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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne […], kterou se mění 
směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů 
obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0136),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 192 odst. 1 a čl. 114 odst.1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C7-0087/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
24. května 20121,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne […]2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 140.
2
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu 
a Rady ze dne […], kterou se mění 
směrnice 2006/66/ES o bateriích 
a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech, pokud jde o uvádění na 
trh přenosných baterií a akumulátorů 
obsahujících kadmium, které jsou určené 
do bezšňůrových elektrických nástrojů

Návrh směrnice Evropského parlamentu 
a Rady ze dne […], kterou se mění 
směrnice 2006/66/ES o bateriích 
a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech, pokud jde o uvádění na 
trh přenosných baterií a akumulátorů 
obsahujících kadmium, které jsou určené 
do bezšňůrových elektrických nástrojů, a 
knoflíkových článků s nízkým obsahem 
rtuti

Or. en

Odůvodnění
Ačkoli tato změna překračuje rámec návrhu Komise, je přezkum směrnice 2006/66/ES 
příležitostí ke zrušení výjimky, která je již evidentně zastaralá: možnost, aby knoflíkové články 
stále obsahovaly rtuť. Ve zprávě, kterou zadala Evropská komise (organizaci BIOIS, 2012)1, 
se uvádí, že z ekologického a ekonomického hlediska je nejlepší politickou variantou zákaz 
uvádění knoflíkových článků obsahujících rtuť na trh v EU, aby se omezily negativní dopady 
rtuti používané v těchto výrobcích na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Současná výjimka pro uvedené použití 
by měla platit do 31. prosince 2016, aby 
výrobci, odvětví recyklace a spotřebitelé 
v celém hodnotovém řetězci měli možnost 
dostatečně a jednotně přizpůsobit příslušné 
náhradní technologie ve všech regionech 
Unie.

                                               
1 Study on the potential for reducing Mercury pollution from dental amalgam and batteries 
(Studie možností, jak omezit znečištění rtutí pocházející ze zubního amalgámu a baterií), EK, 
GŘ ENVI, 5. května 2012, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf



PR\915871CS.doc 7/20 PE497.921v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Stávající výjimka pro nikl-kadmiové baterie zůstane v platnosti do 31. prosince 2016.
Prodloužení lhůty umožní všem hospodářským subjektům v celém hodnotovém řetězci 
dostatečně a jednotněji přizpůsobit příslušné náhradní technologie ve všech regionech EU 
i v rámci přirozeného hospodářského cyklu bezšňůrových elektrických nástrojů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Směrnice 2006/66/ES stanoví zákaz 
uvádění všech baterií a akumulátorů, 
které obsahují více než 0,0005 % 
hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda 
jsou či nejsou zabudované do zařízení, na 
trh. Na knoflíkové články s obsahem rtuti 
nepřesahujícím 2 % hmotnostní se však 
tento zákaz nevztahuje. Je důležité omezit 
riziko uvolňování rtuti do životního 
prostředí, neboť u knoflíkových článků 
často nedochází k oddělenému sběru. Trh 
EU s knoflíkovými články již 
zaznamenává přechod ke knoflíkovým 
článkům bez obsahu rtuti. Produkty bez 
obsahu rtuti jsou v současnosti komerčně 
dostupné pro všechna použití a mají téměř 
tytéž parametry výkonnosti jako produkty 
s obsahem rtuti, což potvrdila i většina 
průmyslových subjektů. Je proto vhodné 
zakázat uvádění knoflíkových článků s 
obsahem rtuti přesahujícím 0,0005 % 
hmotnostních, na trh. Očekává se, že 
v důsledku tohoto zákazu by země, jež na 
trh Unie vyvážejí velké množství 
knoflíkových článků, byly motivovány 
k rychlejšímu přechodu na výrobu 
knoflíkových článků bez obsahu rtuti, což 
může v celosvětovém měřítku ovlivnit 
používání rtuti v tomto průmyslovém 
odvětví.
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Or. en

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění související s pozměňovacím návrhem k článku 4 směrnice 2006/66/ES.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pro doplnění nebo změnu směrnice 
2006/66/ES by Komise měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o přílohu III týkající se požadavků na 
zpracování a recyklaci, kritérií pro 
hodnocení rovnocenných podmínek 
ohledně zpracování a recyklace mimo 
Evropskou unii, registrace výrobce, 
označování kapacity přenosných a 
automobilových baterií a akumulátorů a 
výjimek z požadavků na označování. Je 
obzvlášť důležité, aby Komise v průběhu 
přípravné práce provedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

(6) Pro doplnění nebo změnu směrnice 
2006/66/ES by Komise měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), pokud 
jde o společnou metodiku výpočtu ročních 
prodejů přenosných baterií a 
akumulátorů konečným uživatelům, 
přílohu III týkající se požadavků na 
zpracování a recyklaci, kritérií pro 
hodnocení rovnocenných podmínek 
ohledně zpracování a recyklace mimo 
Evropskou unii, registrace výrobce, 
označování kapacity přenosných a 
automobilových baterií a akumulátorů a 
výjimek z požadavků na označování. Je 
obzvlášť důležité, aby Komise v průběhu 
přípravné práce provedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit všem účastníkům rovné podmínky.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Požadavky na registraci výrobce a 
formát by měly být v souladu s požadavky 
na registraci a formátem stanovenými 
podle čl. 16. odst. 3 a přílohy X části A 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o 
odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ)1.
____________
1 Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že baterie a akumulátory jsou zahrnovány mezi EEZ, je přirozené, aby 
postup registrace výrobce byl tentýž jako u EEZ. Výrobcům to přinese úsporu času, který 
mohou věnovat organizaci výroby.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) K zajištění jednotných podmínek 
provádění směrnice 2006/66/ES by Komisi 
měla být udělena prováděcí pravomoc, 
pokud jde o přechodná ustanovení týkající 
se minimálních úrovní sběru, společné 
metodiky pro výpočet ročních prodejů 
přenosných baterií a akumulátorů 
konečným uživatelům a dotazník nebo 
osnovu pro vnitrostátní prováděcí zprávy.
Tyto pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 28. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 

(7) K zajištění jednotných podmínek 
provádění směrnice 2006/66/ES by Komisi 
měla být udělena prováděcí pravomoc, 
pokud jde o přechodná ustanovení týkající 
se minimálních úrovní sběru a dotazník 
nebo osnovu pro vnitrostátní prováděcí 
zprávy. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16.02.11, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, 
jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí.
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členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 6.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Zákaz stanovený v odst. 1 písm. a) se 
nevztahuje na knoflíkové články s 
obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % 
hmotnostní, a to do 31. prosince 2016.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) bezšňůrové elektrické nástroje, a to do 
31. prosince 2016.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 4.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 4 se zrušuje odstavec 4.

Or. en

Odůvodnění

Jakmile vstoupí v platnost zákaz kadmia, nemělo by být v budoucnu nutné provádět přezkum 
výjimky pro bezšňůrové elektrické nástroje.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Přenosné baterie a akumulátory 
s obsahem kadmia určené pro použití 
v bezšňůrových elektrických nástrojích, 
jež nesplňují požadavky stanovené v čl. 4 
odst. 1, nebudou po 31. prosinci 2016 
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uváděny na trh, a budou-li po tomto datu 
stále na trhu, budou z něj staženy.“

Or. en

Odůvodnění

Bude-li stanoveno pevné datum pro zrušení výjimky a stažení všech výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené ve směrnici, vyšleme tím výrazný a jednoznačný signál jak výrobcům, 
tak i spotřebitelům, a zajistíme, že cílů v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví 
uvedených ve směrnici bude dosaženo tím, že na trh nebude uváděno další kadmium.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Knoflíkové články, jež nesplňují 
požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1, 
nebudou po 31. prosinci 2016 uváděny na 
trh, a budou-li po tomto datu stále na 
trhu, budou z něj staženy.“

Or. en

Odůvodnění

Bude-li stanoveno pevné datum pro zrušení výjimky a stažení všech výrobků, které nesplňují 
požadavky stanovené ve směrnici, vyšleme tím výrazný a jednoznačný signál jak výrobcům, 
tak i spotřebitelům a zajistíme, že cílů v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví 
uvedených ve směrnici bude dosaženo tím, že na trh nebudou uváděny další knoflíkové články 
s obsahem rtuti.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může do 26. září 2007 zavést
společnou metodiku výpočtu ročních 
prodejů přenosných baterií a akumulátorů 
konečným uživatelům. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 24 odst. 2.“

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23a, jimiž zavede nebo změní
společnou metodiku výpočtu ročních 
prodejů přenosných baterií a akumulátorů 
konečným uživatelům.“

Or. en

Odůvodnění

Komise ve svém rozhodnutí 2008/763/ES zavedla společnou metodiku výpočtu ročních 
prodejů přenosných baterií a akumulátorů konečným uživatelům. Změny společné metodiky, 
pokud jde o obecnou působnost ve smyslu článku 290 SFEU, by měly být prováděny 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V článku 12 se zrušuje odstavec 7. 4. V článku 12 se odstavec 7 nahrazuje 
tímto:
„Před změnou nebo doplněním přílohy 
III bude Komise konzultovat zúčastněné 
subjekty, zejména výrobce, sběrače, 
recyklátory, zpracovatele, organizace 
zabývající se ochranou životního 
prostředí, spotřebitelské organizace a 
sdružení zaměstnanců. [...]“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zachování požadavku na konzultace podle stávající směrnice. Budou-li zohledňována 
stanoviska „subjektů z praktického života“, zajistí se tím, aby se v praxi využívaly nejlepší 
dostupné technologie.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 23 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 12 
odst. 6, čl. 15 odst. 3, článku 17 a čl. 21 
odst. 2 a 7 je Komisi svěřeno na dobu 
neurčitou od data vstupu této směrnice 
v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 
odst. 4, čl. 12 odst. 6, čl. 15 odst. 3, článku 
17 a čl. 21 odst. 2 a 7 je Komisi svěřeno na 
dobu pěti let od data vstupu této směrnice v 
platnost.

Komise předloží zprávu o výkonu 
přenesení pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Or. en

Odůvodnění

Další zákonodárné orgány EU musí být informovány o přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v Unii a o jejich výsledcích.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 23 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 12 odst. 
6, čl. 15 odst. 3, článku 17, čl. 21 odst. 2 a 
7 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomocí v něm 
blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 
4, čl. 12 odst. 6, čl. 15 odst. 3, článku 17, 
čl. 21 odst. 2 a 7 kdykoliv zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených.
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
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věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti žádného z již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti žádného z již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 23 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle
čl. 12 odst. 6, čl. 15 odst. 3, článku 17 a čl. 
21 odst. 2 a 7 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 10 odst. 4, čl. 12 odst. 6, čl. 15 odst. 3, 
článku 17 a čl. 21 odst. 2 a 7 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES1 zakazuje uvádět přenosné baterie 
a akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia, včetně baterií 
a akumulátorů zabudovaných do zařízení, na trh. Stanoví však výjimku pro nouzové 
a poplašné systémy, včetně nouzového osvětlení, zdravotnické přístroje nebo bezšňůrové 
elektrické nástroje.

Podle článku 4 směrnice 2006/66/ES je Komise povinna přezkoumat výjimku pro bezšňůrové 
elektrické nástroje. Cílem současného návrhu je změnit směrnici tak, že se platnost výjimky 
pro používání kadmia v přenosných bateriích a akumulátorech určených pro použití 
v bezšňůrových elektrických nástrojích omezí do 31. prosince 2015. S ohledem na dopady 
kadmia na životní prostředí je návrh Komise vítán.

Evropská komise zvolila konečný termín v návaznosti na posouzení dopadů, jež kombinuje 
socioekonomický a ekologický rozměr ukončení používání nikl-kadmiových baterií 
v bezšňůrových elektrických nástrojích ve srovnání s celkovým dopadem zrušení výjimky pro 
kadmium v průběhu času. Je třeba uvést, že posouzení dopadů, které provedla Komise, 
nepředkládá ve svých závěrech o dopadech tří typů baterií (nikl-kadmiových, nikl-metal-
hydridových a lithium-iontových) na životní prostředí výsledky srovnávacího posouzení 
životního cyklu nabíječek pro různé typy baterií, neboť se zabývá pouze dopady samotných 
napájecích sad na životní prostředí. Z dopadů tří typů baterií (a příslušných nabíječek) na 
životní prostředí, jak jsou pro informaci uvedeny v příloze 13 druhé části posouzení vlivů na 
životní prostředí, vyplývá, že by mohlo být zapotřebí dalšího výzkumu a vývoje, aby se ve 
srovnání s již vyspělými technologiemi používanými u nikl-kadmiových a nikl-metal-
hydridových baterií zlepšila energetická a ekologická stopa a stopa materiálů vysoce 
specializovaných nabíječek lithium-iontových baterií.

Zpravodaj navrhuje prodloužit platnost výjimky pro nikl-kadmiové baterie o jeden rok, a to 
do 31. prosince 2016. Prodloužení lhůty umožní všem hospodářským subjektům v celém 
hodnotovém řetězci dostatečně a jednotně přizpůsobit příslušné náhradní technologie ve všech 
regionech EU i v rámci přirozeného hospodářského cyklu bezšňůrových elektrických nástrojů.

1. Údaje o bateriích a jejich podílu na trhu:

V bezšňůrových elektrických nástrojích se používají tři typy nabíjecích baterií: nikl-kadmiové 
(NiCd), nikl-metal-hydridové (NiMH), a lithium-iontové (Li-Ion).

Celkový podíl nikl-metal-hydridových baterií na trhu EU s bezšňůrovými elektrickými 
nástroji je ve srovnání s nikl-kadmiovými a lithium-iontovými bateriemi relativně malý 
a používají se především v severoevropských zemích. Z tohoto důvodu se zpráva zabývá 
                                               
1 Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2008/103/ES (Úř. 
věst. L 327, 5.12.2008, s. 7–8).
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především srovnáním nikl-kadmiových a lithium-iontových baterií, aby bylo možné určit 
termín, k němuž by bylo vhodné výjimku zrušit.

Podle sdružení EPTA tvořil v roce 2011 podíl bezšňůrových elektrických nástrojů 40 % všech 
elektrických nástrojů. Z těchto 40 % nástrojů jich 70 % používá lithium-iontové baterie a 
27 % nikl-kadmiové (a pouze 3 % nikl-metal-hydridové baterie). Podíl lithium-iontových 
baterií stále narůstá na úkor nikl-kadmiových, které z trhu přirozeným způsobem ustupují.

Současné hodnoty tržních podílů těchto typů baterií jsou však v případě východoevropských 
členských států opačné, a proto v případě, že nebudou přijata žádná opatření, v tomto regionu 
potrvá déle, než trh s kadmiem zcela ustoupí. Průmysloví výrobci stále prodávají 4 miliony 
bezšňůrových elektrických nástrojů s nikl-kadmiovými bateriemi ročně, především pak ve 
východní Evropě, přičemž na trh je každoročně uváděno celkem 16 milionů bezšňůrových 
elektrických nástrojů. Lithium-iontové baterie jsou navíc stále nákladnější než nikl-kadmiové 
baterie, což vysvětluje, proč se ve východních zemích EU, kde je kupní síla obyvatel nižší než 
kupní síla v západoevropských zemích, prosazují pomaleji. Prodloužení lhůty o jeden rok 
bude pro spotřebitele přínosné, neboť budou moci své priority postupně a jednotněji 
přizpůsobit příslušným náhradním technologiím dostupným na trhu ve všech regionech EU.

2. Srovnání kadmia a lithia:

Ve všech nařízeních o nebezpečných látkách a chemických látkách (REACH, o nebezpečných 
látkách, o vozidlech s ukončenou životností) je kadmium kvůli svým negativním dopadům na 
životní prostředí a lidské zdraví uváděno v zvláštním seznamu látek. Kdykoli se tato látka 
v životním prostředí či lidském těle akumuluje, je toxická, neboť v něm zůstává po neurčitou 
dobu a mohla by způsobit často nezvratné poškození.

Není-li s odpadními přenosnými bateriemi řádně nakládáno, může docházet k úniku kadmia 
do životního prostředí.Je však důležité uvést, že podíl nikl-kadmiových baterií na emisích 
kadmia do ovzduší a vody je velmi malý. Na rozdíl od emisí ze spalování ropy a uhlí 
uvolňovaných do ovzduší (43,5 %) nebo podílu výroby železa a oceli na emisích unikajících 
do vody (40 %) a rovněž hnojiv a splaškového kalu, se spalovny a skládky pevného 
komunálního odpadu na celkových emisích kadmia do ovzduší podílejí pouze 2,6 % a na 
celkových emisích kadmia uvolňovaných do vody 2,3 %1. Relativní podíl emisí kadmia 
pocházejícího z nikl-kadmiových baterií, jež se z pevného komunálního odpadu uvolňují do 
vody a ovzduší, tak v konečném součtu činí pouhé 1 %. 

Nařízení o hnojivech i směrnice o kalech z čistíren odpadních vod jsou zastaralé a v brzké 
době by se měl provést jejich přezkum. Kadmium se však kromě baterií do bezšňůrových 
elektrických nástrojů vyskytuje v celé řadě dalších podob a látkách, jimž jsou lidé 
v současnosti vystaveni (např. barviva, galvanické pokovení, polovodiče a fotovoltaické 
články, hnojiva a léčivé přípravky).
V neposlední řadě by se měla vzít v úvahu i skutečnost, že kadmium, jež se vyskytuje 
v bezšňůrových elektrických nástrojích, lze 100% recyklovat, budou-li zavedeny řádné 
systémy sběru a recyklace, a že průmyslové subjekty dosáhly významného pokroku 
v postupném vyřazení kadmia z baterií. Významně se tím snižuje riziko pro životní prostředí 

                                               
1 (Závěrečná zpráva o podílu vyřazených baterií na tocích materiálů z pevného komunálního odpadu, EURAS), říjen 2005.
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a lidské zdraví. S ohledem na to, že je možné 100% recyklovat sebrané nikl-kadmiové baterie, 
se zpravodaj domnívá, že riziko pro životní prostředí a zdraví je zanedbatelné a lze jej řídit.

Lithiové baterie mají ve srovnání s nikl-kadmiovými bateriemi z technologického hlediska 
celou řadu výhod, což vysvětluje jejich rychlý vstup na trh a nárůst tržního podílu. Lithium-
iontové baterie jsou lehčí a energeticky účinnější; vyznačují se vysokým výkonem a nízkým 
samovybíjením, když nejsou používány, současně u nich nedochází k paměťovému efektu.
V případě přehřátí či nabíjení z nadměrně vysokého napětí však může dojít k jejich explozi a, 
klesne-li jejich napětí pod určitou hranici, mohou být nenávratně poškozeny. Oproti nikl-
kadmiovým bateriím vyžadují navíc technicky náročnější nabíječky a jejich životnost je 
přibližně dvakrát kratší (4 roky oproti 8 letům). V současnosti jsou lithium-iontové baterie 
nákladnější než baterie nikl-kadmiové, při nízkých teplotách je jejich funkčnost horší 
a v současné době neexistují dostatečné ekonomické pobídky k rozvoji struktur 
velkokapacitní recyklace. Suroviny jsou relativně levné a dostupné a objemy odpadních 
lithium-iontových baterií nejsou dostatečně velké, aby byly důvodem pro zavádění procesů 
velkokapacitní recyklace. Očekávaný nárůst podílu lithium-iontových baterií na trhu by mohl 
s ohledem na budoucí zákaz používání kadmia v bateriích vést ke změně poměru těchto dvou 
typů baterií a k vyšší ziskovosti procesu recyklace lithium-iontových baterií. Jejich recyklace 
se ve srovnání s již vyspělými technologiemi recyklace nikl-kadmiových a nikl-metal-
hydridových baterií v EU stále rozvíjí. Technologický vývoj a inovace v této oblasti však 
mohou v brzké době tuto situaci změnit a s ohledem na rostoucí objem odpadních lithium-
iontových baterií zajistit, aby rozvoj procesů jejich recyklace, byl z ekonomického hlediska 
životaschopný.

Prodloužení platnosti výjimky o jeden rok, a to do 31. prosince 2016, by tak umožnilo 
dosáhnout rozumného kompromisu. Zájmy spotřebitelů i podniků v celém hodnotovém 
řetězci by byly chráněny, současně by se zajistila ochrana životního prostředí a lidského 
zdraví a bylo by k dispozici více času pro zajištění technologického rozvoje, sdílení 
osvědčených postupů a inovace v této oblasti.

3. Vyčerpání zásob a náhradních dílů

Často zmiňovanou otázkou je údržba výrobků, jež budou v okamžiku zavedení zákazu již na 
trhu, a zejména pak náhradní díly, jichž by mohlo být stále zapotřebí.
V první řadě se zpravodaj domnívá, že koncoví distributoři se zákazem nikl-kadmiových 
baterií jistě počítají, a proto by v okamžiku zrušení výjimky neměla být v prodeji buď žádná 
či pouze malá množství těchto baterií. Opatření, jako například zajištění dostupnosti 
náhradních dílů po omezenou dobu od zrušení výjimky, by mohla zmírnit negativní sociální 
dopad na konečné spotřebitele, zejména na běžné občany, jež by nemuseli být schopni ihned 
v plném rozsahu nést náklady spojené s přechodem k jiné technologii. Bezšňůrové elektrické 
nástroje s nikl-kadmiovými bateriemi by v krátkodobém horizontu bylo možné snadno 
nahradit bezšňůrovými elektrickými nástroji, u nichž se používají nikl-metal-hydridové 
baterie, i když s vyššími náklady, neboť nabíječky pro tyto baterie lze používat pro nabíjení 
obou typů nástrojů s příslušnými bateriemi. Díky technologiím, které jsou v současnosti 
dostupné, tak lze přímý dopad zákazu na konečné spotřebitele zvládnout. Tato alternativa 
může dále zmírnit případný náhlý nárůst odpadních elektrických zařízení, k němuž by zákaz 
používání nikl-kadmiových baterií vedl.
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Vzhledem k tomu, že bude nutné náhle likvidovat zařízení, pro něž již nebudou k dispozici 
provizorní náhradní díly, lze v důsledku případného většího množství odpadních elektrických 
zařízení očekávat technologické a ekologické výzvy, jež bude možné díky technologické 
alternativě, kterou představují nikl-metal-hydridové baterie, technicky zvládnout. Pokud jde o 
recyklaci odpadních baterií, může být prodloužená lhůta pro průmyslové subjekty přínosná, 
neboť budou mít možnost vyrovnat se s případným nárůstem odpadních elektrických zařízení, 
k němuž povede zákaz nikl-kadmiových baterií. Společnosti provádějící recyklaci již v tomto 
ohledu přijímají opatření a zvyšují své kapacity pro recyklaci lithium-iontových a nikl-metal-
hydridových baterií, k jejichž nárůstu dojde po zavedení zákazu nikl-kadmiových baterií.
Evropský zákonodárný orgán musí v každém případě vyslat výrazný a jednoznačný signál a 
uvést, kdy se zákaz skutečně dotkne koncových distributorů. Bude-li 31. prosinec 2016 
konečným termínem, k němuž bude zákaz v plném rozsahu zaveden, nenechají se výrobci 
zlákat k tomu, aby těsně před zrušením výjimky uváděli na trh nepřiměřené množství zásob.

4. Rozšíření oblasti působnosti – rtuť v knoflíkových článcích

Ačkoli tato změna překračuje rámec návrhu Komise, je přezkum výjimky pro kadmium 
příležitostí ke zrušení jiné výjimky, která se dnes jeví jako zastaralá: možnost, aby knoflíkové 
články stále obsahovaly rtuť. Ze zprávy, kterou Evropská komise v roce 2012 zadala
organizaci BIOIS, vyplývá, že je nutné omezit riziko uvolňování rtuti do životního prostředí, 
neboť knoflíkové články často nejsou zařazeny do systémů odděleného sběru odpadu, což 
vede k vyššímu riziku znečištění životního prostředí.

Většina výrobců knoflíkových článků již přešla na jinou technologii, a proto je tato výjimka 
zastaralá. Rovněž trh EU s knoflíkovými články již zaznamenává přechod ke knoflíkovým 
článkům bez obsahu rtuti. V současnosti činí jejich podíl na tomto trhu přibližně 39 %.
Produkty bez obsahu rtuti jsou v současnosti komerčně dostupné pro všechna použití a mají 
tytéž parametry výkonnosti jako produkty s obsahem rtuti, což potvrdila i většina 
průmyslových subjektů1.

Takové rozhodnutí by rovněž motivovalo země, jež na trh EU vyvážejí velké množství 
knoflíkových článků, např. Čínu, k rychlejšímu přechodu na výrobu knoflíkových článků bez 
obsahu rtuti, což by v celosvětovém měřítku mohlo ovlivnit používání rtuti v tomto 
průmyslovém odvětví. Nebude-li tato výjimka nyní zrušena, může ke změně situace dojít 
pouze při příležitosti přezkumu směrnice o bateriích, s nímž se počítá v roce 2016, v důsledku 
čehož dojde k tomu, že přibližně 2,4–3,9 tun rtuti pocházející z knoflíkových článků nebude 
nadále každý rok zařazeno do systémů odděleného sběru odpadu, a je možné, že skutečně 
dojde ke znečištění životního prostředí. Některé státy USA již používání knoflíkových článků 
s obsahem rtuti zakázaly.

Zpravodaj se proto domnívá, že s ohledem na ekonomickou životaschopnost je třeba zakázat 
uvádění knoflíkových článků s obsahem rtuti na trh, a to od 31. prosince 2016, aby se omezil 
dopad rtuti použité v těchto výrobcích na životní prostředí a snížil jejich podíl na celkovém 

                                               
1 Catherine Galligan, Gregory Morose: An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing 
Mercury (Hledání alternativ k miniaturním bateriím s obsahem rtuti), 17. prosince 2004, vypracováno pro 
Ministerstvo pro ochranu životního prostředí státu Maine, Lowell Center for Sustainable Production, University 
of Massachusetts Lowell.
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problému se rtutí.

Zpravodaj na závěr doporučuje prodloužit platnost výjimky pro nikl-kadmiové baterie o jeden 
rok, do 31. prosince 2016. S ohledem na to, že je možné 100% recyklovat sebrané nikl-
kadmiové baterie, se zpravodaj domnívá, že riziko je zanedbatelné a lze jej řídit. Prodloužení 
platnosti výjimky o jeden rok, by umožnilo dosáhnout rozumného kompromisu. Zájmy 
spotřebitelů i podniků v celém hodnotovém řetězci by byly chráněny, současně by se zajistila 
ochrana životního prostředí a lidského zdraví a bylo by k dispozici více času pro zajištění 
technologického rozvoje, sdílení osvědčených postupů, předávání poznatků a inovace v této 
oblasti.


