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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracované znění)
(KOM(2008)0809 – C7-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0809),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0471/2008),

– s ohledem na článek 87 a 55 jednacího řádu,

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 
2008 přisuzuje hlavní prioritu v právních 
předpisech o předcházení vzniku odpadů. 
Předcházení vzniku odpadů je mj. 
definováno jako opatření, která omezují 
obsah škodlivých látek v materiálech
a výrobcích. 

Or. en

Odůvodnění

Přepracování směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek musí být uvedeno 
do souvislosti s hierarchií způsobů nakládání s odpady, která byla zavedena v rámcové 
směrnici o odpadech v roce 2008. Prevence je v závazných právních předpisech o odpadech 
hlavní prioritou. Součástí prevence jsou opatření ke snížení obsahu škodlivých látek
v materiálech a produktech. Přepracování směrnice o omezení používání některých 
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nebezpečných látek je proto významnou příležitostí k tomu, aby se tato povinnost přeměnila
v konkrétní kroky, a to tím spíš, že elektrická a elektronická zařízení způsobují při nakládání
s odpady i nadále mnoho problémů. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Usnesení Rady ze dne 25. ledna 1988
o Akčním programu Společenství pro boj 
proti znečištění životního prostředí 
kadmiem1 vyzývá Komisi k neprodlenému 
vypracování zvláštních opatření pro 
takový program. Rovněž má být chráněno 
lidské zdraví, a proto by měla být 
prováděna celková strategie, která povede 
zejména k omezení používání kadmia
a bude stimulovat výzkum náhrad.
V uvedeném usnesení se zdůrazňuje, že 
používání kadmia by mělo být omezeno 
jen na případy, kdy vhodné a bezpečnější 
náhrady neexistují.
1 Úř. věst. C 30, 4.2.1988, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na usnesení Rady z roku 1988 (bod odůvodnění 4 stávající směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek) by měl být zopakován, protože je to politická 
reference pro boj proti znečišťování životního prostředí kadmiem.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 14. listopadu 1996 o sdělení 
Komise o revizi strategie Společenství
v oblasti nakládání s odpady a o návrhu 
usnesení Rady o politice pro nakládání
s odpady1 vyzval Komisi, aby předložila 
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návrhy směrnic o některých prioritních 
tocích odpadu, včetně elektrického
a elektronického odpadu. Evropský 
parlament ve stejném usnesení vyzval 
Radu a Komisi k předložení návrhů na 
snížení množství škodlivých látek
v odpadech, jako je chlor, rtuť,
polyvinylchlorid (PVC), kadmium a jiné 
těžké kovy.
1 Úř. věst. C 362, 2.12.1996, s. 241.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být vložen odkaz na usnesení Parlamentu z roku 1996 (bod odůvodnění 4 stávající 
směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek) jako důležité připomenutí 
skutečnosti, že Parlament požadoval konkrétní omezení PVC již v roce 1996.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3d) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách1 připomíná, že cíle 
chránit životní prostředí a lidské zdraví 
před perzistentními organickými 
znečišťujícími látkami nemohou členské 
státy dosáhnout v dostatečné míře kvůli 
účinkům těchto znečišťujících látek, které 
přesahují hranice států, a tohoto cíle lze 
tedy lépe dosáhnout na úrovni 
Společenství. Podle tohoto nařízení by 
mělo být co nejdříve zjištěno a omezeno 
uvolňování perzistentních organických 
znečišťujících látek, jako jsou dioxiny
a furany, které jsou nezáměrně 
vznikajícími vedlejšími produkty 
průmyslových procesů, přičemž konečným 
cílem by mělo být v případech, kde je to 
možné, úplné odstranění. Tepelné 
zpracování nebo nekontrolované 
odstraňování odpadních elektrických
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a elektronických zařízení, která obsahují 
halogenované retardéry hoření a PVC, 
mohou významným způsobem přispět
k tvorbě dioxinů a furanů. 
1 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

Or. en

Odůvodnění

Směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek je nutno přepracovat
v souvislosti s mezinárodními závazky EU snížit celkové množství uvolňovaných dioxinů
a furanů s cílem postupně minimalizovat jejich výskyt a kde je to uskutečnitelné, odstranit je 
úplně. Konečný osud velkých množství odpadních elektrických a elektronických zařízení 
(OEEZ) zůstává nejasný. Spalování při vysokých teplotách je i nadále výjimkou.
U významného množství OEEZ hrozí, že budou i nadále zpracovávány v nevyhovujících 
podmínkách v EU nebo v třetích zemích. S emisemi dioxinů a furanů se lze vypořádat pouze 
výběrem materiálů ve fázi navrhování.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3e) Studie, kterou Komise nechala 
vypracovat a která se týká nebezpečných 
látek v elektrických a elektrotechnických 
zařízeních, důrazně doporučuje 
odstranění organických sloučenin bromu
a chloru kvůli jejich schopnosti vytvářet
v průběhu zpracování odpadu 
polybromované a polychlorované dioxiny
a furany a upřednostňuje odstranění PVC 
před selektivními možnostmi zvládání 
rizik s cílem zajistit snížení uvolňovaného 
množství PVC, jeho přísad
a nebezpečných spalin. 

Or. en

Odůvodnění

Pro Komisi je v souvislosti se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek 
Ekologický institut referencí s velkým r. Tento institut posuzuje všechny žádosti o povolení 
výjimky z odstraňování podle článku 4 od roku 2005 a tuto činnost provádí i nadále. Proto by 
se mělo v bodech odůvodnění odkazovat na nejdůležitější závěry příslušné studie Evropské 
komise o budoucích omezeních (Ekologický institut, „Studie o nebezpečných látkách
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v elektrických a elektronických zařízeních neregulovaných ve směrnici o omezení používání 
některých nebezpečných látek , 17. října 2008).

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Dostupné důkazy svědčí o tom, že 
opatření týkající se sběru, zpracování, 
recyklace a zneškodnění odpadních 
elektrických a elektronických zařízení 
(OEEZ), stanovená ve směrnici 
2002/96/ES , jsou nezbytná ke zmírnění 
problémů v nakládání s odpady spojenými
s dotyčnými těžkými kovy a s dotyčnými 
retardéry hoření. Navzdory těmto 
opatřením se však bude i nadále při 
současných postupech zneškodňování 
objevovat významný podíl OEEZ. I kdyby 
byla OEEZ sbírána odděleně a byla 
předávána k recyklaci, jejich obsah rtuti, 
kadmia, olova, šestimocného chrómu, PBB
a PBDE by pravděpodobně nadále 
představoval riziko pro zdraví a životní 
prostředí.

(4) Dostupné důkazy svědčí o tom, že 
opatření týkající se sběru, zpracování, 
recyklace a zneškodnění odpadních 
elektrických a elektronických zařízení 
(OEEZ), stanovená ve směrnici 
2002/96/ES , jsou nezbytná ke zmírnění 
problémů v nakládání s odpady spojenými
s dotyčnými těžkými kovy, s dotyčnými 
halogenovanými retardéry hoření, PVC
a jeho nebezpečnými změkčovadly. 
Navzdory těmto opatřením se však bude
i nadále při současných postupech 
zneškodňování objevovat významný podíl 
OEEZ. I kdyby byla OEEZ sbírána 
odděleně a byla předávána k recyklaci, 
jejich obsah rtuti, kadmia, olova, 
šestimocného chrómu, PBB a PBDE by 
pravděpodobně nadále představoval riziko 
pro zdraví a životní prostředí. Recyklace 
OEEZ obsahujících bromované retardéry 
hoření, chromované retardéry hoření, 
PVC a jeho nebezpečná změkčovadla není 
přínosem pro životní prostředí a je 
neekonomická. Proto jsou OEEZ tepelně 
zpracovávána nebo zneškodňována, což 
pravděpodobně může ohrožovat zdraví
a životní prostředí, a to buď přímo 
uvolňováním těchto látek do okolí, nebo 
nepřímo vznikem nebezpečných 
transformovaných produktů či 
druhotných nebezpečných odpadů, které 
vznikají při spalování. 

Or. en

(Tato úprava se vztahuje k pozměňovacímu návrhu k příloze IV)

Odůvodnění
Studie Komise o přepracování směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek 
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naléhavě doporučuje odstraňování organických sloučenin bromu, organických sloučenin 
chloru a PVC, a sice kvůli problémům, které způsobují při nakládání s odpady. Elektronický 
průmysl ve své celosvětové iniciativě spočívající v přechodu na výrobky s nízkým obsahem 
halogenů (definované jako bromované/chlorované retardéry hoření a PVC pod 900ppm) 
velmi pokročil. Podobný krok již učinili někteří výrobci „bílého zboží“. Tyto dobrovolné 
kroky by měly být podpořeny jasnými požadavky zákonodárců, aby byly vytvořeny rovné 
podmínky a byla zajištěna jistota na trhu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tato směrnice doplňuje obecné právní 
předpisy Společenství týkající se nakládání
s odpady, jako je směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2008/[…]/ES
o odpadech. 

(8) Tato směrnice doplňuje obecné právní 
předpisy Společenství týkající se nakládání
s odpady, jako je směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2008/[…]/ES
o odpadech a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH)1. 
1 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zřetelně stanoveno, že směrnice o omezení používání některých nebezpečných 
látek doplňuje nařízení REACH. Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek
a REACH mají různé cíle, rozsah působnosti, lhůty a dosah. Směrnice o omezení používání 
některých nebezpečných látek byla vypracována s cílem řešit specifické problémy rychle 
narůstajícího toku odpadů, nařízení REACH se zabývá chemickými látkami na obecné úrovni, 
aniž by se specielně zaměřovalo na odpady. Nařízení REACH je ještě nezralým regionálním 
právním předpisem, směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek již stanovuje 
celosvětovou normu. Hlavní problémy s OEEZ jsou způsobeny polymery, které jsou z nařízení 
REACH vyňaty. Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek by měla být dále 
propracována s cílem řešit specifické problémy související s využíváním a zneškodňováním 
OEEZ u zdroje.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je třeba vzít v úvahu technický vývoj 
elektrických a elektronických zařízení bez 
těžkých kovů, PBB a PBDE. 

(11) Je třeba vzít v úvahu technický vývoj 
elektrických a elektronických zařízení bez 
těžkých kovů, bromovaných retardérů 
hoření, chromovaných retardérů hoření, 
PVC a jeho nebezpečných změkčovadel. 

Or. en

Odůvodnění

Elektronický průmysl ve své celosvětové iniciativě spočívající v upouštění od používání 
bromovaných/ chlorovaných retardérů hoření a PVC velmi pokročil. Přední společnosti 
produkující elektronická zařízení již od užívání těchto látek v některých/všech svých 
produktech upustily (např. 50 % všech nových mobilních telefonů již má nízký obsah 
halogenů). Téměř všechny přední společnosti produkující elektronická zařízení se zavázaly, že 
tak učiní (např. podíl osobních počítačů s nízkým obsahem halogenu bude v příštích 1–2 
letech činit více než 40 % trhu. Podobný krok již v minulosti učinili někteří výrobci „bílého 
zboží“.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

První znění směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek zaznamenalo celkový 
úspěch. Byl to však jen začátek, protože řada nebezpečných látek nebo materiálů se používá
i nadále. Ze směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek by se měl stát 
skutečně dynamický proces, který odměňuje společnosti za proaktivní upouštění od užívání 
nebezpečných látek. Aby bylo možné to uskutečnit, je nutné zavést pravidelné posuzování 
vědeckých poznatků o negativních vlivech některých nebezpečných látek a možnostech jejich 
nahrazení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Měly by být povoleny výjimky
z požadavků na náhradu, jestliže není 
náhrada z vědeckého nebo technického 
hlediska možná – se zvláštním zřetelem na 
situaci malých a středních podniků – nebo 
jestliže negativní dopady na životní 
prostředí a zdraví způsobené touto 
náhradou pravděpodobně převáží její 
přínosy pro zdraví a pro životní prostředí. 
Náhrada nebezpečných látek v elektrických
a elektronických zařízeních by také měla 
být provedena způsobem, který je 
slučitelný se zdravím a bezpečností 
uživatelů elektrických a elektronických 
zařízení. Při rozhodování o době trvání 
určité výjimky by měly být brány v úvahu 
socio-ekonomické faktory. Po skončení 
platnosti výjimky by mělo být možné 
poskytnout určitý odklad, aby bylo možné 
získat úřední povolení pro bezpečnější 
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93/42/ES a 98/79/ES, což by mohlo 
vyžadovat zapojení oznámených subjektů 
určených příslušnými orgány členských 
států. Pokud oznámený subjekt potvrdí, že 
bezpečnost případné náhradní látky
k zamýšlenému použití ve zdravotnických 
prostředcích nebo zdravotnických 
prostředcích in vitro není prokázána, bude to 
považováno za jednoznačný nepříznivý 
sociální a hospodářský dopad, dopad na 
zdraví a bezpečnost spotřebitelů.  . Mělo by 
být možné požádat o výjimky pro zařízení, 
která mají být zahrnuta do působnosti této 
směrnice, od data jejího vstupu v platnost,
i kdyby to bylo před zahrnutím daného 
zařízení do působnosti směrnice. 

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

Or. en

Odůvodnění

Přechod na bezpečnější náhrady si může na počátku vyžádat investice. Jakmile však budou 
náhrady zavedeny a jejich produkce se zvýší, náklady se rychle sníží a výhody převládnou. 
Socio-ekonomické faktory by proto měly být brány v úvahu jen při rozhodování o době trvání 
určité výjimky. Nedostatečná dostupnost náhrad by neměla být kritériem pro udělení či 
neudělení výjimky, avšak měla by se uplatňovat do té doby, než zákaz nabude plné platnosti.
Není třeba zavádět jako samostatné kritérium „spolehlivost“, protože je již zahrnuto v rámci 
posouzení bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Cílem je zohlednit čl. 5 odst. 2 návrhu Komise, který omezuje platnost výjimky maximálně na 
čtyři roky najednou.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(20) Komise by zejména měla být 
zmocněna přizpůsobit přílohy V, VI a VIa 
technickému a vědeckému pokroku
a přijmout další nezbytná prováděcí 
opatření. Jelikož tato opatření mají obecný
význam a jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky směrnice 2002/95/ES, 
musí být přijata regulativním postupem
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

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

přílohu II.)

Tato úprava se vztahuje k pozměňovacím návrhům k článku 4 a článku 6a s ohledem 
na přílohu IV.)

Odůvodnění

Komise by měla být zmocněna rozhodovat o výjimkách pouze postupem rozhodování ve 
výborech (přílohy V,VI a VIa). Navrhuje se vypuštění přílohy II („závazný seznam výrobků, 
které spadají do kategorií uvedených v příloze I“) jako takové, proto je nutné ji vypustit i zde. 
Přílohy III a IV by měly být měněny pouze postupem spolurozhodování. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice 
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví pravidla omezení Tato směrnice stanoví pravidla omezení 



PR\796736CS.doc 15/56 PE430.424v02-00

CS

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

používání nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních
s cílem  přispět k ochraně lidského zdraví, 
životního prostředí a k environmentálně 
šetrnému využití a zneškodnění odpadních 
elektrických a elektronických zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Předmět by měl odrážet obsah bodů odůvodnění. V bodě odůvodnění 4 se uvádí: „I kdyby 
byla OEEZ sbírána odděleně a byla předávána k recyklaci, jejich obsah rtuti a/nebo kadmia 
by pravděpodobně nadále představoval riziko pro zdraví a životní prostředí“. V bodě 
odůvodnění 5 se pak uvádí, že „nejúčinnějším způsobem, jakým lze zajistit významné snížení 
rizik pro zdraví a životní prostředí spojených s těmito látkami ... je náhrada“. Odstraňování 
nebezpečných látek tedy přispívá k celkové ochraně životního prostředí, nejen pouze 
prostřednictvím environmentálně šetrného využití a zneškodnění odpadu. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice 
Čl. 2 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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(Tato úprava se vztahuje k pozměňovacím návrhům k čl. 4 odst. 6, čl. 5 odst. 1 písm. a)
a příloze I a VIa, čímž se rozšiřuje působnost na otevřenou oblast působnosti.)

Odůvodnění

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek by měla platit pro všechna EEZ, 
nejen pro určité kategorie, a měla by zahrnovat kabely, spotřební materiály a příslušenství.
Příloha II je nejasná: uvádí se, že jde o „závazný seznam výrobků“ , tento seznam však není 
kompletní, nýbrž uvádí jen některé příklady: „spotřebiče zahrnující“. Taková formulace 
neřeší problém různého výkladu kategorií. Příloha II by měla být zrušena, místo toho by měla 
platit obecná definice EEZ. Kategorie v příloze I by se měly zachovat a doplnit kategorií, 
která zahrne různorodé položky, čímž se vyřeší různá omezení a lhůty pro různé kategorie 
EEZ.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice 
Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odstavec 1 neplatí do 1. července 2014 
pro elektrická a elektronická zařízení, 
která patří do kategorie 11 přílohy I. 

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek nad 
10 stávajících kategorií vyžaduje přechodné období, aby výrobci mohli požádat o výjimky. 

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) část stacionárního zařízení nebo 
dopravního zařízení, které není 
elektrickým nebo elektronickým 
zařízením;

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek nemá v právním textu 
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takovou výjimku z oblasti působnosti. Je těžké pochopit, proč by mělo být autorádio z oblasti 
působnosti této směrnice vyňato, zatímco na normální rádia se stejná směrnice vztahuje. Aby 
se však v tomto případě zamezilo tomu, aby směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek platila pro celá auta, mělo by být jasné, že na jiné než elektrické
a elektronické části se tato směrnice nevztahuje. 

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek nemá takovou výjimku
z oblasti působnosti. Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek platí pouze 
pro EEZ uvedená na trh (čl. 4 odst. 1). Doplnění takové výjimky by způsobilo 
nejednoznačnost, pokud jde o oblast působnosti směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice 
Čl. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. enOdůvodnění

Tento pozměňovací návrh zpřesňuje definici výrobce v souladu s diskusemi v Radě.
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Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) „hospodářskými subjekty“se rozumí
výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce
a distributor;

Or. en

Odůvodnění

Termín „hospodářské subjekty“ se ve směrnici používá na několika místech. Měla by se 
použít stejná definice jako v rozhodnutí 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků 
na trh. 

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „technickou specifikací“ se rozumí 
dokument, který předepisuje technické 
požadavky, jež má výrobek, postup nebo 
služba splňovat;

Or. en

Odůvodnění

Termín „technická specifikace“se ve směrnici používá na několika místech. Měla by se použít 
stejná definice jako v rozhodnutí 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. 

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „odvoláním“ se rozumí každé opatření 
zaměřené na dosažení vrácení výrobku, 
který již byl dodán konečnému uživateli;

Or. en
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Odůvodnění

Termín „odvolání“se ve směrnici používá na několika místech. Měla by se použít stejná 
definice jako v rozhodnutí 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kb) „stažením z trhu“ se rozumí opatření, 
jehož cílem je zabránit, aby byl výrobek, 
který se nachází v dodavatelském řetězci, 
dodán na trh;

Or. en

Odůvodnění

Termín „stažení z trhu“se ve směrnici používá na několika místech. Měla by se použít stejná 
definice jako v rozhodnutí 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice 
Čl. 3 – písm. l 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

l) „homogenním materiálem“ se rozumí 
buď: – materiál, který se skládá pouze
z jednoho materiálu;

– kombinace více materiálů, které nelze 
mechanicky rozložit na jiné materiály
s výjimkou potažení povrchu; nebo
– potažení povrchu.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 3 písm. la (nové).) 

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat mezi materiály, které obsahují pouze jediný materiál, a materiály, které se 
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skládají z více materiálů, jež nelze mechanicky od sebe oddělit. Potažení povrchu by se mělo 
považovat za samostatný homogenní materiál. 

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) „mechanickým rozložením“se rozumí 
rozložení materiálu složeného z více 
součástí mechanickou činností, jako je 
šroubování, řezání, drcení, mletí
a broušení;

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 3 písm. l.)

Odůvodnění

Měla by být k dispozici definice termínu „mechanické rozložení“. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice 
Čl. 3 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „průmyslovými monitorovacími
a kontrolními přístroji“ se rozumí 
monitorovací a kontrolní přístroje určené 
výlučně k průmyslovému nebo 
profesionálnímu použití.

p) „průmyslovými monitorovacími
a kontrolními přístroji“ se rozumí 
monitorovací a kontrolní přístroje určené 
výlučně k průmyslovému použití.

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy Společenství obvykle rozlišují mezi použitím širokou veřejností, 
profesionálním a průmyslovým použitím. Rozlišení mezi širokou veřejností a profesionály se
v různých členských státech liší. Rozlišení je kromě toho nejasné také proto, že profesionálové 
mohou používat výrobky, které jsou obecně dostupné široké veřejnosti. V zájmu zabránění 
dalším nejasnostem by se měla definice průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů 
omezit výlučně na „průmyslové použití“.
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Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) „spotřebními materiály“ se rozumí 
jakékoli části používané EEZ, přičemž 
EEZ bez tohoto spotřebního materiálu 
nemůže fungovat za tím účelem, k jakému 
bylo určeno. 

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek stanoví pravidla, která mají
přispět k ochraně lidského zdraví. Spotřební materiál obsahující nebezpečné látky by mohl 
ohrozit lidské zdraví během používání EEZ nebo ohrozit environmentálně šetrné využití
a zneškodnění odpadních elektrických a elektronických zařízení. Spotřebním materiálem jsou 
např. pásky, CD, DVD, tonerové kazety nebo lampy (např. v ledničkách). Omezení uvedená ve 
směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek by měla platit také pro spotřební 
materiály. Proto by do ní měla být začleněna jeho definice.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pb) „příslušenstvím“ se rozumí jakákoli 
část používaná s EEZ, která bez EEZ 
nemůže fungovat. 

Or. en

Odůvodnění

Do směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek by mělo patřit i příslušenství. 
Proto by do ní měla být začleněna jeho definice.



PE430.424v02-00 22/56 PR\796736CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice 
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla platit také pro náhradní díly pro modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity. 
Je zapotřebí rozdělit přílohu IV, aby bylo v budoucnu možné navrhnout lhůtu pro další 
omezení.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 30
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Návrh směrnice 
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 4 odst. 1.)

Odůvodnění

Rozšíří-li se obecná oblast působnosti i na díly pro modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity, 
je třeba, aby se toto rozšíření odrazilo v příslušné výjimce. 

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Aniž je dotčen článek 6, odstavec 1a se 
použije na EEZ, jež spadají do kategorií 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10 uvedených v příloze I, 
které byly uvedeny na trh po [...*]
* vložte prosím datum – 42 měsíců od 
vstupu této směrnice v platnost

Or. en

Odůvodnění

Nová omezení halogenových látek a materiálů měla původně platit pouze pro určité kategorie 
EEZ a s přiměřenou přechodnou dobou. Obdobně jako u směrnice o omezení používání 
některých nebezpečných látek by měla omezení pro kategorie 1–7 a 10 začít platit 3,5 roku po 
vstupu směrnice v platnost. Společnosti prodávající EEZ kategorií 3 a 4 už pracují na tom, 
aby přestaly používat příslušné halogenované látky nejpozději do roku 2012. Proto by výrobci 
EEZ měli být schopni podobně odstranit tyto látky v roce 2014, přičemž by dostali čas na 
požádání o výjimku v souladu s článkem 5.
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Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice 
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 2 odst. 1, příloze I a VIa, 
čímž se rozšiřuje působnost na otevřenou oblast působnosti.)

Odůvodnění

Zavedení otevřené oblasti působnosti si vyžaduje zvláštní přílohu, aby byla možná použití 
vyňatá ze zákazu podle čl. 4 odst. 1 pro elektrická a elektronická zařízení, která nyní 
nespadají do oblasti působnosti směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek, 
neboť nepatří do žádné z prvních 10 kategorií. 
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice 
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem, který opakuje článek 6 směrnice
o omezení používání některých nebezpečných látek v upravené formě.)

Odůvodnění

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek je směrnicí zabývající se jednou 
otázkou: omezením nebezpečných látek v EEZ. Nelze akceptovat přenesení pravomoci 
rozhodovat o samotné podstatě směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek 
postupem rozhodování ve výborech a  ponechat pouze na metodice postupu rozhodování ve 
výborech, který je ještě nutno definovat, tím spíš, že zákonodárce jasně pověřil Komisi, aby 
takové návrhy předkládala v rámci postupu spolurozhodování (článek 6). Kdyby se tak 
postupovalo, znamenalo by to, že momentálně nestanoví žádná další omezení, což je proti 
doporučením obsaženým ve studii Komise. V zájmu zachování hybné síly směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek je zapotřebí přijmout nová omezení nyní,
a neodkládat to do budoucnosti na neurčitý okamžik.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice 
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem přizpůsobení příloh 
vědeckému a technickému pokroku 

1. Za účelem přizpůsobení příloh V,VI
a VIa vědeckému a technickému pokroku 



PE430.424v02-00 26/56 PR\796736CS.doc

CS

Komise přijme tato opatření: Komise přijme tato opatření: 

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít pravomoc postupem rozhodování ve výborech pouze přizpůsobovat 
výjimky vědeckému a technickému pokroku. 

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré nezbytné  změny přílohy II.  . vypouští se

Or. en

(Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 1,čl. 4 odst. 6, 
příloze I a VIa, čímž se rozšiřuje působnost na otevřenou oblast působnosti.)

Odůvodnění

Vypouští-li se příloha II, není třeba ji měnit postupem rozhodování ve výborech.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zahrnutí materiálů a komponentů 
EEZ na specifické použití do příloh V, VI
a VIa, je-li splněna jedna z následujících 
podmínek: 

Or. en
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Odůvodnění

Rozsah výjimek by měl být stanoven co nejpřesněji. Zavedení otevřené oblasti působnosti si 
vyžaduje zvláštní přílohu, aby byla možná použití vyňatá ze zákazu podle čl. 4 odst. 1 pro 
elektrická a elektronická zařízení, která nyní nespadají do oblasti působnosti směrnice
o omezení používání některých nebezpečných látek, neboť nepatří do žádné z prvních 10 
kategorií. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice 
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – odrážka 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dostupnost a spolehlivost náhrady není 
zajištěna,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nedostatečná dostupnost náhrad by neměla být kritériem pro udělení či neudělení výjimky. 
Jelikož je možné výjimky obnovovat, společnosti nabízející náhrady možná nebudou 
investovat do zvýšení výroby, protože situace na trhu není jasná. Nedostatečná dostupnost 
náhrad by měla vést k přechodným obdobím mezi skončením platnosti výjimky a skutečným 
skončením uplatňování výjimky, aby se poskytl čas na potřebné zvýšení výroby. Není třeba 
zavádět jako samostatné kritérium „spolehlivost“, protože je již zahrnuto v třetí odrážce
v rámci posouzení bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice 
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – odrážka 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– negativní dopady na životní prostředí, 
zdraví, bezpečnost spotřebitelů nebo
sociální a hospodářské dopady způsobené 
náhradou pravděpodobně převáží nad 
jejími přínosy pro životní prostředí, zdraví, 
bezpečnost spotřebitelů a/nebo sociálními
a hospodářskými přínosy;

negativní dopady na životní prostředí, 
zdraví, bezpečnost spotřebitelů nebo
dopady způsobené náhradou 
pravděpodobně převáží nad jejími přínosy 
pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů, které se případně zakládají 
na posouzení životnosti;

Or. en
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Odůvodnění

V ES je stanovena politika pro odstraňování těžkých kovů tam, kde je to možné, přičemž se 
akceptují náklady a úsilí s tím spojené. Zavedení socio-ekonomických faktorů jako možného 
zdůvodnění výjimek by znamenalo konec této politiky. Tyto faktory lze navíc jen velmi obtížně 
kontrolovat, nemluvě o ověřování. Přechod na bezpečnější náhrady si vyžaduje investice, jako 
ostatně každá inovace. Jakmile však budou náhrady zavedeny a jejich produkce se zvýší, 
náklady se rychle sníží a výhody převládnou. Socio-ekonomické faktory by proto měly být 
brány v úvahu jen při rozhodování o době trvání určité výjimky. 

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Komise v současné době předkládá různé návrhy na výjimky v jednom souboru opatření.
O celém souboru se jedná v rámci postupu rozhodování ve výborech. Rozhodnutí o výjimkách, 
které jsou v podstatě na sobě vzájemně zcela nezávislé, byla spojena, takže existuje riziko, že 
se stanou politickými nebo že se stanou předmětem nesprávných kompromisů. O výjimkách –
a zrušení výjimek – by se mělo rozhodovat individuálně na základě jejich podstaty, a nikoli je 
spojovat s jinými výjimkami.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navzdory zařazení materiálů a součástí do 
přílohy V,VI nebo VIa přijmou 
hospodářské subjekty veškerá opatření, 
aby se snížilo vystavení spotřebitelů, 
pracovníků a životního prostředí látkám 
uvedeným v příloze IV, které se nacházejí
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v EEZ, na tak nízkou úroveň, jak je to
technicky a prakticky možné.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné jednoznačně uvést, že výjimka ze zákazu v článku 4 neosvobozuje hospodářské 
subjekty od povinnosti snižovat vystavení těmto látkám během celé jejich životnosti. Stejná 
povinnost platí pro látky, které vzbuzují velké obavy a které byly povoleny v rámci nařízení 
REACH (čl. 60 odst. 10).

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice 
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Doba platnosti opatření přijatých
v souladu s odst. 1 písm. b) je maximálně
čtyři roky, přičemž se rozhoduje o každém 
případě jednotlivě, a může být obnovena. 
Komise vezme při rozhodování o době 
trvání výjimky v potaz sociální
a hospodářské dopady. Komise rozhodne 
nejpozději do šesti měsíců před vypršením 
výjimky o každé žádosti o obnovení 
předložené nejpozději 18 měsíců před 
vypršením výjimky. Jestliže Komise 
usoudí, že na postupy úředního povolení 
nebo na zajištění přiměřené dostupnosti 
náhrad je zapotřebí delší doba, než je čas 
do skončení platnosti výjimky, poskytne 
po skončení platnosti výjimky určitý 
odklad. O době trvání tohoto odkladu se 
rozhodne pro každý případ jednotlivě
a tato doba nepřekročí 18 měsíců po 
skončení platnosti výjimky.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice, se 
přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 18 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Hospodářské subjekty požadují právní jistotu, pokud jde o obnovení či neobnovení výjimky. 
Komise by proto měla mít nějakou lhůtu, kdy se musí rozhodnout. Na řádné přizpůsobení se 
po uplynutí platnosti výjimky (např. pro postupy pro udělení povolení, dostatečná dostupnost 
náhrad) by měl být poskytnut odklad v délce maximálně 18 měsíců. Výsledkem toho je 
přechodné období v délce maximálně 24 měsíců, což je podle názoru hospodářských subjektů 
dostatečná doba na to, aby se přizpůsobily. Při rozhodování o době trvání určité výjimky jsou 
brány v úvahu socio-ekonomické faktory. 

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice 
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Před provedením změn příloh V, VI
a VIa Komise mimo jiné vede konzultace
s hospodářskými subjekty, provozovateli 
recyklace a zpracovateli, organizacemi 
zaměřenými na ochranu životního prostředí
a sdruženími zaměstnanců a spotřebitelů. 
Připomínky, které Komise v rámci těchto 
konzultací obdrží, jsou zveřejňovány
a předkládány výboru uvedenému v čl. 18 
odst. 1. Komise vypracuje shrnutí 
informací, které obdržela, a toto shrnutí 
zpřístupní veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být uvedeno, které přílohy může Komise pozměnit postupem rozhodování ve 
výborech. Termín hospodářské subjekty by měl být použit v souladu se změnou definice.
V poslední části se opakují ustanovení prvního znění směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek v pozměněné formě, přičemž se kodifikuje současná praxe veřejných 
konzultací zúčastněných stran. 
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice 
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nařízení REACH má k omezování chemických látek jiný přístup než směrnice o omezení 
používání některých nebezpečných látek. Tyto nástroje by se měly vzájemně doplňovat.
Z tohoto důvodu by materiály a součásti zahrnuté do příloh V a VI (a VIa) neměly být 
osvobozeny od požadavků na povolení stanovených v nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice 
Čl. 6 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme podrobná pravidla pro: Nejpozději [...*] přijme Komise podrobná 
pravidla pro:
* vložte prosím datum – 18 měsíců ode 
dne vstupu této směrnice v platnost

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistila pro hospodářské subjekty právní jistota, měla by být příslušná prováděcí 
opatření přijata nejpozději do té doby, než začnou platit nová ustanovení.
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Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– žádosti o vynětí včetně formátu a druhu 
ověřitelných informací, které je třeba při 
podání těchto žádostí předložit,
a komplexních obecných pokynů
k podání, včetně analýzy alternativ 
provedené pro jednotlivé případy, a pokud 
jsou k dispozici vhodné alternativy, včetně 
plánů náhrady podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006, včetně přechodných období 
nezbytných k získání úředního povolení
a dostatečnou dodávku vhodných 
alternativ.

Or. en

Odůvodnění

Při podávání žádostí o výjimky zatěžuje žadatele poskytování důkazů. Podrobná pravidla, 
která musí Komise přijmout, mají požadovat dokumentaci a informace, které jsou pro všechny 
stejné a které lze posoudit a ověřit. Žadatelé by měli mít komplexní pokyny. V souladu se 
zavedením možnosti poskytnout odklad poté, co vyprší platnost výjimky s cílem poskytnout 
dostatečný čas na postupy pro udělení povolení a přizpůsobení dodávek alternativ by měly být 
spolu se žádostí o udělení výjimek poskytovány příslušné informace. 

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– soulad s maximálními hodnotami 
koncentrací uvedenými v čl. 4 odst. 2, mj. 
vymezením objemu de minimis,
a specifických pravidel pro potažení 
povrchu. Postupy ověřování pro zákaz 
chlorovaných a bromovaných látek 
vycházejí z platných mezinárodních 
průmyslových norem, které se vztahují na 
obsah bromu a/nebo chloru.
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Or. en

Odůvodnění

Zavedení objemu de minimis by pomohlo testování souladu s maximálními hodnotami 
koncentrace. Je zapotřebí zavést specifická pravidla pro provádění omezení pro potažení 
povrchu, protože upravený potažený povrch může být lepší vztažnou hodnotou než objem. 
Testování souladu EEZ s nízkým obsahem halogenů by bylo snadnější a levnější, pokud by 
první test vycházel z obsahu bromu/chloru, a nikoli z obsahu určitých halogenovaných 
sloučenin. Existují již mnohé mezinárodní normy, které tento postup používají (např. IPC-
4101 pro lamináty PCB, IEC 61249 pro desky plošných spojů).

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice 
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Přezkum

Komise do [...*] přezkoumá opatření 
uvedená v této směrnici s cílem zohlednit 
podle potřeby nové vědecké poznatky.
Komise do tohoto data zejména předloží 
návrhy, aby pro zařízení, která spadají do 
kategorií 8, 9 a 11, platil čl. 4 odst. 1a.
Komise rovněž do tohoto data a poté každé 
čtyři roky přezkoumá, zda je zapotřebí 
rozšířit seznam látek nebo skupin látek
v příloze IV, zejména s ohledem na látky 
uvedené v příloze III, a sice na základě 
vědeckých poznatků a při zohlednění 
zásady předběžné opatrnosti.
Během tohoto přezkumu se věnuje 
zvláštní pozornost následujícím vlivům 
těchto látek nebo materiálů: 
– proveditelnost a ziskovost opětovného 
používání a recyklace;
– kumulativní vystavení pracovníků 
zapojených do sběru, opětovného 
používání, recyklace a zpracovávání;
– možnost, že se do životního prostředí 
budou uvolňovat tyto látky a materiály 
nebo jejich nebezpečné transformované 
produkty či druhotné odpady, které 
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vznikly během využívání nebo 
zneškodňování odpadů, včetně procesů 
prováděných v EU a ve třetích zemích
v nevyhovujících podmínkách, zejména 
během tepelného zpracování.
Komise prověří, nakolik je proveditelné 
nahrazení těchto látek a materiálů 
bezpečnějšími náhradami, a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě do tohoto 
data a poté každé čtyři roky návrhy
s cílem náležitě rozšířit rozsah působnosti 
přílohy IV.
* vložte prosím datum – 4 roky ode dne 
vstupu této směrnice v platnost

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek je směrnicí zabývající se jednou 
otázkou: omezením nebezpečných látek v EEZ. Směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek byla přijata postupem spolurozhodování. Postupem spolurozhodování by 
měla být i nadále přijímána budoucí omezení. Směrnice by měla stanovit jasná kritéria pro 
příští přezkumy. Tato kritéria by měla zahrnovat hospodářské dopady při opětovném 
používání a recyklaci, vystavení pracovníků a uvolňování látek do životního prostředí, včetně 
uvolňování transformovaných produktů (jako jsou např. dioxiny) nebo vytváření druhotného 
odpadu (např. nebezpečného odpadu, který vzniká při spalování). Přezkum by se měl provádět 
každé čtyři roky.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice 
Článek 6 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b
Přizpůsobení REACH

Jestliže budou do nařízení (ES) č. 
1907/2006 zařazena nová omezení nebo 
odmítnutí povolení, pokud jde
o nebezpečné látky v EEZ, příslušné 
přílohy této směrnice se změní 
odpovídajícím způsobem. 

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice 
Čl. 7 – návětí (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby:
(Tento pozměňovací návrh vyžaduje 
odpovídající změny v celém textu;
z odstavců budou body a jejich 
gramatickou strukturu bude třeba příslušně 
upravit.) 

Or. en

(To platí i pro články 8,9 a 10.)

Odůvodnění

Oprava chyby obsažené v návrhu Komise. Směrnice nemůže ukládat povinnosti přímo 
hospodářským subjektům. Může pouze členským státům uložit povinnost, aby zajistily, že 
hospodářské subjekty přijmou určité kroky.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice 
Článek 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci vyhotoví požadovanou 
technickou dokumentaci a provedou nebo 
nechají provést interní kontrolu výroby 
stanovenou v modulu A přílohy II 
rozhodnutí č. 768/2008/ES. 

2. Výrobci vyhotoví požadovanou 
technickou dokumentaci a provedou nebo 
nechají provést interní kontrolu výroby 
stanovenou v modulu A přílohy II 
rozhodnutí č. 768/2008/ES, neplatí-li 
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zvláštní právní předpisy, které vyžadují 
technickou dokumentaci a postupy vnitřní 
kontroly a které jsou alespoň tak přísné 
jako postup stanovený v tomto modulu.

Byl-li soulad EEZ s platnými požadavky 
uvedeným postupem prokázán, vypracují 
výrobci prohlášení ES o shodě a připojí 
označení CE.

Byl-li soulad EEZ s platnými požadavky 
uvedenými postupy prokázán, vypracují 
výrobci prohlášení ES o shodě a připojí 
označení CE.

Or. en

Odůvodnění

Pokud již platí srovnatelné právní předpisy (např. pro zdravotnické prostředky) a pokud již 
obsahují alespoň prvky uvedené v příloze VII, mělo by být možné předložit toto prohlášení
o shodě podle těchto právních předpisů, aby se zabránilo zdvojování byrokracie.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice 
Článek 7 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Výrobci ve všech případech, kdy je to 
považováno za vhodné vzhledem
k rizikům, která výrobek představuje pro 
lidské zdraví, životní prostředí nebo 
environmentálně šetrné využití
a zneškodnění, provádějí zkoušky vzorků 
EEZ uváděných na trh, provádějí šetření
a případně vedou knihy stížností, 
nevyhovujících EEZ a stažení výrobků
z oběhu a průběžně o těchto kontrolách 
informují distributory.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek byla přijata, aby řešila rizika, 
která pro lidské zdraví a životní prostředí představují vyřazená EEZ, v nichž byly použity 
určité nebezpečné látky nebo materiály. Tomu by mělo odpovídat znění tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice 
Článek 7 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na EEZ, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k EEZ. Adresa musí uvádět 
jediné místo, na kterém lze výrobce 
kontaktovat.

7. Výrobci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na EEZ, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k EEZ. Pokud již platí zvláštní 
právní předpisy a stanovují takové 
požadavky, uplatní se požadavky 
stanovené v uvedených právních 
předpisech. Adresa musí uvádět jediné 
místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.

Or. en

Odůvodnění

Pokud již platí srovnatelné právní předpisy (např. pro zdravotnické prostředky), uplatní se 
ustanovení těchto právních předpisů.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice 
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Referencí pro soulad by neměly být příslušné harmonizační právní předpisy Společenství, 
nýbrž tato směrnice, která obsahuje příslušné odkazy na ně. Další odůvodnění se netýká 
českého znění. Směrnice nemůže ukládat povinnosti přímo hospodářským subjektům. Může 
pouze členským státům uložit povinnost, aby zajistily, že hospodářské subjekty přijmou určité 
kroky.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice 
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce může písemně jmenovat svého 
zplnomocněného zástupce.

1. Výrobce má možnost písemně jmenovat 
svého zplnomocněného zástupce.

Povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 1
a vypracování technické dokumentace 
nesmí být součástí povinností 
zplnomocněného zástupce.

Povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 1
a vypracování technické dokumentace 
nesmí být součástí povinností 
zplnomocněného zástupce.

Or. en

Odůvodnění

Změna formulace v důsledku nové úvodní části (viz pozměňovací návrh 49).

Pozměňovací návrh 56

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) uchovávat prohlášení ES o shodě
a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru po dobu 
deseti let od data, kdy bylo EEZ naposledy 
dodáno na trh výrobcem nebo dovozcem;

Or. en
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Odůvodnění

Desetiletá lhůta musí mít jasný začátek. 

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice 
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na EEZ, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k EEZ. Pokud již platí zvláštní 
právní předpisy a stanovují takové 
požadavky, uplatní se požadavky 
stanovené v těchto právních předpisech.

Or. en

Odůvodnění

Pokud již platí srovnatelné právní předpisy (např. pro zdravotnické prostředky), uplatní se 
ustanovení těchto právních předpisů.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice 
Článek 9 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dovozci ve všech případech, kdy je to 
považováno za vhodné vzhledem
k rizikům, která EEZ představuje pro 
ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, 
provádějí zkoušky vzorků EEZ uváděných 
na trh, provádějí šetření a případně vedou 
knihy stížností, nevyhovujících EEZ
a jejich stažení z oběhu a průběžně o těchto 
kontrolách informují distributory.

5. Dovozci ve všech případech, kdy je to 
považováno za vhodné vzhledem
k rizikům, která EEZ představuje pro 
lidské zdraví, životní prostředí nebo 
environmentálně šetrné využití
a zneškodnění, provádějí zkoušky vzorků 
EEZ uváděných na trh, provádějí šetření
a případně vedou knihy stížností, 
nevyhovujících EEZ a jejich stažení
z oběhu a průběžně o těchto kontrolách 
informují distributory.
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Or. en

Odůvodnění

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek byla přijata, aby řešila rizika, 
která pro lidské zdraví a životní prostředí představují vyřazená EEZ, v nichž byly použity 
určité nebezpečné látky nebo materiály. Tomu by mělo odpovídat znění tohoto článku.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice 
Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Desetiletá lhůta musí mít jasný začátek. 

Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Oprava chyby, jíž se dopustila Komise ve svém návrhu. 

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice 
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dovozce nebo distributor je pro účely této 
směrnice považován za výrobce, na 
kterého se vztahují povinnosti výrobce 
podle článku 7, pokud uvede EEZ na trh 
pod svým jménem nebo ochrannou 
známkou nebo pokud upraví EEZ, jež bylo 
na trh již uvedeno, takovým způsobem, 
který může ovlivnit jeho shodu
s příslušnými požadavky.

Členské státy zajistí, aby dovozce nebo 
distributor byl pro účely této směrnice 
považován za výrobce a aby se na něj 
vztahovaly povinnosti výrobce podle 
článku 7, pokud uvede EEZ na trh pod 
svým jménem nebo ochrannou známkou 
nebo pokud upraví EEZ, jež bylo na trh již 
uvedeno, takovým způsobem, který může 
ovlivnit jeho shodu s příslušnými 
požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Oprava chyby, jíž se dopustila Komise ve svém návrhu (viz pozměňovací návrh 49). Směrnice 
nemůže ukládat povinnosti přímo hospodářským subjektům. Může pouze členským státům 
uložit povinnost, aby zajistily, že hospodářské subjekty přijmou určité kroky.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice 
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty musí na žádost 
orgánů dozoru nad trhem a po dobu deseti 
let identifikovat:

Členské státy zajistí, aby hospodářské
subjekty na žádost orgánů dozoru nad 
trhem a po dobu deseti let identifikovaly:

Or. en

Odůvodnění

Oprava chyby, jíž se dopustila Komise ve svém návrhu (viz pozměňovací návrh 49). Směrnice 
nemůže ukládat povinnosti přímo hospodářským subjektům. Může pouze členským státům 
uložit povinnost, aby zajistily, že hospodářské subjekty přijmou určité kroky.
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Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice 
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Prohlášení ES o shodě je vypracováno 
podle vzoru a obsahuje prvky stanovené
v příloze VII a je stále aktualizováno. 

2. Prohlášení ES o shodě je vypracováno 
podle vzoru a obsahuje prvky stanovené
v příloze VII a je stále aktualizováno, 
neplatí-li zvláštní právní předpisy, které 
vyžadují prohlášení o shodě obsahující 
alespoň prvky uvedené v příloze VII. 
Prohlášení je přeloženo do jazyka či 
jazyků vyžadovaných členských státem, na 
jehož trh je výrobek uváděn nebo dodáván 
výrobcem, dovozcem nebo distributorem.

Or. en

Odůvodnění

Pokud již platí srovnatelné právní předpisy (např. pro zdravotnické prostředky) a pokud již 
obsahují alespoň prvky uvedené v příloze VII, mělo by být možné předložit toto prohlášení
o shodě, aby se zabránilo zdvojování byrokracie. Prohlášení ES o shodě musí být k dispozici
v příslušných úředních jazycích každého členského státu, v němž je EEZ uváděno nebo 
dodáváno na trh.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice 
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Označení CE je doplněno 
identifikačním číslem oznámeného 
subjektu v případě jeho účasti ve fázi 
kontroly výroby.

vypouští se

Identifikační číslo oznámeného subjektu 
připojuje sám subjekt, nebo je připojeno 
podle jeho pokynů výrobcem nebo jeho 
zplnomocněným zástupcem.

Or. en
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Odůvodnění

Oprava chyby, jíž se dopustila Komise ve svém návrhu. V souvislosti se směrnicí o omezení 
používání některých nebezpečných látek se neuvádějí oznámené subjekty.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice 
Čl. 16 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Splnění požadavků by mělo být možné prokázat na všech příslušných úrovních (materiály, 
součásti nebo celý výrobek). Při provádění takových zkoušek či měření lze předpokládat, že 
příslušné části splňují požadavky pouze v případě, že ve zkouškách/měřeních skutečně uspěly. 
Pouhé provedení zkoušky v souladu s normami neznamená automaticky, že zkouška proběhla 
úspěšně.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice 
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Formální námitka proti harmonizovaným 

normám
1. Pokud členský stát nebo Komise 
usoudí, že harmonizovaná norma 
nesplňuje zcela požadavky, které jsou 
stanoveny v [článku 4] a na které se tato 
harmonizovaná norma vztahuje, předloží 
Komise nebo příslušný členský stát 
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záležitost výboru zřízenému článkem 5 
směrnice 98/34/ES a uvedou své 
argumenty. Výbor po konzultaci
s příslušnými evropskými normalizačními 
orgány neprodleně zaujme stanovisko.
2. S ohledem na stanovisko výboru se 
Komise rozhodne zveřejnit, nezveřejnit, 
zveřejnit s omezením, zachovat, zachovat
s omezením, či zrušit odkazy na 
příslušnou harmonizovanou normu
v Úředním věstníku Evropské unie.
3. Komise informuje dotčený evropský 
normalizační orgán a případně požádá
o revizi dotčených harmonizovaných 
norem.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o přesnou citaci článku R9 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.
V souladu s legislativním rámcem by měl mít členský stát nebo Komise možnost vznést 
formální námitku proti harmonizované normě.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice 
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [18 měsíců po 
vyhlášení této směrnice v Úředním 
věstníku Evropské unie]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Členské státy přijmou a zveřejní právní
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [18 měsíců po 
vyhlášení této směrnice v Úředním 
věstníku Evropské unie]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy použijí ode dne […]. Tyto předpisy použijí ode dne [...*].
* vložte prosím datum – 18 měsíců ode dne 
vyhlášení této směrnice v Úředním věstníku 
Evropské unie

Or. en
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Odůvodnění

Komise neurčila, od kdy budou ustanovení uplatňována, neboť tuto záležitost chtěla nechat na 
uvážení zákonodárce. Dle jejího názoru není třeba odkládat uplatňování opatření na období 
po datu, k němuž mají být provedena ve vnitrostátních právních předpisech. Z tohoto důvodu 
se zde navrhuje, aby členské státy přistoupily k použití daných ustanovení 18 měsíců ode dne 
vyhlášení směrnice v Úředním věstníku. 

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice 
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kategorie elektrických a elektronických 
zařízení spadajících do oblasti působnosti 
této směrnice

Kategorie elektrických a elektronických 
zařízení spadajících do oblasti působnosti 
této směrnice

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

3. Zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení

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

6. Elektrické a elektronické nástroje

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

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Je těžko pochopitelné, proč by velké průmyslové nástroje měly být vyloučeny z působnosti 
směrnice vzhledem k tomu, že monitorovací a kontrolní přístroje, včetně průmyslových, do ní 
zahrnuty jsou. S ohledem na odlišný rozsah výjimek a příslušné lhůty, které platí pro 
jednotlivé kategorie EEZ, by měl seznam kategorií EEZ zůstat zachován, ale doplněn 
kategorií, která by zahrnula všechna EEZ nespadající do žádné z deseti stávajících kategorií. 
To by zajistilo otevřenou oblast působnosti a zároveň by zůstala zachována možnost 
rozlišovat mezi různými kategoriemi.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice 
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek by se měla vztahovat na všechna 
EEZ, a nikoliv pouze na určité kategorie. Příloha II je velmi nejasná, na jedné straně by se 
mělo jednat o „závazný seznam výrobků“, na druhé straně však tento seznam není kompletní, 
nýbrž uvádí jen některé příklady: „spotřebiče zahrnující“. Taková formulace neřeší problém 
různého výkladu kategorií. Příloha II by měla být vypuštěna, místo toho by měla platit obecná 
definice EEZ.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice 
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Látky uvedené v čl. 4 odst. 7 Látky uvedené v článku 6a
1. hexabromcyklododekan (HBCDD) 1. sloučeniny arzenu
2. bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) 2. berylium a jeho sloučeniny 
3. benzylbutylftalát (BBP) 3. oxid antimonitý
4. dibutylftalát (DBP) 4. oxid niklitý

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

Or. en

Odůvodnění

Ve studii, kterou Komise nechala vypracovat, byla stanovena řada „nebezpečných látek
v EEZ s vysokou prioritou“, které „mohou být značně škodlivé pro lidské zdraví a životní 
prostředí“. Mezi ně patří látky uvedené výše v bodech 1 až 5. V souvislosti s uvedenými 
látkami doporučuje studie označení nebo „v současnosti nejsou třeba žádná opatření“.
U organických sloučenin bromu a chloru doporučuje studie, aby se postupně upustilo od 
užívání celé skupiny. Příští přezkum by měl zhodnotit především tyto látky s vysokou prioritou
a rovněž organické sloučeniny bromu a chloru, neboť dosud nebylo navrženo jejich zařazení 
na seznam v příloze IV.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice 
Příloha IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

Polybromované difenylethery (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromované difenylethery (PBDE) 
(0,1 %)

Část B

Bromované retardéry hoření (0,1 %)

Chlorované retardéry hoření (0,1 %)
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Polyvinylchlorid (PVC) (0,1 %)

Chlorovaná změkčovadla (0,1 %)

Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) (0,1 %)

Benzylbutylftalát (BBP) (0,1 %)

Dibutylftalát (DBP) (0,1 %)

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice 
Příloha V – úvodní odstavec (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li stanoveno jinak, vyprší výjimka 
pro použití uvedená v této příloze dne 
[…*]
* vložte prosím datum – 48 měsíců od vstupu této 
směrnice v platnost

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně určit, kdy vyprší výjimka pro použití vyňatá ze zákazu podle čl. 4 odst. 1, 
aby se zabránilo nejasnostem.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice 
Příloha VI – úvodní odstavec (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li stanoveno jinak, vyprší výjimka 
pro použití uvedená v této příloze čtyři 
roky po datu uvedeném v čl. 4 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění
Je třeba jednoznačně určit, kdy vyprší výjimka pro použití vyňatá ze zákazu podle čl. 4 odst. 1, 
aby se zabránilo nejasnostem. Vzhledem k tomu, že různé subkategorie výrobků v kategoriích 
8 a 9 jsou do působnosti směrnice zařazovány v odlišném okamžiku, měla by data uvedená
v čl. 4 odst. 3 sloužit jako reference.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice 
Příloha VI a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA VIa
Použití vyňatá ze zákazu uvedeného v čl. 4 
odst. 1 týkající se kategorie 11
Není-li stanoveno jinak, vyprší výjimka 
pro použití uvedená v této příloze čtyři 
roky po datu uvedeném v čl. 2 odst. 1a.
1. Kadmium ve fotovoltaických panelech 
na bázi teluridu kadmia opatřených 
tenkým filmem 

Or. en

Odůvodnění

Zavedení otevřené oblasti působnosti si vyžaduje zvláštní přílohu, aby byla možná použití 
vyňatá ze zákazu podle čl. 4 odst. 1 pro elektrická a elektronická zařízení, která nyní 
nespadají do oblasti působnosti směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek, 
neboť nepatří do žádné z prvních 10 kategorií. Na fotovoltaické panely na bázi teluridu 
kadmia opatřené tenkým filmem by se měla vztahovat výjimka, neboť negativní dopady 
způsobené náhradou nebezpečné látky (použití energeticky náročnějších a z hlediska 
technologie horších alternativ) převažují nad výhodami náhrady (nepoužití kadmia).
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Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice 
Příloha VII – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Případné odkazy na příslušné 
harmonizované normy, které byly použity, 
nebo na specifikace, na jejichž základě se 
shoda prohlašuje:

6. Případné odkazy na příslušné 
harmonizované normy, které byly použity, 
nebo na technické specifikace, na jejichž 
základě se shoda prohlašuje:

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o úpravu, která odpovídá zavedení definice „technické specifikace“.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice 
Příloha VII – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Oprava chyby, jíž se dopustila Komise ve svém návrhu. V souvislosti se směrnicí o omezení 
používání některých nebezpečných látek se neuvádějí oznámené subjekty.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

„Některé přední společnosti jsou dobrovolně o krok napřed v procesu 
odstraňování organických sloučenin bromu a chloru, to však nestačí k vyřešení 
problémů v dodavatelském řetězci. Domníváme se, že jedině právní předpisy 
mohou donutit celý dodavatelský řetězec, aby upustil od užívání nebezpečných 
látek a produkoval výrobky, které nebudou obsahovat nebezpečné látky. S cílem 
dodržet zásadu předběžné opatrnosti a dostát naší podnikové odpovědnosti bude 
Acer aktivně podporovat přepracované znění směrnice o omezení používání 
některých nebezpečných látek, která by zakázala používání všech organických 
sloučenin chloru a bromu.“

Pokrok společnosti Acer v oblasti životního prostředí – výrobky neobsahující halogeny1

1. Souvislosti

Komise uvádí, že jen v EU se každý rok prodá přibližně 9,3 milionu tun elektrických
a elektronických zařízení, přičemž největší část z nich tvoří velké domácí spotřebiče, zařízení 
informačních technologií a telekomunikační zařízení. S dalším růstem trhu a zkrácením 
inovačních cyklů se nahrazování zařízení zrychluje a z odpadních elektrických
a elektronických zařízení se stává nejrychleji se zvětšující tok odpadů. Odhaduje se, že do 
roku 2020 se objem odpadních elektrických a elektronických zařízení zvýší na 12,3 milionu 
tun.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení představují komplexní tok odpadů, v němž jsou 
přítomny různé nebezpečné látky. Tyto látky nebo z nich transformované produkty se mohou 
uvolnit do okolí a poškodit lidské zdraví, zejména pokud se s nimi nezachází správně. Rizika 
pro lidské zdraví a životní prostředí dále zvyšují recyklace a procesy za účelem využití 
odpadů prováděné v nevyhovujících podmínkách v rozvojových zemích.

Podle čl. 174 odst. 2 Smlouvy by poškození životního prostředí mělo být napravováno
v první řadě u zdroje. Podle hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedené v rámcové 
směrnici o odpadech je hlavní priorita přisuzována předcházení vzniku odpadů, jež je mj. 
definováno jako přijímání opatření k předcházení vzniku odpadů, která omezují obsah 
škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

Stávající směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek, jež byla přijata v roce 
2003 a vychází z návrhu z roku 2000, se snažila omezit používání první části nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických zařízeních, zejména určitých těžkých kovů a dvou 
skupin bromovaných retardérů hoření. Výsledkem bylo, že se o více než 100 000 tun snížilo 
množství těchto látek, které by byly jinak odstraněny a mohly se tak teoreticky uvolnit do 
                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
Skupina Acer sdružuje čtyři značky – Acer, Gateway, Packard Bell a eMachines. Jedná se o třetí největší 
počítačovou společnost na světě, v oblasti notebooků jí přísluší dokonce druhé místo. V roce 2008 dosáhly její 
příjmy 16,65 miliard USD.
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životního prostředí. 

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek byla důležitým nástrojem nejen 
pro stanovení normy pro výrobce evropské, ale i celosvětové. Směrnice nestála v cestě 
pokračujícímu vývoji nových výrobků, spíše naopak – výrobky byly upravovány tak, aby byly 
ve shodě s touto směrnicí, a mnoho společností již pokročilo ještě dále s cílem upustit od 
používání halogenovaných sloučenin.

2. Klíčové otázky

Přepracování představuje významnou příležitost k dosažení dalšího pokroku. Zpravodajka 
se bude snažit poskytnout vysvětlení, pokud jde o nově navržená omezení, neboť tento 
konkrétní požadavek zazněl během diskuse výboru, která proběhla dne 4. listopadu 2009. 

Ostatní klíčové otázky, jako jsou
– otevřená oblast působnosti (článek 2),
– rozlišení mezi směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek

a nařízením REACH (bod odůvodnění 8 a čl. 4 odst. 7), 
– úprava kritérií pro udělování výjimek (čl. 5 odst. 1),
– kritéria pro rozhodování o době trvání výjimky/odkladu (čl. 5 odst. 2),
– spolurozhodování o budoucích omezeních namísto postupu projednávání ve výborech 

(článek 6)
by měly být v dostatečné míře vyjasněny v odůvodněních příslušných pozměňovacích návrhů. 

Návrhy konkrétních ustanovení o nanomateriálech budou přidány v lednu 2010 poté, co bude 
dále vyhodnocena situace.

2. Nová omezení

Problém nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, zejména pokud se 
jedná o nakládání s odpady, nebyl v prvním znění směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek vyřešen. To bylo spolutvůrci právních předpisů jasné již v roce 2003. 
Článek 6 směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek ukládá Komisi, aby 
přezkoumala, nakolik je proveditelné nahrazení nebezpečných látek a materiálů používaných
v elektrických a elektronických zařízení, a aby případně předložila návrhy, které by
rozšířily rozsah působnosti článku 4. 

a) Důkazy o negativním vlivu halogenovaných retardérů hoření a PVC

Komise přezkoumala další nebezpečné látky a materiály. Pověřila Ekologický institut, aby 
přezkoumal látky, na něž se dosud nevztahovala směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek, a vybral ty, které by případně mohly být do této směrnice zařazeny,
a dále aby zhodnotil možné náhrady a navrhl možná řešení v případě každé látky, jejíž 
zařazení do směrnice přichází v úvahu1. Ekologický institut provádí na žádost Komise 
přezkum výjimek uvedených v článku 4 směrnice o omezení používání některých 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
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nebezpečných látek již od roku 2005; lze jej tedy považovat za referenční autoritu, pokud jde
o omezení podle této směrnice.

Halogenované retardéry hoření

Studie konstatuje, že: 

„předmětem této studie bylo posouzení skupiny organických sloučenin bromu
a chloru a její autoři důrazně doporučují, aby se postupně upustilo od používání 
těchto látek v elektrických a elektronických zařízeních.“ 

Hlavní důvody jsou tyto: 
– v případě nekontrolovaného hoření (nenadálého požáru) a při spoluspalování za 

nízkých teplot nebo v nedokonale fungujících spalovnách se z uvedených látek mohou 
uvolňovat dioxiny a furany,

– vzniku dioxinů a furanů a dalších nebezpečných produktů spalování lze předcházet 
jedině využitím vyspělých technologií k odstraňování odpadu.

Vyspělé technologie však zatím neexistují ani ve všech členských státech EU, nemluvě
o rozvojových zemích. A pokud již existují, není jejich používání pro tyto toky odpadu 
skutečně vyžadováno.

Další důvody pro odstraňování těchto látek nalézáme v důvodové zprávě k návrhu směrnice 
předloženému Komisí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a o omezení 
používání některých nebezpečných látek ze dne 13. června 20001. 

Halogenované látky obsažené v odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních, zejména bromované retardéry hoření, představují nebezpečí i během 
… recyklace plastů. Provozovatelé recyklačních zařízení obvykle kvůli hrozícímu 
nebezpečí vzniku dioxinů a furantů neprovádějí recyklaci plastů se sníženou 
hořlavostí z odpadních elektrických a elektronických zařízení. Vzhledem k tomu, 
že plasty obsahující retardéry hoření nebývají řádně označeny a že z toho důvodu 
je obtížné odlišit plasty obsahující retardéry hoření od běžných plastů, 
nezpracovává většina recyklačních zařízení žádné plasty z odpadních elektrických
a elektronických zařízení. 

Používání halogenovaných retardérů hoření představuje přímou překážku pro celkovou 
recyklaci plastů obsažených v odpadních elektrických a elektronických zařízeních. 

Výše uvedené problémy nebyly dosud vyřešeny odstraněním pouhých dvou skupin 
bromovaných retardérů hoření (PBDE a PBB). 

PVC

Studie, kterou nechala Komise vypracovat, doporučuje: 

                                               
1 KOM(2000) 347 v konečném znění
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„Odstraňování PVC by mělo … mít přednost před selektivními opatřeními
k zvládání rizik s cílem zajistit snížení uvolňovaného množství PVC, jeho přísad
a nebezpečných spalin.“

Problémy s PVC odpadem Evropská komise obecně vzato dobře zdokumentovala již v roce 
2000 na základě pěti studií. Na tyto poznatky výslovně odkazuje důvodová zpráva návrhu
z roku 2000: 

Významná množství PVC jsou obsažena v odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních1. Existuje dostatek důkazů, které hovoří ve prospěch názoru, že není 
vhodné PVC spalovat, především kvůli tomu, že při jeho spalování vzniká velké 
množství spalin nebezpečné povahy2. Navíc je všeobecně známo, že z PVC 
uloženého na skládku se uvolňují změkčovadla, zejména ftaláty, což může mít 
nepříznivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí3. Rovněž je třeba 
poznamenat, že se v současnosti recykluje jen velmi malé množství PVC, zejména
z odpadních elektrických a elektronických zařízení4.

Bohužel důkazy o PVC byly předloženy příliš pozdě na to, aby mohly být zahrnuty do 
směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek. Problém však přetrvává a je 
třeba řešit ho okamžitě.

b) Postup výrobců

Výrobci elektroniky pochopili již v roce 2003 komplexní problémy halogenovaných látek. 
Velké společnosti přijaly individuální opatření s cílem přejít na výrobu zařízení s nízkým 
obsahem halogenů (tj. neobsahující halogenované retardéry hoření ani PVC)5. V současnosti 
se projevuje celosvětová snaha o přechod na zařízení s nízkým obsahem halogenů, která již 
dosáhla dobrých výsledků6. Hnutí Greenpeace uvádí, že podíl takových výrobků na trhu 
dosahuje již 50 % v případě mobilních telefonů (značky Nokia, Sony Ericsson a Apple)
a očekává se, že za jeden až dva roky přesáhne u nových počítačů hranici 40 % (značky Acer
a HP). Do této iniciativy je rovněž zapojen dodavatelský řetězec (např. výrobci plastových 
součástí), čímž iniciativa zasahuje i výrobce jiných kategorií EEZ.

Jestliže se odvětví elektroniky produkujícímu vysoce komplexní výrobky podaří během 
následujících několika let přejít na výrobky s nízkým obsahem halogenů, pak by neměl být 
problém, aby stejný krok učinilo i rychle se vyvíjející odvětví bílého zboží. Firma Electrolux 
například ve Švédsku nabízí lednice neobsahující PVC7. 
                                               
1 Jak uvádí M. Rohr, UmweltWirtschaftsForum č. 1, 1992, více než 20 % plastů použitých v elektrických 

a elektronických zařízení představuje PVC.
2 Environmentální aspekty PVC (Kodaň 1996), Dánská agentura na ochranu životního prostředí. Studie 

o postoji Nizozemí k PVC (Haag 1997), Ministerstvo bydlení, územního plánování a životního 
prostředí. Vliv PVC na kvalitu a nebezpečnost reziduí ve spalinách, studie pro GŘ ENV, Bertin 
Technologies, 2000.

3 Reakce PVC na skládkách, studie pro GŘ ENV, Argus ve spolupráci s Rostockou univerzitou, 1999.
4 Prognos, studie pro GŘ XI, Mechanická recyklace PVC odpadu, leden 2000.
5 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
6 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-

Free_Conversion.pdf
7 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
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Pokud se tento krok provede ve fázi navrhování, nenese s sebou podle zástupců průmyslu 
žádné zvláštní náklady. Naopak ušetří společnosti značné náklady, které by vznikly
v důsledku poškození zdraví a životního prostředí. K dosažení skutečného úspěchu však 
hospodářské subjekty potřebují jistotu, kterou jim nejlépe zajistí jasný legislativní rámec.

c) Důkazy o náhradách

Halogenované retardéry hoření
Komise tvrdí, že dostupné údaje nejsou dostačující k přijetí dalších omezení halogenovaných 
retardérů hoření. Současně však uvádí, že „určité“ informace o náhradách k dispozici jsou
a že „bylo stanoveno, že nepředstavují některá nebezpečí (jako je perzistence, bioakumulace 
nebo toxicita retardérů hoření neobsahujících halogeny)“1.

Podobná nejednotnost názorů panovala řadu let i ohledně DekaBDE. Komise nejprve 
ignorovala existenci bezpečnějších náhrad, avšak ve studii z roku 2007 musela přiznat, že „na 
trhu existují náhrady … a že údaje uvedené v literatuře naznačují, že možné negativní dopady 
na životní prostředí a lidské zdraví alespoň některých náhrad mohou být zanedbatelné.“2

Komise se proto v souvislosti s DekaBDE domnívá, že „přetrvávající nejistota o toxicitě této 
látky a jejím zahrnutí mezi další zakázané produkty, jakož i dostupnost jejích náhrad na trhu 
jsou důvodem k tomu, aby byla i nadále zakázána“3.

Jen těžko lze pochopit, proč by jedna a tatáž analýza měla v jednom případě (DekaBDE) vést
k zákazu, zatímco v druhém, podobném případě (jiné halogenované retardéry hoření) nikoliv.

PVC
Komise se ve svém posouzení dopadu nezabývá otázkou dostupnosti bezpečnějších náhrad 
PVC, věnuje se pouze otázce nákladů. Pokud by se internalizovaly externí náklady na PVC, 
jeho použití by bylo neúměrně nákladné. Skutečnost, že PVC je laciné, nemůže být 
argumentem proti jeho nahrazení. V důsledku rozličných, podrobně zdokumentovaných 
problémů spojených s nakládáním s PVC odpady totiž vznikají značné externí náklady. 

3. Závěry

Prevence je lepší než léčba. Je lepší podchytit environmentální problémy přímo u zdroje, což 
je ostatně v první řadě vyžadováno Smlouvou a převedeno do rámcové směrnice o odpadu.

Zpravodajka proto navrhuje na základě 
a) studií Komise na téma směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek, PVC

                                               
1 Posouzení dopadu směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v přepracovaném 

znění, SEK(2008)2930
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT

2 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-
Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf

3 Posouzení dopadu směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v přepracovaném 
znění, SEK(2008)2930
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a halogenovaných retardérů hoření, 
b) postupu hospodářských subjektů a
c) informací o náhradách, 
aby se upustilo od používání bromovaných a chlorovaných retardérů hoření a PVC a jeho 
nebezpečných přísad.


