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PR_COD_Recastingam

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania určitých 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie)
(KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Spolurozhodovací postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0809),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0471/2008),

– so zreteľom na článok 87 a článok 55 rokovacieho poriadku,

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a)  Podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98 z 19. 
novembra 2008 sa v právnych predpisoch 
o odpade považuje za prioritu 
predchádzanie vzniku odpadu. 
Predchádzanie vzniku odpadu sa 
vymedzuje okrem iného ako opatrenia, v 
dôsledku ktorých sa znižuje obsah 
škodlivých látok v materiáloch a 
výrobkoch.

Or. en

Odôvodnenie

Prepracovanie smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických 
a elektronických zariadeniach (ONL) by sa malo zosúladiť s hierarchiou odpadov, ktorá bola 
stanovená v rámcovej smernici o odpadoch v r. 2008. Predchádzanie vzniku odpadu je 
hlavnou prioritou v záväznej hierarchii odpadov. Medzi opatrenia na predchádzanie vzniku 
odpadu patria opatrenia na zníženie obsahu škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. 
Prepracovanie smernice ONL je preto významnou príležitosťou na pretvorenie tohto záväzku 
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na konkrétne opatrenie, tým viac, že elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) naďalej 
spôsobujú pri spracovaní odpadov časté problémy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice 
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Uznesenie Rady z 25. januára 1988 o 
akčnom programe Spoločenstva na boj 
proti znečisťovaniu životného prostredia 
kadmiom1 vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne pokračovala vo 
vypracovávaní osobitných opatrení pre 
takýto program. Je takisto potrebné 
chrániť zdravie ľudí, a mala by sa preto 
prijať celková stratégia, ktorá 
predovšetkým obmedzí používanie kadmia 
a podporí výskum náhrad. Uznesenie 
zdôrazňuje, že používanie kadmia by sa 
malo obmedziť na prípady, keď je to 
vhodné a neexistujú vhodné a 
bezpečnejšie alternatívy.
1 Ú. v. ES C 30, 4.2.1988, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa znovu odkázať na uznesenie Rady z r. 1988 (odôvodnenie č. 4 súčasnej smernice 
ONL), pretože je to politický odkaz na boj proti znečisťovaniu životného prostredia kadmiom.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice 
Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3c) Európsky parlament vo svojom 
uznesení zo 14. novembra 1996 o 
oznámení Komisie o revízii stratégie 
Spoločenstva pre odpadové hospodárstvo 
a o návrhu uznesenia Rady o politike 
v oblasti odpadu1 požiadal Komisiu, aby 
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predložila návrhy smerníc o niekoľkých 
prioritných tokoch odpadu vrátane 
elektrického a elektronického odpadu. 
Európsky parlament v tom istom uznesení 
požiadal Radu a Komisiu, aby predložili 
návrhy na zníženie prítomnosti 
nebezpečných látok v odpade, napríklad 
chlóru, ortuti, polyvinylchloridu (PVC), 
kadmia a iných ťažkých kovov.
1 Ú. v. ES C 362, 2.12.1996, s. 241.

Or. en

Odôvodnenie 

Malo by sa odkázať na uznesenie Parlamentu z r. 1996 (odôvodnenie č. 4 súčasnej smernice 
ONL), ktoré pripomína dôležitú skutočnosť, že Parlament požadoval konkrétne obmedzenia 
PVC už v roku 1996.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice 
Odôvodnenie 3d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3d) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 
o perzistentných organických 
znečisťujúcich látkach1 sa uvádza, že 
členské štáty nemôžu dostatočne 
dosiahnuť cieľ ochrany životného 
prostredia a ľudského zdravia pred 
perzistentnými organickými 
znečisťujúcimi látkami, pretože účinky 
týchto látok presahujú hranice, a teda 
uvedené ciele možno lepšie dosiahnuť na 
úrovni Spoločenstva.  Podľa tohto 
nariadenia uvoľňovanie perzistentných 
organických znečisťujúcich látok, 
napríklad dioxínov a furánov, ktoré sú 
neúmyselne získanými vedľajšími 
produktmi priemyselných procesov, by sa 
malo zisťovať a čo najskôr redukovať s 
konečným cieľom likvidácie všade, kde je 
to možné. Tepelné spracovanie alebo 
nekontrolované zneškodňovanie odpadu z 
elektrických a elektronických zariadení, 
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ktoré obsahujú halogénované retardéry 
horenia alebo PVC, môže výrazne zvýšiť 
vznik dioxínov a furánov. 
1 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

Or. en

Odôvodnenie 

Prepracovanie smernice ONL by sa malo uviesť do súvislosti s medzinárodnými záväzkami 
EÚ o znížení celkového uvoľňovania dioxínov a furánov s cieľom postupne ich minimalizovať, 
a kde je to možné, úplne odstrániť. 
Konečný osud obrovského množstva odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 
zostáva nejasný.
 Spaľovanie pri vysokých teplotách je naďalej výnimkou. Spracovanie odpadov, ktoré 
nezodpovedá štandardu – v EÚ alebo v tretích krajinách – prináša riziko, že veľké množstvá 
sa naďalej ponechávajú bez náležitého spracovania. Problém emisií dioxínov a furánov 
možno riešiť len výberom materiálu v štádiu navrhovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice 
Odôvodnenie 3e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3e) Štúdia o nebezpečných látkach v 
elektrických a elektronických 
zariadeniach, vypracovaná z poverenia 
Komisie, dôrazne odporúča postupné 
skončenie používania látok s organicky 
viazaným brómom a chlórom, pretože v 
súvislosti s nimi existuje pri spracovaní 
odpadu možnosť vzniku 
polybrómovaných a polychlórovaných 
dioxínov a furánov, a uprednostňuje 
postupné skončenie používania PVC pred
selektívnymi možnosťami riadenia rizík, s 
cieľom zaručiť znížené uvoľňovanie 
PVC, jeho prísad a nebezpečných 
produktov spaľovania.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia konzultuje v súvislosti so smernicou ONL s inštitútom Öko-Institut. Tento inštitút 
posudzuje od roku 2005 všetky žiadosti o udelenie výnimiek z postupného skončenia 
používania podľa článku 4. Na hlavné závery danej štúdie Európskej komisie o budúcich 
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obmedzeniach (Öko-Institut: Štúdia o nebezpečných látkach v elektrických a elektronických 
zariadeniach, na ktoré sa nevzťahuje smernica ONL, 17. október 2008) by sa preto malo 
odkázať v odôvodneniach. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice 
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Dostupné dôkazy uvádzajú, že 
opatrenia na zber, spracovanie, recykláciu 
a zneškodňovanie odpadu z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ), ako sú 
uvedené v smernici 2002/96/ES , sú 
potrebné, aby sa obmedzili problémy 
odpadového hospodárstva súvisiace s 
príslušnými ťažkými kovmi a príslušnými 
retardérmi horenia. Napriek týmto 
opatreniam sa však dôležité časti OEEZ 
budú naďalej nachádzať v súčasných 
cestách zneškodňovania. Dokonca aj keby 
sa OEEZ zbieral separovane a dodával do 
recyklačných procesov, obsah ortuti, 
kadmia, olova, chrómu VI, PBB a PBDE 
v ňom by s veľkou pravdepodobnosťou 
mohol predstavovať riziká pre zdravie 
a životné prostredie.

(4) Dostupné dôkazy uvádzajú, že 
opatrenia na zber, spracovanie, recykláciu 
a zneškodňovanie odpadu z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ), ako sú 
uvedené v smernici 2002/96/ES , sú 
potrebné, aby sa obmedzili problémy 
odpadového hospodárstva súvisiace s 
príslušnými ťažkými kovmi, príslušnými 
halogénovanými retardérmi horenia, PVC 
a jeho nebezpečnými zmäkčovadlami. 
Napriek týmto opatreniam sa však dôležité 
časti OEEZ budú naďalej nachádzať 
v súčasných cestách zneškodňovania. 
Dokonca aj keby sa OEEZ zbieral 
separovane a dodával do recyklačných 
procesov, obsah ortuti, kadmia, olova, 
chrómu VI, PBB a PBDE v ňom by s 
veľkou pravdepodobnosťou mohol 
predstavovať riziká pre zdravie a životné 
prostredie. Recyklácia OEEZ s obsahom 
brómovaných retardérov horenia, 
chlórovaných retardérov horenia, PVC a 
jeho nebezpečných zmäkčovadiel nie je 
prínosom pre životné prostredie a je 
neekonomická. Preto sa tepelne 
spracúvajú alebo zneškodňujú, čo môže 
ohrozovať ľudské zdravie alebo životné 
prostredie, a to buď priamo uvoľňovaním 
týchto látok do okolia, alebo nepriamo 
vznikom nebezpečných produktov 
transformácie či druhotného 
nebezpečného odpadu, ktorý je výsledkom 
spaľovania.  

Or. en
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(Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k prílohe IV)

Odôvodnenie

Štúdia Komisie o prepracovaní smernice ONL vzhľadom na problémy pri spracovaní odpadu 
dôrazne odporučila postupné skončenie používania látok s organicky viazaným brómom a 
chlórom a PVC. Elektronický priemysel dobre napreduje v globálnej iniciatíve na prechod na 
„nízkohalogénový“ (definuje sa obsahom brómovaných/chlórovaných retardérov horenia a 
PVC do 900 ppm). Podobné opatrenie už prijali niektorí výrobcovia bielej techniky. Tieto 
dobrovoľné opatrenia by mali podporiť jasné požiadavky zákonodarcov na vytvorenie 
rovnakých podmienok a zabezpečenie istoty na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice 
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Touto smernicou sa dopĺňajú všeobecné 
právne predpisy Spoločenstva 
o odpadovom hospodárstve, ako napríklad 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2008/[…]/ES o odpade. 

(8) Touto smernicou sa dopĺňajú všeobecné 
právne predpisy Spoločenstva 
o odpadovom hospodárstve, ako napríklad 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2008/[…]/ES o odpade, ako aj nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a 
obmedzovaní chemikálií (REACH)1. 
1 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa osobitne uviesť, že smernica ONL dopĺňa nariadenie REACH. Smernica ONL a 
REACH majú odlišné ciele, rozsah pôsobnosti, časové rozvrhnutie a dosah. Smernica ONL 
bola vytvorená, aby riešila špecifické problémy rýchlo narastajúceho toku odpadu, REACH 
rieši otázku chemických látok vo všeobecnej rovine a bez osobitného zamerania na odpad. 
REACH je regionálnym právnym predpisom vo svojich počiatkoch, smernica ONL už 
stanovuje globálny štandard. Hlavné problémy pri OEEZ súvisia s polymérmi, ktoré sú vyňaté 
z pôsobnosti nariadenia REACH. Smernicu ONL treba ďalej prepracovávať, aby sa špecifické 
problémy zhodnocovania a zneškodňovania OEEZ riešili už pri vzniku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice 
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Mal by sa zohľadniť technický vývoj 
elektrických a elektronických zariadení bez 
ťažkých kovov, ako aj bez PBDE a PBB.

(11) Mal by sa zohľadniť technický vývoj 
elektrických a elektronických zariadení bez 
ťažkých kovov, ako aj bez brómovaných 
retardérov horenia, chlórovaných 
retardérov horenia, PVC a jeho 
nebezpečných zmäkčovadiel.

Or. en

Odôvodnenie

Elektronický priemysel dobre napreduje v globálnej iniciatíve postupného skončenia 
používania brómovaných/chlórovaných retardérov horenia a PVC. Veľké elektronické 
spoločnosti už prestali v niektorých/všetkých svojich výrobkoch používať tieto látky (napr. 50 
% všetkých mobilných telefónov má už nízky obsah halogénov). Takmer všetky veľké 
elektronické spoločnosti sa už k tomu zaviazali pri spotrebiteľských výrobkoch (napr. podiel  
osobných počítačov s nízkym obsahom halogénov bude v nasledujúcom roku alebo dvoch vyše 
40 %). Podobné opatrenie už prijali v minulosti niektorí výrobcovia bielej techniky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice 
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Len čo budú dostupné vedecké dôkazy 
a pri zohľadnení zásady predbežnej 
opatrnosti, by sa mal preveriť zákaz iných 
nebezpečných látok a ich nahradenie 
environmentálne vhodnejšími 
alternatívami, ktoré zabezpečia 
prinajmenšom rovnakú úroveň ochrany 
spotrebiteľov s dôrazom na koherentnosť 
s ostatnými právnymi predpismi 
Spoločenstva, najmä s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 
o registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemických látok 
(REACH). Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať potenciálnemu vplyvu na MSP. 

(12) Len čo budú dostupné vedecké dôkazy 
a pri zohľadnení zásady predbežnej 
opatrnosti, by sa mal v každom prípade 
pravidelne preveriť zákaz iných 
nebezpečných látok a ich nahradenie 
environmentálne vhodnejšími 
alternatívnymi látkami alebo 
technológiami, ktoré zabezpečia 
prinajmenšom rovnakú úroveň ochrany 
spotrebiteľov. Komisia by mala na tento 
účel pravidelne skúmať negatívne vplyvy 
ďalších nebezpečných látok a možnosť 
ich nahradenia, najmä na konci životnosti 
elektrického a elektronického zariadenia, 
s cieľom predkladať legislatívne návrhy 
na posilnenie ustanovení tejto smernice.
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Komisia by pritom mala zamerať 
pozornosť na koherentnosť s ostatnými 
právnymi predpismi Spoločenstva a čo 
najväčšiu súčinnosť s prácou vykonanou 
v rámci nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
z 18. decembra 2006 o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemických látok (REACH). Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať 
potenciálnemu vplyvu na MSP.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica ONL 1.0 zaznamenala globálny úspech. Bol to však len začiatok, keďže množstvo 
nebezpečných látok sa používa naďalej. Smernica ONL by sa mala stať skutočne dynamickým 
procesom, v rámci ktorého sa budú odmeňovať spoločnosti za aktívne postupné skončenie 
používania nebezpečných látok. V záujme toho je potrebné stanoviť pravidelné preskúmanie 
vedeckých dôkazov o zápornom vplyve určitých nebezpečných látok a o možnosti ich 
nahradenia.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice 
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Výnimky z požiadavky na nahradenie 
by sa mohli povoliť s osobitným 
prihliadnutím na situáciu MSP , ak z 
vedeckého a technického hľadiska nie je 
možné nahradenie alebo ak by mohli 
negatívne vplyvy na životné prostredie a 
zdravie alebo negatívne socioekonomické
vplyvy  spôsobené nahradením prevážiť nad 
výhodami nahradenia pre zdravie a životné 
prostredie alebo socioekonomickými 
výhodami, alebo ak nie je zabezpečená 
dostupnosť a spoľahlivosť náhrad.
Nahradenie nebezpečných látok 
v elektrických a elektronických zariadeniach 
by sa malo tiež vykonať takým spôsobom, 
ktorý je kompatibilný s ochranou zdravia 
a bezpečnosti užívateľov elektrických a 
elektronických zariadení. Podľa smerníc 
93/42/ES a 98/79/ES je uvedenie 

(13) Výnimky z požiadavky na nahradenie 
by sa mohli povoliť s osobitným 
prihliadnutím na situáciu MSP , ak z 
vedeckého a technického hľadiska nie je 
možné nahradenie, alebo ak by mohli 
negatívne vplyvy na životné prostredie a 
zdravie spôsobené nahradením prevážiť 
nad výhodami nahradenia pre zdravie a 
životné prostredie. Nahradenie 
nebezpečných látok v elektrických a 
elektronických zariadeniach by sa malo 
tiež vykonať takým spôsobom, ktorý je 
kompatibilný s ochranou zdravia 
a bezpečnosti užívateľov elektrických a 
elektronických zariadení.  Pri rozhodovaní 
o trvaní výnimky by sa mali brať do úvahy 
sociálno-ekonomické aspekty. Malo by 
byť možné poskytnúť po skončení 
platnosti výnimky určitý odklad na 
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zdravotníckych pomôcok na trh podmienené 
posúdením zhody, z čoho by mohla 
vyplynúť nutnosť zapojenia notifikovaného 
orgánu vymenovaného príslušnými orgánmi 
členských štátov. Ak takýto notifikovaný 
orgán potvrdí, že nie je zaručená bezpečnosť 
potenciálnej náhrady, ktorá sa plánuje 
používať v zdravotníckych pomôckach alebo 
diagnostických zdravotníckych pomôckach 
in vitro, bude sa to považovať za negatívny 
socioekonomický vplyv alebo negatívny 
vplyv na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa  .  
Mala by existovať možnosť požiadať 
o výnimku v prípade zariadení, ktoré patria 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice odo 
dňa nadobudnutia jej účinnosti, aj pokiaľ 
k podaniu žiadosti dôjde skôr ako ku 
skutočnému zahrnutiu zariadenia do rozsahu 
pôsobnosti smernice. 

povinnú certifikáciu alebo na to, aby sa 
dodávky bezpečnejších náhrad zvýšili 
podľa potrebných požiadaviek. Podľa 
smerníc 93/42/ES a 98/79/ES je uvedenie 
zdravotníckych pomôcok na trh 
podmienené posúdením zhody, z čoho by 
mohla vyplynúť nutnosť zapojenia 
notifikovaného orgánu vymenovaného 
príslušnými orgánmi členských štátov. Ak 
takýto notifikovaný orgán potvrdí, že nie je 
zaručená bezpečnosť potenciálnej náhrady, 
ktorá sa plánuje používať v zdravotníckych 
pomôckach alebo diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro, bude 
sa to považovať za negatívny 
socioekonomický vplyv alebo negatívny 
vplyv na zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľa  .  Mala by existovať možnosť 
požiadať o výnimku v prípade zariadení, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti, aj pokiaľ k podaniu žiadosti 
dôjde skôr ako ku skutočnému zahrnutiu 
zariadenia do rozsahu pôsobnosti smernice. 

Or. en

Odôvodnenie

Prechod na bezpečnejšie alternatívy si na začiatku môže vyžiadať investície. Keď sa však 
stanovia alternatívy a ich výroba sa zvýši, náklady sa rýchlo znížia a prevážia výhody. 
Sociálno-ekonomické aspekty by sa preto mali brať do úvahy len pri rozhodovaní o trvaní 
výnimky. Nedostatočná dostupnosť náhrad by nemala byť kritériom na udelenie alebo 
neudelenie výnimky, mala by sa však uplatňovať dovtedy, kým zákaz nenadobudne úplnú 
platnosť. Nie je nutné zavádzať ako osobitné kritérium „spoľahlivosť“, pretože je zahrnuté v 
rámci posúdenia bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice 
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Výnimky zo zákazu platného pre 
určité špecifické materiály alebo 
komponenty by sa mali uplatňovať len 
v obmedzenom rozsahu, aby sa nebezpečné 
látky v elektrických a elektronických 

(14) Výnimky zo zákazu platného pre 
určité špecifické materiály alebo 
komponenty by sa mali uplatňovať len 
v obmedzenom rozsahu a čase, aby sa 
nebezpečné látky v elektrických 
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zariadeniach postupne prestali používať, 
vzhľadom na to, že je možné sa ich 
používaniu vyhýbať.

a elektronických zariadeniach postupne 
prestali používať, vzhľadom na to, že je 
možné sa ich používaniu vyhýbať.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zapracovať ustanovenie článku 5 ods. 2 návrhu Komisie, v ktorom sa platnosť 
výnimky obmedzuje naraz najviac na štyri roky  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice 
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Predovšetkým je potrebné 
splnomocniť Komisiu, aby prispôsobila 
prílohy II, III, IV, V a VI technickému 
a vedeckému pokroku a prijala ďalšie 
potrebné vykonávacie opatrenia. 
Vzhľadom na to, že tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a sú zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov smernice 
2002/95/ES, prijmú sa v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

(20) Predovšetkým je potrebné 
splnomocniť Komisiu, aby prispôsobila 
prílohy V, VI a VIa technickému 
a vedeckému pokroku a prijala ďalšie 
potrebné vykonávacie opatrenia. 
Vzhľadom na to, že tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a sú zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov smernice 
2002/95/ES, prijmú sa v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

Or. en

(Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 2 ods. 1, článku 4 ods. 6, prílohe I a 
prílohe VIa o rozšírení rozsahu pôsobnosti na otvorený rozsah pôsobnosti (pokiaľ ide o 

prílohu II)).

Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 4 a článku 6a (pokiaľ ide o prílohu 
IV).

Odôvodnenie

Komisia by mala mať právomoc rozhodovať o výnimkách iba postupom komitológie (prílohy 
V, VI a VIa). Príloha II (Záväzný zoznam výrobkov, ktoré patria do kategórií uvedených 
v prílohe I) sa navrhuje vypustiť, preto by sa mala vypustiť aj tu. Prílohy III a IV by sa mali 
upravovať len postupom spolurozhodovania. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice 
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
obmedzenia používania nebezpečných 
látok v elektrických a elektronických 
zariadeniach s cieľom  prispieť k ochrane 
zdravia ľudí a environmentálne šetrnému
zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu 
z elektrických a elektronických zariadení.

Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá 
obmedzenia používania nebezpečných 
látok v elektrických a elektronických 
zariadeniach s cieľom  prispieť k ochrane 
zdravia ľudí, životného prostredia
a environmentálne šetrnému
zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu 
z elektrických a elektronických zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Predmet by mal odrážať obsah odôvodnení. V odôvodnení 4 sa uvádza: „Dokonca aj keby sa 
OEEZ zbieral separovane a dodával do recyklačných procesov, obsah ortuti, kadmia, ... by s 
veľkou pravdepodobnosťou mohol predstavovať riziká pre zdravie a životné prostredie“. V 
odôvodnení 5 sa uvádza, že „najefektívnejším spôsobom na zabezpečenie významného 
zníženia rizík pre zdravie a životné prostredie vo vzťahu k týmto látkam ... je náhrada“. 
Postupné skončenie používania nebezpečných látok teda prispieva k celkovej ochrane 
životného prostredia, nie je to len environmentálne šetrné zhodnocovanie a zneškodňovanie 
odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice 
Článok 2 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa uplatňuje na elektrické 
a elektronické zariadenia spadajúce do 
kategórií uvedených v prílohe I uvedených 
v prílohe II .

1. Táto smernica sa uplatňuje na elektrické 
a elektronické zariadenia – vrátane káblov, 
spotrebného materiálu a príslušenstva –
spadajúce do kategórií uvedených v prílohe 
I.

Or. en
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(Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 4 ods. 6, článku 5 ods. 1 písm. a), 
prílohe I a prílohe VIa o rozšírení rozsahu pôsobnosti na otvorený rozsah pôsobnosti)

Odôvodnenie

Smernica ONL by mala platiť na všetky EEZ, nielen na určité kategórie, a mala by zahrnúť aj 
káble, spotrebný materiál a príslušenstvo. Príloha II nie je jasná: uvádza sa, že ide o 
„záväzný zoznam výrobkov“, ale zoznam nie je vyčerpávajúci, uvádza iba niektoré príklady: 
„spotrebiče, okrem iného aj“. Nerieši to problém rozličných výkladov kategórií. Príloha II by 
sa mala vypustiť a miesto nej by mala platiť všeobecná definícia EEZ. Kategórie v prílohe I 
by sa mali ponechať, doplniť kategóriou, ktorá zahrnie rôznorodé položky, čím by sa vyriešili 
rôzne obmedzenia a lehoty pre jednotlivé kategórie EEZ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice 
Článok 2 – odsek 1a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Odsek 1 sa do 1. júla 2014 nevzťahuje 
na elektrické a elektronické zariadenia, 
ktoré patria do kategórie 11 prílohy 1.

Or. en

Odôvodnenie

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice ONL nad 10 súčasných kategórií si vyžaduje 
prechodné obdobie, ktoré výrobcom umožní požiadať o výnimku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice 
Článok 2 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zariadenia, ktoré sú navrhnuté 
výslovne ako súčasť iného typu 
zariadenia, ktoré nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice a môžu plniť 
svoju funkciu len v prípade, ak sú 
súčasťou takéhoto zariadenia;

b) časti stacionárnych alebo dopravných 
zariadení, ktoré nie sú elektrickým alebo 
elektronickým zariadením;

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná smernica ONL neobsahuje v právnom texte takúto výnimku z rozsahu pôsobnosti. Je 
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ťažké pochopiť, prečo by mali byť autorádiá vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice ONL, 
keď na bežné rádiá sa smernica vzťahuje. Aby sa však zabránilo tomu, že smernica ONL sa 
bude vzťahovať na celé auto, malo by byť jasné, že časti, ktoré nie sú elektrickým alebo 
elektronickým zariadením, do zoznamu nepatria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice 
Článok 2 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) zariadenia, ktoré sa neplánujú uviesť 
na trh ako jedna funkčná alebo obchodná 
jednotka.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná smernica ONL neobsahuje takéto vylúčenie z pôsobnosti. Smernica ONL sa vzťahuje 
iba na EEZ, ktoré sa uvádzajú trh (článok 4 ods.1). Pridanie takejto výnimky by spôsobilo 
nejasnosť, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti smernice ONL.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice 
Článok 3 – písmeno b 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „výrobca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá vyrába EEZ alebo 
necháva EEZ navrhovať alebo vyrábať pod 
svojím menom alebo ochrannou známkou;

b) „výrobca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá vyrába EEZ alebo 
necháva EEZ navrhovať alebo vyrábať a 
obchoduje s nimi pod svojím menom alebo 
ochrannou známkou;

Or. enOdôvodnenie

Je to objasnenie definície výrobcu na základe konzultácií s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice 
Článok 3 – písmeno da (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da)„hospodársky subjekt“ je výrobca, 
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splnomocnený zástupca, dovozca a 
distribútor;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „hospodársky subjekt“ sa v smernici používa niekoľkokrát. Mala by sa požiť rovnaká 
definícia ako v rozhodnutí 768/2008/ES o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice 
Článok 3 – písmeno ga (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) „technická špecifikácia“ je dokument 
stanovujúci technické požiadavky, ktoré 
musí splniť výrobok, postup alebo služba;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „technická špecifikácia“ sa v smernici používa niekoľkokrát. Mala by sa požiť rovnaká 
definícia ako v rozhodnutí 768/2008/ES o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice 
Článok 3 – písmeno ka (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ka) „spätné prevzatie“ znamená každé 
opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnuť 
vrátenie výrobku, ktorý sa už sprístupnil 
konečnému používateľovi;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „spätné prevzatie“ sa v smernici používa niekoľkokrát. Mala by sa požiť rovnaká 
definícia ako v rozhodnutí 768/2008/ES o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice 
Článok 3 – písmeno kb (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

kb) „stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, 
ktorého cieľom je zabrániť, aby výrobok, 
ktorý je v dodávateľskom reťazci, bol 
sprístupnený na trhu;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „stiahnutie z trhu“ sa v smernici používa niekoľkokrát. Mala by sa požiť rovnaká 
definícia ako v rozhodnutí 768/2008/ES o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice 
Článok 3 – bod l 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(l) „homogénny materiál“ je materiál úplne 
jednoliateho zloženia, ktorý nie je možné 
mechanicky rozložiť na jednotlivé 
materiály, t. j. materiály nemožno v zásade 
oddeliť mechanicky, napríklad 
odskrutkovaním, rezaním, drvením, 
obrusovaním a abrazívnymi procesmi;

l) „homogénny materiál“ je buď:              –
materiál, ktorý pozostáva len z jedného 
materiálu;

– kombinácia viacerých materiálov, ktoré
nie je možné mechanicky rozložiť na 
jednotlivé materiály, okrem povrchového 
náteru; alebo
– povrchový náter.

Or. en

(Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 3 ods. 1a nový)

Odôvodnenie

Treba rozlišovať medzi materiálmi, ktoré pozostávajú len z jedného materiálu, a tými, ktoré 
pozostávajú z viacerých materiálov a nemožno ich mechanicky oddeliť. Povrchové nátery by 
sa mali považovať za samostatný homogénny materiál.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice 
Článok 3 – bod la (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

la) „mechanicky rozložiť“ je oddeliť 
zložky materiálu, ktorý pozostáva z 
viacerých zložiek, mechanickou 
činnosťou, napríklad odskrutkovaním, 
odseknutím, rozbitím, mletím a brúsením;

Or. en

Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 3 písm. l).

Odôvodnenie

Mal by sa osobitne vymedziť pojem „mechanicky rozložiť“. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice 
Článok 3 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

p)„priemyselné monitorovacie a kontrolné 
prístroje“ sú nástroje monitorovania 
a kontroly určené výhradne na priemyselné 
alebo profesionálne použitie.

p) „priemyselné monitorovacie a kontrolné 
prístroje“ sú nástroje monitorovania 
a kontroly určené výhradne na priemyselné 
použitie.

Or. en

Odôvodnenie

Právne predpisy Spoločenstva bežne rozlišujú medzi používaním širokou verejnosťou, 
profesionálnym používaním alebo používaním v priemysle. Pojmy „používanie širokou 
verejnosťou“ a „profesionálne používanie“ sa v jednotlivých členských štátoch odlišujú. 
Rozdiel je tým nejasnejší, že príslušníci širokej verejnosti môžu mať prístup k profesionálnym 
výrobkom, kým osoby z profesionálnej sféry môžu používať výrobky dostupné širokej 
verejnosti. Aby sa zabránilo ďalším nedorozumeniam, vymedzenie „priemyselných 
monitorovacích a kontrolných prístrojov“ by sa malo obmedziť výlučne na priemyselné 
použitie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice 
Článok 3 – písmeno pa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

pa) „spotrebný materiál" je každá časť 
používaná s EEZ, bez ktorej EEZ nemôže 
fungovať na pôvodný účel; 

Or. en

Odôvodnenie

Smernica ONL stanovuje pravidlá, ktoré majú prispieť k ochrane ľudského zdravia. 
Spotrebný materiál, ktorý obsahuje nebezpečné látky, môže počas používania EEZ ohroziť 
ľudské zdravie alebo vystaviť riziku ekologicky správne zhodnocovanie a zneškodňovanie 
OEEZ. Spotrebným materiálom sú napríklad pásky, CD, DVD, kazety s tonerom alebo lampy 
(napr. v chladničkách). Obmedzenia smernice ONL by sa mali vzťahovať aj na spotrebný 
materiál. Preto by sa mala doplniť táto definícia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice 
Článok 3 – písmeno pb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

pb) „príslušenstvo“ je každá časť, ktorá 
sa používa s EEZ a ktorá nemôže bez EEZ 
fungovať; 

Or. en

Odôvodnenie

Smernica ONL by mala zahŕňať aj príslušenstvo. Preto by sa mala doplniť táto definícia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice 
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby EEZ
vrátane náhradných dielov určených na ich 

1. Členské štáty zabezpečia, aby EEZ
vrátane náhradných dielov určených na ich 



PE430.424v02-00 22/55 PR\796736SK.doc

SK

opravu alebo opätovné použitie , ktoré sa 
uvádzajú  na trh, neobsahovali látky 
uvedené v prílohe IV.  

opravu alebo opätovné použitie, 
modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie 
výkonu, ktoré sa uvádzajú  na trh, 
neobsahovali látky uvedené v prílohe IV 
časti A. 

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by sa mala vzťahovať aj na časti, ktoré slúžia na modernizáciu funkčnosti alebo 
zlepšenie výkonu. Je potrebné rozdelenie prílohy IV, aby sa v budúcnosti mohli navrhnúť nové 
obmedzenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice 
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
EEZ, ktoré sa uvádzajú  na trh, vrátane 
náhradných dielov určených na opravu 
alebo opätovné použitie, modernizáciu 
funkčnosti alebo zlepšenie výkonu 
neobsahovali látky uvedené v prílohe IV 
časť B.  

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné rozdelenie prílohy IV, aby sa v budúcnosti mohli navrhnúť nové obmedzenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice 
Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Odsek 1 neplatí pre náhradné diely 
určené na opravu alebo opätovné použitie:

4. Odsek 1 neplatí pre náhradné diely 
určené na opravu alebo opätovné použitie, 
modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie 
výkonu:

Or. en
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(Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 4 ods. 1.)

Odôvodnenie

Ak sa všeobecná pôsobnosť rozšíri aj na náhradné diely na modernizáciu funkčnosti alebo 
zlepšenie výkonu, je potrebné uviesť to aj v príslušných výnimkách. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice 
Článok 4 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, 
odsek 1a platí pre EEZ, ktoré patria do 
kategórií 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 uvedených v 
prílohe I a ktoré sa uvádzajú na trh od 
[...*].
* vložiť dátum (42 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti).

Or. en

Odôvodnenie

Nové obmedzenia halogénovaných látok a materiálov by sa mali zo začiatku uplatňovať len 
pri určitých kategóriách EEZ a s primeraným prechodným obdobím. Analogicky so smernicou 
ONL 1.0 by sa mali nové obmedzenia uplatňovať v kategóriách 1 – 7 a 10 v období tri a pol 
roka po nadobudnutí účinnosti. Spoločnosti, ktoré predávajú EEZ kategórie 3 a 4, už pracujú 
tak, aby prestali používať príslušné halogénované látky najneskôr do roku 2012. Tak by malo 
byť možné, aby výrobcovia iných EEZ dosiahli podobné postupné zastavenie používania do 
roku 2014, pričom sa im poskytne čas na požiadanie o udelenie výnimiek podľa článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice 
Článok 4 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5b. Odsek 1 neplatí pre náhradné diely 
určené na opravu alebo opätovné použitie, 
modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie 
výkonu týchto EEZ:
a) EEZ uvedené na trh pred [...*],
b) EEZ, na ktoré sa vzťahuje výnimka 



PE430.424v02-00 24/55 PR\796736SK.doc

SK

a ktoré bolo uvedené na trh pred 
skončením platnosti tejto výnimky.
* vložiť dátum (42 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti).

Or. en

Odôvodnenie

Výnimka pre náhradné diely pre EEZ uvedené na trh pred uplatňovaním nových obmedzení 
alebo pre EEZ, na ktoré sa vzťahovala výnimka a ktoré bolo uvedené na trh pred skončením 
platnosti tejto výnimky, by mala platiť analogicky pri nových obmedzeniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice 
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Odsek 1 neplatí pre účely použitia 
uvedené v prílohách V a VI .

6. Odsek 1 neplatí na účely použitia 
uvedené v prílohách V, VI a VIa.

Or. en

(Súvisí s PDN k článku 2 ods. 1, prílohe I a prílohe VIa o rozšírení rozsahu pôsobnosti na 
otvorený rozsah pôsobnosti)

Odôvodnenie

Zavedenie otvoreného rozsahu pôsobnosti si vyžaduje osobitnú prílohu, aby sa umožnilo 
použitie vyňaté zo zákazu podľa článku 4 ods.1 pri EEZ, ktoré v aktuálnom čase nepatrili do 
rozsahu pôsobnosti smernice ONL, keďže nepatrili do žiadnej z prvých desiatich kategórií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice 
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V prípade, že použitie látok, a to najmä 
látok uvedených v prílohe III, predstavuje 
neakceptovateľné riziko pre zdravie ľudí 
alebo životné prostredie, ktoré je potrebné 
riešiť na úrovni Spoločenstva, zoznam 
zakázaných látok v prílohe IV sa 
preskúma pomocou metodiky založenej na 

vypúšťa sa
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postupe ustanovenom v článkoch 69 až 72 
nariadenia (ES) č. 1907/2006. Opatrenia 
zamerané na zmenu nepodstatných 
prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 2. 

Or. en

(Súvisí s PDN k článku 6 smernice ONL v upravenej forme)

Odôvodnenie

Smernica ONL je monotematická: obmedzenie nebezpečných látok v EEZ. Nie je prijateľné, 
aby sa právomoc rozhodovania o podstate smernice ONL prenášala na komitológiu a aby sa 
ponechala len na metodiku v komitológii, ktorú ešte treba vymedziť, tým viac, že zákonodarca 
jasne poveril Komisiu, aby takéto návrhy podávala spolurozhodovacím postupom (článok 6). 
Keby sa tak postupovalo, znamenalo by to, že v súčasnosti nevzniknú žiadne nové 
obmedzenia, čo je v rozpore s odporúčaním štúdie Komisia. V záujme zachovania hybnej sily 
smernice ONL je potrebné schváliť nové obmedzenia a neodkladať to na neurčitý čas do 
budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme na účely prispôsobenia 
príloh vedeckému a technickému pokroku 
tieto opatrenia:

1. Komisia prijme na účely prispôsobenia 
príloh V, VI a VIa vedeckému 
a technickému pokroku tieto opatrenia: 

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala mať právomoc postupom komitológie iba prispôsobovať výnimky vedeckému 
a technickému pokroku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) všetky potrebné  zmeny a doplnenia vypúšťa sa
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prílohy II  .

Or. en

(Súvisí s PDN k článku 2 ods. 1, článku 4 ods. 6, prílohe I a prílohe VIa o rozšírení rozsahu 
pôsobnosti na otvorený rozsah pôsobnosti)

Odôvodnenie

Ak sa príloha II vypustí, nie je potrebné meniť ju prostredníctvom komitológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zaradenie  EEZ  do príloh V a VI 
v prípade splnenia jednej z týchto 
podmienok: 

b) zaradenie materiálov a komponentov
EEZ na špecifické používanie do 
príloh V, VI a VIa v prípade splnenia 
jednej z týchto podmienok: 

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah výnimiek by mal byť stanovený čo najpresnejšie. Zavedenie otvoreného rozsahu 
pôsobnosti si vyžaduje novú prílohu, aby sa umožnilo použitie vyňaté zo zákazu podľa článku 
4 ods.1 pri EEZ, ktoré v aktuálnom čase nepatrili do pôsobnosti smernice ONL, keďže 
nepatrili do žiadnej z prvých desiatich kategórií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

nie je zabezpečená dostupnosť 
a spoľahlivosť náhrad,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nedostatočná dostupnosť náhrad by nemala byť kritériom na udelenie alebo neudelenie 
výnimky. Keďže výnimky možno obnoviť, spoločnosti, ktoré ponúkajú náhrady, možno nebudú 
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investovať do zvýšenia výroby, pretože situácia na trhu je nejasná. Nedostatočná dostupnosť 
náhrad by mala viesť k prechodnému obdobiu medzi skončením platnosti výnimky a 
skutočným skončením uplatňovania výnimky, aby sa poskytol čas na potrebné zvýšenie 
výroby. Nie je nutné zavádzať ako osobitné kritérium „spoľahlivosť“, pretože je zahrnuté v 
rámci posúdenia bezpečnosti pri tretej zarážke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– negatívne vplyvy na životné prostredie, 
zdravie, bezpečnosť spotrebiteľov alebo 
negatívne socioekonomické vplyvy
spôsobené nahradením prevážiť nad 
výhodami z nahradenia pre životné 
prostredie , zdravie alebo bezpečnosť 
spotrebiteľov a/alebo socioekonomickými 
výhodami,

– negatívne vplyvy na životné prostredie, 
zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov 
spôsobené nahradením prevážiť nad 
výhodami z nahradenia pre životné 
prostredie , zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľov, ktoré sa v prípade 
relevantnosti zakladajú na posúdení 
životného cyklu,

Or. en

Odôvodnenie

V ES je stanovená politika postupne prestať používať ťažké kovy všade, kde je to možné, 
pričom sa akceptujú príslušné náklady i úsilie. Uplatnenie socioekonomických aspektov ako 
prípadného dôvodu na udelenie výnimiek by znamenalo koniec tejto politiky. Také aspekty sa 
ťažko kontrolujú, nehovoriac o overovaní. Ako každá inovácia aj prechod na bezpečnejšie 
alternatívy si vyžaduje investície. Keď sa však presadia alternatívy a výroba sa zvýši, náklady 
sa rýchlo znížia a prevážia výhody. Sociálno-ekonomické aspekty by sa mali brať do úvahy 
len pri rozhodovaní o trvaní výnimky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2.

Opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice sa 
prijmú jednotlivo a v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným 
v článku 18 ods. 2.
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Or. en

Odôvodnenie

Komisia predkladá v súčasnosti rôzne návrhy na výnimky v jednom balíku. O balíku sa rokuje 
ako o celku prostredníctvom komitológie. Rozhodnutia o výnimkách – ktoré sú v podstate 
navzájom úplne nezávislé – sa navzájom spoja, a tak existuje riziko, že sa stanú politickými, 
alebo sa stanú predmetom nesprávnych kompromisov. O výnimkách a vypúšťaní výnimiek by 
sa malo rozhodovať na základe ich podstaty, a nie spájať ich s inými výnimkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Napriek začleneniu materiálov a 
komponentov do príloh V, VI alebo VIa 
prijmú hospodárske subjekty všetky 
opatrenia potrebné na to , aby sa znížilo 
vystavenie spotrebiteľov, pracovníkov a 
životného prostredia látkam uvedeným v 
prílohe IV, ktoré sa nachádzajú v 
materiáloch a komponentoch EEZ, na 
takú nízku úroveň, ako je to technicky a 
prakticky možné. 

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné jasne uviesť, že výnimka zo zákazu v článku 4 neoslobodzuje hospodárske 
subjekty od povinnosti znižovať vystavenie týmto látkam počas ich celého životného cyklu. 
Rovnaká povinnosť platí aj pri látkach, ktoré vzbudzujú veľké obavy a ktoré boli povolené v 
rámci nariadenia REACH (článok 60 ods.10).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Platnosť opatrení prijatých v súlade 
s písmenom b) odseku 1 bude najviac štyri 
roky a je možné ju predĺžiť. Výbor včas

2. Platnosť opatrení prijatých v súlade 
s písmenom b) odseku 1 bude do štyroch 
rokov, pričom sa bude rozhodovať o 
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rozhodne o každej prípadnej žiadosti 
o predĺženie platnosti, ktorá bola 
predložená najneskôr 18 mesiacov pred 
skončením platnosti výnimky.

každom prípade jednotlivo, a je možné ju 
predĺžiť. Komisia pri rozhodovaní o trvaní 
výnimky vezme do úvahy 
socioekonomické vplyvy. Komisia
najneskôr šesť mesiacov pred skončením 
platnosti výnimky rozhodne o každej 
prípadnej žiadosti o predĺženie platnosti, 
ktorá bola predložená najneskôr 18 
mesiacov pred skončením platnosti 
výnimky. Ak Komisia usúdi, že na 
povinnú certifikáciu alebo na 
zabezpečenie primeranej dostupnosti 
náhrad je potrebné viac času, než je čas 
do skončenia platnosti výnimky, poskytne 
po skončení platnosti výnimky určitý 
odklad. O dĺžke odkladu sa rozhodne v 
každom prípade osobitne, jeho doba však 
nepresiahne 18 mesiacov od dátumu 
skončenia platnosti výnimky.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Hospodárske subjekty žiadajú právnu istotu v otázke obnovenia alebo neobnovenia výnimky. 
Komisia by preto mala mať na svoje rozhodnutia stanovený konečný termín. Na prispôsobenie 
sa po uplynutí platnosti výnimky (napr. na povinnú certifikáciu, primeranú dostupnosť 
náhrad) možno poskytnúť 18-mesačný odklad.  Výsledkom bude prechodné obdobie do 24 
mesiacov, čo je pre hospodárske subjekty podľa ich vlastného názoru dostatočný čas na 
prispôsobenie sa. Pri rozhodovaní o trvaní výnimky sa budú brať do úvahy socioekonomické 
aspekty. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Predtým ako dôjde k zmene a doplneniu
príloh  , Komisia sa okrem iného poradí 
s výrobcami elektrických a elektronických 
zariadení, prevádzkovateľmi recyklačných 
a spracovateľských zariadení, 

3. Predtým ako dôjde k zmene a doplneniu
príloh V, VI a VIa , Komisia sa okrem 
iného poradí s hospodárskymi subjektmi, 
prevádzkovateľmi recyklačných 
a spracovateľských zariadení, 
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environmentálnymi organizáciami 
a zamestnaneckými a spotrebiteľskými 
zväzmi.

environmentálnymi organizáciami 
a zamestnaneckými a spotrebiteľskými 
zväzmi. Pripomienky, ktoré Komisia v 
rámci týchto konzultácií dostane, sa 
sprístupnia verejnosti a postúpia sa 
výboru uvedenému v článku 18 ods. 1. 
Komisia vypracuje zhrnutie informácií, 
ktoré dostala, a sprístupní ich verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa presne stanoviť, ktoré prílohy môže Komisia zmeniť a doplniť prostredníctvom 
komitológie. V poslednej časti sa v upravenej podobe znovu uvádzajú ustanovenia smernice 
ONL 1.0, keď sa kodifikuje súčasná prax verejných konzultácií zúčastnených strán. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice 
Článok 5 – odsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pokiaľ sú materiály alebo komponenty 
na základe článku 5 ods. 1 písm. b) tejto 
smernice zaradené do príloh V a VI k tejto 
smernici, považujú sa tieto použitia za 
vyňaté z požiadaviek na autorizáciu 
ustanovených v článku 58 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1907/2006.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie REACH a smernica ONL majú k obmedzovaniu chemických látok odlišný prístup. 
Mali by sa navzájom dopĺňať. Preto by látky a komponenty zahrnuté v prílohách V a VI (a 
VIa) nemali byť vyňaté z požiadaviek na autorizáciu v rámci nariadenia REACH.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh smernice 
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme podrobné pravidlá pre: Komisia prijme najneskôr do [...*] 
podrobné pravidlá pre:
*vložiť dátum (osemnásť mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice).

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa pre hospodárske subjekty zabezpečila právna istota, príslušné vykonávacie opatrenia 
by sa mali prijať najneskôr dovtedy, keď začnú platiť nové ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice 
Článok 6 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

žiadosti o výnimku vrátane formátu a typu 
informácií, ktoré sa majú poskytnúť pri 
podávaní takýchto žiadostí, vrátane 
analýzy alternatív a v prípade, že sú 
k dispozícii vhodné alternatívy, plány 
náhrady podľa nariadenia (ES) 
č. 1907/2006,

– žiadosti o výnimku vrátane formátu 
a typu overiteľných informácií, ktoré sa 
majú poskytnúť pri podávaní takýchto 
žiadostí, ako aj podrobných usmernení
vrátane analýzy alternatív na báze 
životného cyklu, a v prípade, že sú 
k dispozícii vhodné alternatívy, plány 
náhrady podľa nariadenia (ES) 
č. 1907/2006 vrátane prechodných období 
potrebných na povinnú certifikáciu a 
dostatočné dodávky vhodných alternatív.

Or. en

Odôvodnenie

Pri žiadosti o poskytnutí výnimky zaťažuje žiadateľov poskytovanie dôkazov. Podrobné 
pravidlá, ktoré má Komisia prijať, majú požadovať dokumentáciu a informácie, ktoré sú pre 
všetkých rovnaké a ktoré sa dajú posúdiť a overiť. Žiadatelia by mali mať podrobné 
usmernenia. Spolu so zavedením možnosti odkladu po uplynutí platnosti výnimky, aby sa 
poskytol čas na certifikačné postupy a prispôsobenie dodávok alternatív, mali by sa so 
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žiadosťou o výnimku poskytovať aj príslušné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh smernice 
Článok 6 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

dodržiavanie maximálnych hodnôt 
koncentrácie podľa článku 4 ods. 2,

– dodržiavanie maximálnych hodnôt 
koncentrácie podľa článku 4 ods. 2, okrem 
iného vymedzením objemu de minimis, a 
osobitné pravidlá pre povrchové nátery.
Overovacie postupy na zákaz 
chlórovaných a brómovaných látok sa 
zakladajú na platných medzinárodných 
priemyselných normách, ktoré sa 
vzťahujú na obsah brómu a/alebo chlóru.

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie objemu de minimis by pomohlo testovaniu zhody maximálnej koncentrácie. Je 
potrebné zaviesť osobitné pravidlá na uskutočnenie obmedzení pre povrchové nátery, keďže 
plocha upravenej povrchovej vrstvy môže byť leším referenčným údajom než objem. 
Testovanie zhody EEZ s nízkym obsahom halogénov by bolo ľahšie a lacnejšie, keby bola 
prvá kontrola založená skôr na obsahu brómu/chlóru než na obsahu určitých halogénovaných 
zlúčenín.  Existujú už viaceré medzinárodné normy, ktoré tento prístup uplatňujú (napr. IPC-
4101 pre stanovenie PCB v laminátoch, IEC 61249 pre dosky s plošnými spojmi).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh smernice 
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6a
Preskúmanie

Komisia do [...*] preskúma opatrenia 
uvedené v tejto smernici s cieľom 
zohľadniť podľa potreby nové vedecké 
poznatky.
Komisia predovšetkým do tohto dátumu 
predloží návrhy, aby sa na zariadenia, 
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ktoré patria do kategórií 8, 9 a 11, 
vzťahoval článok 4 ods. 1a.
Komisia do tohto dátumu a potom každé 
štyri roky takisto preskúma potrebu 
rozšíriť zoznam látok alebo skupín látok z 
prílohy IV, najmä pokiaľ ide o látky 
uvedené v prílohe III, a to na základe 
vedeckých faktov a vzhľadom na zásadu 
prevencie.
Počas tohto preskúmania sa venuje 
osobitná pozornosť nasledujúcim vplyvom 
týchto látok alebo materiálov:
– uskutočniteľnosť a ziskovosť 
opätovného použitia a recyklácie;
– kumulovaná expozícia pracovníkov, 
ktorí sa zúčastňujú na zbere, opätovnom 
použití a spracovávaní;
– možnosť, že do životného prostredia sa 
uvoľnia tieto látky a materiály alebo 
nebezpečné produkty ich transformácie, 
alebo druhotné odpady počas 
zhodnocovania alebo zneškodňovania v 
EÚ alebo v tretích krajinách, ako aj počas 
neštandardných postupov v EÚ a v tretích 
krajinách, najmä počas procesov 
tepelného spracovania.
Komisia preskúma, či možno takéto látky 
a materiály vymeniť za bezpečnejšie 
náhrady, a do uvedeného dátumu a potom 
každé štyri roky predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrh na náležité 
rozšírenie prílohy IV.
*vložiť dátum (štyri roky od 
nadobudnutia účinnosti smernice)

Or. en

Odôvodnenie

Smernica ONL je monotematická: obmedzenie nebezpečných látok v EEZ. Smernica ONL 
bola schválená spolurozhodovacím postupom. Aj budúce obmedzenia by sa mali prijímať 
spolurozhodovacím postupom. Smernica by mala stanoviť jasné kritériá budúcich 
preskúmaní. Mali by zahrnúť ekonomické vplyvy pri opätovnom používaní a recyklácii, 
vystavenie pracovníkov látkam a ich uvoľňovanie do životného prostredia vrátane 
uvoľňovania produktov transformácie (napr. dioxínov) alebo vytváranie druhotného odpadu 
(napr. nebezpečného odpadu, ktorý vzniká pri spaľovaní). Preskúmanie by sa malo vykonávať 
každé štyri roky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh smernice 
Článok 6b (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6b
Úprava podľa nariadenia REACH

Keď nariadenie (ES) č. 1907/2006 schváli 
nové obmedzenia, alebo neschváli 
povolenia v súvislosti s nebezpečnými 
látkami v EEZ, upravia sa podľa toho 
príslušné prílohy tejto smernice. 
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebný mechanizmus, pomocou ktorého sa schválené obmedzenia alebo postupné 
zastavenie používania podľa nariadenia REACH prenesú do smernice ONL.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh smernice 
Článok 7 – úvodná časť (nová) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby:
(Tento PDN si vyžiada následné zmeny v 
celom článku; odseky sa zmenia na body a 
náležite sa musí zmeniť aj ich gramatická 
štruktúra.) 

Or. en

(Platí aj pre články 8, 9 a 10)

Odôvodnenie

Toto je oprava chyby v návrhu Komisie. Smernica nemôže stanoviť povinnosti priamo 
hospodárskym subjektom. Môže iba stanoviť povinnosť členským štátom, aby zabezpečili, že 
hospodárske subjekty prijmú určité opatrenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh smernice 
Článok 7 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výrobcovia vypracovávajú potrebnú 
technickú dokumentáciu a vykonávajú 
postup vnútornej kontroly výroby 
stanovený v module A prílohy II 
k rozhodnutiu č. 768/2008/ES alebo ho 
dajú vykonať. 

2. Výrobcovia vypracovávajú potrebnú 
technickú dokumentáciu a vykonávajú 
postup vnútornej kontroly výroby 
stanovený v module A prílohy II 
k rozhodnutiu č. 768/2008/ES, alebo ho 
dajú vykonať, ak osobitné právne predpisy 
nevyžadujú technickú dokumentáciu a 
postupy vnútornej kontroly, ktoré sú 
aspoň také prísne ako postup stanovený v 
uvedenom module.

Ak sa týmto postupom preukáže, že EEZ 
spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia 
vydajú vyhlásenie o zhode ES a na 
výrobok umiestnia označenie CE.

Ak sa týmito postupmi preukáže, že EEZ 
spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia 
vydajú vyhlásenie o zhode ES a na 
výrobok umiestnia označenie CE.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa už niekde uplatňujú porovnateľné právne predpisy (napr. pri lekárskych zariadeniach) 
a ak tieto predpisy obsahujú aspoň prvky špecifikované v prílohe VII, malo by sa umožniť 
urobiť vyhlásenie o zhode v súlade s danými právnymi predpismi, aby sa zabránilo 
dvojnásobnej byrokracii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh smernice 
Článok 7 – odsek 5 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sa to vzhľadom na riziko, ktoré 
predstavuje výrobok, považuje za vhodné, 
výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšku 
vzoriek EEZ, ktoré sa nachádzajú na trhu, 
prešetrujú sťažnosti týkajúce sa EEZ, ktoré 
nie sú v zhode, a výrobkov, ktoré boli 
spätne prevzaté, a v prípade potreby vedú 

5. Ak sa to vzhľadom na riziko, ktoré 
predstavuje výrobok pre ľudské zdravie, 
životné prostredie alebo environmentálne 
šetrné zhodnocovanie a zneškodňovanie, 
považuje za vhodné, výrobcovia 
vykonávajú skúšku vzoriek EEZ, ktoré sa 
nachádzajú na trhu, prešetrujú sťažnosti 
týkajúce sa EEZ, ktoré nie sú v zhode, 
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ich register, a o každom takomto 
monitorovaní priebežne informujú 
distribútorov.

a výrobkov, ktoré boli spätne prevzaté, 
a v prípade potreby vedú ich register, 
a o každom takomto monitorovaní 
priebežne informujú distribútorov.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica ONL bola schválená preto, aby riešila riziká pre ľudské zdravie a životné 
prostredie, ktoré vznikajú v dôsledku používania niektorých nebezpečných látok a materiálov, 
najmä počas skončenia ich životnosti. Malo by sa to vyjadriť v znení tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh smernice 
Článok 7 – odsek 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Výrobcovia buď na EEZ, alebo ak to nie 
je možné, na jeho obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii EEZ uvádzajú 
svoje meno, registrované obchodné meno 
alebo registrovanú ochrannú známku 
a kontaktnú adresu. V adrese musí byť 
uvedené jedno konkrétne miesto, kde 
možno výrobcu kontaktovať.

7. Výrobcovia buď na EEZ, alebo ak to nie 
je možné, na jeho obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii EEZ uvádzajú 
svoje meno, registrované obchodné meno 
alebo registrovanú ochrannú známku 
a kontaktnú adresu. Tam, kde osobitné 
platné právne predpisy už stanovujú 
takéto požiadavky, uplatnia sa namiesto 
týchto požiadaviek požiadavky daných 
právnych predpisov. V adrese musí byť 
uvedené jedno konkrétne miesto, kde 
možno výrobcu kontaktovať.

Or. en

Odôvodnenie

Tam, kde už platia porovnateľné právne predpisy (napr. pri lekárskych zariadeniach), 
uplatnia sa ustanovenia týchto predpisov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh smernice 
Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že EEZ, ktoré 
uviedli na trh, nie je v zhode 
s uplatniteľnými harmonizačnými 
právnymi predpismi Spoločenstva,
bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné 
opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto 
EEZ s danými predpismi, alebo ho v 
prípade potreby stiahnuť z trhu, alebo 
prevziať späť. Okrem toho v prípade, že 
EEZ predstavuje riziko, výrobcovia o tom 
bezodkladne informujú príslušné 
vnútroštátne orgány členských štátov, v 
ktorých toto EEZ sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých EEZ nie je 
v zhode s predpismi, ako aj prijaté 
nápravné opatrenia.

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že EEZ, ktoré 
uviedli na trh, nie je v zhode s touto 
smernicou, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom 
dosiahnuť zhodu tohto EEZ s danými 
predpismi, alebo ho v prípade potreby 
stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť Okrem 
toho v prípade, že EEZ predstavuje riziko, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých toto EEZ sprístupnili na 
trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých EEZ nie je 
v zhode s predpismi, ako aj prijaté 
nápravné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Odkazom na zhodu by mala byť táto smernica, ktorá zahrnuje príslušné odkazy na 
harmonizačné právne predpisy Spoločenstva; nemal by to byť len odkaz na tieto 
harmonizačné predpisy. (1 veta: gramatická úprava anglického jazyka – netýka sa 
slovenského prekladu.) Smernica nemôže stanoviť povinnosti priamo hospodárskym 
subjektom. Môže iba stanoviť povinnosť členským štátom, aby zabezpečili, že hospodárske 
subjekty prijmú určité opatrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Návrh smernice 
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobca môže písomným 
splnomocnením určiť splnomocneného 
zástupcu.

1. Výrobca má možnosť písomným 
splnomocnením určiť splnomocneného 
zástupcu.
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Záväzky ustanovené v článku 7 ods. 1 
a vypracovanie technickej dokumentácie 
nepredstavujú súčasť splnomocnenia 
splnomocneného zástupcu.

Záväzky ustanovené v článku 7 ods. 1 
a vypracovanie technickej dokumentácie 
nepredstavujú súčasť splnomocnenia 
splnomocneného zástupcu.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena znenia v dôsledku novej úvodnej časti (pozri PDN 49).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Návrh smernice 
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) uchovávať pre vnútroštátne orgány 
dohľadu nad trhom vyhlásenie o zhode ES 
a technickú dokumentáciu počas obdobia 
desiatich rokov,

a) uchovávať pre vnútroštátne orgány
dohľadu nad trhom vyhlásenie o zhode ES 
a technickú dokumentáciu počas obdobia 
desiatich rokov od dátumu, keď výrobca 
alebo dovozca naposledy umiestnil EEZ 
na trhu;

Or. en

Odôvodnenie

Desaťročnému obdobiu treba stanoviť začiatok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Návrh smernice 
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dovozcovia buď na EEZ, alebo ak to nie 
je možné, na jeho obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii EEZ uvádzajú 
svoje meno, registrované obchodné meno 
alebo registrovanú ochrannú známku 
a kontaktnú adresu.

3. Dovozcovia buď na EEZ, alebo ak to nie 
je možné, na jeho obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii EEZ uvádzajú 
svoje meno, registrované obchodné meno 
alebo registrovanú ochrannú známku 
a kontaktnú adresu. Tam, kde osobitné 
platné právne predpisy už stanovujú 
takéto požiadavky, uplatnia sa namiesto 
týchto požiadaviek požiadavky daných 
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právnych predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Tam, kde už platia porovnateľné právne predpisy (napr. pri lekárskych zariadeniach), 
uplatnia sa ustanovenia týchto právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Návrh smernice 
Článok 9 – odsek 5 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sa to vzhľadom na riziko, ktoré 
predstavuje EEZ, považuje za vhodné, 
dovozcovia vykonávajú v záujme ochrany 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšku 
vzoriek EEZ, ktoré sa nachádzajú na trhu, 
prešetrujú sťažnosti týkajúce sa EEZ, ktoré 
nie sú v zhode, a výrobkov, ktoré boli 
spätne prevzaté, a v prípade potreby vedú 
ich register, a o každom takomto 
monitorovaní priebežne informujú 
distribútorov.

5. Ak sa to vzhľadom na riziko, ktoré 
predstavuje EEZ pre ľudské zdravie, 
životné prostredie alebo environmentálne 
šetrné zhodnocovanie a zneškodňovanie, 
považuje za vhodné, dovozcovia 
vykonávajú skúšku vzoriek EEZ, ktoré sa 
nachádzajú na trhu, prešetrujú sťažnosti 
týkajúce sa EEZ, ktoré nie sú v zhode, 
a výrobkov, ktoré boli spätne prevzaté, 
a v prípade potreby vedú ich register, 
a o každom takomto monitorovaní 
priebežne informujú distribútorov.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica ONL bola schválená preto, aby riešila riziká pre ľudské zdravie a životné 
prostredie, ktoré vznikajú v dôsledku používania niektorých nebezpečných látok a materiálov, 
najmä počas skončenia ich životnosti. Malo by sa to vyjadriť v znení tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Návrh smernice 
Článok 9 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Dovozcovia uchovávajú pre vnútroštátne 
orgány dohľadu nad trhom kópiu 
vyhlásenia ES o zhode počas obdobia 

7. Dovozcovia uchovávajú pre vnútroštátne 
orgány dohľadu nad trhom kópiu ES 
vyhlásenia o zhode počas obdobia 
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desiatich rokov a zabezpečia, aby bola 
týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená 
technická dokumentácia.

10 rokov od uvedenia EEZ na trh
a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na 
ich žiadosť sprístupnená technická 
dokumentácia.

Or. en

Odôvodnenie

Desaťročnému obdobiu treba stanoviť začiatok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Návrh smernice 
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pred sprístupnením EEZ na trhu 
distribútori overujú, či je na ňom 
umiestnené označenie CE, či je k nemu 
pripojená požadovaná sprievodná 
dokumentácia v jazyku, ktorý je 
zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ostatných 
koncových užívateľov v členskom štáte, 
v ktorom sa EEZ má sprístupniť na trhu, 
a či výrobca a dovozca splnili požiadavky 
ustanovené v článku 7 ods. 5 a 6 a článku 9 
ods. 3.

2. Pred sprístupnením EEZ na trhu 
distribútori overujú, či je na ňom 
umiestnené označenie CE, či je k nemu 
pripojená požadovaná sprievodná 
dokumentácia v jazyku, ktorý je 
zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ostatných 
koncových užívateľov v členskom štáte, 
v ktorom sa EEZ má sprístupniť na trhu, 
a či výrobca a dovozca splnili požiadavky 
ustanovené v článku 7 ods. 6 a 7 a článku 9 
ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Toto je oprava chyby v návrhu Komisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Návrh smernice 
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dovozca alebo distribútor sa na účely tejto 
smernice považujú za výrobcu a vzťahujú 
sa na nich povinnosti výrobcu podľa 
článku 7 v prípade, že uvedie EEZ na trh 

Členské štáty zabezpečia, aby sa dovozca 
alebo distribútor na účely tejto smernice 
považovali za výrobcu a aby sa na nich 
vzťahovali povinnosti výrobcu podľa 
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pod svojím menom alebo ochrannou 
známkou alebo upraví EEZ, ktorý už bol 
uvedený na trh, a to takým spôsobom, 
ktorý môže mať vplyv na zhodu výrobku 
s uplatniteľnými požiadavkami.

článku 7 v prípade, že uvedie EEZ na trh 
pod svojím menom alebo ochrannou 
známkou alebo upraví EEZ, ktorý už bol 
uvedený na trh, a to takým spôsobom, 
ktorý môže mať vplyv na zhodu výrobku 
s uplatniteľnými požiadavkami.

Or. en

Odôvodnenie

Toto je oprava chyby v návrhu Komisie (pozri PDN 49). Smernica nemôže stanoviť povinnosti 
priamo hospodárskym subjektom. Môže iba stanoviť povinnosť členským štátom, aby 
zabezpečili, že hospodárske subjekty prijmú určité opatrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Návrh smernice 
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom 
uvádzajú hospodárske subjekty za obdobie 
desiatich rokov:

Členské štáty zabezpečia, aby na žiadosť 
orgánov dohľadu nad trhom uvádzali
hospodárske subjekty za obdobie desiatich 
rokov:

Or. en

Odôvodnenie

Toto je oprava chyby v návrhu Komisie (pozri PDN 49). Smernica nemôže stanoviť povinnosti 
priamo hospodárskym subjektom. Môže iba stanoviť povinnosť členským štátom, aby 
zabezpečili, že hospodárske subjekty prijmú určité opatrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Návrh smernice 
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vyhlásenie o zhode ES svojou 
štruktúrou zodpovedá vzoru v prílohe VII, 
obsahuje prvky uvedené v prílohe VII 
a priebežne sa aktualizuje. 

2. Vyhlásenie o zhode ES svojou 
štruktúrou zodpovedá vzoru v prílohe VII, 
obsahuje prvky uvedené v prílohe VII 
a priebežne sa aktualizuje, ak sa 
neuplatnia osobitné právne predpisy, 
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ktoré vyžadujú vyhlásenie o zhode, a ak 
vyhlásenie obsahuje aspoň prvky 
špecifikované v prílohe VII. Musí sa 
preložiť do jazyka alebo jazykov 
požadovaných členským štátom, v ktorom 
výrobca, dovozca alebo distribútor 
umiestni alebo sprístupní výrobok na 
trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa už niekde uplatňujú porovnateľné právne predpisy (napr. pri lekárskych zariadeniach) 
a ak tieto predpisy obsahujú aspoň prvky špecifikované v prílohe VII, malo by sa umožniť 
urobiť vyhlásenie o zhode, aby sa zabránilo dvojnásobnej byrokracii. Vyhlásenie ES o zhode 
bude k dispozícii v príslušných úradných jazykoch každého členského štátu, v ktorom sa EEZ 
umiestni alebo sprístupní na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Návrh smernice 
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Za označením CE nasleduje 
identifikačné číslo notifikovaného 
orgánu, ak je takýto orgán zapojený do 
fázy kontroly výroby.

vypúšťa sa

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu 
umiestňuje na výrobok samotný orgán 
alebo na základe jeho pokynov ho 
umiestňuje výrobca alebo jeho 
splnomocnený zástupca.

Or. en

Odôvodnenie

Toto je oprava chyby v návrhu Komisie. V súvislosti so smernicou ONL sa neuvádzajú 
notifikované orgány.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Návrh smernice 
Článok 16 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade elektrických a elektronických 
zariadení, na ktorých boli vykonané testy 
a merania v súlade s harmonizovanými 
normami, pričom odkazy na tieto normy 
boli uverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie, sa vychádza z toho, že sú 
v zhode so všetkými príslušnými 
požiadavkami tejto smernice, na ktoré sa 
takéto normy vzťahujú.

Materiály, komponenty a elektrické 
a elektronické zariadenia, ktoré vyhoveli v 
testoch alebo meraniach v súlade 
s harmonizovanými normami, pričom 
odkazy na tieto normy boli uverejnené 
v Úradnom vestníku Európskej únie, sa 
vychádza z toho, že sú v zhode so všetkými 
príslušnými požiadavkami tejto smernice, 
na ktoré sa takéto normy vzťahujú.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť možné preukázať zhodu s požiadavkami na príslušnej úrovni (materiálov, 
komponentov alebo celého výrobku). Keď sa také testy alebo merania vykonávajú, o zhode 
možno hovoriť len vtedy, ak príslušné časti v testoch/meraniach vyhoveli. Vykonanie testu v 
súlade s normami automaticky neznamená, že predmet v teste vyhovel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Návrh smernice 
Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 16a
Formálna námietka voči harmonizovanej 

norme
1. Keď sa členský štát alebo Komisia 
domnievajú, že harmonizovaná norma 
nespĺňa úplne požiadavky, na ktoré sa 
vzťahuje a ktoré sú stanovené v [článku 
4], Komisia alebo príslušný členský štát 
predloží túto vec výboru zriadenému 
podľa článku 5 smernice 98/34/ES spolu s 
odôvodnením. Výbor po konzultácii 
s príslušnými európskymi normalizačnými 
orgánmi bezodkladne vydá svoje 
stanovisko.
2. So zreteľom na stanovisko výboru 
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Komisia rozhodne, či v Úradnom vestníku 
Európskej únie uverejní, neuverejní, 
uverejní s obmedzením, zachová, zachová 
s obmedzením, alebo zruší odkazy na 
príslušnú harmonizovanú normu.
3. Komisia informuje príslušný európsky 
normalizačný orgán a v prípade potreby 
požiada o revíziu príslušných 
harmonizovaných noriem.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je presnou kópiou článku R9 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 
768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh. V súlade s 
právnym rámcom by mal mať členský štát alebo Komisia možnosť formálne namietať proti 
harmonizovanej norme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Návrh smernice 
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 
do [18 mesiacov po uverejnení tejto 
smernice v Úradnom vestníku Európskej 
únie] zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia potrebné na dosiahnutie 
súladu s touto smernicou. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr
do [18 mesiacov po uverejnení tejto 
smernice v Úradnom vestníku Európskej 
únie] zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia potrebné na dosiahnutie 
súladu s touto smernicou. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od […]. Tieto ustanovenia sa uplatňujú od […*].
*vložiť dátum (18 mesiacov od uverejnenia tejto 
smernice v Úradnom vestníku Európskej únie)

Or. en

Odôvodnenie

Komisia neuviedla presne, odkedy ustanovenia budú platiť, pretože to chcela ponechať na 
rozhodnutie zákonodarcu. Podľa jej názoru nie je potrebné odkladať uplatňovanie opatrení za 
dátum transpozície do vnútroštátnych právnych predpisov. Preto sa navrhuje, aby členské 
štáty uplatňovali ustanovenia po 18 mesiacoch od uverejnenia smernice. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Návrh smernice 
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kategórie elektrických a elektronických 
zariadení, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica

Kategórie elektrických a elektronických 
zariadení, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica

1. Veľké domáce spotrebiče 1. Veľké domáce spotrebiče
2. Malé domáce spotrebiče 2. Malé domáce spotrebiče
3. IT a telekomunikačné zariadenia 3. IT a telekomunikačné zariadenia
4. Spotrebná elektronika 4. Spotrebná elektronika
5. Osvetľovacie zariadenia 5. Osvetľovacie zariadenia
6. Elektrické a elektronické náradie (s 
výnimkou veľkých stacionárnych 
priemyselných náradí)

6. Elektrické a elektronické písacie náradie 

7. Hračky, zariadenia určené na športové 
a rekreačné účely

7. Hračky, zariadenia určené na športové 
a rekreačné účely

8. Zdravotnícke pomôcky 8. Zdravotnícke pomôcky
9. Monitorovacie a kontrolné prístroje 
vrátane priemyselných monitorovacích 
a kontrolných prístrojov

9. Monitorovacie a kontrolné prístroje 
vrátane priemyselných monitorovacích 
a kontrolných prístrojov

10. Predajné automaty 10. Predajné automaty
11. Iné elektrické a elektronické 
zariadenia, ktoré nepatria do žiadnej z 
uvedených kategórií

Or. en

Odôvodnenie

Je ťažké pochopiť, prečo by malo byť vylúčené z pôsobnosti veľké množstvo náradia, keď 
monitorovacie a kontrolné prístroje vrátane priemyselných sú zaradené. Vzhľadom na 
rozličnú pôsobnosť obmedzení a zodpovedajúce lehoty platné pre jednotlivé kategórie EEZ by 
sa mal zoznam kategórií EEZ zachovať, ale mal by sa doplniť o kategóriu, ktorá zahrnie 
všetky EEZ, ktoré nepatria do žiadnej zo súčasných desiatich kategórií. Zabezpečilo by to 
otvorenú pôsobnosť bez toho, aby sa stratila možnosť rozlišovať medzi jednotlivými 
kategóriami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Návrh smernice 
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by sa mala uplatňovať na všetky EEZ, nielen na určité kategórie. Príloha II je veľmi 
nejasná: cieľom je, že ide o „záväzný zoznam výrobkov“, ale zoznam nie je vyčerpávajúci, 
uvádza iba niektoré príklady: „... spotrebiče, okrem iného aj“. Nerieši to problém rozličných 
výkladov týchto kategórií. Príloha II by sa mala vypustiť a miesto nej by sa malo použiť 
všeobecné vymedzenie EEZ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Návrh smernice 
Príloha III

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Látky uvedené v článku 4 ods. 7 Látky uvedené v článku 6a
1. Hexabrómcyklododekán (HBCDD) 1. Zlúčeniny arzénu
2. Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP) 2. Berýlium a jeho zlúčeniny 
3. Benzyl-butyl-ftalát (BBP) 3. Oxid antimonitý
4. Dibutylftalát (DBP) 4. Oxid niklitý

5. Bisfenol A
6. Brómované organické látky okrem 
brómovaných retardérov horenia
7. Chlórované organické látky okrem 
chlórovaných retardérov horenia alebo 
zmäkčovadiel.

Or. en

Odôvodnenie

Štúdia, ktorej vypracovanie zadala Komisia, rozlišuje v EEZ celý rad prioritných 
nebezpečných, ktoré môžu vážne poškodiť ľudí alebo životné prostredie. Medzi ne patria látky 
uvedené vyššie pod číslami 1 až 5. Pre ne štúdia odporučila označenie„v súčasnosti nie sú 
potrebné žiadne opatrenia“. Pre látky s organicky viazaným brómom a chlórom štúdia 
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odporučila postupné skončenie používania celej skupiny. V budúcom preskúmaní by sa mali 
posúdiť predovšetkým tieto látky s vysokou prioritou, ako aj látky s organicky viazaným 
brómom a chlórom, ktoré ešte nie sú navrhnuté na doplnenie do prílohy IV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Návrh smernice 
Príloha IV

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zakázané látky uvedené v èlánku 4 
ods. 7 a maximálne prípustné hodnoty 
hmotnostnej koncentrácie 
v homogénnych materiáloch

Zakázané látky uvedené v článku 4 ods. 7 
a maximálne prípustné hodnoty 
hmotnostnej koncentrácie v homogénnych 
materiáloch

Časť A
Olovo (0,1 %) Olovo (0,1 %)

Ortuť(0,1 %) Ortuť(0,1 %)

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

Šesťmocný chróm (0,1 %) Šesťmocný chróm (0,1 %) 

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

Polybrómované difenylétery (PBDE) 
(0,1 %)

Polybrómované difenylétery (PBDE) 
(0,1 %)

Časť B

Brómované retardéry horenia (0,1 %)

Chlórované retardéry horenia (0,1 %)

Polyvinylchlorid (PVC) (0,1 %)

Chlórované zmäkčovadlá (0,1 %)

Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) (0,1%)

Butyl-benzyl-ftalát (BBP) (0,1 %)

Dibutylftalát (DBP) (0,1 %)

Or. en
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Odôvodnenie

Štúdia Európskej komisie o prepracovaní smernice ONL odporučila vzhľadom na problémy 
pri spracovaní odpadu postupné skončenie používania látok s organicky viazaným brómom a 
organicky viazaným chlórom a PVC. Elektronický priemysel dobre napreduje v globálnej 
iniciatíve na prechod na „nízkohalogénový“ (definovaný ako brómované/chlórované 
retardéry horenia /PVC do 900 ppm). Podobné opatrenie už prijali niektorí výrobcovia bielej 
techniky. Tieto dobrovoľné opatrenia by sa mali podporiť jasnými požiadavkami 
zákonodarcov na vytvorenie rovnakých podmienok a zabezpečenie istoty na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Návrh smernice 
Príloha V – úvodný odsek (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak nie je stanovené inak, použitia 
uvedené v tejto prílohe prestanú platiť 
[…*]
* vložiť dátum (48 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti)

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa jasne stanoviť skončenie platnosti pre použitia vyňaté zo zákazu v článku 4 ods. 1, 
aby sa zabránilo nedorozumeniam v súvislosti s presným dátumom skončenia platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Návrh smernice 
Príloha VI – úvodný odsek (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak nie je stanovené inak, použitia v tejto 
prílohe prestanú platiť štyri roky od 
dátumov uvedených v článku 4 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie
Malo by sa jasne stanoviť skončenie platnosti pre použitia vyňaté zo zákazu v článku 4 ods. 1, 
aby sa zabránilo nedorozumeniam v súvislosti s presným dátumom skončenia platnosti. 
Vzhľadom na to, že jednotlivé podkategórie výrobkov v kategóriách 8 a 9 sú odstupňované v 
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smernici v rôznych lehotách, dátumy uvedené v článku 4 ods. 3 by mali slúžiť ako referenčný 
údaj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Návrh smernice 
Príloha VIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha VIa
Použitia vyňaté zo zákazu v článku 4 
ods. 1, pokiaľ ide o kategóriu 11
Ak nie je stanovené inak, použitia v tejto 
prílohe prestanú platiť štyri roky od 
dátumu uvedeného v článku 2 ods. 1a.
1. Kadmium v tenkovrstvových 
fotovoltaických paneloch na báze teluridu 
kadmia

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie otvoreného rozsahu pôsobnosti si vyžaduje novú prílohu, aby sa umožnilo použitie 
vyňaté zo zákazu podľa článku 4 ods.1 pri EEZ, ktoré v aktuálnom čase nepatrili do 
pôsobnosti smernice ONL, keďže nepatrili do žiadnej z prvých desiatich kategórií. Na 
tenkovrstvové fotovoltaické panely na báze teluridu kadmia by sa mala povoliť výnimka, 
pretože negatívne dôsledky, ktoré spôsobí nahradzovanie (použitie energeticky náročnejších, 
technologicky menej kvalitných alternatív), prevážia nad jeho prínosom (nepoužitie kadmia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Návrh smernice 
Príloha VII – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. V prípade potreby uveďte odkazy na 
príslušné použité harmonizované normy 
alebo odkazy na špecifikácie, na základe 
ktorých sa vyhlasuje zhoda:

6. V prípade potreby uveďte odkazy na 
príslušné použité harmonizované normy 
alebo odkazy na technické špecifikácie, na 
základe ktorých sa vyhlasuje zhoda:

Or. en
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Odôvodnenie

Je to zosúladenie so zavedením definície technickej špecifikácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Návrh smernice 
Príloha VII – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V prípade potreby notifikovaný orgán ... 
(názov, číslo)… vykonal … (opis 
zásahu)… a vydal osvedčenie: …

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto je oprava chyby v návrhu Komisie. V súvislosti so smernicou ONL sa neuvádzajú 
notifikované orgány.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

„Niektoré významné spoločnosti dobrovoľne pokročili dopredu v procese 
postupného skončenia používania brómovaných a chlórovaných organických 
látok, čo však nestačí na vyriešenie problémov v dodávateľskom reťazci. Sme 
presvedčení, že jedine právne predpisy môžu prinútiť celý dodávateľský reťazec 
postupne ukončiť používanie nebezpečných látok a vyrábať výrobky bez nich. V 
záujme dodržiavania zásady prevencie a plnenia našej podnikovej zodpovednosti 
bude Acer aktívne podporovať smernicu ONL 2.0 v zákaze všetkých organických 
chlórovaných a brómovaných chemických látok.“

Environmentálny pokrok v v spoločnosti Acer – výrobky bez halogénov1

1. Základné informácie

Podľa Komisie sa len v EÚ odhaduje predaj elektrických a elektronických zariadení (EEZ) na 
9,3 milióna ton ročne, z čoho najväčšiu časť tvoria veľké domáce spotrebiče, zariadenia IT a 
telekomunikačné zariadenia. V dôsledku stále rastúceho trhu a ďalšieho skracovania 
inovačných cyklov sa zrýchľuje tempo výmeny zariadení, čím sa odpad z elektrických 
a elektronických zariadení (OEEZ) stáva najrýchlejšie rastúcim odpadom. Nárast OEEZ 
do roku 2020 sa odhaduje na 12,3 miliónov ton.

OEEZ je zložený odpad, ktorý obsahuje niekoľko nebezpečných látok. Tieto látky alebo 
produkty ich transformácie sa môžu dostať do životného prostredia a poškodiť ľudské zdravie 
najmä vtedy, ak sa s nimi nesprávne zaobchádza. Riziko pre ľudské zdravie a životné 
prostredie sa ďalej zvyšuje v rozvojových krajinách používaním postupov recyklácie a 
zhodnocovania, ktoré nezodpovedajú normám.

Podľa článku 174 ods. 2 Zmluvy o ES by sa mali škody na životnom prostredí prioritne 
naprávať pri zdroji. Hierarchia odpadov v rámcovej smernici o odpadoch kladie na prvé 
miesto prevenciu, ktorá je okrem iného vymedzená ako opatrenia na predchádzanie vzniku 
odpadu, ktoré znižujú obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch.

Platná smernica ONL, prijatá v roku 2003 a založená na návrhu z roku 2000, požadovala 
postupné skončenie používania prvej skupiny nebezpečných látok v EEZ, konkrétne 
niektorých ťažkých kovov a dvoch skupín brómovaných retardérov horenia. Výsledkom bolo 
zníženie zneškodňovania týchto látok a ich prípadného uvoľnenia do životného prostredia o 
viac než 100 000 ton. 

Smernica ONL je dôležitým nástrojom, ktorý stanovuje normu nielen pre európskych, ale i 
svetových výrobcov. Nezabránila ďalšiemu vývinu nových výrobkov: naopak, výrobky sa 
                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
Acer Group je skupina štyroch obchodných značiek: Acer, Gateway, Packard Bell a eMachines. Je treťou 
najväčšou spoločnosťou na svete v zásobovaní osobnými počítačmi a na druhom mieste v dodávke notebookov. 
Príjmy v roku 2008 dosiahli 16, 65 miliárd USD.



PE430.424v02-00 52/55 PR\796736SK.doc

SK

nanovo upravovali, aby boli v súlade so smernicou ONL. Mnohé spoločnosti v snahe prestať 
používať halogénované zlúčeniny idú ešte ďalej.

2. Kľúčové otázky

Prepracovanie smernice je významnou príležitosťou na posunutie tohto vývinu o krok 
vpred. Spravodajkyňa sa zameria na vysvetlenie nových navrhnutých obmedzení, keďže 
počas rokovania vo výbore 4. novembra 2009 vznikla takáto osobitná požiadavka. 

Ďalšie kľúčové otázky, napr.:
- otvorený rozsah pôsobnosti (článok 2),
- odlišnosť smernice ONL a nariadenia REACH (odôvodnenie 8, článok 4 ods. 7), 
- úprava kritérií pre výnimky (článok 5 ods. 1),
- kritériá rozhodovania o trvaní výnimky/o dĺžke odkladu (článok 5 ods. 2),
- spolurozhodovací postup pri budúcich obmedzeniach namiesto komitologického 

postupu (článok 6)
by mali byť dostatočne vysvetlené v odôvodneniach príslušných pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov. 

Návrhy osobitných ustanovení o nanomateriáloch sa pridajú v januári 2010 po ďalšom 
vyhodnotení situácie.

2. Nové obmedzenia

Problém nebezpečných látok v EEZ, najmä v súvislosti so spracovaním odpadu, sa v smernici 
ONL 1.0 nevyriešil. Spoluzákonodarcovi to bolo jasné už v roku 2003. Ustanovenie článku 6 
smernice ONL explicitne zaväzuje Komisiu, aby preskúmala uskutočniteľnosť nahrádzania 
nebezpečných látok a materiálov použitých v EEZ a aby v prípade potreby predložila návrhy 
na rozšírenie pôsobnosti článku 4.

a) Dôkaz o negatívnom vplyve halogénovaných retardérov horenia a PVC

Komisia preskúmala ďalšie nebezpečné látky a materiály. Požiadala Öko-Institut, aby 
preskúmal látky, na ktoré sa zatiaľ nevzťahovala smernica ONL, aby navrhol látky, ktoré by 
sa potenciálne mali zahrnúť do smernice ONL, aby posúdil možné náhrady a navrhol 
možnosti postupu pre každú navrhovanú látku1. Öko-Institut skúma z poverenia Komisie 
výnimky uvedené v článku 4 smernice ONL od roku 2005 – možno ho teda považovať za 
autoritu, na ktorú sa treba odvolávať v súvislosti s obmedzeniami smernice ONL.

Halogénované retardéry horenia

V štúdii sa uvádza: 

„v tejto štúdii sa posudzovala skupina látok s organicky viazaným brómom a 
chlórom a autori dôrazne odporúčajú, aby sa tieto látky prestali v EEZ používať“.

                                               
1  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
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Medzi hlavné dôvody patrí: 
- možnosť vzniku dioxínov a furánov v prípade nekontrolovaných požiarov (náhodné 

požiare) a pri spoluspaľovaní pri nižších teplotách alebo v nesprávne fungujúcich 
spaľovniach,  

- vzniku dioxínov, furánov a ďalších nebezpečných produktov spaľovania možno 
zabrániť iba použitím moderných technológií zneškodňovania odpadu.

Moderné technológie zneškodňovania odpadu však neexistujú dokonca ani vo všetkých 
členských štátoch EÚ, nieto ešte v rozvojových krajinách. Tam, kde existujú, sa 
nepožaduje, aby sa naozaj využívali na spracovanie tohto odpadu.

Ďalšie dôvody na ukončenie používania sa uvádzajú v dôvodovej správe návrhu Komisie o 
OEEZ a ONL z 13. júna 20001:

Halogénované látky, ktoré sa nachádzajú v OEEZ, najmä brómované retardéry 
horenia, môžu spôsobovať problémy aj počas ... recyklácie plastov. Zariadenia 
na recykláciu vzhľadom na riziko vzniku dioxínov a furánov zvyčajne nerecyklujú 
plasty s retardovaným horením z OEEZ. Keďže chýba spoľahlivá identifikácia 
plastov s obsahom retardérov horenia a vzhľadom na súvisiace ťažkosti s 
rozlišovaním plastov s retardovaným horením od bežných plastov, väčšina 
zariadení na recykláciu nespracúva žiadne plasty z OEEZ. 

Používanie halogénovaných retardérov horenia je priamou prekážkou celkovej 
recyklácie plastov v OEEZ.

Uvedené problémy sa nevyriešili postupným skončením používania iba dvoch skupín 
brómovaných retardérov horenia (PBDE a PBB). 

PVC

V štúdii Komisie sa odporúča: 

„Postupné skončenie používania PVC by malo ... mať prednosť pred selektívnymi 
opatreniami na riadenie rizík, aby sa zaručilo zníženie uvoľňovania PVC, jeho 
prísad a nebezpečných produktov spaľovania.“

Problém PVC odpadu všeobecne dobre zdokumentovala Európska komisia už v roku 2000, 
keď sa opierala o päť štúdií. Na zistenia explicitne poukázala dôvodová správa návrhu z roku 
2000: 

                                               
1 KOM(2000) 347 v konečnom znení
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V OEEZ sa nachádzajú závažné množstvá PVC1. Existujú závažné dôkazy, ktoré 
podporujú názor, že PVC nie je vhodné na spaľovanie, predovšetkým vzhľadom 
na množstvo a nebezpečné vlastnosti zvyškov plynných spalín, ktoré horením 
vznikajú2.Okrem toho úniky zmäkčovadiel, najmä ftalátov, pri skladovaní PVC v 
zemi, sú všeobecne známe a môžu mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a 
životné prostredie.3 Treba takisto poukázať na to, že v súčasnosti sa recykluje 
veľmi málo PVC odpadu, najmä z OEEZ4.

Dôkazy o PVC prišli, žiaľ, príliš neskoro, aby ich bolo možné zahrnúť do smernice ONL. 
Problém však stále existuje – treba ho riešiť teraz!

b) Správanie sa výrobcov

Elektronický priemysel už v roku 2003 pochopil celkový problém halogénovaných látok. 
Veľké spoločnosti prijali individuálne opatrenia s cieľom prejsť na výrobky s nízkym 
obsahom halogénových aditív (bez halogénovaných retardérov horenia a PVC)5. V tejto 
oblasti existuje v súčasnosti celosvetová iniciatíva a dobre pokračuje6. Podľa hnutia 
Greenpeace dosahuje podiel takýchto výrobkov na trhu už 50 % v oblasti mobilných 
telefónov (Nokia, Sony Ericsson a Apple) a očakáva sa, že o 1 – 2 roky presiahne 40 % vo 
výrobe nových osobných počítačov (Acer a HP). Do tejto iniciatívy je zapojený aj 
dodávateľský reťazec (napr. výrobcovia plastových komponentov), ktorý je zas prepojený s 
výrobcami EEZ iných kategórií.

Ak môže elektronický priemysel so svojimi zložitými výrobkami prejsť za niekoľko rokov na 
výrobky s nízkym obsahom halogénových aditív, potom by to nemal byť problém o. i. aj pre 
rýchlo sa meniace odvetvie bielej techniky. Napríklad Electrolux ponúka vo Švédsku 
chladničky bez obsahu PVC7. 

Keď sa takéto opatrenia urobia už v štádiu navrhovania, neprinesie to podľa tohto odvetvia 
náklady navyše. Naopak, spoločnosť ušetrí značné finančné prostriedky, pokiaľ ide o 
poškodenie zdravia a životného prostredia. Na dosiahnutie skutočného úspechu však 
hospodárske subjekty potrebujú istotu, ktorú im najlepšie poskytne jasný právny rámec.

c) Dôkazy o náhradách

Halogénované retardéry horenia
Komisia tvrdí, že dostupné údaje neumožňujú prijať rozhodnutie o ďalších obmedzeniach 
                                               
1 Ako uvádza M. Rohr v Umwelt Wirschaftsforum č 1, 1992, viac než 20 % plastov použitých v 
elektrických a elektronických zariadeniach je z PVC.
2 Environmentálne aspekty PVC (Kodaň 1996) Dánskej agentúry na ochranu životného prostredia, 
stanovisko Holandska o PVC (Haag 1997), Ministerstvo bývania, územného plánovania a životného prostredia. 
Vplyv PVC na množstvo a nebezpečenstvo zvyškov plynných spalín, štúdia pre GR ENV, Bertin Technologies, 
2000.
3 Správanie sa PVC pri skladovaní v zemi, štúdia pre GR ENV, Argus a University Rotstock, 1999.
4 Prognos, štúdia pre DG XI, Mechanická recyklácia PVC odpadu, január 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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halogénovaných retardérov horenia. Zároveň uvádza, že existujú „nejaké“ informácie o 
náhradách a že „ je dokázané, že nepredstavujú niektoré riziká (ako sú perzistentnosť, 
bioakumulácia alebo toxicita), aké majú bezhalogénové retardéry horenia “1.

Podobné rozpory pretrvávali dlhé roky v súvislosti s látkou DekaBDE. Potom, ako sa 
ignorovala možnosť bezpečnejších náhrad, musela Komisia v štúdii v roku 2007 uznať, že 
„náhrady na trhu existujú ... a že údaje z literatúry uvádzajú, že možné negatívne účinky na 
životné prostredie a ľudské zdravie aspoň niektorých náhrad môžu byť minimálne.“2

Následne Komisia v prípade látky DekaBDE usudzuje, že „pretrvávajúca neistota o jej 
toxicite a jej rozkladnom vplyve na iné zakázané látky, ako aj komerčná dostupnosť náhrad 
oprávňujú zachovanie zákazu tejto látky3“.

Je ťažké pochopiť, prečo tá istá analýza v jednom prípade viedla k zákazu (DekaBDE), ale v 
inom podobnom prípade nie (iné halogénované retardéry horenia).

PVC
Komisia vo svojom hodnotení vplyvu neskúma možnosť bezpečnejších náhrad za PVC, 
upozorňuje iba na otázku nákladov. Keby sa pri PVC internalizovali externé náklady, jeho 
používanie by bolo neúmerne drahé. Skutočnosť, že PVC je lacné, nemôže byť argumentom 
proti jeho nahradeniu, keďže zapríčiňuje značné externé náklady v dôsledku rôznych dobre 
zdokumentovaných problémov so spracovaním PVC odpadu. 

3. Závery

Prevencia je lepšia ako liečba. Je lepšie riešiť environmentálne problémy pri ich vzniku – ako 
sa to požaduje v Zmluve o ES a ako sa to realizuje v rámcovej smernici o odpade.

Spravodajkyňa preto navrhuje na základe 
a) štúdií o smernici ONL, PVC a halogénovaných retardéroch horenia, ktoré dala vypracovať 
Komisia, 
b) opatrení hospodárskych subjektov a 
c) informácií o náhradách, 
aby sa postupne prestali používať brómované a chlórované retardéry horenia, ako aj PVC a 
jeho nebezpečné prísady.

                                               
1 Komisia: Hodnotenie vplyvu prepracovanej smernice ONL, SEK(2008)2930

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0592:EN:NOT.
2 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-
Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf
3 Komisia: Hodnotenie vplyvu prepracovanej smernice ONL, SEK(2008)2930


