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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Batérie sú dôležitým zdrojom energie a jedným z kľúčových faktorov udržateľného rozvoja a 
čistej energie. Batérie riešia uskladňovanie energie a ako také majú potenciál účinne prispievať 
k cieľom Európskej únie v oblasti dekarbonizácie. 

V novom nariadení sa stanovuje komplexný rámec, ktorý zahŕňa zabezpečenie toho, aby sa 
batériové články, moduly a sústavy vyrábali s použitím čistej energie, boli energeticky účinné 
a navrhnuté tak, aby vydržali dlho, a aby boli riadne zozbierané, recyklované alebo repasované.

Nová priemyselná stratégia pre Európu [COM(2020)0102 final], v súvislosti s ktorou Parlament 
prijal iniciatívnu správu pod vedením výboru ITRE (2020/2076(INI)), navrhuje posilniť 
otvorenú strategickú autonómiu Európy a upozorňuje, že prechod Európy na klimatickú 
neutralitu by mohol nahradiť súčasnú závislosť od fosílnych palív závislosťou od surovín, z 
ktorých mnohé privážame zo zahraničia a v prípade ktorých sa stupňuje svetová konkurencia. 

V oznámení Komisie s názvom Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k 
väčšej bezpečnosti a udržateľnosti (COM(2020)0474 final) sa zdôrazňuje potreba riešiť nárast 
celosvetového dopytu po surovinách, a to ich opätovným použitím pred ich recykláciou. Kobalt, 
olovo, lítium a nikel sa považujú za kritické suroviny pre európske priemyselné odvetvie, a 
najmä pre výrobu batérií. 

Navrhované nariadenie vychádza z novej priemyselnej stratégie pre Európu a navrhuje zmierniť 
riziká týkajúce sa dodávok surovín, a to stanovením požiadaviek na zabezpečenie dobre 
fungujúceho trhu s druhotnými surovinami. Zavádzajú sa ustanovenia o cieľoch zhodnocovania 
surovín a o politikách a systémoch náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.

Spravodajkyňa výboru ITRE preto víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa batérií a použitých 
batérií.

Podľa odhadov Svetového ekonomického fóra je na zrýchlenie prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo potrebné 19-násobne zvýšiť celosvetovú výrobu batérií. 

Preto je veľmi potrebná iniciatíva zameraná na modernizáciu legislatívneho rámca EÚ 
týkajúceho sa batérií.

Výroba a používanie batérií, základný hodnotový reťazec a problematika nakladania 
s batériami po skončení ich životnosti predstavujú prierezové otázky, ktoré majú vplyv na 
mnohé oblasti politík. 

Nariadenie o batériách a použitých batériách bude mať významný vplyv na energetickú a 
priemyselnú politiku, ktorú má na starosti výbor ITRE. Konferencia predsedov vo svojom 
rozhodnutí z 29. apríla 2021 udelila výboru ITRE „spoločné právomoci“ v súvislosti s určitými 
časťami návrhu podľa článku 57 rokovacieho poriadku. V súlade s týmto rozhodnutím 
spravodajkyňa výboru ITRE zameriava svoj návrh stanoviska na tieto ustanovenia, v ktorých 
identifikovala niekoľko otázok, ktorými sa treba zaoberať.

V návrhu stanoviska sa riešia vymedzenia prenosných batérií a prenosných batérií všeobecného 
použitia.
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Je potrebné objasniť vymedzenie a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na prenosné batérie 
používané v ľahkých dopravných prostriedkoch, ako aj v samovyrovnávacích vozidlách alebo 
iných vozidlách, ktoré nie sú vybavené aspoň jedným miestom na sedenie. Napriek tomu, že 
odvetvia elektrických bicyklov a elektrických kolobežiek rýchlo rastú, existuje len veľmi málo 
ustanovení týkajúcich sa týchto odvetví, a to si vyžaduje ďalšiu diskusiu a hodnotenie. 
Nariadenie by sa malo vzťahovať na batérie používané v týchto individuálnych riešeniach 
mestskej mobility, najmä pokiaľ ide o recyklovaný obsah, výkonnosť a trvanlivosť, ako aj 
požiadavky náležitej starostlivosti. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že v kontexte nových trhov, ktoré sa tento návrh snaží rozvíjať, 
sú niektoré ciele, najmä tie, ktoré sa týkajú recyklovaného obsahu (článok 8) a účinnosti 
recyklácie a zhodnocovania materiálov (článok 57), základnými prvkami nariadenia, a preto by 
sa ich revízia mala v prípade potreby uskutočniť prostredníctvom riadneho legislatívneho 
postupu, a nie prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov.

Povinnosti, ktoré majú hospodárske subjekty uvádzajúce batérie na trh, v oblasti náležitej 
starostlivosti sú kľúčovou súčasťou návrhu aj vzhľadom na iniciatívy Únie týkajúce sa 
kritických surovín. Preto je veľmi dôležité podrobne diskutovať o tom, do akej miery sa budú 
uplatňovať na druhy batérií a na výrobcov batérií.

Parametre týkajúce sa stavu batérií a očakávanej životnosti, výkonnosti a trvanlivosti, ako aj 
ich bezpečnosti sú spojené s dodatočnými testami, ktoré spravodajkyňa považuje za užitočné 
na dosiahnutie cieľov nariadenia a na zabezpečenie súladu s prebiehajúcou medzinárodnou 
prácou v tejto oblasti.

Napokon sa v tomto návrhu stanoviska riešia aj ustanovenia o účinnosti recyklácie a o 
zhodnocovaní lítia a kadmia, a to s cieľom posilniť environmentálne aspekty navrhovaného 
právneho predpisu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V rámci širokého rozsahu 
pôsobnosti nariadenia je vhodné rozlišovať 
medzi rôznymi kategóriami batérií v súlade 
s ich návrhom a použitím, a to nezávisle od 
chemického zloženia batérie. Vzhľadom na 

(12) V rámci širokého rozsahu 
pôsobnosti nariadenia je vhodné rozlišovať 
medzi rôznymi kategóriami batérií v súlade 
s ich návrhom a použitím, a to nezávisle od 
chemického zloženia batérie. Vzhľadom na 
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nový vývoj v oblasti používania batérií by 
sa mala ďalej rozvinúť klasifikácia batérií 
podľa smernice 2006/66/ES na prenosné 
batérie na jednej strane a na priemyselné 
batérie a automobilové batérie na strane 
druhej. Batérie, ktoré sa používajú na účely 
trakcie v elektrických vozidlách a ktoré 
podľa smernice 2006/66/ES patria do 
kategórie priemyselných batérií, 
predstavujú vzhľadom na rýchlo stúpajúci 
počet cestných elektrických vozidiel veľký 
a stále rastúci segment trhu. Preto je 
vhodné klasifikovať batérie, ktoré sa 
používajú na účely trakcie v cestných 
vozidlách, ako novú kategóriu batérií pre 
elektrické vozidlá. Batérie, ktoré sa 
používajú na účely trakcie v iných 
dopravných prostriedkoch vrátane 
prostriedkov železničnej, vodnej či leteckej 
dopravy, naďalej patria do kategórie 
priemyselných batérií podľa tohto 
nariadenia. Termín priemyselná batéria 
zahŕňa širokú skupinu batérií, ktoré sú 
určené na používanie v rámci 
priemyselných činností, komunikačnej 
infraštruktúry, poľnohospodárskych 
činností alebo pri výrobe a distribúcii 
elektrickej energie. Okrem tohto neúplného 
zoznamu príkladov by sa za priemyselnú 
batériu mala považovať každá batéria, 
ktorá nie je prenosnou či automobilovou 
batériou ani batériou pre elektrické 
vozidlo. Na účely tohto nariadenia sa 
batérie využívané na účely uskladňovania 
energie v súkromnej sfére či domácom 
prostredí považujú za priemyselné batérie. 
Okrem toho s cieľom zabezpečiť, aby sa 
všetky batérie používané v ľahkých 
dopravných prostriedkoch, ako sú 
elektrické bicykle a kolobežky, 
klasifikovali ako prenosné batérie, je 
potrebné objasniť vymedzenie pojmu 
„prenosné batérie“ a zaviesť hmotnostný 
limit pre takéto batérie.

nový vývoj v oblasti používania batérií by 
sa mala ďalej rozvinúť klasifikácia batérií 
podľa smernice 2006/66/ES na prenosné 
batérie na jednej strane a na priemyselné 
batérie a automobilové batérie na strane 
druhej. Batérie, ktoré sa používajú na účely 
trakcie v elektrických vozidlách a ktoré 
podľa smernice 2006/66/ES patria do 
kategórie priemyselných batérií, 
predstavujú vzhľadom na rýchlo stúpajúci 
počet cestných elektrických vozidiel veľký 
a stále rastúci segment trhu. Preto je 
vhodné klasifikovať batérie, ktoré sa 
používajú na účely trakcie v cestných 
vozidlách, ako novú kategóriu batérií pre 
elektrické vozidlá. Batérie, ktoré sa 
používajú na účely trakcie v iných 
dopravných prostriedkoch vrátane 
prostriedkov železničnej, vodnej či leteckej 
dopravy, naďalej patria do kategórie 
priemyselných batérií podľa tohto 
nariadenia. Termín priemyselná batéria 
zahŕňa širokú skupinu batérií, ktoré sú 
určené na používanie v rámci 
priemyselných činností, komunikačnej 
infraštruktúry, poľnohospodárskych 
činností alebo pri výrobe a distribúcii 
elektrickej energie. Okrem tohto neúplného 
zoznamu príkladov by sa za priemyselnú 
batériu mala považovať každá batéria, 
ktorá nie je prenosnou či automobilovou 
batériou ani batériou pre elektrické 
vozidlo. Na účely tohto nariadenia sa 
batérie využívané na účely uskladňovania 
energie v súkromnej sfére či domácom 
prostredí považujú za priemyselné batérie. 
Okrem toho s cieľom zabezpečiť, aby sa 
všetky batérie používané v ľahkých 
dopravných prostriedkoch, ako sú 
elektrické bicykle a elektrické kolobežky, 
ako aj batérie používané v iných 
individuálnych mestských dopravných 
prostriedkoch, ako sú jednokolky a 
hoverboardy, klasifikovali ako prenosné 
batérie, je potrebné objasniť vymedzenie 
pojmu „prenosné batérie“ a zaviesť novú 
kategóriu batérií používaných v ľahkých 
dopravných prostriedkoch, ako aj v iných 
individuálnych mestských dopravných 
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prostriedkoch, aby sa na ne vzťahovali 
osobitné ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) Pri zavádzaní politiky náležitej 
starostlivosti založenej na riziku by mala 
daná politika vychádzať z medzinárodne 
uznávaných zásad náležitej starostlivosti, 
medzi ktoré patrí Desať zásad iniciatívy 
Globálneho paktu OSN40, Usmernenia pre 
sociálne posudzovanie životného cyklu 
produktov41, Tripartitná deklarácia MOP o 
zásadách týkajúcich sa nadnárodných 
podnikov a sociálnej politiky42, ako aj 
Usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti pre zodpovedné obchodné 
správanie43, v ktorých sa premieta jednotné 
chápanie koncepcií vládami a 
zainteresovanými stranami, vďaka ktorému 
možno danú politiku prispôsobiť 
špecifickému kontextu a okolnostiam 
pôsobenia jednotlivých hospodárskych 
subjektov. V súvislosti s ťažbou a 
spracovaním nerastných surovín 
využívaných pri výrobe batérií, ako aj s 
obchodovaním s nimi je Usmernenie 
OECD o náležitej starostlivosti pre 
zodpovedné dodávateľské reťazce 
nerastných surovín z oblastí zasiahnutých 
konfliktom a vysokorizikových oblastí44 
(ďalej len „usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti“) prejavom dlhodobého úsilia 
vlád a zainteresovaných strán, ktoré sa týka 
zavedenia osvedčených postupov v tejto 
oblasti.

(64) Pri zavádzaní politiky náležitej 
starostlivosti založenej na riziku by mala 
daná politika vychádzať z medzinárodne 
uznávaných zásad náležitej starostlivosti, 
medzi ktoré patria hlavné zásady OSN 
v oblasti podnikania a ľudských práv39a, 
Desať zásad iniciatívy Globálneho paktu 
OSN40, Usmernenia pre sociálne 
posudzovanie životného cyklu produktov41, 
Tripartitná deklarácia MOP o zásadách 
týkajúcich sa nadnárodných podnikov 
a sociálnej politiky42, Usmernenia OECD 
pre nadnárodné podniky42a, ako aj 
Usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti pre zodpovedné obchodné 
správanie43, v ktorých sa premieta jednotné 
chápanie koncepcií vládami 
a zainteresovanými stranami, vďaka 
ktorému možno danú politiku prispôsobiť 
špecifickému kontextu a okolnostiam 
pôsobenia jednotlivých hospodárskych 
subjektov. V súvislosti s ťažbou a 
spracovaním nerastných surovín 
využívaných pri výrobe batérií, ako aj s 
obchodovaním s nimi je Usmernenie 
OECD o náležitej starostlivosti pre 
zodpovedné dodávateľské reťazce 
nerastných surovín z oblastí zasiahnutých 
konfliktom a vysokorizikových oblastí44 
(ďalej len „usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti“) prejavom dlhodobého úsilia 
vlád a zainteresovaných strán, ktoré sa týka 
zavedenia osvedčených postupov v tejto 
oblasti.

__________________ __________________
39a Hlavné zásady OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv: 
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https://www.ohchr.org/documents/publica
tions/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

40 Desať zásad iniciatívy Globálneho paktu 
OSN, k dispozícii na webovej stránke: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles.

40 Desať zásad iniciatívy Globálneho paktu 
OSN, k dispozícii na webovej stránke: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles.

41 UNEP – Usmernenia pre sociálne 
posudzovanie životného cyklu produktov, 
k dispozícii na webovej stránke: 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf.

41 UNEP – Usmernenia pre sociálne 
posudzovanie životného cyklu produktov, 
k dispozícii na webovej stránke: 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf.

42 Tripartitná deklarácia o zásadách 
týkajúcich sa nadnárodných podnikov a 
sociálnej politiky, k dispozícii na webovej 
stránke: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf.

42 Tripartitná deklarácia o zásadách 
týkajúcich sa nadnárodných podnikov a 
sociálnej politiky, k dispozícii na webovej 
stránke: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf.
42a Usmernenia OECD pre nadnárodné 
podniky, k dispozícii: 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.

43 Usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti pre zodpovedné obchodné 
správanie, OECD (2018), k dispozícii na 
webovej stránke: 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf.

43 Usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti pre zodpovedné obchodné 
správanie, OECD (2018), k dispozícii na 
webovej stránke: 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf.

44 OECD (2016), Usmernenie OECD o 
náležitej starostlivosti pre zodpovedné 
dodávateľské reťazce nerastných surovín z 
oblastí zasiahnutých konfliktom a 
vysokorizikových oblastí: tretie vydanie, 
OECD Publishing, Paríž, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

44 OECD (2016), Usmernenie OECD o 
náležitej starostlivosti pre zodpovedné 
dodávateľské reťazce nerastných surovín z 
oblastí zasiahnutých konfliktom a 
vysokorizikových oblastí: tretie vydanie, 
OECD Publishing, Paríž, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65) Náležitá starostlivosť podľa 
usmernenia OECD o náležitej 
starostlivosti45 je prebiehajúcim, 
proaktívnym a reaktívnym procesom, 
vďaka ktorému podniky dokážu zaručiť, že 
dodržiavajú ľudské práva a neprispievajú 
ku konfliktom46. Podnik tak môže posúdiť 
riziká, ktoré predstavujú jeho činnosti a 
vzťahy, a prijať opatrenia na ich 
zmiernenie v súlade s príslušnými normami 
v zmysle vnútroštátneho a medzinárodného 
práva, s odporúčaniami týkajúcimi sa 
zodpovedného obchodného správania 
vydanými medzinárodnými organizáciami, 
ako aj s nástrojmi ponúkanými štátnou 
správou, dobrovoľnými iniciatívami 
súkromného sektora či vnútropodnikovými 
politikami a systémami. Vďaka tomuto 
prístupu zároveň možno zabezpečiť, aby 
vykonávanie náležitej starostlivosti 
zodpovedalo intenzite činností daného 
podniku alebo jeho vzťahov v rámci 
dodávateľského reťazca.

(65) Náležitá starostlivosť podľa týchto 
noriem je prebiehajúcim, proaktívnym 
a reaktívnym procesom, vďaka ktorému 
podniky dokážu zaručiť, že dodržiavajú 
ľudské práva a rešpektujú životné 
prostredie a neprispievajú ku konfliktom46. 
Podnik tak môže posúdiť riziká, ktoré 
predstavujú jeho činnosti a vzťahy, a prijať 
opatrenia na ich zmiernenie v súlade s 
príslušnými normami v zmysle 
vnútroštátneho a medzinárodného práva, s 
odporúčaniami týkajúcimi sa 
zodpovedného obchodného správania 
vydanými medzinárodnými organizáciami, 
ako aj s nástrojmi ponúkanými štátnou 
správou, dobrovoľnými iniciatívami 
súkromného sektora či vnútropodnikovými 
politikami a systémami. Vďaka tomuto 
prístupu zároveň možno zabezpečiť, aby 
vykonávanie náležitej starostlivosti 
zodpovedalo intenzite činností daného 
podniku alebo jeho vzťahov v rámci 
dodávateľského reťazca. Požiadavky 
náležitej starostlivosti by sa mali 
vzťahovať na všetky hospodárske 
subjekty vrátane online platforiem, ktoré 
uvádzajú batérie na európsky trh.

__________________ __________________
45 Usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti, s. 15.
46 Usmernenia OECD pre nadnárodné 
podniky, OECD (2011), Paríž; Nástroj 
OECD pre informovanosť o rizikách pre 
nadnárodné podniky pôsobiace v 
oblastiach s nedostatočnou správou, OECD 
(2006), Paríž; a Hlavné zásady v oblasti 
podnikania a ľudských práv: vykonávanie 
rámca OSN s názvom Chrániť, rešpektovať 
a naprávať (správa osobitného 
predstaviteľa generálneho tajomníka pre 
otázku ľudských práv a nadnárodných 
korporácií a iných podnikov, John Ruggie, 
A/HRC/17/31, 21. marec 2011).

46 Usmernenia OECD pre nadnárodné 
podniky, OECD (2011), Paríž; Nástroj 
OECD pre informovanosť o rizikách pre 
nadnárodné podniky pôsobiace v 
oblastiach s nedostatočnou správou, OECD 
(2006), Paríž; a Hlavné zásady v oblasti 
podnikania a ľudských práv: vykonávanie 
rámca OSN s názvom Chrániť, rešpektovať 
a naprávať (správa osobitného 
predstaviteľa generálneho tajomníka pre 
otázku ľudských práv a nadnárodných 
korporácií a iných podnikov, John Ruggie, 
A/HRC/17/31, 21. marec 2011).
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) Mali by sa prijať alebo upraviť 
povinné politiky náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci tak, aby sa týkali 
prinajmenšom najdominantnejších 
kategórií sociálnych a environmentálnych 
rizík. Toto úsilie by sa malo týkať 
aktuálnych a predvídateľných vplyvov, a to 
na jednej strane vplyvov na sociálne 
aspekty života, medzi ktoré patria 
predovšetkým ľudské práva, ľudské 
zdravie a bezpečnosť, ako aj ochrana 
zdravia a bezpečnosti pri práci a pracovné 
práva, a na druhej strane vplyvov na 
životné prostredie, najmä pokiaľ ide o 
otázky súvisiace s využívaním vody, 
ochranou pôdy, so znečisťovaním 
ovzdušia, s biodiverzitou či komunitným 
životom.

(66) Mali by sa prijať alebo upraviť 
povinné politiky náležitej starostlivosti 
v dodávateľskom reťazci tak, aby sa týkali 
prinajmenšom najdominantnejších 
kategórií ľudských práv, sociálnych 
a environmentálnych rizík. Toto úsilie by 
sa malo týkať aktuálnych 
a predvídateľných vplyvov, a to na jednej 
strane vplyvov na sociálne aspekty života, 
medzi ktoré patria predovšetkým ľudské 
práva, ľudské zdravie a bezpečnosť, ako aj 
ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci 
a pracovné práva, a na druhej strane 
vplyvov na životné prostredie, najmä 
pokiaľ ide o otázky súvisiace s využívaním 
vody, ochranou pôdy, so znečisťovaním 
ovzdušia, zmenou klímy a s biodiverzitou 
či komunitným životom.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) Pokiaľ ide o kategórie sociálnych 
rizík, politikami náležitej starostlivosti by 
sa mali riešiť riziká v dodávateľskom 
reťazci v oblasti batérií, ktoré súvisia s 
ochranou ľudských práv vrátane ľudského 
zdravia, ochrany detí či rodovej rovnosti v 
súlade s medzinárodným právom 
týkajúcim sa ľudských práv47. Politiky 
náležitej starostlivosti by mali obsahovať 
informácie, ktoré sa týkajú prínosu daného 
hospodárskeho subjektu k tomu, aby 
nedochádzalo k porušovaniu ľudských 
práv, ako aj nástrojov, ktorými daný 
subjekt v rámci svojej podnikovej štruktúry 
disponuje na boj proti korupcii a 

(67) Pokiaľ ide o kategórie sociálnych 
rizík, politikami náležitej starostlivosti by 
sa mali riešiť riziká v dodávateľskom 
reťazci v oblasti batérií, ktoré súvisia 
s ochranou ľudských práv vrátane 
ľudského zdravia, práv pôvodného 
obyvateľstva, ochrany detí či rodovej 
rovnosti v súlade s medzinárodným 
právom týkajúcim sa ľudských práv47. 
Politiky náležitej starostlivosti by mali 
obsahovať informácie, ktoré sa týkajú 
prínosu daného hospodárskeho subjektu k 
tomu, aby nedochádzalo k porušovaniu 
ľudských práv, ako aj nástrojov, ktorými 
daný subjekt v rámci svojej podnikovej 
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úplatkárstvu. V rámci politík náležitej 
starostlivosti by sa malo zabezpečovať aj 
správne vykonávanie pravidiel 
zakotvených v základných dohovoroch 
Medzinárodnej organizácie práce48, ktoré 
sa uvádzajú v prílohe I k tripartitnej 
deklarácii MOP.

štruktúry disponuje na boj proti korupcii a 
úplatkárstvu. V rámci politík náležitej 
starostlivosti by sa malo zabezpečovať aj 
správne vykonávanie pravidiel 
zakotvených v základných dohovoroch 
Medzinárodnej organizácie práce48, ktoré 
sa uvádzajú v prílohe I k tripartitnej 
deklarácii MOP.

__________________ __________________
47 Vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských 
práv, Medzinárodného paktu o 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach, Medzinárodného paktu o 
občianskych a politických právach, 
Dohovoru o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien, Dohovoru o právach 
dieťaťa a Dohovoru o právach osôb so 
zdravotným postihnutím.

47 Vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských 
práv, Medzinárodného paktu o 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach, Medzinárodného paktu o 
občianskych a politických právach, 
Dohovoru o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien, Dohovoru o právach 
dieťaťa a Dohovoru o právach osôb so 
zdravotným postihnutím.

48 Ide o týchto osem základných 
dohovorov: 1. Dohovor o slobode 
združovania a ochrane práva odborovo sa 
organizovať, 1948 (č. 87), 2. Dohovor o 
vykonávaní zásad práva organizovať sa a 
kolektívne vyjednávať, 1949 (č. 98), 3. 
Dohovor o nútenej práci z roku 1930 (č. 
29) (a jeho protokol z roku 2014), 4. 
Dohovor o zrušení nútenej práce, 1957 (č. 
105), 5. Dohovor o minimálnom veku, 
1973 (č. 138), 6. Dohovor o najhorších 
formách detskej práce, 1999 (č. 182), 7. 
Dohovor o rovnakom odmeňovaní 
pracujúcich mužov a žien za prácu 
rovnakej hodnoty, 1951 (č. 100), 8. 
Dohovor o diskriminácii (v zamestnaní a 
povolaní), 1958 (č. 111).

48 Ide o týchto osem základných 
dohovorov: 1. Dohovor o slobode 
združovania a ochrane práva odborovo sa 
organizovať, 1948 (č. 87), 2. Dohovor o 
vykonávaní zásad práva organizovať sa a 
kolektívne vyjednávať, 1949 (č. 98), 3. 
Dohovor o nútenej práci z roku 1930 (č. 
29) (a jeho protokol z roku 2014), 4. 
Dohovor o zrušení nútenej práce, 1957 (č. 
105), 5. Dohovor o minimálnom veku, 
1973 (č. 138), 6. Dohovor o najhorších 
formách detskej práce, 1999 (č. 182), 7. 
Dohovor o rovnakom odmeňovaní 
pracujúcich mužov a žien za prácu 
rovnakej hodnoty, 1951 (č. 100), 8. 
Dohovor o diskriminácii (v zamestnaní a 
povolaní), 1958 (č. 111).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „batéria“ je akýkoľvek zdroj 
elektrickej energie vyrobenej priamou 
premenou chemickej energie, ktorý 

1. „batéria“ je akýkoľvek zdroj 
elektrickej energie vyrobenej priamou 
premenou chemickej energie, ktorý 
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pozostáva z jedného alebo viacerých 
nedobíjateľných alebo dobíjateľných 
batériových článkov alebo ich súprav;

pozostáva z jedného alebo viacerých 
nedobíjateľných alebo dobíjateľných 
batériových článkov alebo ich súprav, ako 
sú sústavy akumulátorov a batériové 
moduly;

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „prenosná batéria“ je každá batéria, 
ktorá:

7. „prenosná batéria“ je každá batéria 
a gombíkový článok, ktoré:

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— váži menej ako 5 kg; — váži menej ako 8 kg;

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— nie je určená na priemyselné účely 
a

— nie je určená výlučne na 
priemyselné použitie; 

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— sa môže používať v ľahkých 
dopravných prostriedkoch a iných 
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individuálnych druhoch mestskej 
dopravy;

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7 a. „gombíkový článok“ je každá malá 
okrúhla prenosná batéria alebo 
akumulátor, ktorých priemer je väčší ako 
ich výška a ktoré sa používajú na osobitné 
účely, ako napríklad v prístrojoch pre 
nepočujúcich, hodinách, malých 
prenosných zariadeniach a záložných 
zdrojoch;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „prenosné batérie na všeobecné 
použitie“ sú prenosné batérie s týmito 
bežnými formátmi: 4,5 voltu (3R12), D, C, 
AA, AAA, AAAA, A23, 9 voltov (PP3);

8. „prenosné batérie na všeobecné 
použitie“ sú prenosné batérie s týmito 
bežnými formátmi: gombíkový článok, 4,5 
voltu (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, 
A23, 9 voltov (PP3);

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9 a. „prenosné batérie používané v 
ľahkých dopravných prostriedkoch a v 
iných individuálnych druhoch mestskej 
dopravy“ sú prenosné batérie používané v 
ľahkých dopravných prostriedkoch a v 
iných kolesových vozidlách s elektrickým 
motorom, ktoré sú samovyrovnávacie 
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alebo nie sú vybavené aspoň jedným 
miestom na sedenie, pretože podľa 
určenia bude cestujúci stáť;

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. „automobilová batéria“ je 
akákoľvek batéria používaná výlučne na 
účely napájania štartéra, osvetlenia alebo 
zapaľovania motora automobilu;

10. „automobilová batéria“ je 
akákoľvek batéria používaná na účely 
napájania štartéra, osvetlenia alebo 
zapaľovania motora automobilu a 
necestného pojazdného stroja;

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. „priemyselná batéria“ je akákoľvek 
batéria určená na priemyselné použitie a 
akákoľvek iná batéria s výnimkou 
prenosných batérií, batérií pre elektrické 
vozidlá a automobilových batérií;

11. „priemyselná batéria“ je akákoľvek 
batéria určená výlučne na priemyselné 
použitie a akákoľvek iná batéria s 
výnimkou prenosných batérií, batérií pre 
elektrické vozidlá a automobilových 
batérií;

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. „batéria pre elektrické vozidlo“ je 
akákoľvek batéria špecificky určená na 
zabezpečovanie trakcie hybridných a 
elektrických vozidiel určených na cestnú 
dopravu;

12. „batéria pre elektrické vozidlo“ je 
akákoľvek batéria špecificky určená na 
zabezpečovanie trakcie hybridných 
a elektrických vozidiel určených na cestnú 
dopravu s výnimkou prenosných batérií 
používaných v ľahkých dopravných 
prostriedkoch a v iných individuálnych 
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druhoch mestskej dopravy;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22. „systém riadenia batérie“ je 
elektronické zariadenie, ktoré kontroluje 
alebo riadi elektrické a tepelné funkcie 
batérie, spravuje a uchováva údaje o 
parametroch stanovených v prílohe VII 
slúžiacich na určenie stavu a očakávanej 
životnosti batérie a komunikuje s vozidlom 
alebo s prístrojom, v ktorom je batéria 
zabudovaná;

22. „systém riadenia batérie“ je 
elektronické zariadenie, ktoré kontroluje 
alebo riadi elektrické a tepelné funkcie 
batérie, spravuje a uchováva údaje 
o parametroch stanovených v prílohe VII 
slúžiacich na určenie bezpečnosti, stavu 
a očakávanej životnosti batérie 
a komunikuje s vozidlom alebo 
s prístrojom, v ktorom je batéria 
zabudovaná;

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 26 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

26 a. „repasácia“ je vrátenie použitej 
batérie alebo jej komponentu aspoň do 
stavu pôvodného výkonu so zárukou, 
ktorá je rovnocenná alebo lepšia ako 
záruka novovyrobenej batérie;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Recyklovaný obsah v priemyselných 
batériách, batériách pre elektrické vozidlá 
a automobilových batériách

Recyklovaný obsah v batériách
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od 1. januára 2027 musí byť k 
priemyselným batériám, batériám pre 
elektrické vozidlá a automobilovým 
batériám s vnútorným systémom 
skladovania energie a kapacitou nad 2 
kWh, ktoré v aktívnych materiáloch 
obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, 
pripojená technická dokumentácia 
obsahujúca informácie o množstve kobaltu, 
olova, lítia alebo niklu zhodnotených z 
odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych 
materiáloch v jednotlivých modeloch a 
šaržiach batérií na každý výrobný závod.

Od 1. januára 2027 musí byť k batériám, 
ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú 
kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená 
technická dokumentácia obsahujúca 
informácie o množstve kobaltu, olova, lítia 
alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré 
sa vyskytujú v aktívnych materiáloch 
v jednotlivých modeloch a šaržiach batérií 
na každý výrobný závod.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2025 prijme 
vykonávací akt, ktorým sa stanovuje 
metodika výpočtu a overovania množstiev 
kobaltu, olova, lítia alebo niklu 
zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú 
v aktívnych materiáloch v batériách 
uvedených v prvom pododseku, ako aj 
formát technickej dokumentácie. Uvedený 
vykonávací akt je potrebné prijať v súlade 
s postupom preskúmania, na ktorý sa 
odkazuje v článku 74 ods. 3.

Komisia do 31. decembra 2023 prijme 
vykonávací akt, ktorým sa stanovuje 
metodika výpočtu a overovania množstiev 
kobaltu, olova, lítia alebo niklu 
zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú 
v aktívnych materiáloch v batériách 
uvedených v prvom pododseku, ako aj 
formát technickej dokumentácie. Uvedený 
vykonávací akt je potrebné prijať v súlade 
s postupom preskúmania, na ktorý sa 
odkazuje v článku 74 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Od 1. januára 2030 musí byť k 
priemyselným batériám, batériám pre 
elektrické vozidlá a automobilovým 
batériám s vnútorným systémom 
skladovania energie a kapacitou nad 2 
kWh, ktoré v aktívnych materiáloch 
obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, 
pripojená technická dokumentácia, ktorou 
sa preukazuje, že dané batérie obsahujú 
minimálny podiel kobaltu, olova, lítia 
alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré 
sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v 
jednotlivých modeloch a šaržiach batérií na 
každý výrobný závod, a to tento podiel:

2. Od 1. januára 2030 musí byť k 
batériám, ktoré v aktívnych materiáloch 
obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, 
pripojená technická dokumentácia, ktorou 
sa preukazuje, že dané batérie obsahujú 
minimálny podiel kobaltu, olova, lítia 
alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré 
sa vyskytujú v aktívnych materiáloch 
v jednotlivých modeloch a šaržiach batérií 
na každý výrobný závod, a to tento podiel:

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Od 1. januára 2035 musí byť k 
priemyselným batériám, batériám pre 
elektrické vozidlá a automobilovým 
batériám s vnútorným systémom 
skladovania energie a kapacitou nad 2 
kWh, ktoré v aktívnych materiáloch 
obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, 
pripojená technická dokumentácia, ktorou 
sa preukazuje, že dané batérie obsahujú 
minimálny podiel kobaltu, olova, lítia 
alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré 
sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v 
jednotlivých modeloch a šaržiach batérií na 
každý výrobný závod, a to tento podiel:

3. Od 1. januára 2035 musí byť k 
batériám, ktoré v aktívnych materiáloch 
obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, 
pripojená technická dokumentácia, ktorou 
sa preukazuje, že dané batérie obsahujú 
minimálny podiel kobaltu, olova, lítia 
alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré 
sa vyskytujú v aktívnych materiáloch 
v jednotlivých modeloch a šaržiach batérií 
na každý výrobný závod, a to tento podiel:

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je v odôvodnených a 
náležitých prípadoch vzhľadom na 
dostupnosť kobaltu, olova, lítia alebo niklu 
zhodnotených z odpadu, alebo v dôsledku 
ich nedostatku splnomocnená prijať do 
31. decembra 2027 delegovaný akt v 
súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť 
ciele stanovené v odsekoch 2 a 3.

4. Po stanovení metodiky uvedenej v 
odseku 1 a najneskôr do 31. decembra 
2026 Komisia na základe posúdenia 
vplyvu stanoví, či je vzhľadom na 
dostupnosť kobaltu, olova, lítia alebo niklu 
zhodnotených z odpadu opodstatnené 
revidovať zoznam materiálov a ciele 
stanovené v odsekoch 2 a 3 a v prípade 
potreby na tento účel predloží legislatívny 
návrh.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť 
týkajúce sa prenosných batérií na 
všeobecné použitie

Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť 
týkajúce sa prenosných batérií na 
všeobecné použitie a prenosných batérií 
používaných v ľahkých dopravných 
prostriedkoch a v iných individuálnych 
druhoch mestskej dopravy

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od 1. januára 2027 musia prenosné 
batérie na všeobecné použitie spĺňať 
hodnoty týkajúce sa parametrov 
elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti 
uvedené v prílohe III, ktoré sa stanovujú v 
delegovanom akte prijatom Komisiou 
podľa odseku 2.

1. Od 1. januára 2027 musia prenosné 
batérie na všeobecné použitie a prenosné 
batérie používané v ľahkých dopravných 
prostriedkoch a v iných individuálnych 
druhoch mestskej dopravy spĺňať hodnoty 
týkajúce sa parametrov elektrochemickej 
výkonnosti a trvanlivosti uvedené v prílohe 
III, ktoré sa stanovujú v delegovanom akte 
prijatom Komisiou podľa odseku 2.
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je povinná do 31. decembra 2025 
prijať delegovaný akt v súlade s článkom 
73 s cieľom doplniť toto nariadenie o 
minimálne hodnoty parametrov 
elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti 
stanovených v prílohe III, ktoré musia 
dosahovať prenosné batérie na všeobecné 
použitie.

Komisia je povinná do 31. decembra 2025 
prijať delegovaný akt v súlade s článkom 
73 s cieľom doplniť toto nariadenie o 
minimálne hodnoty parametrov 
elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti 
stanovených v prílohe III, ktoré musia 
dosahovať prenosné batérie na všeobecné 
použitie a prenosné batérie používané v 
ľahkých dopravných prostriedkoch a v 
iných individuálnych druhoch mestskej 
dopravy.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri príprave delegovaného aktu uvedeného 
v prvom pododseku Komisia zváži potrebu 
zníženia environmentálneho vplyvu 
prenosných batérií na všeobecné použitie 
počas ich životného cyklu, pričom bude 
prihliadať na príslušné medzinárodné 
normy a systémy označovania. Zároveň 
zabezpečí, aby ustanovenia uvedené v 
danom delegovanom akte nemali 
významný negatívny vplyv na funkčnosť 
spomínaných batérií alebo prístrojov, v 
ktorých sú tieto batérie zabudované, na ich 
cenovú dostupnosť a náklady pre 
koncových používateľov, ani na 
konkurencieschopnosť priemyslu. 
Zhotovitelia predmetných batérií a 
prístrojov nesmú znášať nadmernú 
administratívnu záťaž.

Pri príprave delegovaného aktu uvedeného 
v prvom pododseku Komisia zváži potrebu 
zníženia environmentálneho vplyvu 
prenosných batérií na všeobecné použitie a 
prenosných batérií používaných v 
ľahkých dopravných prostriedkoch a v 
iných individuálnych druhoch mestskej 
dopravy počas ich životného cyklu, pričom 
bude prihliadať na príslušné medzinárodné 
normy a systémy označovania. Zároveň 
zabezpečí, aby ustanovenia uvedené v 
danom delegovanom akte nemali 
významný negatívny vplyv na funkčnosť 
spomínaných batérií alebo prístrojov, v 
ktorých sú tieto batérie zabudované, na ich 
cenovú dostupnosť a náklady pre 
koncových používateľov, ani na 
konkurencieschopnosť priemyslu. 
Zhotovitelia predmetných batérií a 
prístrojov nesmú znášať nadmernú 
administratívnu záťaž.
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia do 31. decembra 2030 
posúdi uskutočniteľnosť opatrení, ktorých 
cieľom je postupne prestať používať 
nedobíjateľné prenosné batérie na 
všeobecné použitie, a tak na základe 
metodiky posudzovania životného cyklu 
minimalizovať ich environmentálny vplyv. 
Na uvedený účel Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu a 
zváži podniknutie náležitých opatrení 
vrátane prijatia legislatívnych návrhov.

3. Komisia do 31. decembra 2030 
posúdi uskutočniteľnosť opatrení, ktorých 
cieľom je postupne prestať používať 
nedobíjateľné prenosné batérie na 
všeobecné použitie, a tak na základe 
metodiky posudzovania životného cyklu 
minimalizovať ich environmentálny vplyv, 
pričom zohľadní funkčnosť týchto batérií 
alebo zariadení, do ktorých sú tieto batérie 
zabudované, cenovú dostupnosť, náklady 
a prínos, ako aj možné alternatívy pre 
koncových používateľov. Na uvedený účel 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu a zváži podniknutie 
náležitých opatrení, ako je stanovenie 
požiadaviek na ekodizajn konkrétnych 
výrobkov, vrátane prijatia legislatívnych 
návrhov.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť 
týkajúce sa dobíjateľných priemyselných 
batérií a batérií pre elektrické vozidlá

Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť 
týkajúce sa stacionárnych batériových 
systémov na uskladňovanie energie 
a batérií pre elektrické vozidlá

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
nariadenia] musí byť k dobíjateľným 
priemyselným batériám a batériám pre 
elektrické vozidlá s vnútorným systémom 
skladovania energie a kapacitou nad 2 
kWh pripojená technická dokumentácia 
obsahujúca hodnoty parametrov 
elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti 
stanovených v prílohe IV časti A.

Od ... [12 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti nariadenia] musí byť 
k stacionárnym batériovým systémom na 
uskladňovanie energie a batériám pre 
elektrické vozidlá pripojená technická 
dokumentácia obsahujúca hodnoty 
parametrov elektrochemickej výkonnosti 
a trvanlivosti stanovených v prílohe 
IV časti A.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 73 s 
cieľom zmeniť parametre 
elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti 
stanovené v prílohe IV tak, aby dopĺňali 
všetky technické špecifikácie, ktoré môžu 
byť výsledkom práce neformálnej 
pracovnej skupiny EHK OSN pre 
elektrické vozidlá a životné prostredie, 
alebo boli s nimi zosúladené.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Od 1. januára 2026 musia 
dobíjateľné priemyselné batérie s 
vnútorným systémom skladovania energie 
a kapacitou nad 2 kWh spĺňať minimálne 
hodnoty stanovené v delegovanom akte 
prijatom Komisiou podľa odseku 3 v 
súvislosti s parametrami elektrochemickej 
výkonnosti a trvanlivosti stanovenými v 

2. Od 1. januára 2026 musia 
stacionárne batériové systémy na 
uskladňovanie energie spĺňať minimálne 
hodnoty stanovené v delegovanom akte 
prijatom Komisiou podľa odseku 3 
v súvislosti s parametrami 
elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti 
stanovenými v prílohe IV časti A.
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prílohe IV časti A.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je povinná do 31. decembra 2024 
prijať delegovaný akt v súlade s článkom 
73 s cieľom doplniť toto nariadenie o 
minimálne hodnoty parametrov 
elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti 
stanovených v prílohe IV časti A, ktoré by 
musia dosahovať dobíjateľné priemyselné 
batérie s vnútorným systémom 
skladovania energie a kapacitou nad 2 
kWh.

Komisia je povinná do 31. decembra 2024 
prijať delegovaný akt v súlade 
s článkom 73 s cieľom doplniť toto 
nariadenie o minimálne hodnoty 
parametrov elektrochemickej výkonnosti 
a trvanlivosti stanovených v prílohe 
IV časti A, ktoré musia dosahovať 
stacionárne batériové systémy na 
uskladňovanie energie.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri príprave delegovaného aktu uvedeného 
v prvom pododseku Komisia zváži potrebu 
zníženia environmentálneho vplyvu 
dobíjateľných priemyselných batérií s 
vnútorným systémom skladovania energie 
a kapacitou nad 2 kWh počas ich 
životného cyklu a zabezpečí, aby v ňom 
stanovené požiadavky nemali výrazný 
negatívny vplyv na funkčnosť uvedených 
batérií alebo prístrojov, v ktorých sú tieto 
batérie zabudované, na ich cenovú 
dostupnosť, ani na konkurencieschopnosť 
priemyslu. Zhotovitelia predmetných 
batérií a prístrojov nesmú znášať nadmernú 
administratívnu záťaž.

Pri príprave delegovaného aktu uvedeného 
v prvom pododseku Komisia zváži potrebu 
zníženia environmentálneho vplyvu 
stacionárnych batériových systémov na 
uskladňovanie energie počas ich životného 
cyklu a zabezpečí, aby v ňom stanovené 
požiadavky nemali výrazný negatívny 
vplyv na funkčnosť uvedených batérií 
alebo prístrojov, v ktorých sú tieto batérie 
zabudované, na ich cenovú dostupnosť, ani 
na konkurencieschopnosť priemyslu. 
Zhotovitelia predmetných batérií a 
prístrojov nesmú znášať nadmernú 
administratívnu záťaž.

Pozmeňujúci návrh 36



PE692.744v02-00 22/43 AD\1239002SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. K stacionárnym batériovým 
systémom na uskladňovanie energie musí 
byť pripojená technická dokumentácia 
obsahujúca informácie svedčiace o ich 
bezpečnosti počas bežnej prevádzky a 
používania, a to vrátane dôkazov o ich 
úspešnom testovaní z hľadiska 
bezpečnostných parametrov stanovených v 
prílohe V, pri ktorom by sa mali použiť 
špičkové testovacie metodiky.

1. K stacionárnym batériovým 
systémom na uskladňovanie energie musí 
byť pripojená technická dokumentácia 
obsahujúca informácie svedčiace o ich 
bezpečnosti počas bežnej prevádzky 
a používania, a to vrátane dôkazov o ich 
úspešnom testovaní prinajmenšom 
z hľadiska bezpečnostných parametrov 
stanovených v prílohe V, bodoch 1 až 9c, 
pri ktorom by sa mali použiť špičkové 
testovacie metodiky.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dobíjateľné priemyselné batérie a 
batérie pre elektrické vozidlá s vnútorným 
systémom skladovania energie a 
kapacitou nad 2 kWh musia byť vybavené 
systémom riadenia batérie, ktorý obsahuje 
údaje o parametroch stanovených v prílohe 
VII, na základe ktorých možno určiť stav a 
očakávanú životnosť batérie.

1. Stacionárne batériové systémy na 
uskladňovanie energie a batérie pre 
elektrické vozidlá, ktoré sú vybavené 
systémom riadenia batérie, obsahujú údaje 
o parametroch stanovených v prílohe VII, 
na základe ktorých možno určiť stav 
a očakávanú životnosť batérie.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 73 s 
cieľom zmeniť parametre na určenie 
stavu a očakávanej životnosti batérií pre 
elektrické vozidlá stanovené v prílohe VII 
tak, aby dopĺňali všetky technické 
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špecifikácie, ktoré môžu byť výsledkom 
práce neformálnej pracovnej skupiny 
EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné 
prostredie, alebo boli s nimi zosúladené.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 39 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosť hospodárskych subjektov 
uvádzajúcich na trh dobíjateľné 
priemyselné batérie a batérie pre 
elektrické vozidlá s vnútorným systémom 
skladovania energie a kapacitou nad 2 
kWh, ktorá spočíva v zavedení politík 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom 
reťazci

Povinnosť hospodárskych subjektov 
uvádzajúcich na trh batérie, ktorá spočíva 
v zavedení politík náležitej starostlivosti 
v dodávateľskom reťazci

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od [12 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti nariadenia] musí hospodársky 
subjekt, ktorý uvádza na trh dobíjateľné 
priemyselné batérie a batérie pre 
elektrické vozidlá s vnútorným systémom 
skladovania energie a kapacitou nad 2 
kWh, plniť povinnosti náležitej 
starostlivosti v dodávateľskom reťazci 
stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku a 
uchovávať dokumentáciu svedčiacu o 
splnení týchto povinností, a to vrátane 
výsledkov overenia treťou stranou, ktoré 
vykonali notifikované orgány.

1. Od ... [12 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti nariadenia] musí hospodársky 
subjekt, ktorý uvádza na trh batérie, plniť 
povinnosti náležitej starostlivosti 
v dodávateľskom reťazci stanovené 
v odsekoch 2 až 5 tohto článku 
a uchovávať dokumentáciu svedčiacu 
o splnení týchto povinností, a to vrátane 
výsledkov overenia treťou stranou, ktoré 
vykonali notifikované orgány.

Pozmeňujúci návrh 41
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Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) do noriem v rámci svojej politiky 
dodávateľského reťazca začleniť normy, 
ktoré sú v súlade s normami stanovenými 
v modelovej politike dodávateľského 
reťazca uvedenej v prílohe II k usmerneniu 
OECD o náležitej starostlivosti;

b) do noriem v rámci svojej politiky 
dodávateľského reťazca začleniť normy, 
ktoré sú v súlade s normami stanovenými 
v modelovej politike dodávateľského 
reťazca uvedenej v prílohe II k usmerneniu 
OECD o náležitej starostlivosti, hlavným 
zásadám OSN v oblasti podnikania 
a ľudských práv a usmerneniam OECD 
pre nadnárodné podniky;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno d – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zaviesť a prevádzkovať systém 
kontrol a transparentnosti dodávateľského 
reťazca vrátane systému monitorovania 
spracovateľského reťazca a systému 
vysledovateľnosti alebo identifikácie 
aktérov v hornej časti dodávateľského 
reťazca;

d) zaviesť a prevádzkovať systém 
kontrol a transparentnosti dodávateľského 
reťazca vrátane systému monitorovania 
spracovateľského reťazca a systému 
vysledovateľnosti na identifikáciu aktérov 
v hornej časti dodávateľského reťazca;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno d – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Daný systém musí byť podložený 
dokumentáciou, v ktorej sa uvádzajú tieto 
informácie:

Daný systém musí byť podložený 
dokumentáciou, v ktorej sa uvádzajú aspoň 
tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno d – pododsek 2 – bod iv a (nový)



AD\1239002SK.docx 25/43 PE692.744v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv a) všetky ostatné relevantné 
informácie na účely identifikácie rizík 
uvedených v prílohe X bode 2.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno d – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadavky stanovené v písmene d) možno 
vykonávať prostredníctvom účasti na 
priemyselných schémach;

Požiadavky stanovené v písmene d) možno 
vykonávať prostredníctvom účasti na 
priemyselných schémach, ak vedia 
dokázať, že spĺňajú všetky požiadavky 
stanovené v článku 39 vrátane overenia 
treťou stranou.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) prijímaním opatrení v oblasti 
riadenia rizika, ktoré sú v súlade s prílohou 
II k usmerneniu OECD o náležitej 
starostlivosti, vzhľadom na ich schopnosť 
ovplyvňovať a v prípade potreby aj 
podnikať kroky v snahe vyvinúť nátlak na 
dodávateľov, ktorí dokážu najúčinnejšie 
predísť zistenému riziku alebo ho zmierniť;

ii) prijímaním opatrení v oblasti 
riadenia rizika, ktoré sú v súlade s prílohou 
II k usmerneniu OECD o náležitej 
starostlivosti, s hlavnými zásadami OSN 
v oblasti podnikania a ľudských práv 
a s usmerneniami OECD pre nadnárodné 
podniky, vzhľadom na ich schopnosť 
ovplyvňovať a v prípade potreby aj 
podnikať kroky v snahe vyvinúť nátlak na 
dodávateľov, ktorí dokážu najúčinnejšie 
predísť zistenému riziku alebo ho zmierniť;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 8 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) upravovať povinnosti 
hospodárskeho subjektu uvedeného v 
odseku 1, ktoré sú stanovené v odsekoch 2 
až 4, a to vzhľadom na zmeny nariadenia 
(EÚ) 2017/821 a zmeny odporúčaní 
týkajúcich sa náležitej starostlivosti 
stanovené v prílohe I k usmerneniu OECD 
o náležitej starostlivosti.

b) upravovať povinnosti 
hospodárskeho subjektu uvedeného 
v odseku 1, ktoré sú stanovené v odsekoch 
2 až 4, a to vzhľadom na zmeny nariadenia 
(EÚ) 2017/821 a zmeny odporúčaní 
týkajúcich sa náležitej starostlivosti 
stanovené v prílohe I k usmerneniu OECD 
o náležitej starostlivosti, hlavných 
zásadách OSN v oblasti podnikania 
a ľudských práv a usmerneniach OECD 
pre nadnárodné podniky.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Všetky použité batérie sa odlíšia 
farebnou značkou v záujme ich lepšej 
identifikácie a správnej klasifikácie 
v procese recyklácie.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Do 31. decembra 2023 Komisia 
prijme vykonávací akt s cieľom stanoviť 
podrobné pravidlá týkajúce sa výpočtu a 
overovania úrovní recyklačnej efektivity a 
úrovní zhodnocovania materiálov. 
Uvedené vykonávacie akty je potrebné 
prijať v súlade s postupom preskúmania, 
na ktorý sa odkazuje v článku 74 ods. 3.

4. Komisia do 31. decembra 2022 
prijme delegované akty v súlade s 
článkom 73, ktorými sa doplní toto 
nariadenie stanovením podrobných 
pravidiel týkajúcich sa výpočtu a 
overovania úrovní recyklačnej efektivity a 
úrovní zhodnocovania materiálov na 
základe posúdenia hospodárskeho a 
environmentálneho vplyvu.

Pozmeňujúci návrh 50
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Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 73 s 
cieľom zmeniť minimálne úrovne 
zhodnotených materiálov v prípade 
použitých batérií, ktoré sú stanovené v 
prílohe XII častiach B a C, a to vzhľadom 
na vedecko-technický pokrok a s 
prihliadnutím na novovznikajúce 
technológie v oblasti nakladania s 
odpadom.

5. Komisia do 31. decembra 2026 
posúdi dosiahnutý pokrok k minimálnym 
úrovniam zhodnotených materiálov v 
prípade použitých batérií, ktoré sú 
stanovené v prílohe XII časti B bode 2 a 
časti C bode 2, a to vzhľadom na vedecko-
technický pokrok a s prihliadnutím na 
novovznikajúce technológie v oblasti 
nakladania s odpadom, a predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ku ktorej v prípade potreby pripojí 
legislatívny návrh na revíziu zoznamu 
materiálov a ich minimálnych úrovní 
smerom nahor.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 59 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadavky týkajúce sa zmeny účelu a 
repasácie priemyselných batérií a batérií z 
elektrických vozidiel

Požiadavky týkajúce sa zmeny účelu 
a repasácie stacionárnych batériových 
systémov na uskladňovanie energie 
a batérií z elektrických vozidiel

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Nezávislým prevádzkovateľom sa 
za rovnocenných podmienok poskytne 
prístup k systému riadenia batérií, ktorý sa 
týka dobíjateľných priemyselných batérií 
a batérií pre elektrické vozidlá s 
vnútorným systémom skladovania energie 

1. Nezávislým prevádzkovateľom sa 
za rovnocenných podmienok poskytne 
prístup k systému riadenia batérií, ktorý sa 
týka stacionárnych batériových systémov 
na uskladňovanie energie a batérií pre 
elektrické vozidlá, vďaka čomu budú môcť 
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a kapacitou nad 2 kWh, vďaka čomu budú 
môcť posúdiť a určiť stav a zostávajúcu 
životnosť batérií na základe parametrov 
stanovených v prílohe VII.

posúdiť a určiť stav a zostávajúcu 
životnosť batérií na základe parametrov 
stanovených v prílohe VII.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. U všetkých použitých 
stacionárnych batériových systémov na 
uskladňovanie energie a batérií pre 
elektrické vozidlá sa posúdi, či sú vhodné 
na opätovné použitie, zmenu účelu alebo 
opätovnú výrobu. Ak sa pri posúdení 
preukáže, že takéto batérie sú vhodné na 
opätovné použitie, opätovne sa použijú. 
Ak sa pri posúdení preukáže, že nie sú 
vhodné na opätovné použitie, ale sú 
vhodné na zmenu účelu alebo repasáciu, 
zmení sa ich účel alebo sa repasujú.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na batérie, pri ktorých sa zmenil ich účel 
alebo ktoré boli repasované, sa nevzťahujú 
povinnosti stanovené v článku 7 ods. 1, 2 a 
3, článku 8 ods. 1, 2 a 3, článku 10 ods. 1 a 
2 a článku 39 ods. 1, ak hospodársky 
subjekt uvádzajúci na trh batériu so 
zmeneným účelom alebo repasovanú 
batériu dokáže preukázať, že predmetná 
batéria bola pred zmenou svojho účelu 
alebo repasáciou uvedená na trh ešte pred 
termínmi začiatku uplatňovania daných 
povinností v súlade s uvedenými článkami.

Na batérie, pri ktorých sa zmenil ich účel 
alebo ktoré boli repasované, sa nevzťahujú 
povinnosti stanovené v článku 7 ods. 1, 2 
a 3, článku 8 ods. 1, 2 a 3 a článku 39 ods. 
1, ak hospodársky subjekt uvádzajúci na 
trh batériu so zmeneným účelom alebo 
repasovanú batériu dokáže preukázať, že 
predmetná batéria bola pred zmenou 
svojho účelu alebo repasáciou uvedená na 
trh ešte pred termínmi začiatku 
uplatňovania daných povinností v súlade 
s uvedenými článkami.
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1, 
2 a 3, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 3, 
článku 12 ods. 2, článku 17 ods. 4, článku 
27 ods. 3, článku 39 ods. 8, článku 55 ods. 
4, článku 56 ods. 4, článku 57 ods. 6, 
článku 58 ods. 3 a článku 70 ods. 2 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [deň nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri 
mesiace pred koncom každého obdobia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1, 
2 a 3, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 1 a 3, 
článku 12 ods. 2, článku 14 ods. 3 a), 
článku 17 ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 
39 ods. 8, článku 55 ods. 4, článku 56 ods. 
4, článku 57 ods. 4, článku 58 ods. 3 a 
článku 70 ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto päťročného 
obdobia. Delegovanie právomoci sa 
automaticky predlžuje o rovnako dlhé 
obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo 
Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1, 2 a 3, 
článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 3, článku 
12 ods. 2, článku 17 ods. 4, článku 27 ods. 
3, článku 39 ods. 8, článku 55 ods. 4, 
článku 56 ods. 4, článku 57 ods. 6, článku 
58 ods. 3 a článku 70 ods. 2 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1, 2 a 3, 
článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 1 a 3, 
článku 12 ods. 2, článku 14 ods. 3 a), 
článku 17 ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 
39 ods. 8, článku 55 ods. 4, článku 56 ods. 
4, článku 57 ods. 4, článku 58 ods. 3 a 
článku 70 ods. 2 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
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neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha III – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Parametre elektrochemickej výkonnosti a 
trvanlivosti prenosných batérií na 
všeobecné použitie

Parametre elektrochemickej výkonnosti a 
trvanlivosti prenosných batérií na 
všeobecné použitie a prenosných batérií 
používaných v ľahkých dopravných 
prostriedkoch a v iných individuálnych 
druhoch mestskej dopravy

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kapacita batérie, elektrický náboj, 
ktorý batéria dokáže vydať za špecifických 
podmienok.

1. Kapacita batérie v reálnych 
podmienkach, elektrický náboj, ktorý 
batéria vydáva za reálnych podmienok.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Menovitá kapacita (Ah) a strata 
kapacity (%).

1. Zmeraná kapacita (Ah) a strata 
kapacity (%).

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 1 – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vnútorný odpor (ꭥ) a zvýšenie 
vnútorného odporu (%).

3. Vnútorný odpor (ꭥ), zvýšenie 
vnútorného odporu (%) a elektrochemická 
impedancia (ꭥ).

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Údaj o očakávanej životnosti za 
podmienok, na ktoré boli navrhnuté.

5. Očakávaná životnosť za 
podmienok, na ktoré boli navrhnuté.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Samovoľné vybíjanie.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Strata kapacity“ je pokles množstva 
náboja v batérii v priebehu času a v 
dôsledku jej používania, ktoré batéria 
dokáže dodávať pri danom menovitom 
napätí vzhľadom na pôvodnú menovitú 
kapacitu, ktorú deklaruje zhotoviteľ.

„Strata kapacity“ je pokles množstva 
náboja v batérii v priebehu času a v 
dôsledku jej používania, ktoré batéria 
dokáže dodávať pri danom menovitom 
napätí vzhľadom na pôvodnú zmeranú 
kapacitu.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 7 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Samovoľné vybíjanie“ je zníženie 
uloženého elektrického náboja, keď 
elektródy batérie nie sú pripojené 
(napríklad keď sa batéria uskladňuje 
alebo nepoužíva) počas dlhšieho časového 
obdobia (napríklad 48 hodín, 168 hodín, 
720 hodín), čo má za následok postupné 
znižovanie nabitia batérie v priebehu 
času.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Šírenie tepla 6. Ochrana šírenia tepla

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Mechanické poškodenie 
pôsobením vonkajších síl (pád a náraz)

7. Ochrana pred mechanickým 
poškodením

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V týchto testoch sa simuluje jedna alebo 
viacero situácií, v ktorých je batéria 
vystavená náhodnému pádu alebo nárazu 
ťažkého predmetu, no zostáva 
prevádzkyschopná na účel, na ktorý bola 
navrhnutá. Kritériá na simuláciu týchto 

V týchto testoch sa simuluje jedna alebo 
viacero situácií, v ktorých je batéria 
náhodne vystavená mechanickému 
namáhaniu, no zostáva prevádzkyschopná 
na účel, na ktorý bola navrhnutá. Kritériá 
na simuláciu týchto situácií by mali 
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situácií by mali odrážať používanie v 
reálnych podmienkach.

odrážať používanie v reálnych 
podmienkach.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri všetkých bezpečnostných parametroch 
uvedených v bodoch 1 až 9 treba náležite 
zohľadniť riziko toxických plynov 
vytváraných bezvodými elektrolytmi.

Pri všetkých bezpečnostných parametroch 
uvedených v bodoch 1 až 9c treba náležite 
zohľadniť riziko toxických plynov 
vytváraných bezvodými elektrolytmi.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9 a. Emisie plynov – merania 
nebezpečných látok
Batérie by mohli obsahovať značné 
množstvá potenciálne nebezpečných 
materiálov (napr. vysoko horľavé 
elektrolyty, žieravé a toxické zložky). V 
prípade vystavenia určitým podmienkam 
by integritu batérie mohlo ohroziť 
uvoľňovanie nebezpečných plynov. Preto 
je dôležité identifikovať a kvantifikovať 
látky, ktoré sa uvoľňujú z batérie počas 
testov, ktoré simulujú nesprávne 
používanie a zneužívanie batérie.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 9 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9 b. Testy horľavosti
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Stanovenie horľavosti akejkoľvek látky 
(napr. kvapaliny, tuhých materiálov) 
uvoľňovanej z batérie.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 9 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9 c. Skúška ohňovzdornosti
Cieľom testu ohňovzdornosti je vystaviť 
batériu ohňu a posúdiť riziko výbuchu. 
Meranie uvoľnenej energie je dôležitým 
bezpečnostným ukazovateľom.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Príloha VII – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. zvyšková spätná účinnosť 
uskladnenej energie;

4. zvyšková spätná účinnosť 
uskladnenej energie v štandardnom cykle;

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Príloha VII – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7 a. Rozdiel/odchýlka v napätí 
jednotlivých batériových článkov/modulov 
vzhľadom na priemerné hodnoty batérie;

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha VII – odsek 1 – bod 7 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7 b. História teploty.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Príloha VII – odsek 1 – bod 7 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7 c. Chyby.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ovzdušie, a) ovzdušie vrátane znečistenia 
ovzdušia;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) voda; b) voda vrátane znečistenia 
a vyčerpania sladkej vody, pitnej vody, 
oceánov a morí; prístup k pitnej vode;

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pôda; c) pôda vrátane kontaminácie pôdy 
v dôsledku zneškodňovania a spracovania 
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odpadu;

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) biodiverzita; d) biodiverzita vrátane škôd na 
prirodzených biotopoch, voľne žijúcich 
živočíchoch, rastlinách a ekosystémoch, 
ako aj postupov hlbokomorského 
umiestňovania hlušiny (DSTP);

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) klíma vrátane emisií skleníkových 
plynov;

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) komunitný život. i) komunitný život, ako aj život 
pôvodného obyvateľstva.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) hlavné zásady OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv;
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Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) osem základných dohovorov MOP 
vymedzených v Deklarácii MOP 
o základných zásadách a právach pri 
práci;

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) Usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti pre zodpovedné obchodné 
správanie a a

e) Usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti pre zodpovedné obchodné 
správanie a

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) Usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské 
reťazce nerastných surovín z oblastí 
zasiahnutých konfliktom a 
vysokorizikových oblastí.

f) Usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské 
reťazce nerastných surovín z oblastí 
zasiahnutých konfliktom a 
vysokorizikových oblastí;

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) Parížsku dohodu OSN; a

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fb) Usmernenia OECD pre 
nadnárodné podniky.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Príloha XII – časť B – bod 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) recykláciu 75 % priemernej 
hmotnosti niklokadmiových batérií;

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Príloha XII – časť B – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) recykláciu 50 % priemernej 
hmotnosti ostatných použitých batérií.

c) recykláciu 60 % priemernej 
hmotnosti ostatných použitých batérií.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Príloha XII – časť B – bod 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) recykláciu 75 % priemernej 
hmotnosti niklokadmiových batérií;



AD\1239002SK.docx 39/43 PE692.744v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Príloha XII – časť B – bod 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) recykláciu 70 % priemernej 
hmotnosti ostatných použitých batérií.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Príloha XII – časť C – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) 35 % v prípade lítia; d) 70 % v prípade lítia;

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Príloha XII – časť C – bod 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) 95 % v prípade kadmia.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Príloha XII – časť C – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) 70 % v prípade lítia; d) 90 % v prípade lítia;

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Príloha XII – časť C – bod 2 – písmeno e a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) 95 % v prípade kadmia.
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