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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***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 Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky 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, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ 
ide o uvádzanie na trh prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium 
a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0136),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 192 ods.1 a článok 114 ods.1 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 
parlamentu (C7-0087/2012),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 24. mája 
20121

– zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...2

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

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

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

                                               
1  Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 140.
2
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh Smernice Európskeho parlamentu 
a Rady z ..., ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2006/66 o batériách a 
akumulátoroch a použitých batériách a 
akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie na 
trh prenosných batérií a akumulátorov, 
ktoré obsahujú kadmium a sú určené na 
použitie v bezšnúrových elektrických 
nástrojoch 

Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2006/66/ES o batériách a akumulátoroch 
a použitých batériách a akumulátoroch, 
pokiaľ ide o uvádzanie na trh prenosných 
batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú 
kadmium a sú určené na použitie 
v bezšnúrových elektrických nástrojoch, a 
gombíkových batérií s nízkym obsahom 
ortuti.

Or. en

Odôvodnenie

I keď nie je súčasťou návrhu Komisie, je revízia smernice 2006/66/ES príležitosťou na 
odstránenie výnimky, ktorá sa javí neaktuálna a ktorá  umožňuje, že gombíkové batérie stále 
obsahujú ortuť. V správe vypracovanej na objednávku Komisie (BIOIS 2012)1 sa navrhuje
ako najlepší variant z hľadiska životného prostredia a z ekonomického hľadiska zakázať
uvádzanie gombíkových batérií, ktoré obsahujú ortuť, na trh EÚ s cieľom znížiť negatívny 
vplyv na životné prostredie z používania ortuti v týchto produktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Výnimka, ktorá existuje pre uvedené 
použitie, by sa mala uplatňovať do 31. 
decembra 2015, aby sa priemyselnému
odvetviu umožnila ďalšia adaptácia 
relevantných technológií. 

(4) Výnimka, ktorá existuje pre uvedené 
použitie, by sa mala uplatňovať do 31. 
decembra 2016, aby sa výrobcom, odvetviu 
recyklácie a spotrebiteľom v celom 
hodnotovom reťazci umožnilo ďalej 
adaptovať relevantné substitučné 
technológie vo všetkých regiónoch Únie 
jednotným spôsobom.

                                               
1 Štúdia potenciálu znižovania znečistenia z ortuti z dentálneho amalgámu a batérií, EK, GR-
ENVI, 5. marec 2012, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf
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Or. en

Odôvodnenie

Výnimka pre nikel-kadmiové (NiCd) batérie sa bude ďalej uplatňovať do 31. decembra 2016 s
cieľom poskytnúť čas na to, aby sa všetky hospodárske subjekty v celom hodnotovom reťazci
jednotnejším spôsobom prispôsobili príslušným substitučným technológiám vo všetkých 
oblastiach EÚ a v súlade s prirodzeným hospodárskym cyklom batérií s určených na použitie 
v bezšnúrových elektrických nástrojoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4 a) Smernicou 2006/66/ES sa zakazuje 
uvádzanie na trh všetkých batérií alebo 
akumulátorov, ktoré obsahujú viac než 
0,0005 % hmotnostného ortuti, bez 
ohľadu na to, či sú súčasťou prístrojov. 
Tento zákaz sa však nevzťahuje na 
gombíkové batérie s obsahom ortuti 
neprevyšujúcim 2 % hmotnostné. Je 
dôležité, aby sa znížilo riziko uvoľňovania 
ortuti do životného prostredia, pretože 
gombíkové batérie ľahko uniknú 
separovanému zberu. Trh Únie v oblasti 
gombíkových batérií sa už posúva smerom 
ku gombíkovým batériám, ktoré 
neobsahujú ortuť. Batérie, ktoré 
neobsahujú ortuť, sú už komerčne 
dostupné pre všetky aplikácie a majú 
takmer rovnaké parametre výkonu ako 
batérie s obsahom ortuti, ako to 
potvrdzuje väčšina subjektov v odvetví. Je 
preto vhodné zakázať uvádzanie na trh 
gombíkových batérií, ktoré obsahujú viac 
než 0,0005 % hmotnostného ortuti. 
Očakáva sa, že v dôsledku takéhoto 
zákazu budú mať krajiny, ktoré vyvážajú 
veľké množstvo gombíkových batérií na 
trh Únie, podnet zrýchliť prechod na 
výrobu gombíkových batérií bez obsahu 
ortuti, čo bude mať veľký vplyv na 
používanie ortuti v tomto odvetví na celom 
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svete.

Or. en

Odôvodnenie

Nové odôvodnenie týkajúce sa PDN k článku 4 smernice 2006/66/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Z hľadiska rozšírenia či zmeny alebo 
doplnenia smernice 2006/66/ES by sa na 
Komisiu mala delegovať právomoc 

(6) Z hľadiska rozšírenia či zmeny alebo 
doplnenia smernice 2006/66/ES by sa na 
Komisiu mala delegovať právomoc 
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prijímať akty na základe článku 290 
zmluvy v súvislosti s prílohou III 
(požiadavky na spracovanie a recykláciu), 
kritériami hodnotenia zhodnosti 
podmienok spracovania a recyklácie mimo 
Európskej únie, registráciou výrobcov, 
uvádzaním kapacity prenosných 
a automobilových batérií a akumulátorov, 
ako aj výnimkami z požiadaviek na 
označovanie. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia viedla náležité konzultácie v 
priebehu prípravných prác vrátane 
konzultácií na expertnej úrovni. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súbežné, včasné a vhodne riešené 
predkladanie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade. 

prijímať akty na základe článku 290 
zmluvy v súvislosti so spoločnou 
metodikou výpočtu ročného predaja 
prenosných batérií a akumulátorov 
konečným užívateľom, prílohou III 
(požiadavky na spracovanie a recykláciu), 
kritériami hodnotenia zhodnosti 
podmienok spracovania a recyklácie mimo 
Európskej únie, registráciou výrobcov, 
uvádzaním kapacity prenosných 
a automobilových batérií a akumulátorov, 
ako aj výnimkami z požiadaviek na 
označovanie. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia viedla náležité konzultácie v 
priebehu prípravných prác vrátane 
konzultácií na expertnej úrovni. Komisia 
musí zabezpečiť, aby sa počas prípravy 
a vypracovania delegovaných aktov 
príslušné dokumenty paralelne, včas 
a primerane predkladali Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6 a) Požiadavky na registráciu výrobcov 
a formát registrácie by mali byť v súlade s 
pravidlami a formátom registrácie 
ustanovenými na základe článku 16 ods. 3 
a prílohy X časti A smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 
2012 o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ)1.
____________
1 Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38.
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Or. en

Odôvodnenie

Keďže batérie a akumulátory sú súčasťou elektrických a elektronických zariadení, je 
prirodzené, aby sa výrobcovia registrovali podľa rovnakého postupu. Výrobcovia tým ušetria 
čas na organizáciu výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V záujme zabezpečenia jednotných 
podmienok vykonávania smernice 
2006/66/ES by sa mali na Komisii preniesť 
vykonávacie právomoci v súvislosti 
s prechodnými ustanoveniami týkajúcimi 
sa minimálnych limitov pre zber, spoločnej 
metodiky na výpočet ročného predaja 
prenosných batérií a akumulátorov 
konečným užívateľom a dotazníka alebo 
osnovy pre vnútroštátne správy 
o vykonávaní. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 z 28. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.

(7) V záujme zabezpečenia jednotných 
podmienok vykonávania smernice
2006/66/ES by sa mali na Komisii preniesť 
vykonávacie právomoci v súvislosti 
s prechodnými ustanoveniami týkajúcimi 
sa minimálnych limitov pre zber a 
dotazníka alebo osnovy pre vnútroštátne 
správy o vykonávaní. Tieto právomoci by 
sa mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu č. 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2006/66/ES
Článok 4 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto: 
„2. Zákaz ustanovený v odseku 1 písm. a) 
sa nevzťahuje na gombíkové batérie s 
obsahom ortuti nie viac ako 2 hmotnostné 
percentá.“

„2. Zákaz ustanovený v odseku 1 písm. a) 
sa nevzťahuje na gombíkové batérie s 
obsahom ortuti nie viac ako 2 hmotnostné 
percentá do 31. decembra 2016.“

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa znížilo riziko uvoľňovania ortuti do životného prostredia, pretože 
gombíkové batérie ľahko uniknú separovanému zberu. Trh EÚ v oblasti gombíkových batérií 
sa už posúva smerom ku gombíkovým batériám, ktoré neobsahujú ortuť. Gombíkové batérie 
bez obsahu ortuti predstavujú v súčasnosti približne 39 % trhu EÚ s gombíkovými batériami. 
Batérie, ktoré neobsahujú ortuť, sú už komerčne dostupné pre všetky aplikácie a majú takmer 
rovnaké výkonnostné parametre ako batérie s obsahom ortuti. Krajiny, ktoré vyvážajú veľké 
množstvo gombíkových batérií na trh EÚ, napríklad Čína, budú mať podnet zrýchliť prechod 
na výrobu gombíkových batérií bez obsahu ortuti, čo by mohlo mať veľký vplyv na používanie 
ortuti v tomto odvetví na celom svete. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/66/ES
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) bezšnúrových elektrických nástrojoch 
do 31. decembra 2015.

(c) c) bezšnúrových elektrických 
nástrojoch do 31. decembra 2016.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu č. 4.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1a (nový)
Smernica 2006/66/ES
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Článok 4 ods. 4 sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Ak zákaz kadmia nadobudne účinnosť, v budúcnosti nebude potrebné preskúmavať výnimku 
pre batérie na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1b (nový)
Smernica 2006/66/ES
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Do článku 6 ods. 2 sa dopĺňa tento 
pododsek: 
„Prenosné batérie a akumulátory, ktoré 
obsahujú kadmium, sú určené na použitie 
v bezšnúrových elektrických nástrojoch a 
nespĺňajú požiadavky článku 4 ods. , sa po 
31. decembri 2016 neuvádzajú na trh a ak 
sú na trhu, sa z neho stiahnu.“

Or. en

Odôvodnenie

Stanovenie pevného dátumu pre zrušenie výnimky a stiahnutie všetkých výrobkov, ktoré 
nespĺňajú požiadavky smernice, vyšle silný a jasný signál výrobcom a spotrebiteľom a 
zabezpečí dosiahnutie cieľov ochrany životného prostredia a zdravia uvedených v smernici 
tým, že sa zabráni ďalšiemu vstupu kadmia na trh a jeho obehu na trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1c (nový)
Smernica 2006/66/ES
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. Do článku 6 ods. 2 sa dopĺňa tento 
pododsek: 
„Gombíkové batérie, ktoré nespĺňajú 
požiadavky článku 4 ods. 1, sa po 31. 
decembri 2016 neuvádzajú na trh a ak sú 
na trhu, sa z neho stiahnu.“

Or. en

Odôvodnenie

Stanovenie pevného dátumu pre zrušenie výnimky a stiahnutie všetkých výrobkov, ktoré 
nespĺňajú požiadavky smernice, vyšle silný a jasný signál výrobcom a spotrebiteľom a 
zabezpečí dosiahnutie cieľov ochrany životného prostredia a zdravia uvedených v smernici 
tým, že sa zabráni ďalšiemu vstupu ortuťových gombíkových batérií  na trh a ich obehu na 
trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2006/66/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia zavedie prostredníctvom 
vykonávacích aktov spoločnú metodiku na 
výpočet ročného predaja prenosných 
batérií a akumulátorov konečným 
užívateľom do 26. septembra 2007. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 24 ods. 2.

Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty podľa článku 23a s 
cieľom zaviesť alebo zmeniť a doplniť
spoločnú metodiku na výpočet ročného 
predaja prenosných batérií a akumulátorov 
konečným užívateľom.“; 

Or. en
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Odôvodnenie

Rozhodnutím Komisie 2008/763/ES sa stanovuje spoločná metodika na výpočet ročného 
predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom. Úpravy spoločnej metodiky 
v rámci všeobecného uplatňovania v zmysle článku 290 ZFEÚ by sa mali uskutočňovať 
prostredníctvom delegovaných aktov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/66/ES
Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Článok 12 ods. 7 sa vypúšťa. 4. Článok 12 ods. 7 sa nahrádza takto: 

„Pred zmenou alebo doplnením prílohy 
III sa Komisia poradí so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami, 
najmä s výrobcami, subjektmi 
zaoberajúcimi sa zberom, recykláciou 
a spracovaním, environmentálnymi 
organizáciami, spotrebiteľskými 
organizáciami a zamestnaneckými 
zväzmi [...].“;

Or. en

Odôvodnenie

Zachovanie požiadavky konzultácie v smernici. Tým, že sa prihliadne na názor subjektov „z 
reálneho života“, zabezpečí sa využívanie najlepších dostupných technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2006/66/ES
Článok 23a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovaná právomoc podľa článku 12 
ods. 6, článku 15 ods. 3, článku 17, článku 

2. Delegovaná právomoc podľa článku 10 
ods. 4, článku 12 ods. 6, článku 15 ods. 3, 
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21 ods. 2 a článku 21 ods. 7 sa na Komisiu 
prenáša na neurčitý čas od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 

článku 17, článku 21 ods. 2 a článku 21 
ods. 7 sa na Komisiu prenáša na päť rokov
od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice. 

Komisia predloží správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predĺži 
o rovnaké obdobie, ak Európsky 
parlament alebo Rada najneskôr tri 
mesiace pred koncom každého obdobia 
nepodajú námietku proti takémuto 
predĺženiu.

Or. en

Odôvodnenie

O prijatí delegovaných aktov v Únii a o ich výsledkoch musia byť informované ďalšie 
zákonodarného inštitúcie EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2006/66/ES
Článok 23a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Delegovanú právomoc podľa článku 12 
ods. 6, článku 15 ods. 3, článku 17, článku 
21 ods. 2 a článku 21 ods. 7 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť. 

3. Delegovanú právomoc podľa článku 10 
ods. 4, článku 12 ods. 6, článku 15 ods. 3, 
článku 17, článku 21 ods. 2 a článku 21 
ods. 7 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2006/66/ES
Článok 23a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 
ods. 6, článku 15 ods. 3, článku 17, článku 
21 ods. 2 a článku 21 ods. 7 nadobúda 
účinnosť len vtedy, keď do dvoch 
mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči nemu 
žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím 
tejto lehoty Európsky parlament aj Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 
ods. 4, článku12 ods. 6, článku 15 ods. 3, 
článku 17, článku 21 ods. 2 a článku 21 
ods. 7 nadobúda účinnosť len vtedy, keď 
do dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči nemu žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod:

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES1 sa zakazuje uvádzanie na trh 
všetkých batérií alebo akumulátorov, ktoré obsahujú viac než 0,002 % hmotnostného ortuti 
vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov. Existuje výnimka pre núdzové a poplašné systémy 
vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych prístrojov a bezšnúrových elektrických 
nástrojov. 

Podľa článku 4 smernice 2006/66/ES je Komisia povinná preskúmať výnimku pre prenosné 
batérie a akumulátory určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch (CPT). 
Cieľom návrhu je zmeniť a doplniť smernicu, aby sa trvanie výnimky platnej pre používanie 
kadmia v prenosných batériách a akumulátoroch určených na použitie v bezšnúrových 
elektrických nástrojoch obmedzilo do 31. decembra 2015. So zreteľom na vplyv kadmia na 
životné prostredie je návrh Komisie vítaný. 

Komisia zvolila konečný dátum po posúdení vplyvu odstraňovania nikel-kadmiových (NiCd) 
batérií z bezšnúrových elektrických nástrojov, v ktorom sa posudzoval sociálno-ekonomický 
rozmer a environmentálny rozmer v porovnaní s celkovým vplyvom odstránenia výnimky 
týkajúcej sa kadmia v čase. Je potrebné poznamenať, že v posúdení vplyvu Komisie nie sú 
predložené výsledky z porovnávacieho posúdenia životného cyklu nabíjačiek pre rôzne 
batérie a závery týkajúce sa environmentálnych vplyvov troch druhov batérií (NiCd, NiMH a 
lítiových batérií), pretože sa zameriava len na environmentálny vplyv samotných batérií. 
Environmentálny vplyv týchto troch druhov batérií (vrátane environmentálneho vplyvu ich 
nabíjačiek), ako sa uvádza v časti 2 prílohy 13 posudzovania vplyvu (na informačné účely), 
poukazuje na to, že pravdepodobne bude potrebný ďalší výskum a vývoj vysoko 
špecializovaných lítiových batérií s cieľom zlepšiť ich energetickú, materiálovú a 
environmentálnu stránku v porovnaní s technológiami NiCd a NiMH batérií, ktoré sú už 
dostatočne vyspelé.

Spravodajca navrhuje predĺženie výnimky pre NiCd batérie o rok, do 31. decembra 2016, s
cieľom poskytnúť čas na to, aby sa všetky hospodárske subjekty v celom hodnotovom reťazci
jednotnejším spôsobom prispôsobili príslušným substitučným technológiám vo všetkých
regiónoch EÚ a v súlade s prirodzeným hospodárskym cyklom batérií určených na použitie v 
bezšnúrových elektrických nástrojoch.

1. Číselné údaje týkajúce sa batérií a ich podielu na trhu:

V bezšnúrových elektrických nástrojoch sa používajú tri druhy nabíjacích batérií: nikel-
kadmiových (NiCd), niklovo-metalhydridových (NiMH) a lítiových batérií (Li-Ion).

Celkový podiel NiHM batérií na trhu CPT EÚ je pomerne nízky v porovnaní s batériami 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/103/ES (Ú. v. EÚ L 
327, 5.12.2008, s. 7 – 8).
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NiCd a Li-Ion a používajú sa najmä v severských krajinách.  Preto sa správa zameriava na 
porovnanie batérií NiCd voči Li-Ion s cieľom určiť vhodný dátum zrušenia výnimky. 

Podľa EPTA predstavovali v roku 2011 bezšnúrové elektrické nástroje 40 % všetkých 
elektrických nástrojov. V rámci týchto 40 % boli batérie Li-Ion zastúpené 70 % a NiCd 27 % 
(a NiMH len 3 %). Trendom je rast v prospech batérií Li-Ion a neprospech NiCd, ktoré sa 
prirodzeným spôsobom vytrácajú z trhu. 

Vo východoeurópskych členských štátoch je však ich podiel na trhu opačný, a za predpokladu 
súčasného scenára vývoja trhu bude preto v tomto regióne trvať dlhšie, než kadmiové batérie 
úplne vymiznú z trhu. V odvetví sa stále predávajú 4 milióny NiCd bezšnúrových 
elektrických nástrojov ročne, najmä vo východnej Európe, a celosvetový trh predstavuje 16 
miliónov CPT ročne. Lítiové batérie sú ešte stále drahšie než NiCd batérie, čo vysvetľuje 
pomalší postup vo východnej časti EÚ, v ktorej je kúpna sila obyvateľstva nižšia v porovnaní 
s kúpnou silou v západoeurópskych krajinách. Pre spotrebiteľov bude prínosom, ak získajú 
ďalší rok na postupné jednotnejšie prispôsobenie svojich preferencií príslušným substitučným 
technológiám vo všetkých oblastiach EÚ. 

2. Kadmium v porovnaní s lítiom: 

Vo všetkých nariadeniach týkajúcich sa nebezpečných látok a chemikálií (REACH, RoHS, 
ELV) sa kadmium nachádza na zozname látok s negatívnym vplyvom na životné prostredie a 
ľudské zdravie. Ak sa kadmium naakumuluje v životnom prostredí a v ľudskom tele, je 
toxické, pretože v ňom zostáva určitý čas a môže často spôsobovať ireverzibilné škody.    

Kadmium môže prenikať do životného prostredia pri nevhodnom zaobchádzaní s použitými 
prenosnými batériami. Je však potrebné poznamenať, že NiCd batérie predstavujú len malý 
podiel emisií kadmia do atmosféry a vzduchu. Mestské spaľovne pevného odpadu a skládky 
sa podieľajú len 2,6 % na celkových emisiách kadmia do ovzdušia a 2,3 % na celkových 
emisiách kadmia do vody, ale spaľovanie ropných produktov a uhlia predstavuje 43,5 % 
emisií do ovzdušia a výroba železa a ocele 40 % emisií do vody a významné emisie vytvárajú 
aj hnojivá a odpadné kaly. 1 Relatívny príspevok NiCd batérií k emisiám kadmia z mestských 
spaľovní pevného odpadu do vody a ovzdušia predstavuje v konečnom dôsledku spolu len 1 
%.  

Nariadenie o hnojivách i smernica o kaloch sú zastarané a mali by sa zrevidovať, kadmium sa 
však okrem batérií CPT nachádza v mnohých iných formách a látkach, ktorým sú ľudia trvale 
vystavení (napríklad pigmentoch, galvanizačných prostriedkoch, polovodičoch a 
fotovoltických článkoch, hnojivách a farmaceutikách). 
Mala by sa však zohľadniť aj skutočnosť, že ak sa zavedú vhodné systémy zberu a recyklácie, 
kadmium obsiahnuté v CPT je možné recyklovať na 100 % a toto odvetvie zaznamenalo 
výrazný pokrok v snahe uzatvoriť cyklus kadmia v batériách. Riziká pre životné prostredie a 
ľudské zdravie sú tým výrazne obmedzené. So zreteľom na 100 % možnosť recyklácie 
zozbieraných NiCd batérií sa spravodajca domnieva, že riziká pre životné prostredie a ľudské 
zdravie sú nízke a je ich možné riadiť.

                                               
1 EURAS, záverečná správa Contribution of Spent Batteries to the Metal Flows of Municipal Solid Waste, 
október 2005.
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Lítiové batérie majú veľa technických výhod v porovnaní s NiCd batériami, čím sa vysvetľuje 
ich rýchlejší prienik na trh a rastúci podiel na trhu. Lítiové batérie sú ľahšie a energeticky 
úspornejšie; vyznačujú sa priaznivou vybíjacou krivkou a pomalým samovoľným vybíjaním v 
čase, keď sa nepoužívajú, a nepostihuje ich pamäťový efekt. Pri prehriatí alebo nabíjaní pri 
príliš vysokom napätí však môžu explodovať a ireverzibilne sa poškodiť, ak sa vybíjajú pod 
určité napätie. V porovnaní s NiCd batériami si tiež vyžadujú technicky náročnejšiu nabíjačku 
a majú približne dvakrát menšiu životnosť ako NiCd batérie (4 roky v porovnaní s 8 rokmi). 
Lítiové batérie sú v súčasnosti drahšie než NiCd batérie, nefungujú rovnako dobre pri veľmi 
nízkych teplotách a v súčasnosti neexistujú ekonomické pohnútky pre vývoj 
veľkokapacitných recyklačných zariadení: suroviny sú relatívne lacné a dostupné a množstvá 
použitých lítiových batérií nie sú tak veľké, aby odôvodňovali využívanie recyklácie s 
vysokou kapacitou. Očakávaný rastúci podiel lítiových batérií na trhu so zreteľom na zákaz 
používania kadmia v budúcnosti by mohol zmeniť túto rovnováhu a zvýšiť ziskovosť 
recyklácie lítiových batérií. Recyklácia lítiových batérií je vo vývoji, kým technológie 
recyklácie NiCd a NiMH batérií v EÚ sú už v zrelom štádiu, ale v dôsledku technického 
pokroku a inovácií v tejto oblasti sa táto situácia môže čoskoro zmeniť a vývoj recyklácie 
lítiových batérií sa môže stať ekonomicky zaujímavým z dôvodu rastúceho prúdu použitých 
lítiových batérií.

Rozšírenie výnimky o jeden rok, do 31.12.2016, by bolo dobrým kompromisom, ktorým by sa 
chránili záujmy spotrebiteľov i podnikov v celom hodnotovom reťazci a zabezpečila ochrana 
životného prostredia a ľudského zdravia a určitý dodatočný čas na technický vývoj, šírenie 
najlepších postupov a inovácie v tejto oblasti.

3. Vyčerpanie zásob a náhradných častí

Otázkou, o ktorej sa často diskutuje, je údržba výrobkov, ktoré existujú na trhu pri 
nadobudnutí účinnosti zákazu, a dostupnosť náhradných častí, ktoré môžu byť ešte potrebné.  
Spravodajca sa v prvom rade nazdáva, že distribútori proti prúdu výrobkového reťazca už 
budú predvídať zákaz NiCd batérií, a tak bude v čase uplynutia výnimky na pultoch len malý 
počet týchto batérií. Opatreniami, ako je zabezpečenie dostupnosti náhradných častí na 
obmedzený čas po uplynutí výnimky, by bolo možné mierne znížiť negatívny sociálny vplyv 
na konečných spotrebiteľov, najmä v sektore neprofesionálnych používateľov, ktorí by 
nemuseli byť schopní absorbovať náklady súvisiace so zmenou technológie. NiCd bezšnúrové 
elektrické nástroje by sa však dali ľahko rýchlo nahradiť NiMH nástrojmi, aj keď s vyššími 
nákladmi, pretože nabíjačky pre NiMH batérie sa dajú používať na nabíjanie oboch typov 
nástrojov s vhodnou batériou. Keďže tieto technológie sú už dostupné, bezprostredný vplyv 
zákazu na konečných spotrebiteľov by sa mal dať ovplyvniť. Tým, že existujú náhrady, sa 
ďalej zmierni potenciálny náhly nárast odpadu elektrických zariadení v dôsledku zákazu NiCd 
batérií. 

Technické a environmentálne problémy, ktoré možno očakávať v dôsledku potenciálne 
väčšieho množstva odpadu elektrických zariadení vplyvom nutnosti likvidovať zariadenia, ku 
ktorým nebudú dostupné náhradné časti, sa dajú riešiť technicky dostupnou NiMH 
technológiou. Pokiaľ ide o recykláciu použitých batérií, odvetvie bude môcť využiť dodatočné 
obdobie týkajúce sa zákazu batérií NiCd na to, aby zvládlo potenciálny nárast odpadu elektrických 
zariadení. Recyklačné podniky podnikajú kroky v tomto smere a rozvíjajú kapacity na recykláciu 
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rastúcich množstiev lítiových a NiMH batérií, ktoré sa očakávajú od nadobudnutia účinnosti zákazu 
NiCd batérií. Zákonodarca EÚ však musí v každom prípade vyslať distribútorom po prúde 
výrobkového reťazca silný a jasný signál o tom, kedy dôjde k samotnému zákazu. Keď budú 
výrobcovia vedieť, že zákaz sa bude plne vykonávať po 31.12.2016, nebudú sa snažiť 
zaplaviť trh nadmernými zásobami tesne predtým, než sa začne uplatňovať sťahovanie 
výrobkov.

4. Rozšírenie pôsobnosti - ortuť v gombíkových batériách 

I keď nie je súčasťou návrhu Komisie, revízia výnimky pre kadmium je príležitosťou na 
odstránenie ďalšej výnimky, ktorá sa javí neaktuálna a ktorá  umožňuje, že gombíkové batérie
stále obsahujú ortuť. Správa BIOIS 2012, ktorú si objednala Komisia, preukazuje potrebu 
znížiť riziko uvoľňovania ortuti do životného prostredia, pretože gombíkové batérie ľahko 
uniknú separovanému zberu odpadu, a tým sa zvyšuje riziko znečisťovania životného 
prostredia.

Pretože väčšina výrobcov gombíkových batérií zmenila technológiu, táto výnimka je 
prekonaná a trh EÚ v oblasti gombíkových batérií sa už posúva smerom ku gombíkovým 
batériám, ktoré neobsahujú ortuť. Gombíkové batérie bez obsahu ortuti predstavujú v 
súčasnosti približne 39 % trhu EÚ s gombíkovými batériami. Batérie, ktoré neobsahujú ortuť, 
sú už komerčne dostupné pre všetky aplikácie a majú takmer rovnaké parametre výkonu ako 
batérie s obsahom ortuti, ako to potvrdzuje väčšina subjektov v odvetví1. 

V dôsledku tohto rozhodnutia by krajiny, ktoré vyvážajú veľké množstvo gombíkových 
batérií na trh EÚ, napríklad Čína, mali podnet zrýchliť prechod na výrobu gombíkových 
batérií bez obsahu ortuti, čo by mohlo mať veľký vplyv na používanie ortuti v tomto odvetví 
na celom svete. Ak sa táto výnimka neodstráni teraz, ďalšia príležitosť vznikne až pri revízii 
smernici o batériách plánovanej na rok 2016, čím sa umožní, aby separovanému zberu odpadu 
unikali gombíkové batérie s obsahom približne 2,4 – 3,9 ton ortuti ročne s vysokou 
pravdepodobnosťou znečistenia životného prostredia. Viacero štátov USA už zakázalo 
používanie ortuti v gombíkových batériách.

Spravodajca sa preto domnieva, že so zreteľom na zníženie environmentálneho vplyvu ortuti 
používanej v týchto výrobkoch a zníženie ich podielu na celkovom probléme, ktorý 
predstavuje ortuť, a rovnako aj so zreteľom na ekonomickú realizovateľnosť, by sa uvádzanie 
gombíkových batérií obsahujúcich ortuť na trh malo zakázať od 31.12.2016. 

Záverom treba uviesť, že spravodajca navrhuje predĺženie výnimky pre NiCd batérie o rok, do 
31. decembra 2016. So zreteľom na 100 % možnosť recyklácie zozbieraných NiCd batérií sa 
spravodajca domnieva, že riziká sú nízke a je ich možné riadiť. Rozšírenie výnimky o jeden 
rok by bolo dobrým kompromisom, ktorým by sa chránili záujmy spotrebiteľov i podnikov v 
celom hodnotovom reťazci a zabezpečila ochrana životného prostredia a ľudského zdravia a 
určitý dodatočný čas na technický vývoj, šírenie najlepších postupov, učenie sa a inovácie v 
tejto oblasti.

                                               
1 Catherine Galligan, Gregory Morose: An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing 
Mercury, 17. december 2004, pre Maine Department of Environmental Protection Lowell Center for Sustainable 
Production, University of Massachusetts Lowell
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