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Pozměňovací návrh 17
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Hlava 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh
SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

ze dne [...] ze dne [...]

kterou se mění směrnice 2006/66/ES o 
bateriích a akumulátorech a odpadních 
bateriích a akumulátorech, pokud jde o 
uvádění na trh přenosných baterií a 
akumulátorů obsahujících kadmium, které 
jsou určené do bezšňůrových elektrických 
nástrojů

kterou se mění směrnice 2006/66/ES o 
bateriích a akumulátorech a odpadních 
bateriích a akumulátorech, pokud jde o 
uvádění na trh přenosných baterií a 
akumulátorů obsahujících kadmium, které 
jsou určené do bezšňůrových elektrických 
nástrojů, a o knoflíkových článcích 
s nízkým obsahem rtuti, a o pohotové 
vyjímatelnosti baterií a akumulátorů 

Or. en

Odůvodnění

Revize směrnice byla zahájena na základě právní povinnosti přezkoumat do září 2010 výjimku 
pro kadmium v akumulátorech používaných v bezšňůrových elektrických nástrojích. Tato 
revize rovněž nabízí možnost ukončit výjimku pro knoflíkové články s obsahem rtuti 
nepřesahujícím 2 % hmotnostní, jež se dle studie Komise ukázaly jako „jasný vítěz, pokud jde 
o environmentální přínosy, s velmi malými nepříznivými hospodářskými dopady“. Měla by být 
rovněž vyjasněna ustanovení o vyjímatelnosti.

Pozměňovací návrh 18
Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Současná výjimka pro uvedené použití 
by měla platit do 31. prosince 2015, aby 

(4) Současná výjimka pro uvedené použití 
by měla platit do 31 prosince 2013, aby 
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průmysloví výrobci měli možnost 
dostatečně přizpůsobit příslušné 
technologie.

průmysloví výrobci měli možnost 
dostatečně přizpůsobit příslušné 
technologie.

Or. en

Odůvodnění

Kadmium je vysoce nebezpečné pro životní prostředí a toxické pro člověka. V nařízení 
REACH je klasifikováno jako látka vzbuzující mimořádné obavy. Průmysloví výrobci měli 
mnoho let na to, aby postupně vyřadili nikl-kadmiové baterie, neboť alternativy existují a 
dobře fungují. Výjimka, která existuje pro nikl-kadminové baterie ve směrnici 2006/66/ES, by 
tudíž měla být co nejdříve odstraněna.

Pozměňovací návrh 19
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Současná výjimka pro uvedené použití 
by měla platit do 31. prosince 2015, aby 
průmysloví výrobci měli možnost 
dostatečně přizpůsobit příslušné 
technologie.

(4) Současná výjimka pro uvedené použití 
by neměla platit po 30. červnu 2014.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazení kadmia v případech, kdy jsou dostupné alternativy, je politikou, kterou 
Společenství zavedlo od roku 1988 a kterou již řadu let uplatňuje v právních předpisech o 
vozidlech s ukončenou životností a o elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o 
nebezpečných látkách). V prvním čtení směrnice o bateriích v roce 2004 Evropský parlament 
nepřijal žádnou výjimku pro kadmium v elektrických nástrojích. Alternativy kadmia 
v bezšňůrových elektrických nástrojích jsou široce dostupné již mnoho let. Není potřeba dávat 
průmyslovým výrobcům další čas „pro přizpůsobení se“.

Pozměňovací návrh 20
Romana Jordan
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Současná výjimka pro uvedené použití 
by měla platit do 31. prosince 2015, aby 
průmysloví výrobci měli možnost 
dostatečně přizpůsobit příslušné
technologie.

(4) Současná výjimka pro uvedené použití 
by měla platit do 31 prosince 2018, aby 
průmysloví výrobci měli možnost 
dostatečně přizpůsobit příslušné 
technologie.

Or. sl

Pozměňovací návrh 21
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Současná výjimka pro uvedené použití 
by měla platit do 31. prosince 2015, aby 
průmysloví výrobci měli možnost 
dostatečně přizpůsobit příslušné 
technologie.

(4) Současná výjimka pro uvedené použití 
by měla platit do 31. prosince 2018, aby 
průmysloví výrobci, odvětví recyklace a 
dotčení spotřebitelé měli možnost jednotně
přizpůsobit příslušné náhradní
technologie ve všech regionech Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož používání nikl-kadmiových baterií není samo o sobě nebezpečné, mělo by být 
poskytnuto dostatečně dlouhé přechodné období, aby se zúčastněné strany v odvětví mohly 
přizpůsobit.

Pozměňovací návrh 22
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Současná výjimka pro uvedené použití 
by měla platit do 31. prosince 2015, aby 
průmysloví výrobci měli možnost 
dostatečně přizpůsobit příslušné 
technologie.

(4) Současná výjimka pro uvedené použití 
by měla platit do 31. prosince 2018, aby 
průmysloví výrobci, odvětví recyklace a 
spotřebitelé v celém hodnotovém řetězci
měli možnost dostatečně a jednotně
přizpůsobit příslušné náhradní technologie 
ve všech regionech Unie.

Or. en

Odůvodnění

Neexistence prokazatelného rizika používání nikl-kadmiových baterií v bezšňůrových 
elektrických nástrojích umožňuje delší přechodné období, aby se podniky mohly přizpůsobit 
technologickým změnám. Dopad na spotřebitele z hlediska nákladů bude značný vzhledem 
k tomu, že levné alternativy bezšňůrových elektrických nástrojů byly již dříve z produktové 
nabídky odstraněny. Podle tvrzení průmyslových výrobců by rozdíl v nákladech na 1 milion 
jednotek znamenal více než 50 milionů eur, které by uhradil spotřebitel.

Pozměňovací návrh 23
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Definice „uvádění na trh“ by měla 
být sladěna s definicí uvedenou ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2011/65/EU ze dne 8. června 2011 
o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních.

Or. en

Odůvodnění

Používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (např. 
šňůrové elektrické nástroje) spadá do působnosti směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek, ačkoli používání těchto látek v bateriích a akumulátorech pro elektrická 
a elektronická zařízení (např. bezšňůrové elektrické nástroje) spadá do působnosti směrnice o 
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bateriích. Tyto směrnice v současné době používají rozdílné definice pro „uvádění na trh“. 
Vhodnější by bylo tyto definice sladit, a to i s ohledem na pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 2 
směrnice o bateriích, jenž byl schválen v roce 2008.

Pozměňovací návrh 24
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Požadavky na registraci výrobce a 
formát by měly být v souladu s požadavky 
na registraci a formátem stanovenými
podle čl. 16. odst. 3 a přílohy X části A 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o 
odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ)1.
Požadavky na registraci výrobce a formát 
by měly být i nadále v souladu 
s požadavky na registraci a formát, jež 
přijala Komise v rozhodnutí ze dne 5. 
srpna 2009 (2009/603/ES), kterým se 
stanoví požadavky na registraci výrobců 
baterií a akumulátorů v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/66/ES.
________________

1 Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na registraci baterií byly přijaty rozhodnutím Komise ze srpna 2009 
(2009/603/ES). V EU existují systémy registrace nejen pro baterie zabudované do zařízení, 
ale také pro baterie prodávané samostatně. Požadavky stanovené v rozhodnutí Komise 
2009/603/ES by měly platit i nadále.

Pozměňovací návrh 25
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Požadavky na registraci výrobce a 
formát musí být případně v souladu s čl. 
16 odst. 3 a přílohy X části A směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2012/19/EU o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních.

Or. sl

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že baterie a akumulátory jsou součástí EEZ, je vhodné, aby postup 
registrace výrobce byl tentýž jako u EEZ. Sníží se tak administrativní zátěž pro výrobce.

Pozměňovací návrh 26
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 3 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 3 se vkládá bod 13a., který 
zní:
„(13a) ‚dodáním na trh‘ dodání baterie 
nebo akumulátoru k distribuci, spotřebě 
nebo použití na trhu Unie v rámci 
obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo 
bezplatně;“

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o bateriích by měla vycházet z týchž definic jako směrnice o omezení používání 
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o 
nebezpečných látkách), aby se zajistil jednotný přístup, pokud jde o omezení týkající se 
uvádění na trh. Tato nová definice spolu s revidovanou definicí „uvádění na trh“ by také 
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v souladu se směrnicí 2008/103/ES, jež objasnila význam „uvádění na trh“ v článku 6, avšak 
náležitě neupravila příslušné definice.

Pozměňovací návrh 27
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 3 – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V článku 3 se bod 14. nahrazuje 
tímto:
„uváděním na trh“ první dodání EEZ na 
trh Unie;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o bateriích by měla vycházet z týchž definic jako směrnice o omezení používání 
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o 
nebezpečných látkách), aby se zajistil jednotný přístup, pokud jde o omezení týkající se 
uvádění na trh. Revidovaná definice by také byla v souladu se směrnicí 2008/103/ES, jež 
objasnila význam „uvádění na trh“ v článku 6, avšak náležitě neupravila příslušnou definici 
(definice).

Pozměňovací návrh 28
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Zákaz stanovený v odst. 1 písm. a) se 
nevztahuje na knoflíkové články 
s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % 
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hmotnostní, a to do 30. června 2014.“

Or. en

Odůvodnění

Knoflíkové články neobsahující rtuť jsou na trhu dostupné pro veškerá zařízení a mají stejné 
výkonové parametry jako články obsahující rtuť. Dokonce i Evropské sdružení přenosných 
baterií žádá o ukončení používání do 31. června 2014, namísto 31. prosince, jak navrhuje 
zpravodaj. Ukončení používání by mělo být provedeno co nejrychleji, čemuž odpovídá konec 
června 2014; doba pro provedení by tak byla zkrácena z 18 na 12 měsíců.

Pozměňovací návrh 29
Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Zákaz stanovený v odst. 1 písm. a) se 
nevztahuje na knoflíkové články 
s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % 
hmotnostní, a to do 31 prosince 2013.“

Or. en

Odůvodnění

Jak uvedla Komise ve zprávě BIOIS 2012, je nezbytné snížit riziko uvolňování rtuti do 
životního prostředí. Průmysloví výrobci (Evropské sdružení přenosných baterií) také sami 
potvrzují, že je možné a reálné odstranit do roku 2014 výjimku pro používání rtuti 
v knoflíkových článcích, kterou stanoví směrnice 2006/66/ES.

Pozměňovací návrh 30
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
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Směrnice 2006/66/ES
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Zákaz stanovený v odst. 1 písm. a) se 
nevztahuje na knoflíkové články 
s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % 
hmotnostní, a to do 31 prosince 2014.“

Or. sl

Odůvodnění

Na trhu již jsou knoflíkové články, které neobsahují rtuť. Lhůta je odůvodněná, neboť má 
zajistit účinný přechod a předejít veškerým obavám o bezpečnost a technologickou účinnost. 
Navrhované datum také splňuje podmínku zajištění bezpečnosti pro nejzranitelnější skupiny, 
zejména děti, které jsou rtuti zbytečně vystaveny.

Pozměňovací návrh 31
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Zákaz stanovený v odst. 1 písm. a) se 
nevztahuje na knoflíkové články 
s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % 
hmotnostní, a to do 31 prosince 2014.“

Or. en

Odůvodnění

It is important to reduce the risk of mercury being released into the environment as button 
cells easily escape separate collection. The EU button cell market is already experiencing a 
shift towards Hg-free button cells; currently, Hg-free button cells represent approximately 
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39% of the EU button cell market. Hg-free versions are now commercially available for all 
applications and with same performance parameters as the mercury ones. Countries, 
exporting large amounts of button cells to the EU market, such as China, will be encouraged 
to accelerate the switch to the manufacture of Hg-free button cells, which could have a global 
impact on the use of mercury in this industry sector.

Pozměňovací návrh 32
Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/66/ES 
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bezšňůrové elektrické nástroje, a to do 
31. prosince 2015.

c) bezšňůrové elektrické nástroje, a to do 
31. prosince 2013.

Or. en

Odůvodnění

Kadmium je vysoce nebezpečné pro životní prostředí a toxické pro člověka. V nařízení 
REACH je klasifikováno jako látka vzbuzující mimořádné obavy. Průmysloví výrobci měli 
mnoho let na to, aby postupně nahradili nikl-kadmiové baterie, neboť alternativy existují a 
dobře fungují. Výjimka, která existuje pro nikl-kadmiové baterie ve směrnici 2006/66/ES, by 
tudíž měla být co nejdříve odstraněna.

Pozměňovací návrh 33
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bezšňůrové elektrické nástroje, a to do 
31. prosince 2015.

c) bezšňůrové elektrické nástroje, a to do 
30. června 2014.

Or. en
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Odůvodnění

Podle posouzení dopadů provedeného Komisí bude přínos pro životní prostředí při ukončení 
odchylky v roce 2013 ve srovnání s rokem 2016 o 60 % vyšší, přičemž bude ušetřeno přibližně 
100 možných případů rakoviny. Jelikož jsou alternativy používání kadmia v bezšňůrových 
elektrických nástrojích široce dostupné již řadu let, není potřeba průmyslovým výrobcům 
ponechávat více času jen kvůli určitým úsporám nákladů, které jdou na úkor lidského zdraví a 
životního prostředí. Navrhované datum je dokonce méně ambiciózní než druhá možnost, 
kterou se zabývala Komise ve svém posouzení dopadů.

Pozměňovací návrh 34
Romana Jordan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bezšňůrové elektrické nástroje, a to do 
31. prosince 2015.

c) bezšňůrové elektrické nástroje, a to do 
31. prosince 2018.

Or. sl

Pozměňovací návrh 35
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 
Směrnice 2006/66/EC
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bezšňůrové elektrické nástroje, a to do 
31. prosince 2015.

c) bezšňůrové elektrické nástroje, a to do 
31. prosince 2018.

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož používání nikl-kadmiových baterií není samo o sobě nebezpečné, mělo by být 
poskytnuto dostatečně dlouhé přechodné období, aby se zúčastněné strany v odvětví mohly 
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přizpůsobit.

Pozměňovací návrh 36
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bezšňůrové elektrické nástroje, a to do 
31 prosince 2015.

c) bezšňůrové elektrické nástroje, a to do 
31 prosince 2018.

Or. en

Odůvodnění

Dřívější zrušení výjimky bude mít dopad na program investic společností provádějících 
recyklaci do recyklačních postupů pro nové technologie baterií.  Neexistence prokazatelného 
rizika používání nikl-kadmiových baterií v bezšňůrových elektrických nástrojích umožňuje 
delší přechodné období, aby se podniky mohly přizpůsobit technologickým změnám. Dopad na 
spotřebitele po stránce nákladů bude značný vzhledem k odstranění levných alternativ 
z produktové nabídky bezšňůrových elektrických nástrojů.

Pozměňovací návrh 37
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

„2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že baterie nebo 
akumulátory, které nesplňují požadavky 
této směrnice, nebudou uváděny na trh.
Členské státy přijmou nezbytná 
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opatření, aby zajistily, že baterie nebo 
akumulátory, které nesplňují požadavky 
této směrnice, nebudou po uplynutí 
jednoho roku od příslušného data 
ukončení používání dodávány na trh.
Baterie a akumulátory, které budou po 
příslušných datech ukončení používání
uvedeny na trh, přestože nesplňují 
požadavky této směrnice, musí být 
z trhu staženy.“

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na nové lhůty pro ukončení používání je potřeba stávající čl. 6 odst. 2 ve znění 
směrnice 2008/103/ES odpovídajícím způsobem upravit, a to v souladu s novou definicí pro 
„dodávání na trh“ převzatou ze směrnice o nebezpečných látkách; vneslo by to jednotu do 
uplatňování omezujících lhůt. Mělo by však být také stanoveno konečné datum, po jehož 
uplynutí výrobky, které už nesmí být uváděny na trh, nesmí být na trh nadále ani dodávány. 
Jeden rok je pro tyto účely dostatečnou lhůtou.

Pozměňovací návrh 38
Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Přenosné baterie a akumulátory 
s obsahem kadmia určené pro použití 
v bezšňůrových elektrických nástrojích, 
jež nesplňují požadavky stanovené v čl. 4 
odst. 1, nebudou po 31. prosinci 2013 
uváděny na trh, a budou-li po 31. prosinci 
2014 stále na trhu, budou z něj staženy.“

Or. en
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Odůvodnění

Je přiměřené očekávat, že jeden rok poté, co zákaz uvádění na trh baterií obsahujících 
kadmium vstoupí v platnost, budou veškeré zbývající produkty z trhu staženy.

Pozměňovací návrh 39
Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Knoflíkové články, jež nesplňují 
požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1, 
nebudou po 31. prosinci 2013 uváděny na 
trh, a budou-li po 31. prosinci 2014 stále 
na trhu, budou z něj staženy.“

Or. en

Odůvodnění

 Je přiměřené očekávat, že jeden rok poté, co zákaz uvádění na trh baterií obsahujících 
kadmium vstoupí v platnost, budou veškeré zbývající produkty z trhu staženy.

Pozměňovací návrh 40
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„S knoflíkovými články, jež nesplňují 
požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1, avšak 
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které byly v souladu s právními předpisy 
uvedeny na trh před 31. prosincem 2014, 
může být nadále obchodováno až do 31. 
prosince 2016.“

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Zásoby baterií a akumulátorů určených 
pro použití v bezšňůrových elektrických 
nástrojích, jež byly v souladu s právními 
předpisy uvedeny na trh před výše 
uvedeným datem, mohou být prodávány 
nejpozději do 31. prosince 2017.“

Or. sl

Odůvodnění

Prodloužení stávající výjimky pro nikl-kadmiové baterie umožní lepší přizpůsobení se 
hospodářských subjektů v celém hodnotovém řetězci. Z hospodářského a environmentálního 
hlediska nemá význam zásoby baterií a akumulátorů, které dané požadavky nesplňují, ihned 
stahovat z trhu. Pro recyklaci a pro celý proces zpracování odpadu je účinnější stanovit lhůtu. 
Sběr odpadního materiálu také pomůže zajistit účinné opětovné využití těchto velmi důležitých 
surovin.

Pozměňovací návrh 42
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Přenosné baterie a akumulátory 
s obsahem kadmia určené pro použití 
v bezšňůrových elektrických nástrojích, 
jež nesplňují požadavky stanovené v čl. 4 
odst. 1, nebudou po 31. prosinci 2018 
uváděny na trh. Baterie a akumulátory, 
které nesplňují požadavky této směrnice a 
jež budou uvedeny na trh po tomto datu, 
z něj musí být staženy.“

Or. en

Odůvodnění

Průmysloví výrobci již začali pro použití v bezšňůrových elektrických nástrojích nabízet 
alternativní technologie baterií, jako jsou baterie lithium-iontové. Nikl-kadmiová technologie 
bude nakonec v rámci hospodářského cyklu nahrazena technologií lithium-iontovou a dalšími 
novými technologiemi. Není tudíž důvod vynucovat si stažení z trhu. Podle nařízení 
č. 765/2008 je stažení z trhu odůvodněné pouze na základě provedeného posouzení rizik a jen 
za předpokladu, že je toto opatření vůči takovému riziku přiměřené.

Pozměňovací návrh 43
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V článku 6 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„2a. Uvádění náhradních baterií na trh je 
dovoleno po dobu pěti let od doby, kdy 
zrušení výjimky stanovené v čl. 4 odst. 3 
směrnice 2006/66/ES o bateriích nabyde 
účinnosti;“

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zabránění zbytečné produkci odpadu (OEEZ) z bezšňůrových nástrojů by mělo být po 
skočení životnosti baterie umožněno zakoupit baterii náhradní a pokračovat ve využívání 
bezšňůrového elektrického nástroje. Bude to mít pozitivní dopad na konečného uživatele 
z hlediska nákladů. Tento postup rovněž zohledňuje zásady účinného využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh 44
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2006/66/ES
článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Článek 11 se nahrazuje tímto:
„Vyjímání odpadních baterií a 
akumulátorů
Členské státy zajistí, aby výrobci 
navrhovali zařízení, z nichž může 
konečný uživatel odpadní baterie a 
akumulátory snadno vyjmout. 
K zařízení, v němž jsou zabudovány 
baterie a akumulátory, se připojí návod, 
jak může konečný uživatel baterie a 
akumulátory bezpečně vyjmout, 
případně informující konečného 
uživatele o typu zabudovaných baterií a 
akumulátorů. Tato ustanovení se 
nepoužijí, pokud je z důvodu 
bezpečnosti, výkonu, léčebných důvodů 
nebo z důvodu uchování údajů nezbytné 
zabezpečit nepřetržitou dodávku 
elektrického proudu, vyžadující stálé 
spojení mezi zařízením a baterií nebo 
akumulátorem.“

Or. en

Odůvodnění

Článek 11 stávající směrnice o bateriích je ustanovením o likvidaci o vyjímání odpadních
baterií a akumulátorů. Ačkoli toto vyjímání bylo vždy chápáno jako pohotové vyjímání 
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konečným uživatelem, aby se tak zajistila např. delší životnost výrobků snadným vynětím již 
nefunkčních akumulátorů, ne všechny společnosti se tímto přístupem řídí (např. pokud jde o 
některé velmi oblíbené chytré telefony a tablety). Mělo by být tudíž výslovně stanoveno, že 
pohotová vyjímatelnost znamená snadné vyjímání konečným uživatelem.

Pozměňovací návrh 45
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 4
Směrnice 2006/66/ES
Článek 12 – odstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V článku 12 se zrušuje odstavec 7. 4. V článku 12 se odstavec 7 nahrazuje 
tímto:
„7. Před tím, než Komise navrhne změnu 
nebo doplnění přílohy III, bude 
konzultovat zúčastněné subjekty, zejména 
výrobce, sběrače, recyklátory, 
zpracovatele, organizace zabývající se
ochranou životního prostředí, 
spotřebitelské organizace a sdružení 
zaměstnanců. O výsledku těchto 
konzultací bude informovat výbor 
uvedený v čl. 24 odst. 1.“

Or. sl

Pozměňovací návrh 46
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 1 odst. 1 této směrnice 
nejpozději do 18 měsíců ode dne vstupu 
v platnost. Neprodleně o nich uvědomí 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 1 odst. 1 této směrnice 
nejpozději do 12 měsíců ode dne vstupu 
v platnost. Neprodleně o nich uvědomí 
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Komisi. Komisi.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění rychlého ukončení používání kadmia v akumulátorech bezšňůrových 
elektrických nástrojů a rtuti v knoflíkových článcích do konce roku 2014 by měla být doba pro 
provedení ustanovení směrnice zkrácena z 18 na 12 měsíců.

Pozměňovací návrh 47
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Článek 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vstup v platnost Vstup v platnost a konsolidace

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie. Konsolidované 
znění směrnice 2006/66/ES bude 
vypracováno do tří měsíců ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. fr


