu 
(output) z něj nebo při vstupu (input) do 
zařízení na využití nebo recyklaci.

3. Členské státy zajistí, že výrobci nebo 
třetí strany jednající jejich jménem 
povedou pro účely výpočtu těchto cílů 
záznamy o hmotnosti OEEZ, jejich 
konstrukčních částech, materiálech nebo 
látkách při vstupu (input) do 
zpracovatelského zařízení a výstupu 
(output) z něj nebo při vstupu (input) do 
zařízení na využití nebo recyklaci a 
výstupu (output) z něj.
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Or. en

Odůvodnění

Zajistí se tak zachování údajů o OEEZ, která opustí zařízení, a tedy větší povědomí o 
konečném místě určení roztříděných/předzpracovaných OEEZ.

Pozměňovací návrh192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že výrobci nebo 
třetí strany jednající jejich jménem 
povedou pro účely výpočtu těchto cílů 
záznamy o hmotnosti OEEZ, jejich 
konstrukčních částech, materiálech nebo 
látkách při vstupu (input) do 
zpracovatelského zařízení a výstupu 
(output) z něj nebo při vstupu (input) do 
zařízení na využití nebo recyklaci.

3. Členské státy zajistí, že výrobci nebo 
třetí strany jednající jejich jménem 
povedou pro účely výpočtu těchto cílů 
záznamy o hmotnosti OEEZ, jejich 
konstrukčních částech, materiálech nebo 
látkách při vstupu (input) do 
zpracovatelského zařízení a výstupu 
(output) z něj nebo při vstupu (input) do 
zařízení na využití nebo recyklaci a 
výstupu (output jako celkové procento) 
z něj.

Or. en

Odůvodnění

Dnešní cíle lze splnit pouze tříděním a předzpracováním v zařízení na využití R12 a poté 
odesláním veškerých roztříděných částí do jiného zařízení na využití ke skutečnému využití. 
Takto se snadno dosáhne 80 – 95 % úrovně využití/recyklace bez ohledu na to, co se děje 
z roztříděnými částmi OEEZ v konečném zařízení na využití. Pro dosažení cílů by nemělo být 
možné se jen podívat na vstup a výstup u zařízení na využití R12-R13. V úvahu by se mělo brát 
jen využití a recyklace v konečném zařízení na využití.
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Pozměňovací návrh193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 11 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že výrobci nebo 
třetí strany jednající jejich jménem 
povedou pro účely výpočtu těchto cílů 
záznamy o hmotnosti OEEZ, jejich 
konstrukčních částech, materiálech nebo 
látkách při vstupu (input) do 
zpracovatelského zařízení a výstupu 
(output) z něj nebo při vstupu (input) do 
zařízení na využití nebo recyklaci.

3. Členské státy zajistí, že výrobci nebo 
třetí strany jednající jejich jménem 
povedou pro účely výpočtu těchto cílů 
záznamy o hmotnosti použitých EEZ,
OEEZ, jejich konstrukčních částech, 
materiálech nebo látkách při vstupu (input) 
do zpracovatelského zařízení nebo zařízení 
na recyklaci a výstupu (output) z něj nebo 
při vstupu (input) do zařízení na využití.

Or. en

Odůvodnění

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Pozměňovací návrh194
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Kategorie zařízení uvedené v článku 
11 a příloze 1A se budou jednou za tři 
roky přezkoumávat a aktualizovat pomocí 
aktů v přenesené pravomoci podle čl. 18a, 
18b a 18c, aby se vzaly v úvahu inovace 
těchto technologií.
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Or. en

Odůvodnění

Kategorie WEEE by se měly pravidelně přezkoumávat a aktualizovat. Pokrok učiněný 
v recyklačních technologiích by mohl změnit požadované skupiny sběru s cílem optimalizovat 
recyklaci a zajistit čistší recyklační výstup. Kategorie stanovené pro dnešní postupy sběru a 
zpracování by se proto mohly stát překážkou inovace.

Pozměňovací návrh195
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 12 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to 
zapotřebí, vybízejí členské státy výrobce 
k tomu, aby financovali veškeré náklady, 
které vzniknou sběrným zařízením 
u OEEZ z domácností.

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Členské
státy navíc zajistí, aby pro zlepšení sběru 
OEEZ v souladu s principem, že 
znečišťovatel platí, shromáždily finanční 
zdroje (od prodejců, spotřebitelů a 
výrobců, ale ne od daňových poplatníků) 
na pokrytí nákladů na sběr OEEZ od
domácností včetně nákladů na provoz 
sběrných zařízení a na související 
informační kampaň věnovanou OEEZ. 
Tyto finanční zdroje by dostali k dispozici 
jen ti, kdo jsou ze zákona povinni sbírat 
OEEZ. Jakmile obce a soukromí 
provozovatelé, kteří jsou ze zákona 
povinni fungovat jako sběrná místa, 
obdrží plné krytí svých nákladů, odevzdají 
všechna vybraná OEEZ výrobcům nebo 
systémům odpovědnosti výrobců. Za 
financování sběru OEEZ od domácností
po sběrná zařízení by neměl nést 
odpovědnost jednotlivý výrobce, jak 
vyžaduje čl. 12.2.
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Or. en

Odůvodnění

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually také charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

Pozměňovací návrh196
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to 
zapotřebí, vybízejí členské státy výrobce 
k tomu, aby financovali veškeré náklady, 
které vzniknou sběrným zařízením 
u OEEZ z domácností.

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, 
zpracování, využití a environmentálně 
šetrné odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. 

Or. en

Odůvodnění

V kvalitě recyklace, a tedy i toho, jak účinně se se zdroji zachází, jsou značné rozdíly. Různé 
normy nadto vedou ke zkreslení hospodářské soutěže, a proto je nutné vytvořit stejné 
podmínky. Normy, které je nutné vytvořit, by se měly týkat ekodesignu na konci životnosti 
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výrobků, a ne jen existujících recyklačních postupů.

Pozměňovací návrh197
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 12 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to 
zapotřebí, vybízejí členské státy výrobce 
k tomu, aby financovali veškeré náklady, 
které vzniknou sběrným zařízením 
u OEEZ z domácností.

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Členské
státy navíc zajistí, aby pro zlepšení sběru 
OEEZ v souladu s principem, že 
znečišťovatel platí, shromáždily finanční 
zdroje (od prodejců, spotřebitelů a 
výrobců, ale ne od daňových poplatníků) 
na pokrytí nákladů na sběr OEEZ od
domácností včetně nákladů na provoz 
sběrných zařízení a na související 
informační kampaň věnovanou OEEZ. 
Tyto finanční zdroje by dostali k dispozici 
jen ti, kdo, jsou ze zákona povinni sbírat 
OEEZ. Jakmile obce a soukromí 
provozovatelé, kteří jsou ze zákona 
povinni fungovat jako sběrná místa, 
obdrží plné krytí svých nákladů, odevzdají 
všechna vybraná OEEZ systémům 
odpovědnosti výrobců. Za financování 
sběru OEEZ od domácností po sběrná 
zařízení by neměl nést odpovědnost 
jednotlivý výrobce, jak vyžaduje čl. 12.2.

Or. en

Odůvodnění

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
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flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE.The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually také charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design 
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.

Pozměňovací návrh198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to 
zapotřebí, vybízejí členské státy výrobce 
k tomu, aby financovali veškeré náklady, 
které vzniknou sběrným zařízením u OEEZ 
z domácností.

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Členské
státy vybídnou výrobce k tomu, aby 
financovali veškeré náklady, které 
vzniknou sběrem a sběrným zařízením 
u OEEZ z domácností. Členské státy 
mohou stanovit další pravidla týkající se 
metod výpočtu nákladů na sběr a sběrná 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.
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Pozměňovací návrh199
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 12 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to 
zapotřebí, vybízejí členské státy výrobce
k tomu, aby financovali veškeré náklady, 
které vzniknou sběrným zařízením
u OEEZ z domácností.

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Členské
státy zajistí, aby výrobci financovali 
veškeré náklady, které vzniknou v 
souvislosti se sběrem a sběrnými 
zařízeními u OEEZ z domácností. Členské 
státy mohou stanovit další pravidla 
týkající se metod výpočtu nákladů na sběr 
a sběrná zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh200
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 12 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to 
zapotřebí, vybízejí členské státy výrobce 
k tomu, aby financovali veškeré náklady, 
které vzniknou sběrným zařízením 
u OEEZ z domácností.

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2, a která 
jsou jim zdarma předávána. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 201
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to 
zapotřebí, vybízejí členské státy výrobce k 
tomu, aby financovali veškeré náklady, 
které vzniknou sběrným zařízením u 
OEEZ z domácností.

Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Členské 
státy rovněž zajistí, aby byla ve spolupráci 
se zúčastněnými stranami a výrobci 
kolektivně posouzena možnost zavedení 
recyklační poukázky pro spotřebiče, u 
kterých dochází v případě nelegálního 
sběru a přepravy k velkým ztrátám. Tato 
poukázka se bude nacházet na obalu 
výrobku, bude mít peněžní hodnotu, která 
bude tvořit součást jeho původní ceny, a 
vyplácena zpět bude ve sběrném místě.
Náklady na odškodnění ponesou výrobci.

Or. el

Odůvodnění

Účelem tohoto opatření je povzbudit spotřebitele k vracení použitých spotřebičů na příslušná 
sběrná místa, zároveň však napomáhá i výrobcům, protože usnadňuje dosažení cíle sběru.

Pozměňovací návrh202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to 

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to 
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zapotřebí, vybízejí členské státy výrobce 
k tomu, aby financovali veškeré náklady, 
které vzniknou sběrným zařízením 
u OEEZ z domácností.

zapotřebí, členské státy navíc zajistí, aby 
pro zlepšení sběru OEEZ v souladu 
s principem, že znečišťovatel platí,
shromáždily při prodeji nových EEZ 
finanční zdroje (kde se za znečišťovatele 
považují prodejci, spotřebitelé a výrobci, 
ale ne daňoví poplatníci) na pokrytí 
nákladů na sběr OEEZ od domácností 
včetně nákladů na provoz sběrných 
zařízení a na související informační 
kampaň věnovanou OEEZ. Tyto finanční 
zdroje by dostali k dispozici jen ti, kdo, 
jsou ze zákona povinni sbírat OEEZ. 
Jakmile obce a soukromí provozovatelé, 
kteří jsou ze zákona povinni zřizovat 
sběrná místa, obdrží plné krytí svých 
nákladů, odevzdají všechna vybraná 
OEEZ systémům odpovědnosti výrobců. 
Za financování sběru OEEZ od 
domácností po sběrná zařízení by neměl 
nést odpovědnost jednotlivý výrobce, jak 
vyžaduje čl. 12.2.
Členské státy mohou stanovit další 
pravidla týkající se metod výpočtu 
nákladů na sběr a sběrná zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zvýšila úroveň sběru, je důležité, aby obce nebo jiní provozovatelé, kteří jsou ze 
zákona povinni zřizovat sběrná místa, organizovali informační kampaně, podomní sběr a jiné 
akce, při nichž by mohli sesbírat co nejvíc zařízení. Náklady s tím spojené by se měly hradit 
podle principu, že znečišťovatel platí, kde se za znečišťovatele považují  prodejci, spotřebitelé 
a výrobci, (ne daňoví poplatníci). Členské státy by měly mít možnost zavést systém dle 
vlastního uvážení, kterým shromáždí peníze na tyto účely.



AM\809098CS.doc 23/78 PE439.905v01-00

CS

Pozměňovací návrh203
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to 
zapotřebí, vybízejí členské státy výrobce 
k tomu, aby financovali veškeré náklady, 
které vzniknou sběrným zařízením 
u OEEZ z domácností.

1. Členské státy zajistí, aby výrobci 
financovali přinejmenším sběr, zpracování, 
využití a environmentálně šetrné 
odstraňování OEEZ z domácností 
uložených ve sběrných zařízeních, která 
byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to 
zapotřebí pro zvýšení sběru OEEZ od 
domácností, zajistí členské státy, aby pro 
zlepšení sběru OEEZ v souladu 
s principem, že znečišťovatel platí,
shromáždily při prodeji nových EEZ 
dostatečné finanční zdroje (kde se za 
znečišťovatele považují prodejci, 
spotřebitelé a výrobci, ale ne daňoví 
poplatníci) na pokrytí nákladů na sběr 
OEEZ od domácností včetně nákladů na 
provoz sběrných zařízení a na související 
informační kampaň věnovanou OEEZ. 
Tyto finanční zdroje by dostaly k dispozici 
jen ti, kdo, jsou ze zákona povinni sbírat 
OEEZ
Jakmile obce a soukromí provozovatelé, 
kteří jsou ze zákona povinni zřizovat 
sběrná místa, obdrží plné krytí svých 
nákladů, odevzdají všechna vybraná 
OEEZ systémům odpovědnosti výrobců.
Za financování sběru OEEZ od 
domácností po sběrná zařízení by neměl 
nést odpovědnost jednotlivý výrobce, jak 
vyžaduje čl. 12 odst.2.

Or. en

Odůvodnění

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
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set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE. 

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually také charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Pozměňovací návrh 204
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 12 - odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U výrobků uvedených na trh po 13. 
srpnu 2005 musí každý výrobce odpovídat 
za financování postupů uvedených v 
odstavci 1 týkajících se odpadů z vlastních 
výrobků. Výrobci mají možnost plnit tuto 
povinnost buď samostatně, nebo zapojením 
do kolektivního systému. 

2. U výrobků uvedených na trh po 13. 
srpnu 2005 musí každý výrobce odpovídat 
za financování postupů uvedených v 
odstavci 1 týkajících se odpadů z vlastních 
výrobků. Výrobci mají možnost plnit tuto 
povinnost buď samostatně, nebo zapojením 
do kolektivního systému. Výrobce by měl 
mít možnost splnit tuto povinnost buď 
pomocí jedné metody, nebo kombinací 
těchto metod.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci by měli mít maximální flexibilitu ohledně možností zabezpečení svých OEEZ.
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Pozměňovací návrh205
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 12 - odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U výrobků uvedených na trh po 13. 
srpnu 2005 musí každý výrobce odpovídat 
za financování postupů uvedených v 
odstavci 1 týkajících se odpadů z vlastních 
výrobků. Výrobci mají možnost plnit tuto 
povinnost buď samostatně, nebo zapojením 
do kolektivního systému.  

2. U výrobků uvedených na trh po 13. 
srpnu 2005 musí každý výrobce odpovídat 
za financování postupů uvedených v 
odstavci 1 týkajících se odpadů z vlastních 
výrobků. Výrobci mají možnost plnit tuto 
povinnost buď samostatně, nebo zapojením 
do kolektivního systému. Kolektivní 
systémy zavedou diferencované poplatky 
pro výrobce na základě toho, jak snadno 
lze výrobky a strategické materiály, které 
tyto výrobky obsahují, recyklovat.  

Or. en

Odůvodnění

Na konstrukci výrobků mají vliv pouze výrobci. Je nutné výrobce stimulovat, aby vyvíjeli 
výrobu, která umožní snadnou recyklaci jejich výrobků. Struktura diferencovaných poplatků v 
rámci kolektivního systému by měla odměňovat výrobce podle toho, jak snadno lze jejich 
výrobky recyklovat.

Pozměňovací návrh206
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 - pododstavce 2 a - 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci zapojení do kolektivního systému 
plní svou povinnost každoroční platbou do 
systému v okamžiku, kdy se výrobky 
umisťují na trh, úměrně k jejich ročnímu 
tržnímu podílu na nákladech na tento 
systém, podle typu zařízení podle definice 
v příloze 1B.
Jakmile výrobci uhradí výše uvedenou 
platbu do kolektivního systému, jejich 
povinnost financovat operace podle odst. 
1 se převede na kolektivní systém. 
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Výrobci zapojení do akreditovaného 
individuálního systému plní svou 
povinnost zaplacením a zajištěním operací 
uvedených v odst. 1 jen vůči svým 
individuálním výrobkům označeným 
v souladu s článkem 15. Výrobce, který 
splní svou povinnost zřízením takovéhoto 
individuálního systému, provede kromě 
uhrazení a zajištění operací dle článku 1 
v běžném roce uložení dostatečného 
finančního krytí na zablokovaném 
bankovním účtu, jež zaručí budoucí 
operace uvedené v odst. 1 pro všechny 
výrobky, které výrobce uvede na trh a 
které nebyly opětovně sebrány. U 
zablokovaného bankovního účtu bude 
určena třetí oprávněná strana, kterou 
bude akreditovaný kolektivní systém, jež 
bude povinna zajistit operace uvedené 
v odst. 1 v případě, že bude výše uvedený 
výrobce insolventní, je na něj vyhlášen 
konkurs, atd., nebo v případě, že odejde 
z trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 12 - odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby výrobci nebo 
třetí strany jednající jejich jménem 
podávali jednou ročně zprávy o 
financování a nákladech systémů sběru, 
zpracování a odstraňování a o jejich 
účinnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kromě finanční odpovědnosti výrobce 
uvedené v čl. 12 odst. 1 a s cílem zvýšit 
míru sběru elektrických a elektronických 
zařízení členské státy zajistí dostatečné 
financování v souladu se zásadou, že 
znečišťovatel platí. Tyto finanční 
prostředky musí mít příslušné obce nebo 
jiné subjekty povinné ke sběru 
elektrických a elektronických zařízení 
k dispozici od data prodeje, aby byl 
zajištěn sběr OEEZ od soukromých 
spotřebitelů, příjem těchto zařízení ve 
sběrných místech a financování 
informačních kampaní. Členské státy 
výrazně podporují transparentní 
informační politiku; zveřejňují náklady 
a metodiku sběru OEEZ.

Or. de

Odůvodnění

Co nejvyšší míra sběru bude dosažena četností sběrných činností a subjektů. Vzhledem 
k tomu, že členské státy musí zveřejňovat náklady a metodiku sběru, musí nutně všechny 
subjekty zveřejňovat své výsledky.
Zásada, že znečišťovatel platí, zapojuje výrobce, maloobchod i spotřebitele. Tato zásada 
zajišťuje, že náklady nebude hradit daňový poplatník. Zároveň se členským státům ponechává 
pružnost při vytváření sběrných systémů.

Pozměňovací návrh209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby výrobci nebo 
třetí strany jednající jejich jménem 
podávali dvakrát ročně zprávy o 
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financování a nákladech systémů sběru, 
zpracování a odstraňování. Za účelem 
zajištění řádného fungování systému 
podávání zpráv je možné stanovit 
dodatečná pravidla pro strukturu zpráv 
pomocí aktů v přenesené pravomoci podle 
článku 18a, 18b a 18c.

Or. en

Odůvodnění

Aby členské státy získaly informace a byly schopné vyhodnotit proces sběru OEEZ, musí 
podávat zprávy o financování a nákladech systému sběru, zpracování a likvidace. Vzhledem k 
tomu, že nechceme vytvářet další administrativní činnost, doporučuje se podávat zprávu 
dvakrát ročně.

Pozměňovací návrh 210
Anja Weisgerber a Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou vyjmout malé 
výrobce, kteří v poměru k velikosti 
tuzemského trhu uvádějí na trh malé 
množství elektrických a elektronických 
zařízení, z povinností uvedených v článku
12 a 16, pokud to neohrožuje systémy 
zpětného odběru, sběru a recyklace.

Or. de

Odůvodnění

Požadavky na malé a střední podniky, pokud jde o registraci, informování a předkládání 
zpráv, jakož i financování sběru, zpracování a recyklace a likvidace elektrických 
a elektronických zařízení jsou spojeny s vysokými náklady. Proto je potřeba stanovit výjimku 
pro malé výrobce, jež může být schválena na základě individuálního posouzení.
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Pozměňovací návrh211
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 12 - odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy budou požadovat, aby 
výrobci nebo třetí strany smluvně 
zavázané jednat jejich jménem podávali 
jednou ročně zprávy o financování a 
nákladech systémů sběru, zpracování a 
odstraňování.

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost umožní členským státům zajistit zjištění nákladů a jejich vhodného přidělení 
a podpoří využití osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobcům bylo 
povoleno informovat kupující při prodeji 
nových výrobků o nákladech na sběr, 
zpracování a environmentálně šetrné 
odstraňování. Uvedené náklady nesmějí 
převýšit skutečně vzniklé náklady.

1. Členské státy, které přijaly kroky k 
informování kupujících při koupi nových 
výrobků o nákladech na sběr, zpracování 
a environmentálně šetrné odstraňování, 
dbají, aby výrobci byli kompetentní toto 
ustanovení dodržet. Uvedené náklady 
nesmějí převýšit skutečně vzniklé náklady.

Or. fr

Odůvodnění

Uživatelé elektrických a elektronických zařízení musí mít možnost znát pro ně nejpohodlnější 
místa pro jejich odevzdání. S ohledem na to, že existuje více různých sběrných zařízení, může 
mít uživatel problémy najít sběrné místo, což ho může odradit od odevzdání OEEZ do sítě pro 
jeho další využití. Je proto nutné vytvořit mechanismus koordinující informace o sběrných 
místech, která mají uživatelé k dispozici.  
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Pozměňovací návrh213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne
Lepage

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobcům bylo 
povoleno informovat kupující při prodeji
nových výrobků o nákladech na sběr, 
zpracování a environmentálně šetrné 
odstraňování. Uvedené náklady nesmějí 
převýšit skutečně vzniklé náklady.

1. Členské státy zajistí, aby výrobcům bylo 
povoleno poskytovat kupujícím v prodejně
při prodeji nových výrobků důležité 
informace o životnosti a environmentální 
informace týkající se šetrného sběru, 
zpracování a odstraňování daného 
výrobku, přičemž se minimálně jedná o 
informace týkající se chemického složení 
a toxicity, opravitelnosti a 
recyklovatelnosti. Tyto environmentální 
informace by měly zahrnovat také náklady 
spojené s koncem životnosti daného 
výrobku. Členské státy ani výrobce 
nemohou stanovit závazný nebo povinný 
poplatek, který by platil na celou řadu 
výrobků nebo na celou kategorii výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly výrobcům umožnit poskytnout spotřebitelům informace, které jim 
napomohou vybrat si mezi podobnými výrobky z hlediska udržitelnosti. Pevné poplatky za celé 
řady nebo kategorie výrobků by neměly být povoleny, protože takovéto poplatky neodrážejí 
rozdíly mezi výrobky z hlediska jejich environmentálních vlastností, opravitelnosti nebo 
recyklovatelnosti a skutečných nákladů spojených s koncem životnosti.
.
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Pozměňovací návrh214
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobcům bylo 
povoleno informovat kupující při prodeji 
nových výrobků o nákladech na sběr, 
zpracování a environmentálně šetrné 
odstraňování. Uvedené náklady nesmějí 
převýšit skutečně vzniklé náklady.

1. Členské státy výrobcům umožní 
dobrovolně informovat kupující při prodeji 
nových výrobků o nákladech na sběr, 
zpracování a environmentálně šetrné 
odstraňování. Uvedené náklady nesmějí 
převýšit skutečně vzniklé náklady. 

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobcům bylo 
povoleno informovat kupující při prodeji 
nových výrobků o nákladech na sběr, 
zpracování a environmentálně šetrné
odstraňování. Uvedené náklady nesmějí 
převýšit skutečně vzniklé náklady.

1. Členské státy zajistí, aby výrobci
poskytli kupujícím při prodeji nových 
výrobků informace o obsahu 
nebezpečných chemických látek, o sběru 
zpracování a environmentálně šetrném
odstraňování a o opravitelnosti a 
recyklovatelnosti daných výrobků. Tyto 
informace mohou zahrnovat náklady 
spojené se zpracováním příslušného 
výrobku. Uvedené náklady nesmějí 
převýšit skutečně vzniklé náklady.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci by měli být povinni poskytovat významné informace včetně obsahu nebezpečných 
látek a opravitelnosti a recyklovatelnosti. Náklady, které vznikají sběrem a zpracováním, by 
se měly zahrnout do ceny výrobku, aby existoval podnět ke snížení těchto nákladů. Paušální 
náklady neodrážejí ani skutečné náklady spojené s vyřazením výrobku z provozu, ani zátěž, 
kterou výrobek představuje pro životní prostředí.  
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Pozměňovací návrh 216
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 14 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobcům bylo 
povoleno informovat kupující při prodeji
nových výrobků o nákladech na sběr, 
zpracování a environmentálně šetrné 
odstraňování. Uvedené náklady nesmějí 
převýšit skutečně vzniklé náklady.

1. Členské státy zajistí, aby výrobcům bylo 
povoleno informovat kupující při prodeji
nových výrobků o nákladech na sběr, 
zpracování a environmentálně šetrné 
odstraňování. Uvedené náklady nesmějí 
převýšit skutečně vzniklé náklady a 
odrážejí environmentální dopad zařízení 
po ukončení životnosti. 

Or. fr

Odůvodnění

Doporučuje se lepší vymezení tohoto návrhu. Náklady musí také odrážet environmentální 
dopad zařízení po ukončení životnosti, aby se podpořil ekodesign opravitelných, znovu 
použitelných a recyklovatelných zařízení.

Pozměňovací návrh217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S cílem zvýšit povědomí uživatelů
členské státy zajistí, aby distributoři –
kromě malých a středních podniků –
zavedli vhodné systémy sběru a 
informačních kampaní pro velmi malé
objemy odpadu. Tyto systémy sběru:  
(a) umožní koncovým uživatelům zbavit se 
tohoto druhu odpadu v dobře přístupném 
a označeném místě sběru v maloobchodní 
prodejně;
(b) budou požadovat po prodejcích, aby 
při dodávání velmi malých objemů EEZ 
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odebírali bezplatně zpět velmi malé 
objemy odpadních EEZ;
(c) nebudou pro koncové uživatele 
znamenat při vyřazování tohoto odpadu 
jakékoliv náklady ani povinnost zakoupit 
nový výrobek stejného typu;

Or. en

Odůvodnění

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.

Pozměňovací návrh 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 - bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jim dostupných systémech vracení 
a sběru;

b) jim dostupných systémech vracení 
a sběru a podpoří koordinaci informací, 
která umožní uvádět všechna sběrná místa 
bez ohledu na to, který výrobce je dává 
k dispozici. 

Or. fr

Odůvodnění

Uživatelé elektrických a elektronických zařízení musí mít možnost znát pro ně nejpohodlnější 
místa pro jejich odevzdání. S ohledem na to, že existuje více různých sběrných zařízení, může 
mít uživatel problémy najít sběrné místo, což ho může odradit od odevzdání OEEZ do sítě pro 
jeho další využití. Je proto nutné vytvořit mechanismus koordinující informace o sběrných 
místech, která mají uživatelé k dispozici.
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Pozměňovací návrh219
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 14 - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byly 
informace uvedené v čl. 14 odst. 2 
poskytnuty viditelně, s jasným označením 
na výrobku, prostřednictvím samostatných 
pokynů připojených k výrobku nebo 
dostupných v prodejně, které budou 
spotřebiteli poskytnuty v místě prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Vhodné informace o povinnostech a právech spotřebitele by měly být k dispozici co 
nejviditelněji a tak, aby co nejvíce upoutaly pozornost. Lepší informační kampaň o OEEZ a 
recyklaci by mohla vést k vyšší úrovni sběru.

Pozměňovací návrh220
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 14 - odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou požadovat, aby 
výrobci nebo distributoři poskytovali 
některé nebo všechny informace uvedené v 
odstavci 2 např. v návodu k použití nebo v 
místě prodeje. 

5. Členské státy mohou požadovat, aby 
výrobci nebo distributoři poskytovali 
některé nebo všechny informace uvedené v 
odstavci 2 např. v návodu k použití nebo v 
místě prodeje, např. jako informační 
kampaně.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje jasný příklad toho, jak mohou výrobci tuto informaci 
předkládat, což funguje v některých členských státech.
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Pozměňovací návrh221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem usnadnit přípravu k opětovnému 
použití a řádné a environmentálně šetrné 
zpracování OEEZ, včetně údržby, 
modernizace, opravy a recyklace, přijmou 
členské státy nezbytná opatření, aby 
zajistily, že výrobci poskytnou informace 
o opětovném použití a zpracování pro 
každý nový druh EEZ uváděný na trh do 
jednoho roku od jeho uvedení na trh. 
Obsahem těchto informací musí být, pokud 
je to nezbytné pro střediska pro opětovné 
použití a zařízení pro zpracování 
a recyklaci k dosažení souladu 
s ustanoveními této směrnice, jaké různé 
konstrukční části a materiály EEZ obsahují 
a na jakém místě se nebezpečné látky 
a přípravky v EEZ vyskytují. Tyto 
informace musí výrobci EEZ zpřístupnit 
střediskům pro opětovné použití 
a zařízením pro zpracování a recyklaci 
ve formě manuálů nebo v elektronické 
podobě (např. CD-ROM, on-line služby).

1. S cílem usnadnit použití a řádné 
a environmentálně šetrné zpracování 
OEEZ, včetně údržby, modernizace, 
opětovného použití, přípravy pro opětovné 
použití, opravy a recyklace, přijmou 
členské státy nezbytná opatření, aby 
zajistily, že výrobci poskytnou bezplatně 
informace o opětovném použití 
a zpracování pro každý nový druh EEZ 
uváděný na trh do jednoho roku od jeho 
uvedení na trh. Obsahem těchto informací 
musí být, pokud je to nezbytné pro 
střediska pro opětovné použití a zařízení 
pro zpracování a recyklaci k dosažení 
souladu s ustanoveními této směrnice, jaké 
různé konstrukční části a materiály EEZ 
obsahují a na jakém místě se nebezpečné 
látky a přípravky v EEZ vyskytují. Tyto 
informace musí výrobci EEZ zpřístupnit 
střediskům pro opětovné použití 
a zařízením pro zpracování a recyklaci 
ve formě manuálů nebo v elektronické 
podobě (např. CD-ROM, on-line služby).

Or. en

Odůvodnění

Opětovné použití se podpoří pomocí prevence vzniku odpadů, která bude součástí 
environmentálně šetrného zpracování. Článek vyžaduje informace o obou dvou způsobech.
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Pozměňovací návrh222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedený registr slouží ke kontrole 
dodržování povinností v souvislosti s 
financováním podle článků 12 a 13.

Uvedený registr slouží ke kontrole 
dodržování povinností v souvislosti s 
financováním podle článků 12 a 13. Měla 
by se vypočítat finanční záruční povinnost 
pro konec životnosti výrobků, aby se 
zajistila internalizace skutečných nákladů 
spojených s koncem životnosti výrobku, 
s přihlédnutím k normám na zpracování a 
recyklaci dle článku 8. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud existují normy na recyklaci a zpracování, mělo by se k nim přihlížet při kalkulaci 
finančních záruk, které by měli výrobci poskytnout na krytí nákladů spojených s koncem 
životnosti svých výrobků, jak vyžaduje článek 12 a 13. Ty by měl zachytit registrační systém 
na úrovni členského státu. Je nutné přijmout harmonizované minimální požadavky na finanční 
záruky, které umožní kontrolu dodržování finančních záruk, jak to umožňuje registr v článku 
16 a jak to požadují inspekce podle článku 20.

Pozměňovací návrh223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 16 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, že každý výrobce 
působící na jejich území může zadat do 
vnitrostátních registrů veškeré příslušné 
informace zohledňující jeho činnosti ve 
všech ostatních členských státech, a to 
včetně požadavků na předkládání zpráv 

2. Členské státy zajistí, že každý výrobce 
působící na jejich území může zadat do 
vnitrostátních registrů veškeré příslušné 
informace zohledňující jeho činnosti 
v členském státě, a to včetně požadavků na 
předkládání zpráv.
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a poplatků. 

Registry musí být interoperabilní, aby byla 
možná výměna uvedených informací, 
včetně údajů o množstvích elektrických 
a elektronických zařízení umístěných na 
vnitrostátní trh, a byl umožněn převod 
finančních prostředků souvisejících 
s přemístěním výrobků nebo OEEZ uvnitř 
Společenství.

Registry musí být interoperabilní, aby byla 
možná výměna uvedených informací, 
včetně údajů o množstvích elektrických 
a elektronických zařízení umístěných na 
vnitrostátní trh.

Or. en

Odůvodnění

Registry se nezabývají finančními otázkami a nelze je zapojit do převodu peněz spojených 
s převodem výrobků nebo OEEZ v rámci Společenství. To mohou provádět pouze samostatní 
výrobci nebo kolektivní systémy, protože ti dostávají peníze na nakládání s OEEZ od 
konečného kupujícího.

Pozměňovací návrh224
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výrobci mají možnost požádat 
prostřednictvím registru jednoho 
členského státu o registraci do registrů 
všech ostatních členských států. 

Or. en

Odůvodnění

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste. 
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
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Community should also be adressed.

Pozměňovací návrh225
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
systémy prokazovaly, že v okamžiku, kdy 
se výrobky uvádí na trh, byla splněna 
povinnost uhradit roční příspěvek 
do kolektivního systému, úměrně 
k příslušnému ročnímu tržnímu podílu 
výrobce na nákladech na systém, podle 
typu zařízení dle definice v příloze 1B.

Or. en

Pozměňovací návrh226
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí a poskytnou 
informace o tom, že výše uvedenou 
platbou do kolektivního systému se do 
kolektivního systému převádí povinnost 
financovat operace uvedené v čl. 12 odst.
1 týkající se odpadu z jejich výrobků.

Or. en
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Pozměňovací návrh227
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy prokáží, že výrobci 
zapojení do akreditovaného 
individuálního systému plní svou 
povinnost zaplacením a zajištěním operací 
uvedených v čl. 12 odst. 1 jen vůči svým 
individuálním výrobkům označeným 
v souladu s článkem 15.

Or. en

Pozměňovací návrh228
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. výrobce, který splní svou povinnost 
zřízením takového individuálního 
systému, provede, kromě uhrazení a 
zajištění operací podle čl. 12 odst. 1
v běžném roce, uložení dostatečného 
finančního krytí na zablokovaném 
bankovním účtu, jež zaručí budoucí 
operace uvedené v čl. 12 odst. 1 pro 
všechny výrobky, které výrobce uvede na 
trh a které nebyly sebrány. 
V informaci bude navíc uveden důkaz o 
identifikaci třetí oprávněné strany podle 
článku 12.

Or. en
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Pozměňovací návrh229
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stanoví se formát pro registraci a četnost 
předkládání zpráv. Tato opatření, jež mají 
za účel změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice jejím doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

3. Komise zavede pomocí aktu 
delegovaných pravomocí v souladu 
s článkem 18a, 18b a 18c formát pro 
registraci a četnost předkládání zpráv 
s cílem zajistit hladké fungování 
registračního a informačního systému a 
systému podávání zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přizpůsobuje starý postup projednávání ve výborech novému 
postupu podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 16 – odstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. S cílem umožnit harmonizovaný 
přístup k dodržování požadavků 
finančních záruk podle článku 12 stanoví 
Komise nejpozději (12 měsíců od vstupu 
v platnost) minimální požadavky a 
metodologii výpočtu úrovně těchto záruk a 
stanoví směrnice pro jejich ověření a 
audit. 
Tyto požadavky musí alespoň zajistit to, 
že: 
a) záruka zajistí internalizaci skutečných 
nákladů na konci životnosti výrobku 
s ohledem na standardy zpracování a 
recyklace, 
b) náklady spojené s některou povinností 
výrobce nedopadnou nyní ani v budoucnu 



AM\809098CS.doc 41/78 PE439.905v01-00

CS

na jiné subjekty a 
c) záruka bude existovat i v budoucnu a 
může být použita k vyřešení neuhrazeného 
závazku týkajícího se recyklace, v případě, 
že je výrobce insolventní. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud chceme skutečně zavést a prosadit odpovědnost jednotlivých výrobců jako hlavní cestu 
k internalizaci nákladů spojených s ukončením životnosti a k zajištění ekodesignu, potřebovali 
bychom kritéria, která stanoví Komise k definování hodnocení úrovně finančních záruk, jež 
budou zahrnovat normy na recyklaci a zpracování a definovat pravidla jejich ověřování.

Pozměňovací návrh 231
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Registr může být provozován v rámci 
kolektivních systémů odpovědnosti 
výrobců zřízených podle čl. 12 odst. 2.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Provozování registrů prostřednictvím kolektivních systémů odpovědnosti výrobců je 
nebezpečné, neboť jsou tak centrálně a v soukromých rukou shromažďovány citlivé obchodní 
údaje.

Pozměňovací návrh232
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 16 - odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy každoročně shromáždí 
informace, včetně podložených odhadů, 

5. Členské státy každoročně shromáždí 
informace, včetně podložených odhadů, 
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o množstvích a o kategoriích elektrických 
a elektronických zařízení uvedených na 
jejich trhy, sebraných všemi způsoby, 
opětovně použitých, recyklovaných 
a využitých v členských státech, 
a o vyvezených odděleně sebraných
OEEZ, podle hmotnosti.

o množstvích a o kategoriích elektrických 
a elektronických zařízení dostupných na 
svých trzích a o OEZZ, sebraných všemi 
způsoby, opětovně použitých, 
recyklovaných a využitých v členských 
státech, podle výrobce, třetích stran, 
s nimiž výrobci nebo jiné subjekty OEZZ 
uzavřeli smlouvy, a o vyvezených 
odděleně sebraných OEEZ, podle 
hmotnosti přesunuté do jiného členského 
státu nebo získané od jiného členského 
státu.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné identifikovat všechny hospodářské subjekty zapojené do EEZ, aby nedocházelo k 
nezákonné přepravě odpadu.

Pozměňovací návrh233
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 16a

Minimální požadavky na individuální a 
kolektivní systémy

Členské státy zajistí, aby byly kolektivní, 
resp. individuální systémy vytvořené dle 
této směrnice schopné 
(a) prokázat

i. udržitelné financování poskytující 
dostatečné finanční krytí pro sběr, využití 
a environmentálně šetrné odstraňování 
OEEZ, v okamžiku, kdy se EEZ objeví na 
trhu v souladu s čl. 12 odst. 2;
ii. opatření vedoucí ke splnění cílů sběru a 
zpracování zahrnující 



AM\809098CS.doc 43/78 PE439.905v01-00

CS

1. plné zeměpisné pokrytí pří sběru;

2.informační a komunikační plány;

(b). potvrdit dodržení všech platných 
pravidel a předpisů včetně 

i. opatření na zajištění důvěrnosti citlivých 
dat;

ii. opatření na zajištění volného trhu pro 
sběr a využití

iii. důkaz o poskytnutí záruky v souladu s 
čl. 12 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh234
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 16a

Identifikace hospodářských subjektů

Členské státy zavedou systémy, které mají 
zajistit poskytnutí informací, jež 
regulačním orgánům, výrobcům a 
distributorům umožní identifikovat:
(a) každý hospodářský subjekt, který jim 
dodal EEZ;
(b) každý hospodářský subjekt, jemuž 
dodali EEZ.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění identifikace zdroje OEEZ je nutné k tomu, aby mohly členské státy přijmout opatření 
k potlačení činnosti směřující ke zneužití.
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Pozměňovací návrh235
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je možné provést změny, je-li to nezbytné 
k přizpůsobení čl.16 odst. 6 a příloh
vědeckému a technickému pokroku. Tato 
opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Za účelem umožnit přizpůsobení 
ustanovení této směrnice vědeckému a 
technickému pokroku může Komise 
přijmout pomocí aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 18a, 18b a 18c úpravy 
čl.16 odst. 6 a příloh.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přizpůsobuje starý postup projednávání ve výborech novému 
postupu podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh236
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přizpůsobuje starý postup projednávání ve výborech novému 
postupu podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.
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Pozměňovací návrh237
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 18a

Výkon přenesení pravomocí
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7, 8, 10, 16, 17 a 
20 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.
2. Poté, co Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, oznámí to současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v čl. 18b a 18c.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přizpůsobuje starý postup projednávání ve výborech novému 
postupu podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh238
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 18b

Zrušení přenesení pravomocí
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
zrušit přenesení pravomoci uvedené v čl. 
18a.
2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, informuje nejpozději měsíc 
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před přijetím konečného rozhodnutí 
druhého zákonodárce a Komisi a uvede 
přenesené pravomoci, jež by se mohly stát 
předmětem zrušení, včetně důvodů 
takového zrušení. 
3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí blíže určených 
v daném rozhodnutí. Nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu datu, které 
v něm bude upřesněno. Neovlivní platnost 
již platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přizpůsobuje starý postup projednávání ve výborech novému 
postupu podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh239
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 18 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 18c

Námitky proti aktům v přenesené 
pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady je tato lhůta 
prodloužena o dva měsíce.
2. Pokud po uplynutí této lhůty Evropský 
parlament ani Rada proti aktu 
v přenesené pravomoci nevyslovily 
námitky, je akt zveřejněn v Úředním 
věstníku Evropské unie a vstoupí 
v platnost dnem v něm uvedeným.
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3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost v případě, že proti němu 
Evropský parlament nebo Rada vysloví 
námitky. Orgán vyslovující námitky proti 
aktu v přenesené pravomoci vysloví 
důvody takového jednání.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přizpůsobuje starý postup projednávání ve výborech novému 
postupu podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh240
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 20 - odst. 1 - pododst. 2  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto inspekce se vztahují alespoň na vývoz 
OEEZ mimo Společenství podle nařízení o 
přepravě odpadů a na postupy ve 
zpracovatelských zařízeních podle 
směrnice 2008/xx/ES o odpadech a přílohy 
II této směrnice.

Tyto inspekce se vztahují alespoň na vývoz 
OEEZ mimo Společenství podle nařízení o 
přepravě odpadů a na postupy ve 
zpracovatelských zařízeních podle 
směrnice 2008/xx/ES o odpadech a přílohy 
II této směrnice. Aby se umožnil 
harmonizovaný přístup ohledně dodržení 
požadavků na finanční záruky uvedené 
v článku 12, stanoví Komise do 12 měsíců 
poté, co směrnice vstoupí v platnost, 
minimální požadavky a metodologii 
výpočtu úrovně těchto záruk a stanoví 
zásady jejich prověřování a auditu. Tyto 
požadavky by měly alespoň zajistit to, že:
a) záruka zajistí internalizaci skutečných 
nákladů na konci životnosti výrobku 
s ohledem na standardy zpracování a 
recyklace, 
b) náklady spojené s některou povinností 
výrobce nedopadnou nyní ani v budoucnu 
na jiné subjekty a 
c) záruka bude existovat i v budoucnu a 
může být použita k vyřešení neuhrazeného 



PE439.905v01-00 48/78 AM\809098CS.doc

CS

závazku týkajícího se recyklace, v případě, 
že je výrobce insolventní. 

Or. en

Odůvodnění

Zavedení a prosazení odpovědnosti jednotlivých výrobců jako hlavní cesty k internalizaci 
nákladů spojených s ukončením životnosti a k zajištění ekodesignu by mělo využívat kritéria, 
která stanovila Komise k definování hodnocení úrovně finančních záruk, jež zahrnují normy 
na recyklaci a zpracování a definují pravidla jejich ověřování. 

Pozměňovací návrh 241
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 - pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto inspekce se vztahují alespoň na vývoz 
OEEZ mimo Společenství podle nařízení o 
přepravě odpadů a na postupy ve 
zpracovatelských zařízeních podle 
směrnice 2008/xx/ES o odpadech a přílohy 
II této směrnice.

Tyto inspekce se vztahují alespoň na

(a) vývoz OEEZ mimo Společenství 
podle nařízení o přepravě odpadů a na 
postupy ve zpracovatelských zařízeních 
podle směrnice 2008/xx/ES o odpadech a 
přílohy II této směrnice. 
(b) dodržování finančních povinností 
výrobců v souladu s čl. 12 a 13 této 
směrnice.
(c) dodržování povinností individuálních a 
kolektivních systémů v souladu s čl. 12 a 
čl. 16 (nový článek) této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – pododst. 2b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Finanční záruka by se měla vypočítat 
tak, aby se zajistila internalizace 
skutečných nákladů spojených s koncem 
životnosti výrobku, s přihlédnutím 
k normám na zpracování a recyklaci dle 
článku 8.

Or. en

Odůvodnění

Vlastnosti recyklace a zpracování se dosud nijak přísně nekontrolují. Měly by však mít vliv na 
financování a záruky. Harmonizované požadavky finančních záruk jsou nutné k tomu, aby 
bylo možné provádět kontroly finančních záruk, které nyní umožňuje registr podle článku 16 a 
které požadují inspekce podle článku 20. Internalizací nákladů spojených s ukončením 
životnosti by se mělo slevnit uvádění výrobků na trh, které je nyní jednodušší připravovat 
k novému použití nebo recyklaci, než výrobek s vysokými náklady na ukončení životnosti, 
spojený se ztrátou zdrojů.

Pozměňovací návrh 243
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro inspekce a kontroly mohou být 
stanovena dodatečná pravidla.

3. S cílem zajistit řádné provádění 
inspekcí a kontrol může Komise pomocí 
aktů v přenesené pravomoci podle čl. 18a, 
18b a 18c stanovit dodatečná pravidla pro 
inspekce a kontroly.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přizpůsobuje starý postup projednávání ve výborech novému 
postupu podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 244
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy vytvoří vnitrostátní 
registr akreditovaných zařízení pro sběr a 
zpracování. Do vnitrostátního registru dle 
tohoto článku se přijímají jen zařízení, 
jejichž provozovatelé dodržují požadavky 
čl. 8 odst. 3. Obsah registru je veřejný.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření centrálního registru poskytne přehled o činnosti všech zařízení zajišťujících sběr, 
zpracování, využití a recyklaci a posílí možnost kontroly využití.

Pozměňovací návrh 245
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Provozovatelé zařízení předkládají 
každý rok důkaz o dodržování požadavků 
směrnice a podávají zprávy v souladu 
s odst. 6 a 7, aby si zachovali statut 
akreditovaného zpracovatelského zařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Vytvoření centrálního registru poskytne přehled o činnosti všech zařízení zajišťujících sběr, 
zpracování, využití a recyklaci a posílí možnost kontroly využití.

Pozměňovací návrh 246
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Provozovatelé sběrných zařízení 
podávají jednou ročně zrpávy, které 
vnitrostátním orgánům umožní srovnat 
objem sebraných OEEZ s objemem OEEZ 
skutečně předaných do zařízení na využití 
a recyklaci. OEEZ se předává výhradně 
do akreditovaných zařízení na využití a 
zpracování.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření centrálního registru poskytne přehled o činnosti všech zařízení zajišťujících sběr, 
zpracování, využití a recyklaci a posílí možnost kontroly využití.

Pozměňovací návrh 247
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Provozovatelé zařízení na zpracování 
podávají jednou ročně zprávy, které 
vnitrostátním orgánům umožní srovnat 
objem OEEZ vybraných od majitelů nebo 
akreditovaných sběrných zařízení 
s objemem OEEZ skutečně využitých, 
recyklovaných nebo vyvezených v souladu 
s článkem 10.
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Or. en

Odůvodnění

Vytvoření centrálního registru poskytne přehled o činnosti všech zařízení zajišťujících sběr, 
zpracování, využití a recyklaci a posílí možnost kontroly využití.

Pozměňovací návrh 248
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. Členské státy zajistí, aby majitelé 
předávali svá OEEZ pouze do 
registrovaných a akreditovaných zařízení 
pro sběr, využití a/nebo recyklaci.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření centrálního registru poskytne přehled o činnosti všech zařízení zajišťujících sběr, 
zpracování, využití a recyklaci a posílí možnost kontroly využití.

Pozměňovací návrh 249
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 21 - odst. 1 - pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 
19, 20 a přílohou I nejpozději [18 měsíců 
po dni vyhlášení této směrnice v Úředním 
věstníku Evropské unie]. sdělí Komisi 
znění těchto předpisů a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí. 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 
19, 20 a přílohou I nejpozději [18 měsíců 
po dni vyhlášení této směrnice v Úředním 
věstníku Evropské unie]. sdělí Komisi 
znění těchto předpisů a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí. 
Členské státy uvedou v platnost zákony, 



AM\809098CS.doc 53/78 PE439.905v01-00

CS

právní a správní předpisy nutné k tomu, 
aby byly v souladu s čl. 12 odst. 2 této 
směrnice tak, aby každý výrobce 
financoval jen operace týkající se odpadu 
z jeho vlastních výrobků umístěných na 
trh po 13. srpnu 2005 a aby byly 
poskytnuty příslušné finanční záruky, 
které požaduje čl. 12 odst. 2 této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se při uplatňování finančních povinnosti bere nedostatečný ohled na 
princip odpovědnosti jednotlivých výrobců a na normy recyklace a zpracování týkající se 
environmentálních výkonů výrobků na konci životnosti, je nutné trvat na článku 8 a 12 pro 
zajištění řádného provádění jejich principů ve vnitrostátním právu.

Pozměňovací návrh 250
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou potřebné právní 
a správní předpisy, aby článek 12 naplnily 
nejpozději [18 měsíců ode dne zveřejnění 
této směrnice v Úředním věstníku 
Evropské unie], aby tak byla zajištěna 
dostatečná finanční záruka, jak je 
stanoveno v čl. 12 odst. 2 směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Práva duševního vlastnictví jsou v návrhu Komise nedostatečně obsažena. Odkaz na článek 
12 směrnice, který stanoví financování sběru OEEZ ze soukromých rozpočtů na úkor výrobců, 
je proto na tomto místě důležitý. Cílem práv duševního vlastnictví je podpora ekodesignu 
prostřednictvím pobídek pro výrobce.
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Pozměňovací návrh 251
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kromě revizí stanovených v článcích 2 
a 7 této směrnice předloží Komise do pěti 
let od vstupu této směrnice v platnost 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
která bude vycházet ze zkušeností 
s uplatňováním této směrnice. Ke zprávě 
musí být v případě potřeby připojeny 
návrhy na změnu této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Kromě zvláštních revizí oblasti působnosti a sběrného cíle musí být kontrolována také 
směrnice a její uplatňování.

Pozměňovací návrh 252
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Čl. 22 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Směrnice 2002/96/ES ve znění směrnic 
uvedených v příloze V části A se zrušuje s 
účinkem ode dne uvedeného v článku 21, 
aniž jsou dotčeny povinnosti členských 
států týkající se lhůt pro provedení 
směrnice uvedené v příloze V části B ve 
vnitrostátním právu.

1. Směrnice 2002/96/ES ve znění směrnic 
uvedených v příloze V části A se zrušuje s 
účinkem ode dne uvedeného v článku 21, s 
výjimkou čl. 5 odst. 5, který se zrušuje dne 
[...*], aniž jsou dotčeny povinnosti 
členských států týkající se lhůt pro 
provedení směrnice uvedené v příloze V 
části B ve vnitrostátním právu.
*vložte datum, od kterého platí nové povinnosti 
týkající se odděleného sběru stanovené v této 
směrnici  

Or. en
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Odůvodnění

Existující minimální povinnosti týkající se odděleného sběru je nutné zachovat do doby, než 
začnou platit nové povinnosti. Členské státy, které v minulosti tyto povinnosti nedodržovaly, 
budou jinak zbaveny odpovědnosti je dodržovat.

Pozměňovací návrh 253
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Příloha I - Title

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální požadavky na kontrolu
přepravy OEEZ

Minimální požadavky na přepravu 
použitých EEZ.

Or. en

Odůvodnění

Kontrolovat by se měla přeprava všech použitých EEZ, nejen zařízení, u kterých existuje 
domněnka, že jde o OEEZ.

Pozměňovací návrh 254
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kopii faktury a smlouvy týkající se 
prodeje a/nebo převodu vlastnictví 
elektrických a elektronických zařízení, 
v níž je uvedeno, že zařízení jsou určena 
k přímému opětovnému použití a že jsou 
plně funkční;

a) kopii faktury a smlouvy týkající se 
prodeje a/nebo převodu vlastnictví 
elektrických a elektronických zařízení, 
v níž je uvedeno, že zařízení jsou určena 
k opětovnému použití a že jsou 

–) plně funkční, 

–) určené k opravě,
–) určené k renovaci nebo přepravované 
z důvodu prokázání kvality 
prostřednictvím analýzy a šetření nutných 
pro sledování po uvedení do oběhu. 
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Or. en

Odůvodnění

Za účelem vytvoření ekologického hospodářství je nutné podporovat opravy a opětovné 
využití EEZ. Musíme proto mít system předpisů, které podporují a napomáhají provádění 
oprav a znovu využití použitých EEZ. Opětovné využití je hlavní součástí oblasti působnosti 
OEEZ, s cílem udržet množství odpadu na minimální úrovni.

Pozměňovací návrh 255
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doklad o vyhodnocení nebo zkouškách 
ve formě kopie záznamů (zkušební 
certifikát, důkaz funkčnosti) pro každou 
přepravovanou položku a protokol 
obsahující veškeré informace o
záznamech podle bodu 2; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vytvoření ekologického hospodářství je nutné podporovat opravy a opětovné 
využití EEZ. Musíme proto mít system předpisů, které podporují a napomáhají provádění 
oprav a znovu využití použitých EEZ. Opětovné využití je hlavní součástí oblasti působnosti 
OEEZ, s cílem udržet množství odpadu na minimální úrovni.

Pozměňovací návrh 256
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prohlášení učiněné držitelem, jenž 
zařizuje přepravu elektrických a 
elektronických zařízení, že nic 
z přepravovaného materiálu ani zařízení 

vypouští se
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není odpadem podle definice v čl. 3 bodu 
1 směrnice 2008/xx/ES o odpadech, a

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vytvoření ekologického hospodářství je nutné podporovat opravy a opětovné 
využití EEZ. Musíme proto mít system předpisů, které podporují a napomáhají provádění 
oprav a znovu využití použitých EEZ. Opětovné využití je hlavní součástí oblasti působnosti 
OEEZ, s cílem udržet množství odpadu na minimální úrovni.

Pozměňovací návrh 257
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 1 - bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dostatečné obaly na ochranu 
přepravovaných výrobků před poškozením 
v průběhu přepravy, nakládky a vykládky

d) dostatečné obaly a vhodné uspořádání 
nákladu na ochranu přepravovaných 
výrobků před poškozením v průběhu 
přepravy, nakládky a vykládky

Or. en

Odůvodnění

Použité EEZ lze často odlišit od OEEZ vhodným uspořádáním nákladu při přepravě.

Pozměňovací návrh 258
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 2 - pododstavec 1 - bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Měly by být provedeny zkoušky 
funkčnosti a vyhodnoceny nebezpečné 
látky. Provádění zkoušek by mělo být dáno 
druhem elektrických a elektronických 

a) Provádí se zkoušky funkčnosti a 
vyhodnoceny nebezpečné látky. Provádění 
zkoušek je dáno druhem elektrických a 
elektronických zařízení. Pro většinu 
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zařízení. Pro většinu použitých 
elektrických a elektronických zařízení je 
dostačující zkouška funkčnosti hlavních 
funkcí.

použitých elektrických a elektronických 
zařízení je dostačující zkouška funkčnosti 
hlavních funkcí.

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek musí být právně závazný.

Pozměňovací návrh 259
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 2 –  pododstavec 1 - bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) O výsledcích vyhodnocení a zkoušek by 
měly být vedeny záznamy.

b) O výsledcích vyhodnocení a zkoušek se 
vedou záznamy.

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek musí být právně závazný.

Pozměňovací návrh 260
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 2 - pododstavec 2 - bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Záznamy by měly být bezpečně, nikoli 
však nastálo, upevněny buď přímo na 
elektrická nebo elektronická zařízení, nebo 
na jejich obal tak, aby byly čitelné bez 
rozbalení zařízení.

a) Záznamy jsou bezpečně, nikoli však 
nastálo, upevněny buď přímo na elektrická 
nebo elektronická zařízení, nebo na jejich 
obal tak, aby byly čitelné bez rozbalení 
zařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Tento požadavek musí být právně závazný.

Pozměňovací návrh 261
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 2 - pododstavec 2 - bod b - odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- název položky (název zařízení podle 
přílohy II a kategorie podle přílohy I
směrnice 20xx/xx/ES (směrnice o 
nebezpečných látkách);

- název položky (název zařízení podle 
přílohy IB a kategorie podle přílohy IA;

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj opravuje pozměňovací návrh, který přenáší chybný odkaz vzniklý změnou odkazu 
ze směrnice o nebezpečných látkách do směrnice o OEEZ. Oblast působnosti směrnice by měl 
být dán v této směrnici, a ne ve směrnici o nebezpečných látkách. Pro tuto směrnici se také 
doporučuje orientační seznam EEZ (příloha IB) a v kontextu této směrnice by měl být odkaz 
na název, zatímco příloha 1A poskytuje kategorie.

Pozměňovací návrh 262
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 3  – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě dokladu požadovaného v bodu 1
by měl být ke každému nákladu (např. 
přepravnímu kontejneru, nákladnímu 
automobilu) použitých elektrických a 
elektronických zařízení přiložen:

Kromě dokladů požadovaných v bodech 1 
a 2 je ke každému nákladu (např. 
přepravnímu kontejneru, nákladnímu 
automobilu) použitých elektrických a 
elektronických zařízení přiložen:

Or. en

Odůvodnění

Doklady uvedené v bodu 1 a 2 (záznamy o testování) musí být přiloženy k nákladu, aby bylo 
možné určit, zda je příslušné zažízení opětovně použitelné, nebo jde o odpad. 
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Pozměňovací návrh 263
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže chybí příslušná dokumentace 
požadovaná v bodech 1 a 3, jakož i obaly, 
orgány členských států předpokládají, že 
položka je nebezpečnými OEEZ, a mají za 
to, že náklad zahrnuje nedovolenou 
přepravu. Za těchto okolností o tom budou 
uvědoměny příslušné orgány a s nákladem 
se bude zacházet podle článků 24 a 25 
nařízení o přepravě odpadů. Ve většině 
případů budou muset osoby odpovídající 
za přepravu na vlastní náklady převzít 
odpad zpět do země odeslání a mohou být 
stíhány za spáchání trestného činu. 
V členských státech, v nichž skutečnost, že 
položky jsou OEEZ, a nikoli elektrická a 
elektronická zařízení, musí doložit státní 
orgány, způsobí chybějící příslušná 
dokumentace a obaly pravděpodobně 
významná zpoždění následné přepravy 
odpadu po dobu, kdy budou prováděna 
nezbytná šetření za účelem určení statusu 
přepravovaných položek.

4. Jestliže chybí příslušná dokumentace 
požadovaná v bodech 1, 2 a 3, nebo 
vhodné obaly, nebo není náklad vhodně 
uspořádán, za což nese odpovědnost 
majitel zařízení určeného k přepravě, 
orgány členských států předpokládají, že 
položka je nebezpečnými OEEZ, a mají za 
to, že náklad zahrnuje nedovolenou 
přepravu. Za těchto okolností o tom budou 
uvědoměny příslušné orgány a s nákladem 
se bude zacházet podle článků 24 a 25 
nařízení o přepravě odpadů.

Or. en

Odůvodnění

Doklady musí zahrnovat všechny tři body. Navíc je nutné poskytnout/zajistit vhodné balení a 
uspořádání nákladu. Pokud jakákoliv část chybí, je náklad považovaný za odpad.

Vysvětlení, že důkazní břemeno leží na majiteli předmětu.

Příslušná ustanovení jsou obsažena v článku 24 a 25. 
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Pozměňovací návrh 264
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Příloha I A (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IA

Kategorie elektrických a elektronických 
zařízení spadajících do oblasti působnosti 
této směrnice

1. Velké spotřebiče pro domácnost

2. Malé spotřebiče pro domácnost

3. Zařízení informačních technologií 
a telekomunikační zařízení

4. Spotřební elektronika

5. Osvětlovací zařízení

6. Elektrické a elektronické nástroje 
(s výjimkou velkých stacionárních 
průmyslových nástrojů)

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

8. Zdravotnické prostředky (s výjimkou 
všech implantovaných a infikovaných 
výrobků)

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu

10. Automaty

Or. en

Odůvodnění

Jasný rozsah směrnice vyžaduje existující seznam kategorií, na které se vztahují právní 
předpisy. Pokud by se seznam vynechal, byl by rozsah méně jasný, než je dnes. Veškerá práce, 
kterou od přijetí směrnice odvedl Výbor pro technické přizpůsobení, by byla zbytečná a 
vznikla by právní nejistota a prostor pro zneužití.
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Pozměňovací návrh 265
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Příloha I A (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IA
Druhy přístrojů podle článku 11
1. Chladničky a radiátory;
2. Obrazovky a monitory;
3. Lampy a svítidla;
4. Velké přístroje, s výjimkou chladniček, 
radiátorů, obrazovek, monitorů a lamp;
Velkými přístroji se rozumí takové 
přístroje, které nejsou mobilní nebo jsou 
v zásadě určené k setrvání na místě 
instalace během celé doby své životnosti; 
5. Malé přístroje, s výjimkou chladniček, 
radiátorů, obrazovek, monitorů a lamp;
Malými přístroji se rozumí všechny 
přístroje, které jsou mobilní a které 
v zásadě nejsou určeny k setrvání na místě 
využití během celé doby své životnosti.

Or. en

Odůvodnění

Velice pozitivně je hodnocen návrh zpravodaje týkající se zjednodušení na pět kategorií, ale je 
vhodné, aby byla svítidla zmíněna ve třetí kategorii jako zvláštní zařízení. 

Pozměňovací návrh 266
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA I A

Kategorie elektrických a elektronických 
zařízení spadajících do oblasti působnosti 
této směrnice
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1. Chladicí zařízení a radiátory
2. Obrazovky a monitory
3. Světelné zdroje
4. Velká zařízení s výjimkou zařízení, jež 
spadají pod body 1, 2, 3 a 6. Velká
zařízení jsou přístroje, které nemohou být 
ručně přenášeny.
5. Malá zařízení s výjimkou zařízení, jež 
spadají pod body 1, 2, 3 a 6. Malá zařízení
jsou přístroje, které mohou být ručně 
přenášeny.
6. Zařízení informačních 
a komunikačních technologií

Or. de

Odůvodnění

Rozlišování pěti kategorií by výrazně omezilo rozvoj ekodesignu v oblasti informačních 
a komunikačních technologií. Zahrnutí informačních a komunikačních technologií do 
samostatné kategorie brání tomu, aby úspěchy ekodesignu v oblasti informačních 
a komunikačních technologií zůstaly z důvodu společného posuzování s produkty, jako jsou 
rychlovarné konvice a hračky, nevyužity.

Pozměňovací návrh 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Příloha I A (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IA

  Kategorie zařízení podle článku 11
(1) Chladicí zařízení a radiátory
(2) Samostatné obrazovky a monitory
(3) Světelné zdroje
(4) Velká zařízení s výjimkou chladicích 
zařízení a radiátorů, obrazovek 
a monitorů a světelných zdrojů. Velká 
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zařízení jsou všechna zařízení, která 
nejsou přenosná nebo která v zásadě 
zůstávají v místě použití po celou dobu své 
životnosti.
(5) Malá zařízení, s výjimkou chladicích 
zařízení a radiátorů, obrazovek 
a monitorů a světelných zdrojů a IT a 
telekomunikačních zařízení. Malá 
zařízení jsou všechna zařízení, která jsou 
přenosná a která v zásadě nejsou určena k 
tomu, aby zůstala v místě použití po celou 
dobu své životnosti.
(6) Malá IT a telekomunikačních zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Šest kategorií odráží stav, který se v členských státech používá při sběru. Snížení počtu 
kategorií povede ke snížení administrativních výdajů. Seskupování typů spotřebičů odráží 
environementální faktory s cílem získat maximum z potenciálu opětovného užití, recyklace a 
využití různých typů zařízení. 

Pozměňovací návrh 268
Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha I B (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IB

  Kategorie elektrických a elektronických 
zařízení, na které se vztahuje tato 
směrnice
(1) Chladicí zařízení
(2) Zobrazovací zařízení
(3) Osvětlovací zařízení
(4) Velká zařízení
(5) Malá zařízení
(6) IKT zařízení
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Or. en

Odůvodnění

Zvláštní kategoriee pro IKT podpoří výrobu zařízení, které lze snadněji recyklovat.

Pozměňovací návrh 269
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Příloha I B (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IB

Nevyčerpávající seznam příkladů zařízení 
spadajících do kategorií přílohy IA
1. Chladicí zařízení a radiátory
– chladničky
– mrazicí zařízení
– zařízení pro automatický výdej/prodej 
chlazených výrobků 
– klimatizační zařízení
– radiátory obsahující olej a další zařízení 
k výměně tepla, která obsahují jiná média 
tepelného přenosu než vodu (např. 
tepelná čerpadla a odvlhčovače)
2. Obrazovky a monitory
– obrazovky
– televizní přijímače
– digitální rámy na fotografie
– monitory

– přenosné počítače

– notebooky

3. Světelné zdroje
a )Světelné zdroje jako 

 výbojky;
- nízkotlaké výbojky: zářivky (kompaktní, 
lineární a nelineární a nefluorescenční 
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(nízkotlaké sodíkové, nízkotlaké rtuťové);
- vysokotlaké výbojky: vysokotlaké 
sodíkové, halogenidové, vysokotlaké 
rtuťové, xenonové;

 světelné zdroje ke zvláštním 
účelům;

 vylepšené LED zdroje (se 
standardními objímkami, které 
mohou nahradit žárovky);

b)svítidla: zařízení, které distribuuje, 
filtruje nebo přetváří světlo vysílané 
jedním nebo více elektrickým zdrojem, a 
které obsahuje všechny části nutné 
k držení, upevnění a ochraně světelných 
zdrojů, ale ne samotné světelné zdroje, a
v případě potřeby přídavné okruhy 
společně s prostředky pro jejich zapojení 
do sítě.

4. Velká zařízení
– velká zařízení na vaření nebo jiné 
zpracování potravin (např. varné desky, 
trouby, sporáky, mikrovlnné trouby, pevně 
zabudované kávovary)  
– odsávače par
– velká čisticí zařízení (např. pračky, 
sušičky, myčky nádobí)
– velká topná zařízení (např. velké 
ventilátory topení, elektrické krby, systémy 
pro vytápění mramoru a přírodního 
kamene, vytápění bazénů a další velká 
zařízení k vytápění místností, postelí 
a sedacího nábytku)
– velká zařízení určená k péči o tělo (např. 
solária, sauny, masážní židle)
– velká IT a telekomunikační zařízení 
(např. sálové počítače, servery, pevně 
instalovaná síťová zařízení a přístroje, 
tiskárny, kopírky, telefonní automaty na 
mince)
– velká zařízení pro sport a volný čas 
(např. sportovní vybavení s elektrickými 
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nebo elektronickými součástkami, hrací 
automaty)
– velká svítidla a jiná zařízení k šíření 
nebo řízení světla
– velké elektrické a elektronické nářadí 
a stroje 
– velká zařízení k výrobě nebo přenosu 
proudu (např. generátory, transformátory, 
zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), 
invertory) 
– velké lékařské přístroje 
– velké přístroje pro monitorování 
a kontrolu
– velké měřicí přístroje a zařízení (např. 
váhy, nepřenosné stroje)
– velká zařízení pro automatický 
výdej/prodej výrobků a pro automatické 
poskytování jednoduchých služeb (např. 
prodejní automaty, bankomaty, automaty 
pro sběr prázdných obalů, fotoautomaty) 
5. Malá zařízení
– malá zařízení na vaření nebo jiné 
zpracování potravin (toastery, vařiče, 
elektrické nože, ponorné ohřívače, 
řezačky) 
– malá čisticí zařízení (např. vysavače, 
žehličky atd.)
– ventilátory, osvěžovače vzduchu
– malá vyhřívací zařízení (např. vyhřívané 
přikrývky)
– hodiny a hodinky a jiná zařízení na 
měření času
– malá zařízení k péči o tělo (např. holicí 
strojky, elektrické zubní kartáčky, sušiče 
vlasů, masážní přístroje)
– malá IT a telekomunikační zařízení 
(např. stolní počítače, tiskárny, 
kalkulačky, telefony, mobilní telefony, 
routery, vysílačky, dětské chůvičky, 
beamery)
– kamery
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– zařízení zábavné elektroniky (např. 
rozhlasové přijímače, zesilovače zvuku, 
autorádia, DVD přehrávače)
– hudební nástroje a hudební vybavení 
(např. zesilovače, reproduktory, mixážní 
pulty, mikrofony)
– malá svítidla a jiná zařízení k šíření 
nebo řízení světla
– hračky (např. železnice, modely letadel 
atd.)
– malá sportovní zařízení (např. počítače 
pro cyklistiku, potápění, běh, veslování 
atd.)
– malá zařízení pro volný čas (např. 
videohry, rybářské a golfové vybavení, 
atd.)
– elektrické a elektronické nářadí včetně 
zahradního (např. vrtačky, pily, čerpadla, 
travní sekačky) 
– malá zařízení k výrobě a přenosu 
proudu (např. generátory, nabíječky, 
zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), 
konvertory)
– malé lékařské přístroje včetně 
veterinárního 
– malé přístroje pro monitorování 
a kontrolu (např. kouřová čidla, regulační 
ventily topení, termostaty, čidla pohybu, 
monitorovací zařízení a výrobky, zařízení 
pro dálkové ovládání / dálkové řízení) 
– malé měřicí zařízení (např. váhy, 
ukazatele, měřiče vzdálenosti, teploměry)

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká jen kategorie 3
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Pozměňovací návrh 270
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Příloha - 1 B (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IB

  Kategorie elektrických a elektronických 
zařízení, na které se vztahuje tato 
směrnice
(1) Chladicí zařízení
(2) Zobrazovací zařízení
(3) Osvětlovací zařízení
(4) Velká zařízení
(5) Malá zařízení
(6) IKT zařízení

Or. en

Odůvodnění

Rozsah pěti kategorií by byl překážkou pro ekodesign u IKT a je v rozporu s individuální 
odpovědností výrobců. Pokud by se IKT zažízení smíchala s výrobky, jako jsou toastery, 
hračky a vysavače, užitek z ekodesignu pro IKT by se oslabil. Za účelem podpory ekodesignu 
je důležité zřídit zvláštní kategorii pro IKT zařízení.

Pozměňovací návrh 271
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha I B (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IB
Nevyčerpávající seznam příkladů zařízení 

spadajících do kategorií přílohy IA

1. Chladicí zařízení a radiátory

– chladničky
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– mrazicí zařízení

– zařízení pro automatický výdej/prodej 
chlazených výrobků

– klimatizační zařízení

– radiátory obsahující olej a další zařízení 
k výměně tepla, která obsahují jiná média 
tepelného přenosu než vodu (např. 
tepelná čerpadla a odvlhčovače)

2. Obrazovky a monitory

– obrazovky

– televizní přijímače

– digitální rámy na fotografie

– monitory

3. Světelné zdroje

– přímé (trubicové) zářivky

– kompaktní zářivky

– vysoce intenzivní výbojky, včetně 
vysokotlakých sodíkových výbojek 
a halogenidových výbojek

– nízkotlaké sodíkové výbojky

– LED diody

4. Velká zařízení

– velká zařízení na vaření nebo jiné 
zpracování potravin (např. varné desky, 
trouby, sporáky, mikrovlnné trouby, pevně 
zabudované kávovary) 

– odsávače par

– velká čisticí zařízení (např. pračky, 
sušičky, myčky nádobí)

– velká topná zařízení (např. velké 
ventilátory topení, elektrické krby, systémy 
pro vytápění mramoru a přírodního 
kamene, vytápění bazénů a další velká 
zařízení k vytápění místností, postelí 
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a sedacího nábytku)

– velká zařízení určená k péči o tělo (např. 
solária, sauny, masážní židle)

– velká zařízení pro sport a volný čas 
(např. sportovní vybavení s elektrickými 
nebo elektronickými součástkami, hrací 
automaty)

– velká svítidla a jiná zařízení k šíření 
nebo řízení světla

– velké elektrické a elektronické nářadí 
a stroje 

– velká zařízení k výrobě nebo přenosu 
proudu (např. generátory, transformátory, 
zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), 
invertory)

– velké lékařské přístroje 

– velké přístroje pro monitorování 
a kontrolu

– velké měřicí přístroje a zařízení (např. 
váhy, nepřenosné stroje)

– velká zařízení pro automatický 
výdej/prodej výrobků a pro automatické 
poskytování jednoduchých služeb (např. 
prodejní automaty, bankomaty, automaty 
pro sběr prázdných obalů, fotoautomaty)
5. Malá zařízení

– malá zařízení na vaření nebo jiné 
zpracování potravin (toastery, vařiče, 
elektrické nože, ponorné ohřívače, 
řezačky)

– malá čisticí zařízení (např. vysavače, 
žehličky atd.)

– ventilátory, osvěžovače vzduchu

– malá vyhřívací zařízení (např. vyhřívané 
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přikrývky)

– hodiny a hodinky a jiná zařízení na 
měření času

– malá zařízení k péči o tělo (např. holicí 
strojky, elektrické zubní kartáčky, sušiče 
vlasů, masážní přístroje)

– kamery

– zařízení zábavné elektroniky (např. 
rozhlasové přijímače, zesilovače zvuku, 
autorádia, DVD přehrávače)

– hudební nástroje a hudební vybavení 
(např. zesilovače, reproduktory, mixážní 
pulty, mikrofony)

– malá svítidla a jiná zařízení k šíření 
nebo řízení světla

– hračky (např. železnice, modely letadel 
atd.)

– malá sportovní zařízení (např. počítače 
pro cyklistiku, potápění, běh, veslování 
atd.)

– malá zařízení pro volný čas (např. 
videohry, rybářské a golfové vybavení, 
atd.)

– elektrické a elektronické nářadí včetně 
zahradního (např. vrtačky, pily, čerpadla, 
travní sekačky)

– malá zařízení k výrobě a přenosu 
proudu (např. generátory, nabíječky, 
zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), 
konvertory)

– malé lékařské přístroje včetně 
veterinárního

– malé přístroje pro monitorování 
a kontrolu (např. kouřová čidla, regulační 
ventily topení, termostaty, čidla pohybu, 
monitorovací zařízení a výrobky, zařízení 
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pro dálkové ovládání / dálkové řízení)

– malé měřicí zařízení (např. váhy, 
ukazatele, měřiče vzdálenosti, teploměry)

– malá zařízení pro automatický výdej/ 
prodej výrobků
6. Zařízení informačních 
a komunikačních technologií

– přenosné počítače

– notebooky
– velká IT a telekomunikační zařízení 
(např. sálové počítače, servery, pevně 
instalovaná síťová zařízení a přístroje, 
tiskárny, kopírky, telefonní automaty na 
mince)
– malá IT a telekomunikační zařízení 
(např. stolní počítače, tiskárny, 
kalkulačky, telefony, mobilní telefony, 
routery, vysílačky, dětské chůvičky, 
beamery)

Or. de

Pozměňovací návrh 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Návrh směrnice
Příloha I B (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nevyčerpávající seznam příkladů zařízení 
spadajících do kategorií přílohy -IA 

(nové)
1. Chladicí zařízení a radiátory

– chladničky
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– mrazicí zařízení

– zařízení pro automatický výdej/prodej 
chlazených výrobků 

– klimatizační zařízení

– radiátory obsahující olej a další zařízení 
k výměně tepla, která obsahují jiná média 
tepelného přenosu než vodu (např. 
tepelná čerpadla a odvlhčovače)
2. Obrazovky a monitory

– obrazovky

– televizní přijímače

– digitální rámy na fotografie

– monitory

3. Světelné zdroje

– přímé (trubicové) zářivky

– kompaktní zářivky

– vysoce intenzivní výbojky, včetně 
vysokotlakých sodíkových výbojek 
a halogenidových výbojek
– nízkotlaké sodíkové výbojky

– LED diody

4. Velká zařízení
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– velká zařízení na vaření nebo jiné 
zpracování potravin (např. varné desky, 
trouby, sporáky, mikrovlnné trouby, pevně 
zabudované kávovary)  
– odsávače par

– velká čisticí zařízení (např. pračky, 
sušičky, myčky nádobí)

– velká topná zařízení (např. velké 
ventilátory topení, elektrické krby, systémy 
pro vytápění mramoru a přírodního 
kamene, vytápění bazénů a další velká 
zařízení k vytápění místností, postelí 
a sedacího nábytku)
– velká zařízení určená k péči o tělo (např. 
solária, sauny, masážní židle)

– velká IT a telekomunikační zařízení 
(např. sálové počítače, servery, pevně 
instalovaná síťová zařízení a přístroje, 
tiskárny, kopírky, telefonní automaty na 
mince)
– velká zařízení pro sport a volný čas 
(např. sportovní vybavení s elektrickými 
nebo elektronickými součástkami, hrací 
automaty)
– velká svítidla a jiná zařízení k šíření 
nebo řízení světla

– velké elektrické a elektronické nářadí 
a stroje 

– velká zařízení k výrobě nebo přenosu 
proudu (např. generátory, transformátory, 
zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), 
invertory) 
– velké lékařské přístroje 

– velké přístroje pro monitorování 
a kontrolu

– velké měřicí přístroje a zařízení (např. 
váhy, nepřenosné stroje)
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– velká zařízení pro automatický 
výdej/prodej výrobků a pro automatické 
poskytování jednoduchých služeb (např. 
prodejní automaty, bankomaty, automaty 
pro sběr prázdných obalů, fotoautomaty) 

5. Malá zařízení

– malá zařízení na vaření nebo jiné 
zpracování potravin (toastery, vařiče, 
elektrické nože, ponorné ohřívače, 
řezačky) 
– malá čisticí zařízení (např. vysavače, 
žehličky atd.)

– ventilátory, osvěžovače vzduchu

– malá vyhřívací zařízení (např. vyhřívané 
přikrývky)

– hodiny a hodinky a jiná zařízení na 
měření času

– malá zařízení k péči o tělo (např. holicí 
strojky, elektrické zubní kartáčky, sušiče 
vlasů, masážní přístroje)
– malá IT a telekomunikační zařízení 
(např. stolní počítače, tiskárny, 
kalkulačky, telefony, mobilní telefony, 
routery, vysílačky, dětské chůvičky, 
beamery)
– kamery

– zařízení zábavné elektroniky (např. 
rozhlasové přijímače, zesilovače zvuku, 
autorádia, DVD přehrávače)
– hudební nástroje a hudební vybavení 
(např. zesilovače, reproduktory, mixážní 
pulty, mikrofony)
– malá svítidla a jiná zařízení k šíření 
nebo řízení světla

– hračky (např. železnice, modely letadel
atd.)
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– malá sportovní zařízení (např. počítače 
pro cyklistiku, potápění, běh, veslování 
atd.)
– malá zařízení pro volný čas (např. 
videohry, rybářské a golfové vybavení, 
atd.)
– elektrické a elektronické nářadí včetně 
zahradního (např. vrtačky, pily, čerpadla, 
travní sekačky) 
– malá zařízení k výrobě a přenosu 
proudu (např. generátory, nabíječky, 
zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), 
konvertory)
– malé lékařské přístroje včetně 
veterinárního 

– malé přístroje pro monitorování 
a kontrolu (např. kouřová čidla, regulační 
ventily topení, termostaty, čidla pohybu, 
monitorovací zařízení a výrobky, zařízení 
pro dálkové ovládání / dálkové řízení) 
– malé měřicí zařízení (např. váhy, 
ukazatele, měřiče vzdálenosti, teploměry)
6. Drobná IT a telekomunikační zařízení

- Laptopy
- Notebooky
- Malé IT a telekomunikační přístroje 
(např. osobní počítače, tiskárny, kapesní 
kalkulačky,telefony,mobilní telefony, 
routery, rádia, dětské telefony, video 
projektory).

Or. en

Odůvodnění

Nevyčerpávající seznam příkladů má usnadnit řazení do šesti kategorií přílohy IA a přispět ke 
srozumitelnosti. Tím se má umožnit harmonizované provedení směrnice.
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Pozměňovací návrh 273
Anja Weisgerber a Holger Krahmer

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1 – odrážka 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vnější elektrické kabely, vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Oddělené odstranění stanovené v příloze II a selektivní nakládání s vnějšími elektrickými 
kabely není realizovatelné, a není ani nezbytné pro zajištění zamýšlené úrovně ochrany 
životního prostředí.


