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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, 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.

V treťom riadku záhlavia každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
týkajúceho sa platného aktu, ktorý sa má zmeniť návrhom aktu, je uvedený 
platný akt a vo štvrtom riadku je uvedené príslušné ustanovenie tohto aktu.
Časti prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie)
(KOM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0810),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0472/2008),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade nazvané Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre právne veci (A7–0000/2010),

1. schvaľuje pozíciu prijatú v prvom čítaní, tak ako je uvedená ďalej;

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

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Táto smernica by sa mala týkať 
všetkých elektrických a elektronických 
zariadení používaných spotrebiteľmi a 
elektrických a elektronických zariadení 
určených na profesionálne používanie. 

(10) Táto smernica by sa mala týkať 
všetkých elektrických a elektronických 
zariadení používaných spotrebiteľmi a 
elektrických a elektronických zariadení 
určených na profesionálne používanie. 



PE430.635v03-00 6/38 PR\807375SK.doc

SK

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez 
toho, aby boli dotknuté právne predpisy 
Spoločenstva týkajúce sa požiadaviek na 
bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré 
chránia všetkých, ktorí sú v styku s OEEZ, 
ako aj bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
právne predpisy Spoločenstva o 
odpadovom hospodárstve, najmä smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o 
batériách a akumulátoroch a použitých 
batériách a akumulátoroch  , a právne 
predpisy Spoločenstva o dizajne výrobkov, 
najmä smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/32/ES o vytvorení rámca na 
stanovenie požiadaviek na ekodizajn 
výrobkov využívajúcich energiu a o zmene 
a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a 
smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
96/57/ES a 2000/55/ES  . 

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez 
toho, aby boli dotknuté právne predpisy 
Spoločenstva týkajúce sa požiadaviek na 
bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré 
chránia všetkých, ktorí sú v styku s OEEZ, 
ako aj bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
právne predpisy Spoločenstva o 
odpadovom hospodárstve, najmä smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o 
batériách a akumulátoroch a použitých 
batériách a akumulátoroch, a právne 
predpisy Spoločenstva o dizajne výrobkov, 
najmä smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/32/ES o vytvorení rámca na 
stanovenie požiadaviek na ekodizajn 
výrobkov využívajúcich energiu a o zmene 
a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a 
smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
96/57/ES a 2000/55/ES. Z rozsahu 
pôsobnosti by mali byť vyňaté okrem 
iného veľké stacionárne priemyselné 
zariadenia, pretože sú pevne zabudované 
a prevádzkované na jednom mieste, ich 
montáž a demontáž vykonávajú odborníci, 
a preto ide o regulovaný prúd odpadov. 
Ďalej by mali byť vyňaté fotovoltaické 
moduly, ktorých montáž a demontáž 
vykonávajú takisto odborníci a navyše 
výrazne prispievajú k dosiahnutiu cieľa 
používania energie z obnoviteľných 
zdrojov, a teda k zníženiu emisií CO2. 
Okrem toho uzatvorili zástupcovia 
solárneho priemyslu dobrovoľnú 
ekologickú dohodu, cieľom ktorej je 
recyklovať 75 % fotovoltaických modulov. 
Komisia by mala preskúmať, či táto 
dohoda prináša príslušné výsledky, 
a v prípade potreby na základe správy 
začleniť fotovoltaické moduly do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice.

Or. de

Odôvodnenie

Stacionárne zariadenia a fotovoltaické moduly sú regulované prúdy odpadov, pri ktorých 
neexistuje riziko, že sa budú odstraňovať neseparované a bez spracovania.



PR\807375SK.doc 7/38 PE430.635v03-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na dosiahnutie požadovanej úrovne 
ochrany a zosúladených 
environmentálnych cieľov Spoločenstva by 
mali členské štáty prijať príslušné 
opatrenia na minimalizáciu 
zneškodňovania OEEZ ako netriedeného 
komunálneho odpadu a dosahovať vysokú 
úroveň v separovanom zbere OEEZ. Aby 
sa zabezpečilo, že sa členské štáty budú 
usilovať vytvoriť účinné zberné systémy, 
malo by sa od nich vyžadovať, aby 
dosahovali vysokú úroveň v zbere OEEZ , 
a to najmä v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozón a fluórované 
skleníkové plyny vzhľadom na ich veľký 
environmentálny vplyv a povinnosti 
uvedené v nariadení (ES) 2037/2000 
a nariadení (ES) 842/2006  . Z údajov 
zahrnutých do posúdenia vplyvu vyplýva, 
že v súčasnosti sa už separovane vyzbiera 
približne 65 % elektrických 
a elektronických zariadení uvedených na 
trh, ale viac ako polovica tohto množstva je 
potenciálne vystavená nevhodnému 
spracovaniu a nezákonnému vývozu. To 
má za následok straty cenných druhotných 
surovín a zhoršovanie kvality životného 
prostredia. Je potrebné stanoviť 
ambiciózny cieľ týkajúci sa zberu, aby 
bolo možné predísť tomuto problému.

(14) Na dosiahnutie požadovanej úrovne 
ochrany a zosúladených 
environmentálnych cieľov Spoločenstva by 
mali členské štáty prijať príslušné 
opatrenia na minimalizáciu 
zneškodňovania OEEZ ako netriedeného 
komunálneho odpadu a dosahovať vysokú 
úroveň v separovanom zbere OEEZ. Aby 
sa zabezpečilo, že sa členské štáty budú 
usilovať vytvoriť účinné zberné systémy, 
malo by sa od nich vyžadovať, aby 
dosahovali vysokú úroveň v zbere OEEZ, 
a to najmä v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozón a fluórované 
skleníkové plyny vzhľadom na ich veľký 
environmentálny vplyv a povinnosti 
uvedené v nariadení (ES) č. 2037/2000 
a nariadení (ES) č. 842/2006. Z údajov 
zahrnutých do posúdenia vplyvu vyplýva, 
že v súčasnosti sa už separovane vyzbiera 
približne 65 % elektrických 
a elektronických zariadení uvedených na 
trh, ale viac ako polovica tohto množstva je 
potenciálne vystavená nevhodnému 
spracovaniu a nezákonnému vývozu. To 
má za následok straty cenných druhotných 
surovín a zhoršovanie kvality životného 
prostredia. Je potrebné stanoviť 
ambiciózny cieľ týkajúci sa zberu, aby 
bolo možné predísť tomuto problému. 
Zároveň je nesmierne dôležité, aby 
členské štáty zabezpečili monitorovanie 
a účinné vykonávanie smernice, najmä 
pokiaľ ide o kontrolu použitých 
elektrických a elektronických zariadení, 
ktoré sa prepravujú z EÚ.

Or. de
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Odôvodnenie

Ilegálnemu zasielaniu prístrojov je možné zabrániť len efektívnymi kontrolami členských 
štátov, ktoré majú výlučné právomoci v tejto oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Užívatelia elektrických a 
elektronických zariadení zo súkromných 
domácností by mali mať možnosť 
prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. 
Výrobcovia by mali financovať aspoň
zber , ako aj spracovanie, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie OEEZ. Členské štáty by 
mali podnecovať výrobcov, aby za zber
OEEZ prevzali plnú zodpovednosť, a to 
najmä financovaním zberu OEEZ aj zo 
súkromných domácností v rámci celého 
odpadového reťazca, s cieľom zabrániť 
tomu, aby bol separovane vyzbieraný 
OEEZ vystavený suboptimálnemu 
spracovaniu a nezákonnému vývozu,
vytvoriť rovnaké podmienky 
prostredníctvom harmonizácie 
financovania zo strany výrobcov v rámci 
EÚ a presunúť platby za zber tohto 
odpadu z daňových poplatníkov na 
spotrebiteľov EEZ v súlade s princípom 
„znečisťovateľ platí“. Aby mala koncepcia 
zodpovednosti výrobcu čo najlepší účinok, 
mal by byť každý výrobca zodpovedný za 
financovanie hospodárenia s odpadmi, 
ktoré vznikajú z jeho vlastných výrobkov. 
Výrobca by mal zvoliť, či si túto svoju 
povinnosť splní individuálne, alebo sa 
zapojí do kolektívneho systému. Každý 
výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh 
poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, 
že sa náklady na hospodárenie s OEEZ z 
„opustených“ výrobkov neprenesú na 
spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. 
Zodpovednosť za financovanie 

(19) Užívatelia elektrických a 
elektronických zariadení zo súkromných 
domácností by mali mať možnosť 
prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. 
Výrobcovia by preto mali financovať 
odber zo zberných zariadení, ako aj 
spracovanie, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie OEEZ. S cieľom zabrániť 
tomu, aby bol separovane vyzbieraný 
OEEZ vystavený suboptimálnemu 
spracovaniu a nezákonnému vývozu, by 
členské štáty mali podnecovať všetkých 
aktérov, ktorí narábajú s OEEZ, aby 
prispievali k splneniu cieľov smernice.
Aby sa platby za zber tohto odpadu 
presunuli z daňových poplatníkov na 
spotrebiteľov EEZ v súlade s princípom 
„znečisťovateľ platí“, členské štáty by mali 
podnecovať výrobcov, aby spracúvali 
všetky vyzbierané EEZ. Spotrebitelia nesú 
zodpovednosť za to, že elektrické 
a elektronické zariadenia sa po skončení 
ich životnosti prinesú do zberní, aby sa tak 
umožnilo ich riadne spracovanie. Aby 
mala koncepcia zodpovednosti výrobcu čo 
najlepší účinok, mal by byť každý výrobca 
zodpovedný za financovanie hospodárenia 
s odpadmi, ktoré vznikajú z jeho vlastných 
výrobkov. Výrobca by mal zvoliť, či si túto 
svoju povinnosť splní individuálne, alebo 
sa zapojí do kolektívneho systému. Každý 
výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh 
poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, 
že sa náklady na hospodárenie s OEEZ z 
„opustených“ výrobkov neprenesú na 
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hospodárenia s historickými odpadmi by sa 
mala rozdeliť medzi všetkých  existujúcich 
výrobcov v kolektívnych finančných 
systémoch, do ktorých v prípade výskytu 
nákladov proporcionálne prispievajú všetci 
výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne 
finančné systémy by nemali spôsobiť 
vylúčenie výrobcov vyrábajúcich
špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky 
sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a 
nových účastníkov na trhu.

spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. 
Zodpovednosť za financovanie 
hospodárenia s historickými odpadmi by sa 
mala rozdeliť medzi všetkých existujúcich 
výrobcov v kolektívnych finančných 
systémoch, do ktorých v prípade výskytu 
nákladov proporcionálne prispievajú všetci 
výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne
finančné systémy by nemali spôsobiť 
vylúčenie výrobcov, ktorí vyrábajú
špecifické výrobky alebo ktorých výrobky 
sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a 
nových účastníkov na trhu.

Or. de

Odôvodnenie

Zber OEEZ by mali naďalej zabezpečovať existujúce a osvedčené infraštruktúry. 
Financovanie zberu zo súkromných domácností nemá vplyv na vlastnosti zariadení alebo iné 
ekologické výhody a presun týkajúci sa rozdelenia nákladov nezaručuje vyššiu úroveň zberu. 
Netreba zabúdať ani na zodpovednosť spotrebiteľov za spoluúčasť na riadnej likvidácii 
zariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Výrobcom by sa malo umožniť, aby 
pri predaji nových výrobkov na 
dobrovoľnej báze poskytli kupujúcim 
informácie o nákladoch na zber, 
spracovanie a zneškodňovanie OEEZ 
spôsobom šetrným voči životnému 
prostrediu. To je v súlade s oznámením 
Komisie o akčnom pláne pre trvalo 
udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo 
udržateľnú priemyselnú politiku, a to 
najmä v súvislosti s racionálnejšou 
spotrebou a zeleným verejným 
obstarávaním.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Náklady, ktoré vzniknú zberom a spracovaním odpadu, by mali byť zahrnuté do ceny výrobku, 
aby sa tak vytvoril podnet na zníženie týchto nákladov. Paušálne náklady neodrážajú skutočné 
náklady v čase skončenia spotreby ani záťaž, ktorú výrobok predstavuje pre životné 
prostredie. Spotrebiteľ tak nezíska žiadne informácie o recyklovateľnosti a skutočných 
nákladoch na spracovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26 a) Aby sa odstránili prekážky, ktoré 
v súčasnosti bránia fungovaniu 
vnútorného trhu, malo by sa znížiť 
administratívne zaťaženie, a to tak, že 
registrácia a predkladanie správ sa 
zjednotia a zabráni sa opakovanému 
vyberaniu poplatkov za viacnásobné 
registrácie v jednotlivých členských 
štátoch. Predovšetkým by sa na uvádzanie 
elektrických a elektronických zariadení na 
trh už nemala vyžadovať podmienka 
právneho sídla v každom členskom štáte, 
ale postačovať by malo vymenovanie 
miestneho právneho zástupcu. 

Or. de

Odôvodnenie

Skúsenosti s platnou smernicou o OEEZ ukázali, že rôzne podmienky registrácie 
a predkladania správ v jednotlivých 27 členských štátoch vedú k veľkému byrokratickému 
zaťaženiu a nečakaným nákladom. Hodnotenie vplyvu vychádza z nákladov v objeme 66 
miliónov EUR ročne, ktorých vzniku možno zabrániť. Preto treba pokročiť v harmonizácii 
registrácie a predkladania správ, ako aj interoperability národných registrov v záujme 
fungovania vnútorného trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa uplatňuje na elektrické 
a elektronické zaradenia, ktoré spadajú do 
kategórií uvedených v prílohe I k smernici 
20xx/xx/ES (smernica o ONL).

1. Táto smernica sa uplatňuje na všetky
elektrické a elektronické zaradenia.

Or. de

Odôvodnenie

RoHS a OEEZ majú rôzne účely, a preto by sa mala oddeliť ich pôsobnosť. Takzvaný 
otvorený rozsah pôsobnosti vedie k väčšej právnej istote, čo je jedným z podstatných cieľov 
prepracovania smernice, pretože v tomto prípade sa bude v zásade týkať všetkých elektrických 
a elektronických prístrojov. Záväzný zoznam výrobkov, založený na kategóriách, by sa musel 
neustále aktualizovať, aby sa zohľadnil technický pokrok na trhu s elektrickými 
a elektronickými zariadeniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 3 – písmeno ea) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) veľké stacionárne priemyselné 
zariadenia;

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom smernice je riadny zber a likvidácia OEEZ. Veľké stacionárne priemyselné zariadenia 
montujú a demontujú odborníci. Ide tu teda o regulovaný odpadový prúd.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 3 – písmeno eb) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

eb) fotovoltaické moduly.

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom je ekologické spracovanie a recyklácia starých výrobkov, ktorá je zabezpečená 
montážou a demontážou fotovoltaických modulov odborníkmi. Ide teda o regulovaný 
odpadový prúd. Navyše väčšina výrobcov fotovoltaiky pripravuje dobrovoľnú ekologickú 
dohodu o príjme a recyklácii, ktorá má byť podpísaná na jar 2010 a ktorú má následne uznať 
Komisia [KOM (2002)412].  Fotovoltaické moduly výrazne prispievajú k dosiahnutiu cieľa 
obnoviteľných energií, a teda k zníženiu emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1a) (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do 31. decembra 2014 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu, v ktorej posúdi rozsah pôsobnosti 
smernice najmä vzhľadom na to, či by sa 
do rozsahu pôsobnosti smernice mali 
začleniť fotovoltaické moduly. Na základe 
tejto správy a v prípade potreby Komisia 
predloží návrh.

Or. de

Odôvodnenie

Posúdenie rozsahu pôsobnosti smernice je nevyhnutné, nakoľko sa smernica rozšíri na všetky 
elektrické a elektronické zariadenia. Okrem toho je potrebné preveriť, či skutočne funguje 
dobrovoľná ekologická dohoda PV Cycle, ktorej cieľom je recyklácia 85 % fotovoltaických 
modulov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. OEEZ sa klasifikuje ako odpad zo 
súkromných domácností alebo od 
užívateľov iných ako súkromné 
domácnosti. Ustanovuje sa klasifikácia 
druhov OEEZ do týchto kategórií. 
Opatrenie zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 3. Klasifikácia 
vychádza okrem iného z hodnotenia 
podielu zariadení predaných súkromným 
domácnostiam alebo podnikom.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Výrobcovia nemôžu vopred vedieť, či zariadenie na dvojaké použitie (súkromné alebo 
profesionálne) skončí u spotrebiteľa alebo v podniku. Zber použitých zariadení zo 
súkromných domácností je obvykle nákladnejší. Existuje tu nebezpečenstvo, že tieto 
zariadenia budú deklarované ako zariadenia na profesionálne použitie, čím vznikne riziko 
financovania zariadení pre domácnosti. Preto by sa už v smernici mali stanoviť pravidlá 
a vymedzenie [pozri článok 3 písm. l)].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – písmeno a)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „elektrické a elektronické zariadenia“ 
alebo „EEZ“ sú zariadenia, ktoré na svoju 
riadnu činnosť potrebujú elektrické prúdy 
alebo elektromagnetické polia a zariadenia 
na výrobu, prenos a meranie takýchto 
prúdov a polí, ktoré spadajú do kategórií 
uvedených v prílohe I k smernici 
20xx/xx/ES (smernica o ONL)  a ktoré sú 

a) „elektrické a elektronické zariadenia“ 
(ďalej len „EEZ“) sú zariadenia, ktoré na 
svoju riadnu činnosť potrebujú elektrické 
prúdy alebo elektromagnetické polia, 
a zariadenia na výrobu, prenos a meranie 
takýchto prúdov a polí, ktoré sú určené na 
použitie pri hodnote napätia najviac 1 000 
V pre striedavý prúd a 1 500 V pre 
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určené na použitie pri hodnote napätia 
najviac 1 000 V pre striedavý prúd a 1 500 
V pre jednosmerný prúd;

jednosmerný prúd;

Or. de

Odôvodnenie

Keďže do rozsahu pôsobnosti smernice budú patriť v zásade všetky elektrické a elektronické 
zariadenia, odkaz na prílohu I smernice 20xx/xx/EG (smernica o RoHS) už nie je potrebný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l. „OEEZ zo súkromných domácností“ je 
OEEZ, ktorý pochádza zo súkromných 
domácností a z obchodných, 
priemyselných, inštitucionálnych a iných 
zdrojov, ktorý svojím charakterom a 
množstvom je podobný tomu, ktorý 
pochádza zo súkromných domácností;

l. „OEEZ zo súkromných domácností“ je 
OEEZ, ktorý pochádza zo súkromných 
domácností a z obchodných, 
priemyselných, inštitucionálnych a iných 
zdrojov, ktorý je svojím charakterom a 
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza 
zo súkromných domácností, a OEEZ zo 
zariadení, ktoré je možné používať ako 
elektrické a elektronické zariadenia tak 
v súkromných domácnostiach, ako aj v 
iných hospodárskych jednotkách;

Or. de

Odôvodnenie

Výrobcovia nemôžu vopred vedieť, či zariadenie na dvojaké použitie (súkromné alebo 
profesionálne) skončí u spotrebiteľa alebo v podniku. Zber použitých zariadení zo 
súkromných domácností je obvykle nákladnejší. Existuje tu nebezpečenstvo, že tieto 
zariadenia budú deklarované ako zariadenia na profesionálne použitie, čím vznikne riziko 
financovania zariadení pre domácnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – písmeno sa) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sa) „veľké stacionárne priemyselné 
zariadenie“ je špecifická kombinácia 
niekoľkých typov prístrojov a prípadne aj 
iných zariadení, ktoré sú montované, 
inštalované a určené na stále používanie 
na vopred určenom mieste,

Or. de

Odôvodnenie

Táto definícia je nutná pri výnimke z pôsobnosti pre tieto zariadenia. Vymedzenie pojmu je 
totožné s pojmom „stacionárne zariadenie“ v smernici 2004/108/ES. Veľké stacionárne 
priemyselné zariadenia montujú a demontujú odborníci. Ide teda o regulovaný odpadový 
prúd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – písmeno sb) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sb) „fotovoltaické moduly“ sú moduly 
určené na použitie v systéme navrhnutom, 
montovanom a inštalovanom pre stálu 
prevádzku na vymedzenom mieste na 
výrobu elektrickej energie pre verejných, 
komerčných a súkromných odberateľov.

Or. de

Odôvodnenie

Stacionárne fotovoltaické zariadenia, ktoré sú inštalované na jednom mieste a ich montáž 
a demontáž robia odborníci, sú regulovaným odpadovým prúdom. Dobrovoľná dohoda 
väčšiny výrobcov o príjme a recyklácii má zabezpečiť ekologické zaobchádzanie. 
Fotovoltaické moduly výrazne prispievajú k dosiahnutiu cieľa obnoviteľných energií a teda 
k zníženiu emisií CO2. Vymedzenie je nutné z dôvodu vyňatia zariadení z rozsahu pôsobnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia 
na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ 
vo forme  netriedeného komunálneho 
odpadu a na dosiahnutie vysokého podielu 
v separovanom zbere OEEZ , a to najmä 
a prioritne v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozón a fluórované 
skleníkové plyny.

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia 
na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ 
vo forme netriedeného komunálneho 
odpadu a na dosiahnutie vysokého podielu 
v separovanom zbere OEEZ, a to najmä 
a prioritne v prípade chladiacich 
a mraziacich zariadení obsahujúcich látky 
poškodzujúce ozón a fluórované 
skleníkové plyny a lámp obsahujúcich 
ortuť.

Or. de

Odôvodnenie

Lampy obsahujúce ortuť, ktoré sa ako úsporné žiarivky uvádzajú na trh čoraz častejšie, 
predstavujú vysoké ekologické a zdravotné riziko, a preto by sa mali vo veľkom rozsahu 
zbierať separovane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby 
výrobcovia alebo tretie strany konajúce 
v ich mene dosahovali podiel zberu aspoň 
65 %. Podiel zberu je vypočítaný na 
základe celkovej hmotnosti OEEZ 
vyzbieraného v súlade s článkom 5 
a článkom 6 v danom roku v danom 
členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v dvoch
predchádzajúcich rokoch v danom 
členskom štáte. Tento podiel zberu sa 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 
1, členské štáty zabezpečujú, aby sa 
dosiahol podiel zberu aspoň 65 %. Podiel 
zberu je vypočítaný na základe celkovej 
hmotnosti OEEZ vyzbieraného v súlade 
s článkom 5 a článkom 6 v danom roku 
v danom členskom štáte a vyjadrený ako 
percentuálny podiel priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických zariadení 
uvedených na trh v troch predchádzajúcich 
rokoch v danom členskom štáte. Tento 
podiel zberu sa dosahuje každý rok, počnúc 
rokom 2016. Od roku 2013 do konca roku 
2015 členské štáty zabezpečia, aby sa pri 
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dosahuje každý rok, počnúc rokom 2016. rovnakej metodike výpočtu dosiahol 
povinný minimálny podiel zberu 45 % za 
rok.

Or. de

Odôvodnenie

Členské štáty by mali byť zodpovedné za dosiahnutie cieľa zberu. Zber, ktorý vykonávajú iní 
aktéri, nedokážu výrobcovia kontrolovať, a kolektívny národný cieľ nie je možné presadiť voči 
jednotlivému výrobcovi. Zlepšenie zberného podielu sa nedosiahne presunutím zodpovednosti. 
Dlhšie referenčné obdobie vyrovnáva ročné výkyvy a rôznu životnosť výrobkov. Je nutný 
predbežný cieľ, pretože cieľ 4 kg nestačí už dnes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 7 – odsek 1a) (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a) Na dosiahnutie minimálneho podielu 
zberu zabezpečia členské štáty, aby sa 
informácie o OEEZ 
– odovzdanom do zberných zariadení 
podľa článku 5 ods. 2 písm. a), 
– odovzdanom distribútorom podľa 
článku 5 ods. 2 písm. b), 
– separovane zberanom výrobcom alebo 
treťou osobou v mene výrobcu alebo 
– separovane zberanom inými spôsobmi,

Or. de

Odôvodnenie

Členské štáty sú zodpovedné za splnenie zberného cieľa a musia oznamovať množstvo 
vyzbieraného OEEZ v súlade s článkom 16 ods. 5. Preto je dôležité, aby sa im oznamovali 
všetky samostatne vyzbierané množstvá. To umožní aj lepšiu kontrolu odpadových prúdov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) podiel zberu a cieľový dátum 
uvedený v odseku 1, a to aj v záujme 
prípadného stanovenia cieľového podielu 
v prípade separovaného zberu chladiacich 
a mraziacich zariadení.

4. Európsky parlament a Rada najneskôr do 
31. decembra 2012 prehodnotia na základe 
správy Komisie (v prípade potreby sa k nej 
priloží návrh) podiel zberu a cieľový dátum 
uvedený v odseku 1, a to aj v záujme 
prípadného stanovenia cieľového podielu 
v prípade separovaného zberu chladiacich 
a mraziacich zariadení a lámp 
obsahujúcich ortuť.

Or. de

Odôvodnenie

Lampy obsahujúce ortuť, predovšetkým úsporné žiarivky, predstavujú veľké riziko pre životné 
prostredie a zdravie. V súčasnosti sa nedosahujú vo všetkých krajinách vysoké podiely pri 
zbere, najmä preto, že žiarivky nemajú veľkú hmotnosť. Z tohto dôvodu a so zreteľom na 
ekologické požiadavky by sa mal stanoviť samostatný cieľ zberu pre tieto žiarivky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia , aby procesom 
spracovania prešli všetky separovane 
vyzbierané OEEZ  .

1. Členské štáty zabezpečia , aby procesom 
spracovania prešli všetky separovane 
vyzbierané OEEZ  . Komisia sa usiluje o 
vytvorenie harmonizovaných noriem 
zberu, spracovania a recyklácie OEEZ, 
najmä poverením Európskeho výboru pre 
normalizáciu.

Or. de

Odôvodnenie

Normy recyklácie neboli vypracované dodnes. Existujú veľké rozdiely v kvalite recyklácie, 
a teda aj v účinnosti zaobchádzania so surovinami. Rôzne štandardy vedú navyše k skresleniu 
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podmienok hospodárskej súťaže, a preto je nutné vytvoriť jednotné rámcové podmienky .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pre OEEZ vyvážaný zo Spoločenstva v 
súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 o 
preprave odpadu  a nariadením Komisie 
(ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o 
vývoze na zhodnotenie určitého odpadu 
uvedeného v prílohe III alebo IIIA k 
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na 
ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o 
riadení pohybov odpadov cez štátne 
hranice  , sa za plnenie povinností a cieľov 
článku 11 tejto smernice považuje len ak 
vývozca môže dokázať, že spracovanie  sa
vykonalo za podmienok, ktoré sú 
rovnocenné požiadavkám tejto smernice.

2. Pre OEEZ vyvážaný zo Spoločenstva v 
súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 o 
preprave odpadu a nariadením Komisie 
(ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o 
vývoze na zhodnotenie určitého odpadu 
uvedeného v prílohe III alebo IIIA k 
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na 
ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o 
riadení pohybov odpadov cez štátne 
hranice, sa za plnenie povinností a cieľov 
článku 11 tejto smernice považuje, len ak 
vývozca môže pred prepravou po 
predložení príslušných dôkazov dokázať, 
že príprava na opätovné použitie, 
recyklácia a opätovné použitie sa vykonali
za podmienok, ktoré sú rovnocenné 
požiadavkám tejto smernice. Po dokončení 
prípravy na opätovné použitie, recykláciu 
alebo zhodnotenie je potrebné potvrdiť 
dodržanie týchto rovnocenných 
požiadaviek. 

Or. de

Odôvodnenie

Povinnosť dokazovania sa musí týkať prípravy na opätovné použitie, recyklácie 
alebo zhodnotenia, aby sa zabránilo spracovaniu mimo EÚ za menej prísnych ekologických 
podmienok a aby sa vytvorili rovnaké podmienky medzinárodnej súťaže. Vývozcovia majú 
predkladať dôkazy o rovnocennosti noriem spracovania a zhodnocovania pred a po preprave 
v krajine príjmu. Následné hodnotenie nestačí, pretože spracovanie sa možno už uskutočnilo 
za podmienok, ktoré nezodpovedajú normám EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1a) (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávacie ustanovenia sa prijmú 
najneskôr do ... [18 mesiacov po 
uverejnení tejto smernice v Úradnom 
vestníku Európskej únie]. 

Or. de

Odôvodnenie

Na prijatie vykonávacích predpisov je potrebné stanoviť záväzné lehoty, aby sa orgánom a 
hospodárskym subjektom poskytla právna istota a istota presadzovania právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pre OEEZ spadajúce do kategórií 1 a 10
prílohy I  k smernici 20xx/xx/ES 
(smernica o ONL)

a) pre OEEZ spadajúce do kategórií 1 a 4
prílohy IA, 

– zhodnocuje sa 85 % a – zhodnocuje sa 85% a
– na opätovné použitie sa pripravuje a 
recykluje 80 %;

– na opätovné použitie sa pripravuje a 
recykluje 80%;

Or. de

Odôvodnenie

Zníženie počtu kategórií z 10 na 5 zodpovedá súčasnej bežnej praxi a zabraňuje tak zbytočnej 
byrokracii. Toto rozdelenie je zmysluplné aj z hľadiska životného prostredia, nakoľko sú 
v ňom zohľadnené skupiny s rovnakou charakteristikou zloženia a význam pre životné 
prostredie. Lampy a plynové výbojky sa nemôžu opätovne používať, preto nie je možné 
stanoviť žiadny cieľ týkajúci sa prípravy na opätovné použitie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – odsek 1 – písmeno b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pre OEEZ spadajúce do kategórií 3 a 4
prílohy I  k smernici 20xx/xx/ES 
(smernica o ONL)

b) pre OEEZ spadajúce do kategórie 2
prílohy IA

– zhodnocuje sa 80 % a – zhodnocuje sa 80 % a
– na opätovné použitie sa pripravuje a 
recykluje 70 %; 

– na opätovné použitie sa pripravuje a 
recykluje 70 %;

Or. de

Odôvodnenie

Zníženie počtu kategórií z 10 na 5 zodpovedá súčasnej bežnej praxi a zabraňuje tak zbytočnej 
byrokracii. Toto rozdelenie je zmysluplné aj z hľadiska životného prostredia, nakoľko sú 
v ňom zohľadnené skupiny s rovnakou charakteristikou zloženia a význam pre životné 
prostredie. Lampy a plynové výbojky sa nemôžu opätovne používať, preto nie je možné 
stanoviť žiadny cieľ týkajúci sa prípravy na opätovné použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – odsek 1 – písmeno c)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) pre OEEZ spadajúce do kategórií 2, 5, 6, 
7, 8  a 9 prílohy I  k smernici 20xx/xx/ES 
(smernica o ONL)

c) pre OEEZ spadajúce do kategórie 5
prílohy IA

– zhodnocuje sa 75 % a – zhodnocuje sa 75 % a

– na opätovné použitie sa pripravuje a 
recykluje 55 %;

– na opätovné použitie sa pripravuje a 
recykluje 55 %;

Or. de

Odôvodnenie

Zníženie počtu kategórií z 10 na 5 zodpovedá súčasnej bežnej praxi a zabraňuje tak zbytočnej 
byrokracii. Toto rozdelenie je zmysluplné aj z hľadiska životného prostredia, nakoľko sú 
v ňom zohľadnené skupiny s rovnakou charakteristikou zloženia a význam pre životné 
prostredie. Lampy a plynové výbojky sa nemôžu opätovne používať, preto nie je možné 
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stanoviť žiadny cieľ týkajúci sa prípravy na opätovné použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – odsek 1 – písmeno ca) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) pre OEEZ spadajúce do kategórie 3 
prílohy IA
– zhodnocuje sa 75 % a
– recykluje sa 50 %.

Or. de

Odôvodnenie

Zníženie počtu kategórií z 10 na 5 zodpovedá súčasnej bežnej praxi a zabraňuje tak zbytočnej 
byrokracii. Toto rozdelenie je zmysluplné aj z hľadiska životného prostredia, nakoľko sú 
v ňom zohľadnené skupiny s rovnakou charakteristikou zloženia a význam pre životné 
prostredie. Lampy a plynové výbojky sa nemôžu opätovne používať, preto nie je možné 
stanoviť žiadny cieľ týkajúci sa prípravy na opätovné použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – odsek 1 – písmeno d)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) pre plynové výbojky sa na opätovné 
použitie pripravuje a recykluje 85 %

d) pre plynové výbojky sa recykluje 80 %

Or. de

Odôvodnenie

Zníženie počtu kategórií z 10 na 5 zodpovedá súčasnej bežnej praxi a zabraňuje tak zbytočnej 
byrokracii. Toto rozdelenie je zmysluplné aj z hľadiska životného prostredia, nakoľko sú 
v ňom zohľadnené skupiny s rovnakou charakteristikou zloženia a význam pre životné 
prostredie. Lampy a plynové výbojky sa nemôžu opätovne používať, preto nie je možné 
stanoviť žiadny cieľ týkajúci sa prípravy na opätovné použitie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia financovali aspoň zber, 
spracovanie, zhodnocovanie a 
environmentálne šetrné  zneškodňovanie 
OEEZ zo súkromných domácností 
odovzdaného do  zberných zariadení podľa 
článku 5 ods. 2. V prípade potreby členské 
štáty podnecujú výrobcov, aby financovali 
všetky náklady, ktoré vznikajú zberným 
zariadeniam v súvislosti so zberom OEEZ 
zo súkromných domácností.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia financovali aspoň zber, 
spracovanie, zhodnocovanie a 
environmentálne šetrné zneškodňovanie 
OEEZ zo súkromných domácností 
odovzdaného do zberných zariadení podľa 
článku 5 ods. 2. 

Or. de

Odôvodnenie

Zber OEEZ by mali naďalej vykonávať existujúce a osvedčené infraštruktúry, napríklad obce. 
Financovanie zberu zo súkromných domácností nemá vplyv na vlastnosti zariadení alebo iné 
ekologické výhody a presun týkajúci sa rozdelenia nákladov nezaručuje vyššiu úroveň zberu. 
Aj spotrebiteľ nesie zodpovednosť za správne odstraňovanie OEEZ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
výrobcovia mohli pri predaji nových 
výrobkov poskytovať kupujúcim 
informácie o nákladoch na zber, 
spracovanie a zneškodňovanie 
environmentálne šetrným spôsobom. 
Uvedené náklady nesmú presiahnuť 
skutočné náklady.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Náklady, ktoré vzniknú zberom a spracovaním odpadu, by mali byť zahrnuté do ceny výrobku, 
aby sa tak vytvoril podnet na zníženie týchto nákladov. Paušálne náklady neodrážajú skutočné 
náklady v čase skončenia spotreby ani záťaž, ktorú výrobok predstavuje pre životné 
prostredie. Spotrebiteľ tak nezíska žiadne informácie o recyklovateľnosti a skutočných 
nákladoch na spracovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby každý 
výrobca na ich území mohol vo svojom 
vnútroštátnom registri uvádzať všetky 
príslušné informácie vrátane požiadaviek 
na predkladanie správ a poplatkov, 
v ktorých zohľadní svoje činnosti v rámci 
všetkých ostatných členských štátov.

Členské štáty zabezpečujú, aby každý 
výrobca na ich území mohol vo svojom 
vnútroštátnom registri v elektronickej 
forme uvádzať všetky príslušné informácie 
vrátane požiadaviek na predkladanie správ 
a poplatkov, v ktorých zohľadní svoje 
činnosti v rámci všetkých ostatných 
členských štátov.

Or. de

Odôvodnenie

Mala by sa umožniť výmena informácií v elektronickej forme, aby sa znížilo byrokratické 
zaťaženie, ako aj náklady podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Registre sú interoperabilné, aby sa 
umožnila výmena takýchto informácií 
vrátane množstiev elektrických a 
elektronických zariadení uvedených na trh, 
ako aj prevod peňazí v súvislosti 
s prevodmi výrobkov alebo OEEZ v rámci 
Spoločenstva.

Registre sú interoperabilné, aby sa 
umožnila výmena takýchto informácií 
vrátane množstiev elektrických a 
elektronických zariadení uvedených na trh, 
ako aj informácií umožňujúcich prevod 
peňazí v súvislosti s prevodmi výrobkov 
alebo OEEZ v rámci Spoločenstva.

Or. de
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Odôvodnenie

Nemali by sa vytvárať nové finančné systémy, mali by sa len vymieňať informácie 
o finančných prostriedkoch. Samotné registre nemusia vyberať poplatky a následne prevádzať 
peniaze cez členské štáty, ale musia byť interoperabilné, pokiaľ ide o informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 16 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby výrobca, 
ktorý v tomto členskom štáte uvádza 
na trh elektrické a elektronické zariadenia 
a nie je v ňom usadený, mohol v tomto 
členskom štáte vymenovať miestneho 
právneho zástupcu, ktorý by zodpovedal 
za plnenie povinností podľa tejto 
smernice. 

Or. de

Odôvodnenie

Požiadavka, aby mal každý výrobca sídlo v členskom štáte, v ktorom chce uviesť na trh 
elektrické a elektronické zariadenia, predstavuje na vnútornom trhu prekážku a záťaž najmä 
pre MSP. Na vykonávanie tejto smernice v členskom štáte stačí, keď bude k dispozícii 
splnomocnená osoba, ktorá prevezme plnenie povinností vyplývajúcich zo smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ustanovuje sa forma registrácie 
a predkladania správ, ako aj pravidelnosť 
ich predkladania. Opatrenia zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 3.

3. Ustanovuje sa forma registrácie 
a predkladania správ, ako aj pravidelnosť 
ich predkladania. Forma registrácie 
a predkladanie správ zahŕňa minimálne 
tieto údaje:

– množstvo elektrických a elektronických 
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zariadení, ktoré sa uvádzajú na 
vnútroštátny trh,
– druh zariadenia,
– značka,
– kategórie,
– v náležitých prípadoch záruka.
Opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku
18 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Harmonizácia údajov o množstve, ktoré sa uvádza na trh, zjednoduší výrobcom registráciu 
a umožní porovnávanie údajov medzi členskými štátmi. Údaj o kategórii a druhu zariadenia
sa vyžaduje vzhľadom na ciele týkajúce sa zhodnocovania podľa článku 11 a v niektorých 
členských štátoch v súvislosti so zárukou. Značka má význam pre zabraňovanie 
parazitovaniu. Harmonizácia vedie k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto inšpekcie sa vzťahujú aspoň na 
vývozy OEEZ mimo Spoločenstva v súlade 
s nariadením o preprave odpadu 
a na prevádzku v spracovateľských 
zariadeniach v súlade so smernicou 
2008/xx/ES o odpade a prílohou II k tejto 
smernici. 

Tieto inšpekcie sa vzťahujú aspoň na
ohlásené množstvá EEZ, ktoré sú 
uvádzané na trh, s cieľom preskúmať 
výšku finančnej záruky podľa článku 12,
na vývozy OEEZ mimo Spoločenstva 
v súlade s nariadením o preprave odpadu 
a na prevádzku v spracovateľských 
zariadeniach v súlade so smernicou 
2008/xx/ES o odpade a prílohou II k tejto 
smernici.

Or. de

Odôvodnenie

Zatiaľ sa množstvá, ktoré oznamujú výrobcovia, nijako prísne neoverujú, pritom však majú 
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vplyv na financovanie a na záruku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty vykonávajú 
monitorovanie prepravy OEEZ v súlade 
s minimálnymi požiadavkami na 
monitorovanie uvedenými v prílohe I.

2. Členské štáty zabezpečujú, že EEZ, 
u ktorých jestvuje podozrenie, že ide 
o OEEZ, sa budú prepravovať v súlade 
s minimálnymi požiadavkami uvedenými 
v prílohe I, a primerane k tomu 
vykonávajú monitorovanie prepravy.

Or. de

Odôvodnenie

Monitorovanie sa musí zameriavať najmä na zariadenia, ktoré sú nesprávne označené ako 
použité elektrické a elektronické zariadenia, pritom však ide o OEEZ, ktoré v určitých 
prípadoch nesmú byť prepravované alebo smú byť prepravované len s určitými podmienkami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha – IA (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha IA
Kategórie zariadení podľa článku 11

1. Chladiarenské spotrebiče a radiátory
2. Obrazovky a monitory
3. Svietidlá
4. Veľké spotrebiče s výnimkou 
chladiarenských spotrebičov a radiátorov, 
obrazoviek a monitorov a lámp
Veľké spotrebiče sú všetky spotrebiče, 
ktoré v zásade nie sú prenosné alebo ktoré 
majú na mieste použitia ostať v zásade 
počas celej doby používania .
5. Malé spotrebiče s výnimkou 
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chladiarenských spotrebičov a radiátorov, 
obrazoviek a monitorov a lámp 
Malé spotrebiče sú všetky spotrebiče, 
ktoré sú v zásade prenosné a ktoré 
v zásade nemajú na mieste použitia ostať 
počas celej doby používania.

Or. de

Odôvodnenie

Týchto päť kategórií zodpovedá dnes už bežnej zbernej praxi v členských štátoch a zníženie 
ich počtu znamená aj nižšiu administratívnu záťaž. Vytvorenie týchto skupín zohľadňuje 
environmentálne aspekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha – IB (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA IB
Neúplný zoznam príkladov zariadení, 
ktoré spadajú do kategórií prílohy IA 

(novej)
1. Chladiarenské spotrebiče a radiátory

– chladničky

– mrazničky

– prístroje na automatický výdaj 
chladených výrobkov

– klimatizačné zariadenia

-

– radiátory obsahujúce olej a iné 
zariadenia na výmenu tepla, ktoré 
obsahujú iné médiá na prenos tepla ako 
vodu (napríklad tepelné čerpadlá 
a odvlhčovače)
2. Obrazovky a monitory

– obrazovky
– televízne prijímače
– digitálne rámy na fotografie

– monitory
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– laptopy
– notebooky
3. Svietidlá

– lineárne žiarivky
– kompaktné žiarivky
– vysokotlakové výbojky vrátane 
sodíkových tlakových výbojok a výbojok s 
kovovými parami

– nízkotlakové sodíkové výbojky

– LED svietidlá
4. Veľké spotrebiče
– veľké spotrebiče určené na varenie 
alebo iné spracovanie potravín (napríklad 
sporáky, rúry na pečenie, kozuby, 
mikrovlnné rúry, pevne zabudované 
kávovary) 

– odsávače pary

– veľké spotrebiče na čistenie (napríklad 
práčky, sušičky, umývačky riadu)

– veľké spotrebiče na vykurovanie 
(napríklad veľké vykurovacie ventilátory, 
elektrické kozuby, zariadenia na 
vykurovanie z mramoru a prírodného 
kameňa a iné veľké spotrebiče na 
vykurovanie miestností, postelí a nábytku 
na sedenie)
– veľké spotrebiče na starostlivosť o telo 
(napríklad soláriá, sauny, masážne 
stoličky)
– veľké informačno-technologické 
a telekomunikačné zariadenia (napríklad 
centrálne počítače (mainframe), servery, 
pevne zabudované sieťové zariadenia 
a prístroje, tlačiarne, kopírovacie 
zariadenia, mincové telefónne automaty)
– veľké zariadenia na športové 
a rekreačné účely (napríklad športové
zariadenia s elektrickými alebo 
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elektronickými súčiastkami, hracie 
automaty)

– veľké svietidlá a iné zariadenia na 
šírenie alebo usmerňovanie svetla
– veľké elektrické a elektronické 
priemyselné náradie a stroje
– veľké spotrebiče na výrobu alebo prenos 
prúdu (napríklad generátory, 
transformátory, neprerušiteľné zdroje 
energie (UPS), invertory)

– veľké zdravotnícke zariadenia 

– veľké prístroje na monitorovanie a 
kontrolu

– veľké prístroje a zariadenia na meranie 
(napríklad váhy, neprenosné stroje)
– veľké prístroje na automatický výdaj 
výrobkov a na automatické poskytovanie 
jednoduchých služieb (napríklad predajné 
automaty, automaty na výdaj peňazí, 
automaty na vratné obaly, fotoautomaty)
5. Malé prístroje
– malé prístroje na varenie alebo iné 
spracovanie potravín (napríklad 
hriankovače, variče, nože, ponorné 
ohrievače, krájače)
– malé prístroje na čistenie (napríklad 
vysávače, žehličky atď.)
– ventilátory, osviežovače vzduchu
– malé vykurovacie telesá (napríklad 
elektricky vyhrievané deky)
– hodiny, hodinky a iné zariadenia 
na meranie času
– malé spotrebiče na starostlivosť o telo 
(napríklad na holenie, čistenie zubov, 
sušenie vlasov, masáž)
– malé IT a telekomunikačné zariadenia 
(napríklad osobné počítače, tlačiarne, 
vreckové kalkulačky, telefóny, mobilné 
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telefóny, smerovače, vysielačky, strážcovia 
detí (baby phones), videoprojektory)
– kamery
– spotrebná elektronika (napríklad 
rozhlasové prijímače, zosilňovače zvuku, 
autorádiá, prehrávače DVD)
– hudobné nástroje a zariadenia na 
zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku 
(napríklad zosilňovače, mixážne pulty, 
slúchadlá a reproduktory, mikrofóny)
– malé svietidlá a iné zariadenia na 
šírenie alebo usmerňovanie svetla
– hračky (napríklad železnice, modely 
lietadiel atď.)
– malé prístroje na športové účely 
(napríklad počítače na bicyklovanie, 
potápanie, beh, veslovanie atď.)
– malé rekreačné prístroje (napríklad 
videohry, rybárske a golfové vybavenie 
atď.)
– elektrické a elektronické náradie 
vrátane nástrojov na záhradkárske 
činnosti (napríklad zariadenia na vŕtanie, 
pílenie, čerpanie, kosačky trávy)
– malé spotrebiče na výrobu a prenos 
prúdu (napríklad generátory, nabíjačky, 
neprerušiteľné zdroje energie (UPS), 
konvertory)
– malé zdravotnícke prístroje vrátane 
prístrojov na veterinárne účely
– malé prístroje na monitorovanie 
a kontrolu (napríklad dymový hlásič, 
tepelné regulátory, termostaty, hlásiče 
pohybu, prístroje a výrobky na 
monitorovanie, diaľkové ovládače)
– malé prístroje na meranie (napríklad na 
váženie, vizuálne zobrazovanie informácií, 
meranie vzdialenosti, meranie teploty)
– malé prístroje na automatický výdaj 
výrobkov

Or. de
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Odôvodnenie

Tento neúplný zoznam príkladov má uľahčiť zaraďovanie do jednej z piatich kategórií 
z prílohy IA a prispieť k zrozumiteľnosti. Tým sa má uľahčiť harmonizované uplatňovanie 
smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Minimálne požiadavky na monitorovanie
prepravy OEEZ

Minimálne požiadavky na prepravu 
použitých elektrických a elektronických 
zariadení, u ktorých jestvuje podozrenie, 
že ide o OEEZ

Or. de

Odôvodnenie

Predmetom prílohy I sú minimálne požiadavky a povinnosť dokumentácie stanovené pre 
vlastníkov, ktorí prepravujú zariadenia. Z tohto dôvodu by sa na ne mal vzťahovať aj názov. V 
tomto prípade ide o spresnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 1 – pododsek 1a) (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Písmená a) a b) sa neuplatňujú, ak sú 
použité elektrické a elektronické 
zariadenia poslané v rámci záruky späť 
výrobcovi na opravu ako zberná zásielka 
pokazených výrobkov v záujme ich 
opätovného použitia.

Or. de

Odôvodnenie

V súlade s hierarchiou odpadu treba podporovať opätovné používanie zariadení. Preto je 
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prípustné zasielať poškodený tovar, ktorý je v záruke, na opravu. Podmienky zasielania 
nefunkčných prístrojov musia byť prísne, aby sa zabránilo zasielaniu zariadení 
predstavujúcich odpad pod zámienkou opravy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 2 – krok 2 – písmeno b) – prvá zarážka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– názov položky [názov zariadenia podľa 
prílohy II a kategóriu podľa prílohy 
I k smernici 20xx/xx/ES (smernica o 
ONL)],

– názov položky [názov zariadenia podľa 
prílohy II a kategóriu podľa prílohy IA],

Or. de

Odôvodnenie

Technická zmena vychádzajúca z otvoreného rozsahu pôsobnosti smernice v článku 2, na 
základe ktorej už odkaz na smernicu o ONL nie je potrebný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem dokumentu požadovaného 
v odseku 1 by mal každý náklad (napr. 
v prepravných kontajneroch, nákladných 
autách) použitých elektrických 
a elektronických zariadení sprevádzať:

Okrem dokumentov požadovaných 
v odseku 1 sa ku každému nákladu (napr. 
v prepravných kontajneroch, nákladných 
autách) použitých elektrických 
a elektronických zariadení prikladá:

Or. de

Odôvodnenie

Ku každému nákladu musia byť povinne priložené dokumenty podľa odseku 1 a dokumenty 
podľa odseku 3, aby bolo možné overiť, či ide o zariadenia na opätovné použitie alebo 
o odpad elektrických a elektronických zariadení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade neposkytnutia príslušných 
dokumentov požadovaných v odsekoch 
1 a 3 a nezabezpečenia primeraného 
balenia orgány členských štátov 
predpokladajú, že položka je nebezpečným 
OEEZ a že náklad predstavuje nezákonnú 
zásielku. Za takýchto okolností budú 
informované príslušné orgány 
a s nákladom sa bude zaobchádzať podľa 
článkov 24 a 25 nariadenia o preprave 
odpadu. Vo väčšine prípadov budú musieť 
subjekty zodpovedné za prepravu prevziať 
odpad naspäť do krajiny odoslania na 
svoje vlastné náklady a môžu byť 
postihnuté trestnou sankciou. V tých 
členských štátoch, v ktorých sú za 
preukázanie toho, že položky sú OEEZ, 
a nie elektrickými a elektronickými 
zariadeniami, zodpovedné verejné orgány, 
vzniknú v prípade neposkytnutia 
dokumentov a nezabezpečenia balenia 
pravdepodobne značné oneskorenia 
prepravy odpadu z dôvodu vyšetrovaní 
potrebných na určenie statusu 
zasielaných položiek.

4. V prípade neposkytnutia príslušných 
dokumentov požadovaných v odsekoch 
1 a 3 a nezabezpečenia primeraného 
balenia, ktoré musí majiteľ 
prepravovaného zariadenia preukázať,
orgány členských štátov predpokladajú, že 
položka je nebezpečným OEEZ a že náklad 
predstavuje nezákonnú zásielku. Za 
takýchto okolností budú informované 
príslušné orgány a s nákladom sa bude 
zaobchádzať podľa článkov 24 a 25 
nariadenia o preprave odpadu.

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom je spresnenie skutočnosti, že dôkazné bremeno spočíva na vlastníkovi. Body 3 a 4 
neobsahujú žiadnu právnu úpravu. Právna úprava je obsiahnutá v článkoch 24 a 25 
nariadenia o preprave odpadu, na ktoré sa odkazuje. Okrem toho je v prílohe I stanovené, že 
dôkazné bremeno spočíva na vlastníkovi predmetu, čo sa nesmie spochybniť vetou 4.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) je najrýchlejšie rastúcim tokom 
odpadu v EÚ. Táto skutočnosť prináša mnohé výzvy. Neodborné spracovanie alebo likvidácia 
má nepriaznivé dôsledky na životné prostredie a zdravie a závažným problémom je aj strata 
surovín. Efektívne a inovatívne zaobchádzanie s energiou, materiálmi a zdrojmi je v 
globalizovanom hospodárstve kľúčovou úlohou. Zvýšenie objemu zberu a odborného 
spracovania v súlade s cieľmi smernice je preto veľkou výzvou.

Podľa posúdenia vplyvu Komisie1 sa v súčasnosti vyzbiera už 85 % elektronického odpadu. 
Pri porovnaní zozbieraného množstva s celkovým počtom zariadení, ktoré sú uvádzané na trh, 
vychádza, že sa vyzbiera 65 % predaných zariadení. Tieto údaje o množstvách sa však 
neoznamujú na úradné miesta a väčšinou sa ani náležite nespracúvajú: iba 33 % OEEZ sa 
oficiálne oznamuje, zbiera a spracúva v súlade s požiadavkami smernice. Najväčšou výzvou 
pri tomto prepracovaní je preto zvýšiť uvedené množstvo. 
Podľa môjho názoru je nutné zakročiť v niekoľkých oblastiach, aby sa zabránilo nesprávnej 
likvidácii OEEZ..

Nezákonná preprava

Pokiaľ ide o zabránenie nezákonnej preprave, hlavným východiskovým bodom sú členské 
štáty. Je v ich zodpovednosti, aby zabezpečili transpozíciu, vykonávanie a kontrolu smernice. 
Odpad sa stále vo veľkom rozsahu nezákonne prepravuje von z EÚ. Príliš často je 
elektronický odpad podvodne deklarovaný ako použité, ale funkčné zariadenia, a ako taký je 
vyvezený z EÚ. Preto by sa pomocou tejto smernice malo zabezpečiť jednoduchšie 
rozlišovanie medzi odpadom a použitými zariadeniami. Colné orgány tak získajú praktický 
nástroj na vykonávanie účinných kontrol. Preto je dôležité upozorniť, že dokazovanie, že 
nejde o odpad, je vecou vývozcov. Členské štáty však musia častejšie vykonávať kontroly 
v prístavoch a na colniciach. Keďže súčasná miera nezákonnej prepravy je veľká, musia si 
členské štáty jasne uvedomiť svoju zodpovednosť za vykonávanie smernice.

Podiel zberu

Ďalším dôležitým nástrojom na podporu riadneho spracovania odpadu podľa smernice a na 
zníženie nezákonného vývozu je podiel zberu. Zvýšenie podielu separovane zberaného 
odpadu umožňuje zachovať tok odpadu v EÚ a dodávať odpad na spracovanie alebo prípravu 
na recykláciu. Z tohto dôvodu má veľký význam stanovenie ambiciózneho zberného cieľa. 

Doterajší cieľ, t. j. 4 kg ročne na obyvateľa, niektoré členské štáty spĺňajú, pričom niektoré 
krajiny dosiahli aj omnoho vyššiu kvótu. Ďalšie krajiny však uvedený cieľ v rokoch 2005 
a 2006 nesplnili ani zďaleka. Dosiahnuť vysoký podiel zberu bez ohľadu na použité 
prostriedky je jednoznačne povinnosťou členských štátov. Úlohou Komisie je dozerať nad 
dodržiavaním zberných cieľov. Doterajší cieľ, t. j. 4 kg ročne na obyvateľa, nezodpovedá 
odlišnej situácii v jednotlivých členských štátoch – jeden členský štát napríklad dosiahol už v 
roku 2006 viac ako trojnásobok. V iných členských štátoch, ktoré uvádzajú na trh len veľmi 
malé množstvá elektrických a elektronických zariadení a ktorých trhy nie sú nasýtené, nie je 
možné dosiahnuť ani starý cieľ zberu. Je preto primeranejšie stanoviť taký cieľ zberu, ktorý 
                                               
1 Posúdenie vplyvu KOM(2008)810
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bude predstavovať percentuálny podiel z množstva uvedeného na trh v určitom čase. 
Zohľadnia sa tak špecifiká jednotlivých štátov.

Okrem toho je nutný predbežný cieľ, pretože percentuálny cieľ by platil až od roku 2016. 
Predbežný cieľ umožňuje aj postupný nábeh na ambiciózny zberný cieľ, ktorý bude platiť od 
roku 2016. Podľa môjho názoru je ambiciózny cieľ veľmi dôležitý, pretože má pomôcť 
motivovať členské štáty k obmedzeniu veľkých množstiev, ktoré sa v súčasnosti pohybujú 
mimo systému OEEZ. Členské štáty majú v tejto veci niekoľko možností: obmedziť okruh 
osôb, ktoré smú zberať OEEZ, zvýšiť počet zberných miest, uloženie povinnosti výrobcom 
vytvárať motivačné systémy, ktoré podnietia spotrebiteľov vracať staré zariadenia. Jednotlivé 
národné trhy s odpadom sú veľmi rôznorodé, a preto by táto smernica nemala zasahovať do 
národných štruktúr. Východiskovým bodom je jasné ustanovenie v smernici, podľa ktorého 
musia všetci aktéri, ktorí zbierajú OEEZ, bezplatne informovať o množstvách členský štát. 
Tým sa má umožniť lepšie sledovanie tokov odpadu. Cieľom predĺženia referenčného 
obdobia na tri roky je kompenzovať výkyvy trhu a lepšie zohľadniť tie trhy, ktoré nie sú 
nasýtené. Okrem toho je z hľadiska životného prostredia dôležité dosiahnuť vysoký podiel 
zberu separovaných chladničiek a mrazničiek, ako aj žiariviek obsahujúcich ortuť, a pokiaľ to 
bude potrebné, Komisia by mala stanoviť osobitné kvóty. Tým sa má v budúcnosti 
nasmerovať pozornosť na výrobky s výrazným vplyvom na životné prostredie, napríklad 
žiarivky a zariadenia obsahujúce freóny, ktoré sa doteraz v rámci celkovej kvóty neuvádzali 
samostatne.

Dôležité je aj zodpovedné správanie priemyselných odvetví, a to nielen v záujme životného 
prostredia, ale aj v ich vlastnom záujme. Zberom OEEZ môžu získať späť dôležité 
sekundárne suroviny. V súčasnosti sa zariadenia často nedostávajú späť výrobcom, čo by mal 
byť pre nich podnet k tomu, aby pracovali na spôsoboch, ktoré spotrebiteľov prijmú 
k vráteniu odpadových zariadení. Zodpovednosť výrobcov potrebuje inováciu 
a z dlhodobého hľadiska tak prispeje k zlepšeniu konkurencieschopnosti.

Zodpovednosť za dosiahnutie zberných cieľov

Zodpovednosť členských štátov namiesto výrobcov za dosiahnutie zberných cieľov nevedie 
k oslabeniu zodpovednosti výrobcov, práve naopak. Ak sa právna zodpovednosť za 
dosiahnutie zberného cieľa uloží len na výrobcov, nie je možné počítať s podstatne vyššou 
dosiahnutou kvótou. Výrobcovia sú samozrejme z dôvodu výrobcovskej zodpovednosti vo 
veľkej miere zodpovední za zber starých zariadení. Túto úlohu však nedokážu plniť sami. Je 
zrejmé, že do systémov financovaných výrobcami sa nevráti celý objem vyzbieraných 
zariadení. Výrobcovia nie sú v čase vlastníctva odpadu už vlastníkmi výrobkov. Okrem 
motivačných systémov podporujúcich odovzdávanie výrobkov nemajú možnosť zaviazať 
iných aktérov (napríklad šrotoviská) k zberu týchto výrobkov. Ak by sa na výrobcov uvalila 
právna zodpovednosť za zberný cieľ, musela by sa im následne odovzdať aj zodpovednosť za 
zber. EÚ však nemá žiadnu príslušnú právomoc zasahovať do jednotlivých vnútroštátnych 
odpadových režimov. Existujúce úspešné infraštruktúry by mali mať naďalej možnosť 
uskutočňovať zber. Okrem toho nie je jasné, ako sa má právne presadiť kolektívny národný 
cieľ voči jednotlivým výrobcom. Členské štáty musia predovšetkým dosiahnuť ambiciózny 
zberný cieľ, a to bez ohľadu na prostriedky. Niektoré krajiny, ktoré už dosiahli kvóty, sú 
dôkazom, že to je možné.
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Zodpovednosť spotrebiteľov

K zodpovednosti za riadne zneškodňovanie OEEZ podstatnou mierou prispievajú aj 
spotrebitelia. Príliš veľa zariadení leží buď zabudnutých a nepoužívaných v skriniach alebo 
skončí v komunálnom odpade. Motivačné systémy výrobcov by tu mohli určite prispieť 
k tomu, aby spotrebitelia odovzdávali staré spotrebiče na riadne spracovanie. Spotrebitelia 
majú však aj vlastnú zodpovednosť za odovzdávanie spotrebičov do zberných zariadení alebo 
predajcom, a táto zodpovednosť sa im nemôže a nemá zobrať. V tejto súvislosti je potrebné 
zamietnuť aj financovanie zberu „spred dverí“ spotrebiteľa. Tým by sa zasahovalo do činnosti 
osvedčených zberných štruktúr, napríklad mestských správ, pričom by sa nedosiahlo 
zlepšenie z hľadiska ekológie, t. j. že by sa mimo oficiálneho systému zberu dostalo menej 
odpadu. 

Registrácia

Prvé roky po nadobudnutí účinnosti smernice ukázali, že rozdiely v transpozícii smernice 
v jednotlivých členských štátoch mali za následok v niektorých prípadoch vysoké 
byrokratické zaťaženie a tým aj zvýšenie nákladov. Táto skutočnosť významne narúša voľný 
vnútorný trh. Podľa posúdenia vplyvu Komisie1 sú v tomto prípade možné úspory nákladov 
vo výške 66 miliónov EUR ročne. Problém sa týka najmä rôznych podmienok registrácie 
v jednotlivých členských štátoch. Aj povinnosti týkajúce sa informovania sú v jednotlivých 
štátoch veľmi odlišné. Treba preto privítať, že v návrhu Komisie sa prostredníctvom 
interoperability uľahčí výmena údajov medzi členskými štátmi. V tejto veci sa má pokročiť 
ešte ďalej, a to registráciou online. Interoperabilita registrov tiež zabraňuje viacnásobnému 
vyberaniu poplatkov a tým aj viacnásobnému zaťaženiu výrobcov. Harmonizácia foriem 
registrácie a oznamovania bude významným prínosom pri odstraňovaní administratívnych 
nákladov a zjednotení uplatňovania smernice. V tejto súvislosti je dôležitá harmonizácia 
metodiky údajov členských štátov, pretože v súčasnosti nie sú vnútroštátne údaje dostatočne 
porovnateľné. Napríklad hmotnosť odpadu sa v jednotlivých členských štátoch vypočítava 
rôzne. Je potrebné odstrániť narušenie vnútorného trhu, spôsobené požiadavkou mnohých 
členských štátov, ktoré ako podmienku uvádzania zariadení na trh vyžadujú pobočku výrobcu 
v príslušnom štáte. Na prevzatie zodpovedností výrobcu stačí vymenovanie oprávneného 
zástupcu. Orgány členských štátov si tak naďalej zachovajú oprávnenie požadovať, aby 
výrobcovia splnili povinnosti vyplývajúce zo smernice, pričom sa odľahčia najmä MSP.

Kategórie odpadu

Ďalším zjednodušením je zníženie počtu súčasných desiatich kategórií EEZ len na päť. To už 
zodpovedá súčasnej praxi a zabraňuje zbytočnému administratívnemu zaťaženiu. Kategórie sú 
stanovené podľa ekologických kritérií, pretože jednotlivé skupiny majú rovnaké 
charakteristiky zloženia a berie sa do úvahy ich ekologický význam. Pre pôsobnosť už 
kategórie nie sú relevantné. Majú význam pre kvótu zhodnocovania, recyklácie a prípravy na 
recykláciu. 

Rozsah pôsobnosti

Skúsenosti so smernicou ukazujú, že jednotlivé členské štáty ju interpretovali a uplatňovali 
                                               
1 Posúdenie vplyvu KOM(2008)810
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odlišne. Preto by už nemalo byť pri rozhodovaní o tom, či zariadenie spĺňa požiadavky 
smernice, najdôležitejším zoskupovanie do jednotlivých kategórií, ale do pôsobnosti by mal 
v zásade patriť všetok OEEZ. To zodpovedá jednému z hlavných cieľov prepracovania 
smernice, ktorým je vytvorenie právnej istoty. Výnimky z pôsobnosti musí v smernici 
stanoviť sám zákonodarca. Úplný zoznam výrobkov nemôže byť uspokojivý, pretože 
v prípade elektrických a elektronických zariadení ide o rýchlo sa meniaci trh. Smernica by sa 
musela neustále upravovať a pritom by nebola nikdy aktuálna.

Zariadenia s dvojakým použitím

Ďalšie spresnenie sa týka zariadení s dvojakým použitím. Zariadenia, ktoré sa môžu používať 
tak v domácnostiach, ako aj profesionálne v súčasnosti spôsobujú problémy pri ich 
klasifikácii ako „Business-to-Consumer“ alebo „Business-to-Business“. Pri mnohých 
zariadeniach sa nedá dopredu vedieť, či skončia v rukách súkromnej osoby alebo podnikateľa. 
Zber použitých zariadení zo súkromných domácností je obvykle nákladnejší. Existuje tu 
nebezpečenstvo, že tieto zariadenia budú deklarované ako zariadenia na profesionálne 
použitie, čím vznikne riziko financovania zariadení pre domácnosti. Preto sú potrebné 
jednoduché a jasné pravidlá zo strany zákonodarcu.

Normy pre zber, spracovanie a recykláciu

V súčasnosti existujú veľké rozdiely v kvalite zberu, spracovania a recyklácie OEEZ. 
V záujme ochrany životného prostredia je naliehavo potrebné zakročiť. Neodborný zber, 
spracovanie a recyklácia majú vážne následky na životné prostredie. Rozdiely v kvalite ďalej 
sťažujú hospodársku súťaž. Vypracovanie noriem v oblasti zberu, spracovania a recyklácie 
môže situáciu zlepšiť. Ďalej sa ukázalo, že niektoré členské štáty ešte nemajú dostatok 
vhodných recyklačných zariadení a že voľnej hospodárskej súťaži bránia kolektívne zberné 
systémy. 

Uvedené náklady

Výrobca by mal začleniť náklady vzniknuté zberom a spracovaním do ceny výrobku. Tým by 
mal mať podnet na znižovanie takýchto nákladov. Rovnaké paušálne poplatky pre rôzne 
výrobky jednej kategórie, ktoré sa často vyberali v krajinách uvádzajúcich náklady 
samostatne, neposkytujú spotrebiteľom informácie o skutočných nákladoch na recykláciu 
a spracovanie. Paušálne náklady neodrážajú skutočné náklady v čase skončenia spotreby ani 
záťaž, ktorú výrobok predstavuje pre životné prostredie. Zariadenia, ktoré majú po skončení 
životnosti pozitívnu hodnotu, sa navyše v uvedených nákladoch nezohľadňujú. Nástroj sa 
preto ukázal ako neefektívny v informovaní spotrebiteľov o recyklovateľnosti výrobku. 

Cieľ navrhovaných zmien je dosiahnutie vyššieho podielu separovaného zberu, zníženie strát 
odpadových zariadení v rámci systému OEEZ a zabránenie nezákonného vývozu, ako aj 
náležité zaobchádzanie s elektrickým a elektronickým odpadom na vysokej úrovni. Okrem 
toho sa majú odstrániť súčasné vnútroštátne byrokratické požiadavky, a tým aj prekážky 
vnútorného trhu.


