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Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Usnesení Rady ze dne 25. ledna 1988 o 
akčním programu Společenství pro boj 
proti znečištění životního prostředí 
kadmiem zdůrazňuje potřebu omezovat 
používání kadmia jen na případy, kde 
neexistují vhodné alternativy za jeden 
z hlavních prvků strategie omezování 
kadmia v zájmu ochrany zdraví a životního 
prostředí.

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné zařadit opatření v této směrnici týkající se kadmia do celkového kontextu politiky 
EU týkající se kadmia. 

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 5

(5) Aby se zabránilo tomu, že odpadní 
baterie a akumulátory budou odkládány tak, 
že znečistí životní prostředí, a aby 
se zamezilo nejasnostem konečných 
uživatelů ohledně různých požadavků na 
nakládání s různými bateriemi a 
akumulátory, měla by se tato směrnice 
vztahovat na všechny baterie a akumulátory 
uvedené na trh v rámci Společenství. Tato 
široká působnost směrnice by rovněž měla 
zajistit úspory z rozsahu při sběru a 
recyklaci, jakož i optimální šetření se zdroji.

(5) Aby se zabránilo tomu, že odpadní 
baterie a akumulátory budou odkládány tak, 
že znečistí životní prostředí, a aby 
se zamezilo nejasnostem konečných 
uživatelů ohledně různých požadavků na 
nakládání s různými bateriemi a 
akumulátory, měla by se tato směrnice 
vztahovat na všechny baterie a akumulátory 
uvedené na trh v rámci Společenství. Tato 
široká působnost směrnice by rovněž měla 
zajistit úspory z rozsahu při sběru a 
recyklaci, jakož i optimální šetření se zdroji 
a odpovídající financování ze strany všech 
zúčastněných hospodářských subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídající financování všech zúčastněných stran je základní požadavek k zajištění toho, 
aby byly dosaženy cíle směrnice o bateriích.

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 7

(7) Přitom je žádoucí rozlišovat mezi (7) Přitom je žádoucí rozlišovat mezi 
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přenosnými bateriemi a akumulátory na 
jedné straně a průmyslovými a 
automobilovými bateriemi a akumulátory 
na straně druhé. Mělo by se zakázat 
odstraňování průmyslových a 
automobilových baterií a akumulátorů 
ukládáním na skládkách nebo spalováním.

přenosnými, automobilovými a 
průmyslovými bateriemi a akumulátory.
Přenosné baterie a akumulátory jsou 
baterie a akumulátory používané v široké 
škále spotřebitelských zařízení a jsou 
z velké části odkládány domácnostmi. 
Domácnosti rovněž často odstraňují 
automobilové baterie a akumulátory. Je 
nezbytné zajistit, aby mohly být tyto baterie 
a akumulátory snadno odstraňovány 
odděleně, aby se zabránilo jejich 
odstraňování do toku netříděného 
komunálního nebo jiného netříděného 
odpadu. Průmyslové baterie a akumulátory 
jsou baterie a akumulátory, u nichž je 
menší pravděpodobnost, že budou 
odstraňovány domácnostmi vzhledem 
k zařízením, v nichž se používají. Jelikož 
mají obvykle větší objem, je snadnější 
průmyslové a automobilové baterie 
identifikovat a sbírat odděleně. Vzhledem 
k tomu, že je možné sbírat je odděleně, by 
mělo být odstraňování těchto baterií a 
akumulátorů na skládkách nebo 
spalováním zakázáno. Z důvodu jejich 
menších rozměrů a různorodých použití je 
obtížnější zabránit, aby se přenosné baterie 
dostaly do toku netříděných odpadů. Cíle 
sběru by proto měly být stanoveny tak, aby 
se zabránilo odstraňování nebo spalování 
těchto baterií a akumulátorů v nejvyšší 
možné míře.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení důvodů pro rozlišování mezi různými typy baterií usnadní výklad definic baterií i 
zavádění této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložili Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 8
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(8) Příkladem průmyslových baterií a 
akumulátorů jsou baterie a akumulátory 
používané pro nouzovou nebo záložní 
dodávku energie v nemocnicích, na letištích 
a v kancelářích, baterie a akumulátory 
používané ve vlacích nebo letadlech a 
baterie a akumulátory používané na vrtných 
ropných plošinách na moři nebo na 
majácích. Příkladem jsou rovněž baterie 
a akumulátory určené výlučně do 
přenosných platebních terminálů 
v obchodech a restauracích, čtecích zařízení 
čárových kódů v obchodech, profesionálních 
video zařízení pro televizní kanály 
a profesionální studia, důlních a 
potápěčských lamp připevněných 
k hornickým nebo potápěčským helmám pro 
profesionály, záložní baterie a akumulátory 
pro elektrické dveře, aby nezablokovaly 
nebo nezranily lidi, baterie a akumulátory 
používané ve vybavení nástrojů nebo v 
různých druzích měřící a přístrojové 
techniky a baterie a akumulátory používané 
ve spojení s solárními panely, 
fotovoltaickými nebo jinými zařízeními 
využívajícími obnovitelných zdrojů energie. 
Průmyslové baterie a akumulátory rovněž 
zahrnují baterie a akumulátory používané v 
elektrických vozidlech jako například 
v elektrických automobilech, vozících 
pro invalidy, jízdních kolech, letištních 
vozidlech a vozidlech pro automatickou 
dopravu. Za průmyslovou baterii nebo 
akumulátor by měly být kromě výše 
uvedeného neúplného seznamu příkladů 
považovány i jakékoli baterie nebo 
akumulátory, které nejsou hermeticky 
uzavřené a u kterých se nejedná o 
automobilové baterie.

(8) Příkladem průmyslových baterií a 
akumulátorů jsou baterie a akumulátory 
používané pro nouzovou nebo záložní 
dodávku energie ve veřejných stavbách jako 
jsou tunely, v nemocnicích, kinech, 
muzeích, vícepodlažních obytných 
zařízeních, na letištích a v kancelářích, 
baterie a akumulátory používané ve vlacích 
nebo letadlech a baterie a akumulátory 
používané na vrtných ropných plošinách na 
moři nebo na majácích. Příkladem jsou 
rovněž baterie a akumulátory určené výlučně 
do přenosných platebních terminálů 
v obchodech a restauracích, čtecích zařízení 
čárových kódů v obchodech, do 
profesionálních videozařízení pro televizní 
kanály a profesionální studia, do důlních a 
potápěčských lamp připevněných 
k hornickým nebo potápěčským helmám pro 
profesionály, záložní baterie a akumulátory 
pro elektrické dveře, aby nezablokovaly 
nebo nezranily lidi, baterie a akumulátory 
používané ve vybavení nástrojů nebo v 
různých druzích měřící a přístrojové 
techniky a baterie a akumulátory používané 
ve spojení se solárními panely, 
fotovoltaickými nebo jinými zařízeními 
využívajícími obnovitelných zdrojů energie. 
Průmyslové baterie a akumulátory rovněž 
zahrnují baterie a akumulátory používané v 
elektrických vozidlech jako například 
v elektrických automobilech, vozících 
pro invalidy, jízdních kolech, letištních 
vozidlech a vozidlech pro automatickou 
dopravu. Za průmyslovou baterii nebo 
akumulátor by měly být kromě výše 
uvedeného neúplného seznamu příkladů 
považovány i jakékoli baterie nebo 
akumulátory, které nejsou hermeticky 
uzavřené a u kterých se nejedná o 
automobilové baterie.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh vyjasňuje bod odůvodnění 8 navržený Radou. Je řada budov 
a staveb, které potřebují nouzové a záložní dodávky energie, jež byly v tomto bodě odůvodnění 
přehlédnuty.

Potřeba nouzových a záložních dodávek energie (jako je větrání, osvětlení, výtahy, přístup 
atd.) zejména na místech, kde se veřejnost shromažďuje, žije nebo cestuje, jako jsou kina,  
muzea a vícepodlažní obytná zařízení, by měla být výslovně zmíněna. Text by měl pokrývat 
veškeré tyto budovy a stavby. Musejí být doplněny i podzemní tunely.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 8

(8) Příkladem průmyslových baterií a
akumulátorů jsou baterie a akumulátory 
používané pro nouzovou nebo záložní 
dodávku energie v nemocnicích, na letištích 
a v kancelářích, baterie a akumulátory 
používané ve vlacích nebo letadlech a 
baterie a akumulátory používané na vrtných 
ropných plošinách na moři nebo na 
majácích. Příkladem jsou rovněž baterie 
a akumulátory určené výlučně do 
přenosných platebních terminálů 
v obchodech a restauracích, čtecích zařízení 
čárových kódů v obchodech, profesionálních 
video zařízení pro televizní kanály 
a profesionální studia, důlních a 
potápěčských lamp připevněných 
k hornickým nebo potápěčským helmám pro 
profesionály, záložní baterie a akumulátory 
pro elektrické dveře, aby nezablokovaly 
nebo nezranily lidi, baterie a akumulátory 
používané ve vybavení nástrojů nebo v 
různých druzích měřící a přístrojové 
techniky a baterie a akumulátory používané 
ve spojení s solárními panely, 
fotovoltaickými nebo jinými zařízeními 
využívajícími obnovitelných zdrojů energie. 
Průmyslové baterie a akumulátory rovněž 
zahrnují baterie a akumulátory používané v 

(8) Příkladem průmyslových baterií a 
akumulátorů jsou baterie a akumulátory 
používané pro nouzovou nebo záložní 
dodávku energie ve veřejných stavbách jako 
jsou nemocnice, kina, muzea, vícepodlažní 
obytná zařízení, tunely, letiště a kanceláře, 
baterie a akumulátory používané na vrtných 
ropných plošinách na moři nebo na 
majácích. Příkladem jsou rovněž baterie 
a akumulátory určené výlučně do 
přenosných platebních terminálů 
v obchodech a restauracích, čtecích zařízení 
čárových kódů v obchodech, profesionálních 
video zařízení pro televizní kanály 
a profesionální studia, důlních a 
potápěčských lamp připevněných 
k hornickým nebo potápěčským helmám pro 
profesionály, záložní baterie a akumulátory 
pro elektrické dveře, aby nezablokovaly 
nebo nezranily lidi, baterie a akumulátory 
používané ve vybavení nástrojů nebo v 
různých druzích měřící a přístrojové 
techniky a baterie a akumulátory používané 
ve spojení s solárními panely, 
fotovoltaickými nebo jinými zařízeními 
využívajícími obnovitelných zdrojů energie. 
Průmyslové baterie a akumulátory rovněž 
zahrnují baterie a akumulátory používané v 
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elektrických vozidlech jako například 
v elektrických automobilech, vozících 
pro invalidy, jízdních kolech, letištních 
vozidlech a vozidlech pro automatickou 
dopravu. Za průmyslovou baterii nebo 
akumulátor by měly být kromě výše 
uvedeného neúplného seznamu příkladů 
považovány i jakékoli baterie nebo 
akumulátory, které nejsou hermeticky 
uzavřené a u kterých se nejedná o 
automobilové baterie.

elektrických vozidlech jako například 
v elektrických automobilech, vozících 
pro invalidy, jízdních kolech, letištních 
vozidlech a vozidlech pro automatickou 
dopravu. Za průmyslovou baterii nebo 
akumulátor by měly být kromě výše 
uvedeného neúplného seznamu příkladů 
považovány i jakékoli baterie nebo 
akumulátory, které nejsou hermeticky 
uzavřené a u kterých se nejedná o 
automobilové baterie.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh vyjasňuje bod odůvodnění 8 navržený Radou. Je řada budov 
a staveb, které potřebují nouzové či záložní dodávky energie, jež byly v tomto bodě 
odůvodnění přehlédnuty.

Potřeba nouzových a záložních dodávek energie (např. pro  větrání, osvětlení, výtahy, 
přístupové dveře atd.) je zejména nutná na místech, kde se veřejnost shromažďuje, žije nebo 
cestuje, jako jsou kina, muzea, tunely a vícepodlažní obytná zařízení. Text by měl pokrývat 
veškeré tyto budovy a stavby.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, 
Anja Weisgerber za poslanecký klub ELS-ED

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 8

Příkladem průmyslových baterií a 
akumulátorů jsou baterie a akumulátory 
používané pro nouzovou nebo záložní 
dodávku energie v nemocnicích, na letištích 
a v kancelářích, baterie a akumulátory 
používané ve vlacích nebo letadlech a 
baterie a akumulátory používané na vrtných 
ropných plošinách na moři nebo na 
majácích. Příkladem jsou rovněž baterie 
a akumulátory určené výlučně do 
přenosných platebních terminálů 

(8) Příkladem průmyslových baterií a 
akumulátorů jsou baterie a akumulátory 
používané pro nouzovou nebo záložní 
dodávku energie ve veřejných stavbách jako 
jsou tunely, nemocnice, kina, muzea, 
vícepodlažní obytná zařízení, letiště a 
kanceláře, baterie a akumulátory používané 
ve vlacích nebo letadlech a baterie 
a akumulátory používané na vrtných 
ropných plošinách na moři nebo na 
majácích. Příkladem jsou rovněž baterie 
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v obchodech a restauracích, čtecích zařízení 
čárových kódů v obchodech, profesionálních 
video zařízení pro televizní kanály 
a profesionální studia, důlních a 
potápěčských lamp připevněných 
k hornickým nebo potápěčským helmám pro 
profesionály, záložní baterie a akumulátory 
pro elektrické dveře, aby nezablokovaly 
nebo nezranily lidi, baterie a akumulátory 
používané ve vybavení nástrojů nebo v 
různých druzích měřící a přístrojové 
techniky a baterie a akumulátory používané 
ve spojení s solárními panely, 
fotovoltaickými nebo jinými zařízeními 
využívajícími obnovitelných zdrojů energie. 
Průmyslové baterie a akumulátory rovněž 
zahrnují baterie a akumulátory používané v 
elektrických vozidlech jako například 
v elektrických automobilech, vozících 
pro invalidy, jízdních kolech, letištních 
vozidlech a vozidlech pro automatickou 
dopravu. Za průmyslovou baterii nebo 
akumulátor by měly být kromě výše 
uvedeného neúplného seznamu příkladů 
považovány i jakékoli baterie nebo 
akumulátory, které nejsou hermeticky 
uzavřené a u kterých se nejedná o 
automobilové baterie.

a akumulátory určené výlučně do 
přenosných platebních terminálů 
v obchodech a restauracích, čtecích zařízení 
čárových kódů v obchodech, profesionálních 
video zařízení pro televizní kanály 
a profesionální studia, důlních a 
potápěčských lamp připevněných 
k hornickým nebo potápěčským helmám pro 
profesionály, záložní baterie a akumulátory 
pro elektrické dveře, aby nezablokovaly 
nebo nezranily lidi, baterie a akumulátory 
používané ve vybavení nástrojů nebo v 
různých druzích měřící a přístrojové 
techniky a baterie a akumulátory používané 
ve spojení s solárními panely, 
fotovoltaickými nebo jinými zařízeními 
využívajícími obnovitelných zdrojů energie. 
Průmyslové baterie a akumulátory rovněž 
zahrnují baterie a akumulátory používané v 
elektrických vozidlech jako například 
v elektrických automobilech, vozících 
pro invalidy, jízdních kolech, letištních 
vozidlech a vozidlech pro automatickou 
dopravu. Za průmyslovou baterii nebo 
akumulátor by měly být kromě výše 
uvedeného neúplného seznamu příkladů 
považovány i jakékoli baterie nebo 
akumulátory, které nejsou hermeticky 
uzavřené a u kterých se nejedná o 
automobilové baterie.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh vyjasňuje bod odůvodnění 8 navržený Radou. Je řada budov 
a staveb, které potřebují nouzové a záložní dodávky energie, jež byly v tomto bodě odůvodnění 
přehlédnuty.

Potřeba nouzových a záložních dodávek energie (jako je větrání, osvětlení, výtahy, přístup 
atd.) zejména na místech, kde se veřejnost shromažďuje, žije nebo cestuje, jako jsou kina,  
muzea a vícepodlažní obytná zařízení, by měla být výslovně zmíněna. Text by měl pokrývat 
veškeré tyto budovy a stavby. Musejí být doplněny i podzemní tunely.
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Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 10

(10) Komise by měla zvážit potřebu upravit 
tuto směrnici s ohledem na výsledky 
technického a vědeckého pokroku. Zvláště, 
by Komise měla přezkoumat výjimku ze 
zákazu kadmia stanovenou pro přenosné 
baterie a akumulátory, určené k používání 
u bezšňůrových elektrických nástrojů. 
Příkladem bezšňůrových elektrických 
nástrojů jsou nástroje, které používají 
spotřebitelé i profesionálové při 
soustružení, frézování, broušení, mletí, 
řezání, stříhání, vrtání, bourání, dírkování, 
zatloukání, nýtování, šroubování, leštění 
nebo při podobných způsobech zpracování 
dřeva, kovu a jiných materiálů, jakož i při 
sekání, řezání a jiných zahradnických 
pracích.

(10) Komise by měla zvážit potřebu upravit 
tuto směrnici s ohledem na výsledky 
technického a vědeckého pokroku. Zvláště 
jakákoli potřeba změny zákazu uvádět 
některé baterie na trh musí být podložena 
posouzením rizik, zohledňujících veškeré 
příslušné vědecké důkazy potvrzující 
potřebu zákazu dané látky.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že zákaz látky může být zaveden a odůvodněn jen na základě zhodnocení 
rizik, jež bude brát v úvahu příslušné vědecké důkazy potvrzující potřebu zákazu dané látky.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger 
Krahmer

Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 10

(10) Komise by měla zvážit potřebu upravit 
tuto směrnici s ohledem na výsledky 
technického a vědeckého pokroku. Zvláště 
by Komise měla přezkoumat výjimku ze 
zákazu kadmia stanovenou pro přenosné 
baterie a akumulátory, určené k používání u 
bezšňůrových elektrických nástrojů. 
Příkladem bezšňůrových elektrických 

(10) Komise by měla zvážit potřebu upravit 
tuto směrnici s ohledem na výsledky 
technického a vědeckého pokroku. Zvláště 
by Komise měla přezkoumat výjimku ze 
zákazu kadmia stanovenou pro přenosné 
baterie a akumulátory, určené k používání u 
bezšňůrových elektrických nástrojů. 
Příkladem bezšňůrových elektrických 
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nástrojů jsou nástroje, které používají 
spotřebitelé i profesionálové při soustružení, 
frézování, broušení, mletí, řezání, stříhání, 
vrtání, bourání, dírkování, zatloukání, 
nýtování, šroubování, leštění nebo při 
podobných způsobech zpracování dřeva, 
kovu a jiných materiálů, jakož i při sekání, 
řezání a jiných zahradnických pracích.

nástrojů jsou nástroje, které používají 
spotřebitelé i profesionálové při soustružení, 
frézování, broušení, mletí, řezání, stříhání, 
vrtání, bourání, měření, strhávání zdí, sběr 
suti, dírkování, zatloukání, nýtování, 
šroubování, spojování částí, leštění nebo při 
podobných způsobech zpracování dřeva, 
kovu a syntetických nebo smíšených 
materiálů, jakož i při sekání, řezání a jiných 
zahradnických pracích.

Or. en

Odůvodnění

Bezšňůrové elektrické nástroje jsou používány ve všech druzích prostředí a všemi druhy 
konečných uživatelů. Seznam činností by neměl být omezen a měl by být otevřený pro širokou 
škálu použití bezšňůrových elektrických nástrojů.

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 43
Bod odůvodnění 13

(13) Je žádoucí, aby členské státy dosáhly
vysoké úrovně sběru a recyklace odpadních 
baterií a akumulátorů, čímž se v rámci 
Společenství dosáhne vysokého stupně 
ochrany životního prostředí a využití
materiálu. Proto by se měly ve směrnici 
stanovit pro členské státy minimální cíle 
sběru a recyklace. Je vhodné, aby se úrovně 
sběru vypočítávaly na základě průměrného 
ročního prodeje v předchozích letech, čímž 
by se získaly srovnatelné cíle pro všechny 
členské státy, úměrné vnitrostátní úrovni 
spotřeby baterií.

(13) členské státy by měly požadovat 
dosažení vysoké úrovně sběru a recyklace 
odpadních baterií a akumulátorů, čímž se v 
rámci Společenství dosáhne vysokého 
stupně ochrany životního prostředí a 
recyklace materiálu. Proto by se měly ve 
směrnici stanovit pro členské státy 
minimální cíle sběru a recyklace. Je vhodné, 
aby se úrovně sběru vypočítávaly na základě 
průměrného ročního prodeje v předchozích 
letech, čímž by se získaly srovnatelné cíle 
pro všechny členské státy, úměrné 
vnitrostátní úrovni spotřeby baterií.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá text navrhovaný Komisí v pozměňovacím návrhu 2 
z prvního čtení. 

Tato směrnice stanoví jasné povinnosti ohledně sběru a recyklace. Splnění těchto povinností  
proto není jen žádoucí, ale jasný požadavek vůči členskému státu. 

Tato směrnice nezahrnuje žádné cíle využití, ale cíle recyklace, a proto by mělo být znění 
opraveno. 

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 44
Bod odůvodnění 15

(15) Všechny zúčastněné strany by měly mít 
možnost podílet se na systémech sběru, 
zpracování a recyklace. Tyto systémy by 
měly být navrženy tak, aby zabránily 
diskriminaci dovážených výrobků, 
překážkám obchodu nebo narušování 
hospodářské soutěže.

(15) Všechny zúčastněné strany by měly mít 
možnost podílet se na systémech sběru, 
zpracování a recyklace. Účast výrobců a 
distributorů na systémech sběru by měla být 
povinná. Tyto systémy by měly být 
navrženy tak, aby zabránily diskriminaci 
dovážených výrobků, překážkám obchodu 
nebo narušování hospodářské soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Úloha výrobců – vzhledem k jejich odpovědnosti – a distributorů – vzhledem k jejich 
postavení v systémech sběru – má značný význam pro dosažení cílů stanovených v této 
směrnici. 

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 45
Bod odůvodnění 17

(17) Hlavní zásady financování nakládání s (17) Hlavní zásady financování nakládání s 
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odpadními bateriemi a akumulátory by měly 
být stanoveny na úrovni Společenství. 
Systémy financování by měly napomoci 
dosažení vysokých úrovní sběru a recyklace 
a měla by se v nich uplatnit zásada 
odpovědnosti výrobce. Výrobci by měli 
financovat náklady na sběr, zpracování a 
recyklaci veškerých sebraných baterií a 
akumulátorů po odečtení zisku z prodeje 
využitých materiálů. Za určitých okolností 
by se však na drobné výrobce mohla 
vztahovat pravidla de minimis.

odpadními bateriemi a akumulátory by měly 
být stanoveny na úrovni Společenství. 
Systémy financování by měly napomoci 
dosažení vysokých úrovní sběru a recyklace 
a měla by se v nich uplatnit zásada 
odpovědnosti výrobce. Všichni výrobci by 
měli být registrováni, jak stanoví tato 
směrnice. Výrobci by měli financovat 
náklady na sběr, zpracování a recyklaci 
veškerých sebraných baterií a akumulátorů 
po odečtení zisku z prodeje využitých 
materiálů. Výrobci by měli mít možnost 
získat zpět vynaložené náklady. 

Or. en

Odůvodnění

Aby byl dosažen soulad s cílem směrnice, je nezbytné, aby všichni výrobci, jak je definuje tato 
směrnice, byli registrováni. Požadavek na registraci je důležitým nástrojem, který zabrání, 
aby se někteří výrobci vyhýbali účasti na financování.  

Tento bod odůvodnění by měl rovněž uvádět, že výrobci mají právo na náhradu za náklady za 
sběr, zpracování a recyklaci. Tento dodatek objasní čl. 13 odst. 3, který stanoví, že náklady by 
neměly být konečným uživatelům uváděny odděleně. Tento článek má zato, aby se na úrovni 
konečného uživatele neukazoval patrný poplatek, bylo by však nesprávné tato slova vykládat 
tak, že výrobci nemohou kompenzovat náklady spojené s nakládáním s odpady.

Pravidlo „de minimis“ by mělo být vypuštěno, neboť je v rozporu se zásadou odpovědnosti 
výrobce. Dalo by jen více možností výrobcům, aby unikli svým povinnostem. 

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 46
Čl. 3 bod 6

6) „automobilovou baterií nebo 
akumulátorem“ jakákoli baterie nebo 
akumulátor používané pro automobilové 
startéry, osvětlení nebo zapalování 
motorových vozidel;

6) „automobilovou baterií nebo 
akumulátorem“ jakákoli baterie nebo 
akumulátor používané pro automobilové 
startéry, osvětlení nebo zapalování 
motorových vozidel, nebo nejsou 
hermeticky uzavřeny a nejsou 
automobilovou baterií nebo akumulátorem 
nebo které mohou být ručně přenášeny a 
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nejsou automobilovou baterií nebo 
akumulátorem;

Or. en

Odůvodnění

Definice přenosné baterie zní:
„přenosnou baterií nebo akumulátorem“ je jakákoli baterie nebo akumulátor, které:a) jsou 
hermeticky uzavřeny a

b) mohou být ručně přenášeny a

c) nejsou ani průmyslovou baterií či akumulátorem ani automobilovou baterií či 
akumulátorem;To znamená, že baterie, které nejsou hermeticky uzavřeny, které mohou být 
ručně přenášeny a které nejsou použity pro automobily nebo nejsou určeny výhradně pro 
průmyslové nebo profesionální použití, nemohou spadat do žádné z těchto tří kategorií. Totéž 
platí o bateriích, které jsou hermeticky uzavřeny, které nemohou být ručně přenášeny, ale 
nejsou bateriemi automobilovými ani nejsou určeny výhradně pro průmyslové nebo 
profesionální použití. Navrhovaný pozměňovací návrh se tomuto vyhýbá.

Pozměňovací návrh, který předložili Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 47
Čl. 3 bod 8

8) „recyklací“ přepracování odpadních 
materiálů ve výrobním procesu pro původní 
využití nebo pro jiné účely, ale s vyloučením 
energetického využití;

8) „recyklací“ přepracování odpadních 
materiálů ve výrobním procesu pro původní 
využití nebo pro jiné účely, ale s vyloučením 
energetického využití, kterým se rozumí 
použití spalitelného odpadu jako prostředku 
k výrobě energie přímým spálením s jiným 
odpadem nebo bez jiného odpadu, avšak se 
získáním tepla;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice musí být plně v souladu s definicí recyklace v čl. 3 písm. e) směrnic WEEE a 
ELV.
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Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, 
Anja Weisgerber za poslanecký klub ELS-ED

Pozměňovací návrh 48
Čl. 3 bod 8

8) „recyklací“ přepracování odpadních 
materiálů ve výrobním procesu pro původní 
využití nebo pro jiné účely, ale s vyloučením 
energetického využití;

8) „recyklací“ přepracování odpadních 
materiálů ve výrobním procesu pro původní 
využití nebo pro jiné účely, ale s vyloučením 
energetického využití, kterým se rozumí 
použití spalitelného odpadu jako prostředku 
k výrobě energie přímým spálením s jiným 
odpadem nebo bez jiného odpadu, avšak se 
získáním tepla;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice musí být plně v souladu s definicí recyklace v čl. 3 písm. e) směrnic WEEE a 
ELV.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 49
Čl. 3 bod 8

8) „recyklací“ přepracování odpadních 
materiálů ve výrobním procesu pro původní 
využití nebo pro jiné účely, ale s vyloučením 
energetického využití;

8) „recyklací“ přepracování odpadních 
materiálů ve výrobním procesu pro původní 
využití nebo pro jiné účely, ale s vyloučením 
energetického využití, kterým se rozumí 
použití spalitelného odpadu jako prostředku 
k výrobě energie přímým spálením s jiným 
odpadem nebo bez jiného odpadu, avšak se 
získáním tepla;

Or. en
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Odůvodnění

Tato definice musí být plně v souladu s definicí recyklace v čl. 3 písm. e) směrnic WEEE a 
ELV. 

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 50
Čl. 3 bod 10a (nový)

10a) „uzavřenou smyčkou“systém, v němž 
jsou vybité baterie nebo akumulátory 
vráceny zpět výrobci nebo třetí straně, která 
výrobce zastupuje, za účelem  znovupoužití 
kovu v nich obsaženého při výrobě nových 
baterií nebo akumulátorů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá definici Komise v upravené podobě. 

Uzavřená smyčka by měla být definována na podporu pozměňovacího návrhu k příloze IIIB, 
jak navrhuje zpravodaj. Uzavřená smyčka je naplněna jen tehdy, jestliže je obsažený kov 
znovupoužit při výrobě baterií nebo akumulátorů, a nikoli, je-li použit pro výrobu nových 
výrobků. 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 51
Čl. 3 bod 12

12) „výrobcem“ jakýkoli subjekt některého 
členského státu, který bez ohledu na způsob 
prodeje, včetně komunikačních prostředků 
na dálku, v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele v případě 
smluv uzavřených na dálku, uvede poprvé
na trh na území dotyčného členského státu 

12) „výrobcem“ jakýkoli subjekt některého 
členského státu, který bez ohledu na způsob 
prodeje, včetně komunikačních prostředků 
na dálku, v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 
května 1997 o ochraně spotřebitele v případě 
smluv uzavřených na dálku:
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v rámci své obchodní činnosti baterie nebo 
akumulátory, včetně baterií nebo 
akumulátorů zabudovaných do zařízení nebo 
vozidel;

a) vyrábí a prodává baterie nebo 
akumulátory vlastní značky, včetně baterií 
nebo akumulátorů zabudovaných do zařízení 
nebo vozidel;
b) následně prodává pod vlastní značkou 
nebo jako součást zařízení baterie nebo 
akumulátory od jiného výrobce pod 
podmínkou, že tento výrobce nemůže být 
určen; nebo
c) profesionálně dováží nebo vyváží baterie, 
akumulátory nebo elektrická zařízení na 
trh Společenství.
S ohledem na realizaci článků 9, 15, 18, 20, 
22 až 25 a 33 je „výrobcem“ jakýkoli 
subjekt, bez ohledu na způsob prodeje, 
včetně komunikačních prostředků na 
dálku, který v souladu se směrnicí 97/7/EC 
uvede poprvé na trh na území dotyčného 
členského státu v rámci své obchodní 
činnosti baterie nebo akumulátory.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 12.

Aby se zabránilo problémům, které se objevily při realizaci směrnice WEEE, mělo by být 
zřejmé, že pro realizaci článků 9, 15, 18, 20, 22- 24, 25 a 33 této směrnice je výrobcem ten, 
kdo první uvede na území některého členského státu v rámci své obchodní činnosti baterie 
nebo akumulátory na trh.
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Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Jackson za poslanecký klub ELS-ED

Pozměňovací návrh 52
Čl. 3 bod 16a (nový)

16a) „uzavřenou smyčkou“ znovupoužití 
kovu obsaženého v odpadní baterii nebo 
akumulátoru při výrobě nových produktů.

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny kovy využité v recyklačním procesu jsou vhodné pro použití při výrobě nových 
produktů..

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Jackson za poslanecký klub ELS-ED

Pozměňovací návrh 53
Čl. 3 bod 16b (nový)

16b) „úrovní sběru“ pro dotyčný členský 
stát a daný kalendářní rok procentuální 
podíl vypočítaný tak, že celková hmotnost 
odpadních přenosných baterií 
a akumulátorů sebraných podle čl. 7 odst. 1 
v uvedeném kalendářním roce se vydělí 
ročním průměrem počtu přenosných baterií 
a akumulátorů uvedených na trh, 
vyjádřeným v hmotnostních jednotkách v 
uvedeném členském státu v uvedeném 
kalendářním roce a v předchozích dvou 
kalendářních letech

Or. en

Odůvodnění

Formulace „uvedené na trh“ namísto „prodané konečným uživatelům“ zabrání nadměrnému 
byrokratickému zatížení malých podniků.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL 

Pozměňovací návrh 54
Čl. 4 odst. 1 písm. ba) (nové)

ba) baterií nebo akumulátorů
zabudovaných do zařízení, které nemohou 
být po vybití snadno odstraněny koncovým 
uživatelem.

Or. en

Odůvodnění

U zařízení obsahujících baterie nebo akumulátory, které spotřebitel nemůže snadno vyjmout, 
existuje vysoká pravděpodobnost, že skončí v domovním odpadu. V prvním čtení byl přijat 
podobně formulovaný pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL 

Pozměňovací návrh 55
Čl. 4 odst. 1 písm. bb) (nový)

bb) přenosných baterií nebo akumulátorů, 
které obsahují více než 0,004% 
hmotnostních olova, včetně baterií a 
akumulátorů zabudovaných do zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Omezení olova je v souladu s pozměňovacími návrhy přijatými v prvním čtení. Rada požaduje 
označování baterií obsahujících olovo (čl. 18 odst. 2), nezmiňuje však olovo v článku 4. Tento 
pozměňovací návrh vkládá olovo do článku 4. V EU je olovo odstraňováno z výrobků v rámci 
směrnic jako směrnice o vozidlech s ukončenou životností (2000/53/ES) a směrnice o 
elektronickém odpadu (2002/95/ES). Směrnice o bateriích musí zachovávat stejný směr.
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 56
Čl. 4 odst. 3

3. Zákaz stanovený v odst. 1 písm. b) se 
nevztahuje na přenosné baterie a 
akumulátory určené pro použití v:

3. Zákaz stanovený v odst. 1 písm. b) se 
nevztahuje na:

a) nouzových a poplašných systémech, 
včetně nouzového osvětlení;

a) přenosné baterie a akumulátory určené 
pro použití v nouzových a poplašných 
systémech, včetně nouzového osvětlení; 

b) zdravotnických přístrojích, nebo b) kadmium používané v průmyslových 
bateriích a akumulátorech, jejichž váha je 
vyšší než 30 kg, nebo

c) bezšňůrových elektrických nástrojích. c) kadmium v bateriích a akumulátorech 
určených pouze na použití ve vojenství a 
letectví, avšak s výjimkou niklokadmiových 
akumulátorů používaných v elektrických 
vozidlech, neboť tato použití spadají pod čl. 
4 odst. 2 písm. a) směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud jde o průmyslové baterie, jejichž váha je nižší než 30 kg, existují již nyní možnosti 
méně škodlivé životnímu prostředí než NiCd (NiMH a olovo), dokonce i NiZn, přesná 
náhražka NiCd. Riziko disimilace ostatně velmi souvisí s váhou baterie. Existuje tak 
významná riziková zóna mezi 1 kg a 30 kg, i když pro tuto kategorii průmyslových baterií 
existují náhražky. Neexistuje rovněž žádná specifická zvláštnost týkající se průmyslových 
baterií používaných na železnici narozdíl od vojenského materiálu. 

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 57
Čl. 4 odst. 3

3. Zákaz stanovený v odst. 1 písm. b) se 
nevztahuje na přenosné baterie a 
akumulátory určené pro použití v:

3. Zákaz stanovený v odst. 1 písm. b) a ba)
se nevztahuje na:

a) nouzových a poplašných systémech, a) přenosné baterie a akumulátory určené 
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včetně nouzového osvětlení; pro použití v nouzových poplašných 
systémech, včetně nouzového osvětlení;

b) zdravotnických přístrojích; nebo b) kadmium v bateriích a akumulátorech 
určených pro půmyslová zařízení, nebo

c) bezšňůrových elektrických nástrojích. c) kadmium v bateriích a akumulátorech 
určených pro letadla a vlaky kromě 
niklokadmiových baterií v elekrických 
vozidlech, neboť na toto použití  se vztahuje 
čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 17, aby vyjasnil, že výjimka se týká 
průmyslových baterií nebo akumulátorů jak je definuje čl. 3 bod 6.

Přebírá pozměňovací návrhy 23 a 82 Evropského parlamentu z prvního čtení.

Téměř všichni výrobci baterií vyrábějí NiMH a Li-ion baterie jako alternativu za NiCd 
baterie pro širokou škálu použití. NiMH a Li-ion baterie jsou propagovány na mnoha 
internetových stránkách výrobců baterií, včetně použití pro lékařské nástroje, do nouzového 
osvětlení a bezšňůrových elektrických nástrojů. Výjimka ze zákazu NiCd baterií pro tato 
použití není odůvodněná. Výjimky pro baterie obsahující kadmium pro průmyslové použití ve 
vlacích a letadlech jsou odůvodněné, protože na trhu téměř není dostupná žádná alternativa.

Pozměňovací návrh, který předložili Frederika Brepoels, Richard Seeber

Pozměňovací návrh 58
Čl. 4 odst. 3 písm. c) a odst. 4

c) bezšňůrových elektrických nástrojích. c) bezšňůrových elektrických nástrojích pro 
přechodné období 4 let po vstupu této 
směrnice v platnost.

4. Komise přezkoumá výjimku uvedenou v 
odst. 3 písm. c) a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě do … *, zprávu s 
případnými odpovídajícími návrhy za 
účelem zákazu kadmia v bateriích a 

  
* Čtyři roky po vstupu této směrnice v platnost.
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akumulátorech.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh ve své současné podobě vytváří značnou nejistotu ohledně pouřití  NiCd baterií 
v elektrických nástrojích. Tato nejistota není dobrá ani pro výrobce baterií ani pro výrobce 
elektrických nástrojů, jelikož nevědí, zda jejich investice do technologií NiCd baterií nebo 
alternativních baterií budou z dlouhodobého hlediska výnosné.

Navrhujeme proto z důvodu vyjasnění zakázat používání NiCd baterií v bezšňůrových 
elektrických nástrojích po přechodném období 4 let po vstoupení této směrnice v platnost. Na 
trhu jsou za srovnatelnou cenu dostupné méně nebezpečné alternativy, jako jsou Ni-MH 
baterie. Přechodné období musí umožňovat postupné stahování těchto baterií a umožnit 
výrobcům baterií a elektrických nástrojů přechod na jinou technologii.

Pozměňovací návrh, který předložili Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 59
Čl. 4 odst. 4

4. Komise přezkoumá výjimku uvedenou v 
odst. 3 písm. c) a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě do …* zprávu s 
případnými odpovídajícími návrhy za 
účelem zákazu kadmia v bateriích a 
akumulátorech.

4. Komise přezkoumá výjimku uvedenou v 
odst. 3 písm. c) a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději 9 měsíců po 
přijetí zprávy od členských států podle čl. 
19 odst. 4 zprávu s případnými 
odpovídajícími návrhy za účelem zákazu 
kadmia v bateriích a akumulátorech.

Or. en

Odůvodnění

Časový rámec pro hodnocení by měl být v souladu s rámcem podle čl. 19 odst. 5. pro 
vypracování zprávy Komisí o provádění této směrnice (na základě vnitrostátních zpráv o 
provádění této směrnice podle čl. 19 odst. 4). 

Synchronizace v podávání zpráv této směrnice zajistí optimalizaci administrativní zátěže po 
vyhodnocení veškerých informací shromážděných od členských států současně.

  
* Čtyři roky po vstupu této směrnice v platnost.
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Toto hodnocení by mělo zahrnovat posouzení vlivů a zohledňovat ekologické a sociálně 
ekonomické otázky.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Jackson za poslanecký klub ELS-ED

Pozměňovací návrh  60
Čl. 5 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy zajistí, aby baterie a 
akumulátory nemohly být zabudovávány 
do zařízení, pokud je spotřebitel nebude 
moci po vybití snadno vyjmout. Toto 
ustanovení se nevztahuje na kategorie 
zařízení zahrnutých do přílohy III. Veškerá 
zařízení, do nichž se zabudovávají baterie a 
akumulátory, budou opatřena návodem 
s instrukcemi o jejich snadném vyjmutí a 
případně informacemi pro uživatele o 
obsahu zabudované baterie a akumulátorů.

Or. en

Odůvodnění

U zařízení obsahujících baterie nebo akumulátory, které spotřebitel nemůže snadno vyjmout, 
existuje vysoká pravděpodobnost, že skončí v domovním odpadu spolu s těmito bateriemi; 
přitom v řadě případů je možné vyrábět malá zařízení tak, aby nebylo k odstranění baterií 
zapotřebí žádných nástrojů.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Georgs Andrejevs, Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 61
Čl. 5 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy zajistí, aby baterie a 
akumulátory nemohly být zabudovávány 
do zařízení, pokud je koncový uživatel 
nebude moci po vybití snadno vyjmout. 
Tento článek se nevztahuje na kategorie 
zařízení zahrnutých do přílohy IIa. Veškerá 
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zařízení, do nichž se zabudovávají baterie a 
akumulátory, budou opatřena návodem 
s instrukcemi o jejich bezpečném vyjmutí a 
případně informacemi pro uživatele o 
obsahu zabudované baterie a akumulátorů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje, navrhuje usnadnění odstranitelnosti.

Ustanovení tohoto odstavce jsou v souladu s článkem 4 směrnice WEEE a přebírají článek 5 
směrnice o bateriích č. 1991/157. 

Obnovuje pozměňovací návrh 92 Evropského parlamentu k čl. 5 odst. 1a (nový) z prvního 
čtení.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Jackson za poslanecký klub ELS-ED

Pozměňovací návrh 62
Článek 6

Členské státy budou usilovat o co největší 
oddělený sběr odpadních baterií a 
akumulátorů, přičemž zohlední dopad 
dopravy na životní prostředí, a o co největší 
snížení odstraňování baterií a akumulátorů 
jako netříděného komunálního odpadu. 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
přičemž zohlední dopad dopravy na životní 
prostředí, ke zvětšení odděleného sběru
odpadních baterií a akumulátorů. Aby se 
zabránilo konečnému odstraňování baterií 
a akumulátorů v zájmu dosažení co 
největšího počtu recyklací pro všechny 
odpadní baterie a akumulátory, jejichž 
použití není zakázáno článkem 4.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité zdůraznit potřebu o místní dostupnosti možnosti recyklace baterií, což může 
vyžadovat podporu ze strany členských států.
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Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Jackson za poslanecký klub ELS-ED

Pozměňovací návrh 63
Čl. 7 odst. 1 písm. a)

a) umožní konečným uživatelům odkládat 
odpadní přenosné baterie nebo akumulátory 
na dostupném sběrném místě v jejich okolí s 
přihlédnutím k hustotě obyvatelstva;

a) umožní konečným uživatelům odkládat 
odpadní přenosné baterie nebo akumulátory 
na dostupném sběrném místě v jejich okolí s 
přihlédnutím k hustotě obyvatelstva. Podle 
směrnice 75/442/EHS o odpadech 
v platném znění a směrnice 91/689/EHS o 
nebezpečných odpadech nemusejí být tato 
sběrná místa registrována nebo nemusejí 
mít povolení jednotlivě; 

Or. en

Odůvodnění

Nadměrná byrokracie v některých členských státech způsobuje, že od těch, kdo vedou 
takováto sběrná místa (například ve školách), bývá vyžadováno oprávnění k nakládání 
s nebezpečnými odpady  podle rámcových právních předpisů EU. Je třeba jasně zdůraznit, že 
tato byrokracie je důsledkem přehnaného výkladu práva. Potřeba uspokojení byrokratických 
požadavků na zvláštní oprávnění pro nakládání s odpady by mohla některé instituce odradit 
od zajišťování sběrných míst.

Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 64
Čl. 7 odst. 1 písm. aa) (nové)

aa) zajistí, aby distributoři přenosných 
baterií nebo akumulátorů měli povinnost 
brát odpadní přenosné baterie nebo 
akumulátory ve svých prodejnách od 
konečných uživatelů zpět a to v množství, 
které koncový uživatel běžně odstraňuje;

Or. en
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Odůvodnění

Cíle sběru stanovené v čl. 9 mohou být dosaženy jen za předpokladu, že konečný uživatel bude 
schopen odstranit odpadní přenosné baterie nejpohodlnějším možným způsobem. V zájmu 
zvýšení účinnosti sběru je účast distributorů v systémech sběru klíčová. Konečný uživatel by 
měl mít možnost vracet odpadní přenosné baterie do prodejních míst přenosných baterií. 
Řada členských států již zavedla toto povinné zajištění možnosti vracet odpadní přenosné 
baterie. Nejvyšší úroveň sběru v Evropské unii dosahují tyto členské státy.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 65
Čl. 7 odst. 2

2. Pokud systémy splňují kritéria uvedená v 
odstavci 1, členské státy mohou:

2. Pokud systémy splňují kritéria uvedená v 
odstavci 1, členské státy:

a) požadovat po výrobcích, aby takové 
systémy zřídili;

a) budou požadovat po výrobcích, aby 
takové systémy zřídili;

aa) zajistí, aby distributoři brali bezplatně 
nazpět vybité přenosné baterie od 
koncových uživatelů;

b) požadovat po ostatních hospodářských 
subjektech, aby se takových systémů 
účastnily;

b) mohou požadovat po ostatních 
hospodářských subjektech, aby se takových 
systémů účastnily;

c) dále provozovat dosavadní systémy. c) mohou dále provozovat dosavadní 
systémy.

Or. en

Odůvodnění

Úloha distributorů v systémech sběru je pro dosažení cílů stanovených touto směrnicí velmi 
důležitá. 

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 66
Čl. 7 odst. 2
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2. Pokud systémy splňují kritéria uvedená v 
odstavci 1, členské státy mohou:

2. Pokud systémy splňují kritéria uvedená v 
odstavci 1, členské státy:

a) požadovat po výrobcích, aby takové 
systémy zřídili;

a) mohou požadovat po výrobcích, aby 
takové systémy zřídili;

b) požadovat po ostatních hospodářských 
subjektech, aby se takových systémů 
účastnily;

b) zajistí, aby distributoři přenosných 
baterií museli bezplatně brát nazpět vybité 
přenosné baterie od koncových uživatelů. 
Povinnost zpětného odběru je omezena 
množstvím, které koncový uživatel běžně 
odstraňuje;

c) dále provozovat dosavadní systémy. c) mohou dále provozovat dosavadní 
systémy.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zvýšení účinnosti sběru je účast distributorů v systémech sběru klíčová. Distributoři 
představují významný styčný bod s koncovými uživateli a musejí převzít svou odpovědnost 
v rámci systému sběru baterií.

Hodnotu aktivní účasti v systémech sběru ocenila směrnice WEEE, kde je odpovědnost za 
zpětný odběr ukládána distributorům (čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice WEEE). 

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 67
Čl. 7 odst. 3

3. Členské státy zajistí, že výrobci 
průmyslových baterií a akumulátorů nebo 
třetí strany jednající jejich jménem nebudou 
odmítat brát nazpět odpadní průmyslové 
baterie a akumulátory od konečných 
uživatelů, bez ohledu na jejich chemické 
složení a původ. Průmyslové baterie a 
akumulátory mohou rovněž sbírat nezávislé 
třetí strany.

3. Členské státy zajistí, že jednotliví výrobci 
průmyslových baterií a akumulátorů nebo 
třetí strany jednající jejich jménem nebudou 
odmítat brát nazpět odpadní průmyslové 
baterie a akumulátory od konečných 
uživatelů, bez ohledu na jejich původ, za 
předpokladu, že mají stejné chemické 
složení jako baterie a akumulátory 
jednotlivě uváděné na trh. Průmyslové 
baterie a akumulátory mohou rovněž sbírat 
nezávislé třetí stran.
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Or. en

Odůvodnění

Formulace navržená Radou naznačuje, že výrobci baterií, včetně malých a středních 
podniků, budou muset brát nazpět odpadní baterie od konkurence bez ohledu na to, zda tyto 
baterie vyrábějí nebo mají zdroje k odběru těchto baterií. Tento pozměňovací návrh zajišťuje, 
aby firmy neodmítaly brát od konečných uživatelů nazpět vlastní odpadní baterie.  

Nemělo by existovat žádné omezení ohledně původu vybitých baterií.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, 
Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 68
Čl. 7 odst. 3

3. Členské státy zajistí, že výrobci 
průmyslových baterií a akumulátorů nebo 
třetí strany jednající jejich jménem nebudou 
odmítat brát nazpět odpadní průmyslové 
baterie a akumulátory od konečných 
uživatelů, bez ohledu na jejich chemické 
složení a původ. Průmyslové baterie a 
akumulátory mohou rovněž sbírat nezávislé 
třetí strany.

3. Členské státy zajistí, že jednotliví výrobci 
průmyslových baterií a akumulátorů nebo 
třetí strany jednající jejich jménem nebudou 
odmítat brát nazpět odpadní průmyslové 
baterie a akumulátory od konečných 
uživatelů, bez ohledu na jejich původ, za 
předpokladu, že mají stejné chemické 
složení jako baterie a akumulátory 
jednotlivě uváděné na trh. Průmyslové 
baterie a akumulátory mohou rovněž sbírat 
nezávislé třetí strany.

Or. en

Odůvodnění

Formulace navržená Radou naznačuje, že výrobci baterií, včetně malých a středních 
podniků, budou muset brát nazpět odpadní baterie stejného chemického složení, které 
neuvádějí na trh, bez ohledu na to, zda mají dostatečnou odbornost, zdroje a zákonné 
povolení brát nazpět tyto baterie. Takový stav by mohl vést k rizikům a neměl by být 
podporován.

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby podniky neodmítaly vybírat od konečných uživatelů 
nazpět baterie stejného chemického složení, jako mají baterie, které sami umisťují na trh, ať 
už tyto baterie pocházejí z jejich zařízení nebo od výrobce baterií se stejným složením.
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Nemělo by existovat žádné omezení ohledně původu vybitých baterií.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 69
Čl. 7 odst. 3

3. Členské státy zajistí, že výrobci 
průmyslových baterií a akumulátorů nebo 
třetí strany jednající jejich jménem nebudou 
odmítat brát nazpět odpadní průmyslové 
baterie a akumulátory od konečných 
uživatelů, bez ohledu na jejich chemické 
složení a původ. Průmyslové baterie a 
akumulátory mohou rovněž sbírat nezávislé 
třetí strany

3. Členské státy zajistí, že jednotliví výrobci 
průmyslových baterií a akumulátorů nebo 
třetí strany jednající jejich jménem nebudou 
odmítat brát nazpět odpadní průmyslové 
baterie a akumulátory od konečných 
uživatelů, bez ohledu na jejich původ, za 
předpokladu, že mají stejné chemické 
složení jako baterie a akumulátory 
jednotlivě uváděné na trh. Průmyslové 
baterie a akumulátory mohou rovněž sbírat 
nezávislé třetí stran. 

Or. en

Odůvodnění

Formulace navržená Radou naznačuje, že výrobci baterií, včetně malých a středních podniků, 
budou muset brát nazpět odpadní baterie stejného chemického složení, které neuvádějí na trh, 
bez ohledu na to, zda mají dostatečnou odbornost, zdroje a zákonné povolení brát nazpět tyto 
baterie. Takový stav by mohl vést k rizikům a neměl by být podporován.

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby podniky neodmítaly vybírat od konečných uživatelů 
nazpět baterie stejného chemického složení, jako mají baterie, které sami umisťují na trh, ať 
už tyto baterie pocházejí z jejich zařízení nebo od výrobce baterií se stejným složením.

Nemělo by existovat žádné omezení ohledně původu vybitých baterií.

Pozměňovací návrh, který předložili Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 70
Čl. 7 odst. 3

3. Členské státy zajistí, že výrobci 
průmyslových baterií a akumulátorů nebo 
třetí strany jednající jejich jménem nebudou 
odmítat brát nazpět odpadní průmyslové 

3. Členské státy zajistí, že jednotliví výrobci 
průmyslových baterií a akumulátorů nebo 
třetí strany jednající jejich jménem nebudou 
odmítat brát nazpět odpadní průmyslové 
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baterie a akumulátory od konečných 
uživatelů, bez ohledu na jejich chemické 
složení a původ. Průmyslové baterie a 
akumulátory mohou rovněž sbírat nezávislé 
třetí strany

baterie a akumulátory od konečných 
uživatelů, bez ohledu na jejich původ, za 
předpokladu, že mají stejné chemické 
složení jako baterie a akumulátory 
jednotlivě uváděné na trh. Průmyslové 
baterie a akumulátory mohou rovněž sbírat 
nezávislé třetí stran. 

Or. en

Odůvodnění

Formulace navržená Radou naznačuje, že výrobci baterií, včetně malých a středních podniků, 
budou muset brát nazpět odpadní baterie stejného chemického složení, které neuvádějí na trh, 
bez ohledu na to, zda mají dostatečnou odbornost, zdroje a zákonné povolení brát nazpět tyto 
baterie. Takový stav by mohl vést k rizikům a neměl by být podporován.

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby podniky neodmítaly vybírat od konečných uživatelů 
nazpět baterie stejného chemického složení, jako mají baterie, které sami umisťují na trh, ať 
už tyto baterie pocházejí z jejich zařízení nebo od výrobce baterií se stejným složením.

Nemělo by existovat žádné omezení ohledně původu vybitých baterií.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Jackson za poslanecký klub ELS-ED

Pozměňovací návrh 71
Čl. 7 odst. 4a (nový)

4a. Členské státy zajistí, aby koneční 
uživatelé byli vedeni k tomu, aby vraceli 
odpadní průmyslové a automobilové baterie 
a akumulátory do sběrných systémů.

Or. en

Odůvodnění

Pobídky mohou pocházet z informačních kampaní, jaké navrhuje zpravodaj. Povinnost 
navracení odpadu může existovat jen tehdy, jestliže ji zákon stanoví, a tato směrnice tuto 
povinnost výslovně nestanovuje.
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Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 72
Čl. 7 odst. 4b (nový)

4b. Členské státy zajistí, aby distributoři, 
kteří dodávají přenosné baterie, byli 
odpovědní za bezplatné odebírání vybitých 
přenosných baterií od konečných uživatelů.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh požaduje účast obchodních sítí na procesu odebírání vybitých přenosných 
baterií. To v praxi znamená, že konečný uživatel by měl možnost vrátit přenosné vybité baterie 
do prodejních míst přenosných baterií. Nabízí se tak možnost větší úrovně návratnosti 
vybitých přenosných baterií. 

Toto ustanovení se netýká průmyslových a automobilových baterií.

Pozměňovací návrh, který předložili Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 73
Článek 8

Členské státy mohou použít ekonomické 
nástroje, aby podpořily sběr odpadních 
baterií a akumulátorů nebo použití baterií a 
akumulátorů obsahujících méně látek 
znečišťujících životní prostředí, například 
tím, že přijmou odstupňované daňové sazby 
nebo systémy zálohování. Pokud tak učiní, 
oznámí Komisi opatření související s 
použitím uvedených nástrojů.

1. Členské státy mohou použít ekonomické 
nástroje, aby podpořily sběr odpadních 
baterií a akumulátorů nebo použití baterií a 
akumulátorů obsahujících méně látek 
znečišťujících životní prostředí, například 
tím, že přijmou odstupňované daňové sazby 
nebo. Pokud tak učiní, oznámí Komisi 
opatření související s použitím uvedených 
nástrojů. Členské státy zajistí, aby tato 
opatření:
a) nebyla v rozporu s nařízeními o vnitřním 
trhu nebo nenarušovala hospodářskou 
soutěž a nesloužila jako příjmové opatření 
pro záležitosti nesouvisející s cílem této 
směrnice,
b) byla zaváděna po konzultacích se všemi 
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zúčastněnými stranami,
c) podléhala zdůvodnění založeném na 
ekonomických, sociálních a ekologických 
kritériích.
2. Členské státy budou podle směrnice č. 
98/34/ES o technických normách a 
předpisech informovat Komisi o návrzích 
opatření, které mají v úmyslu přijmout 
v souladu s odstavcem 1.

Or. en

Odůvodnění

1) Systém zálohování nebude pro baterie proveditelný. Je skutečností, že spotřebitelé skladují 
baterie řadu let, než je nakonec vrátí do sběrného místa. To by vytvářelo značnou 
administrativní zátěž, která je nepřiměřená užitku pro životní prostředí. 
1a) se snaží zabránit jednostranné akci ze strany členských států ke zvyšování příjmů od 
spotřebitelů baterií a v zájmu vnitřního trhu a svobodné a spravedlivé hospodářské soutěže -
v komerční sféře nesmí být umožněno ani přijímání daňových opatření, která by zdeformovala 
cenu baterií 
1b) a c) jsou převzaty ze směrnice 91/157/EHS a jsou nezbytné pro zajištění udržitelného a 
účinného systému nakládání s odpadními bateriemi.
2) Zpřesňuje postupy, podle nichž mají být návrhy opatření sdělovány Komisi.

Pozměňovací návrh, který předložili Frederika Brepoels, Richard Seeber

Pozměňovací návrh 74
Čl. 9 odst. 2 písm. a) a b)

a) 25% do …*; a) 40% do šesti let po vstupu této směrnice v 
platnost;

b) 45% do …**. b) 60% do deseti let po vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

  
* Šest let po vstupu této směrnice v platnost.
** Deset let po vstupu této směrnice v platnost.
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Odůvodnění

Musejí být stanoveny ctižádostivější cíle sběru. Ve druhé fázi po 6 letech je potřebný určitý 
impuls.

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 75
Čl. 9 odst. 4 písm. a)

a) je možné přijmout přechodná ustanovení 
pro řešení potíží vzniklých v jakémkoli 
členském státu při plnění požadavků 
odstavce 2 v důsledku zvláštních 
vnitrostátních okolností;

a) je možné přijmout přechodná ustanovení, 
která nebudou trvat déle než 36 měsíců pro 
řešení potíží vzniklých v jakémkoli 
členském státu při plnění požadavků 
odstavce 2 v důsledku zvláštních 
geografických okolností, jako je velké 
množství malých ostrovů nebo venkovských 
či horských oblastí a nízká hustota 
obyvatel;

Or. en

Odůvodnění

Přebírá text Komise. 

Měla by být jasně stanovena lhůta pro tato přechodná ustanovení a je třeba upřesnit 
okolnosti, za nichž mohou být uplatňována. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 76
Čl. 9 odst. 4 písm. ba) (nové)

ba) přiměřenost minimálního cíle sběru 
odpadních přenosných baterií a 
akumulátorů podle odst. 2 písm. b) bude 
přezkoumána šest let po vstupu této 
směrnice v platnost a bude zohledňovat 
zkušenost členských států z předchozích 4 
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let.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci upřednostňují cíle sběru vyjádřené v gr/inh z důvodů přesné měřitelnosti. Vzhledem 
k pozměňovacímu návrhu navrhovanému Radou, který určuje, že předtím, než bude poprvé 
stanoven cíl sběru, mají být od prodejců, jimž je to uloženo, po 4 roky shromažďovány údaje o 
prodeji; cíl sběru vyjádřený v procentním poměru k prodeji umožní měřitelnost cíle 
na požadované úrovni přesnosti.

První cíl sběru 25% je ctižádostivý, ale dosažitelný. Je však namístě zohlednit zkušenosti 
členských států, které již sběrné a recyklační systémy zavedly. Proto má být druhý cíl přijat 
v rámci přezkumu v závislosti na  skutečných zkušenostech 25 členských států nabytých po 4 
letech zavádění tohoto systému.

Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 77
Čl. 9 odst. 4a (nový)

4a. Ve své první zprávě podle čl. 19 odst. 5 
Komise přezkoumá vhodnost minimálního 
cíle sběru pro všechny odpadní přenosné 
baterie a akumulátory stanovené v odst. 2 
písm. b) tohoto článku a zohlední přitom 
zkušenost členských států za předchozí léta.      
V případě potřeby budou ke zprávě 
přiloženy návrhy na revizi tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

První cíl sběru 25% je pro mnohé členské státy ctižádostivý, ale dosažitelný. Avšak po 
zohlednění zkušenosti členských států, které již sběrné a recyklační systémy zavedly, má být 
přijat druhý cíl 45% v rámci přezkumu v závislosti na skutečných zkušenostech 25 členských 
států získaných během prvních let jeho zavádění.  

Tento pozměňovací návrh navrhuje spojit tuto revizi  s vydáním první zprávy Komise o 
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zavádění této směrnice v souladu s příslušnými postupy v čl. 19 písm. 5) této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Jackson za poslanecký klub ELS-ED

Pozměňovací návrh 78
Čl. 9 odst. 4a (nový)

4a. Nejpozději …* navrhne Komise 
v souladu s článkem 251 Smlouvy 
přezkoumání cílů sběru.

* Sedm let po vstupu této směrnice v platnost

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by neměla od počátku mít zato, že zvýšení cílů sběru je nevyhnutelné.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 79
Čl. 10 odst. 3

3. Procesy recyklace musí nejpozději do …*

splňovat recyklační cíle a související 
ustanovení uvedené v příloze III části B.

3. Procesy recyklace musí nejpozději do …*

splňovat účinnost recyklace a související 
ustanovení uvedené v příloze III části B.
[Horizontální pozměňovací návrh – bude-li 
přijata změna výrazu „recyklační cíle“  na 
„účinnost recyklace“, bude se vztahovat na 
celý text a veškeré pozměňovací návrhy 
k této směrnici.]

Or. en

  
* Pět let po vstupu této směrnice v platnost.
* Pět let po vstupu této směrnice v platnost.
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Odůvodnění

Přebírá článek 18 původního návrhu Komise.

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 80
Čl. 12 odst. 2

2. Odpadní baterie a akumulátory vyvážené 
ze Společenství v souladu s nařízením (EHS) 
č. 259/93, nařízením Rady (ES) č. 
1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se 
stanoví společná pravidla a postupy pro 
přepravu některých druhů odpadů do 
některých nečlenských zemí OECD, a 
nařízením Komise (ES) č. 1547/1999 ze dne 
12. července 1999, kterým se stanoví 
kontrolní postupy podle nařízení Rady 
(EHS) č. 259/93 pro přepravu některých 
druhů odpadů do některých zemí, na něž se 
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 
v konečném znění, se zahrnou do plnění 
povinností a cílů stanovených v příloze III 
této směrnice, pouze pokud se dostatečně 
prokáže, že recyklace proběhla za podmínek 
v podstatě vyhovujících požadavkům této 
směrnice.

2. Odpadní baterie a akumulátory vyvážené 
ze Společenství v souladu s nařízením (EHS) 
č. 259/93, nařízením Rady (ES) č. 
1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se 
stanoví společná pravidla a postupy pro 
přepravu některých druhů odpadů do 
některých nečlenských zemí OECD, a 
nařízením Komise (ES) č. 1547/1999 ze dne 
12. července 1999, kterým se stanoví 
kontrolní postupy podle nařízení Rady 
(EHS) č. 259/93 pro přepravu některých 
druhů odpadů do některých zemí, na něž se 
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 
v konečném znění, se zahrnou do plnění 
povinností a cílů stanovených v příloze III 
této směrnice, pouze pokud se dostatečně 
prokáže, že recyklace proběhla za podmínek 
vyhovujících požadavkům této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tento  pozměňovací návrh přebírá text navržený Komisí.
Vývozy nebezpečného odpadu jsou velmi problematickou oblastí. Vývozy jsou často 
podmíněny ekonomickými zájmy, využíváním odlišných norem nakládání s odpady. Aby se 
zabránilo těmto ekonomicky motivovaným exportům na úkor životního prostředí, musejí 
recyklační postupy v přijímací zemi probíhat za srovnatelných podmínek. Pojem „v podstatě“ 
je příliš mlhavý a mohl by vést k sporům.
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Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 81
Čl. 13 odst. 1 úvodní část 

1. Členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí 
strany jednající jejich jménem pokryjí 
jakékoli čisté náklady, které vzniknou při: 

1. Členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí 
strany jednající jejich jménem nebo jakákoli 
třetí nezávislá strana účastnící se sběru, 
zpracování a recyklace vybitých baterií
pokryjí jakékoli čisté náklady, které 
vzniknou při: 

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice by umožnil nezávislým třetím stranám sbírat průmyslové a automobilové 
baterie, nevztahuje však tuto zásadu na povinnost financování.
Tento pozměňovací návrh se snaží zabránit situacím, v nichž by výrobci byli nuceni platit 
přemrštěné poplatky za sběr vybitých baterií nebo akumulátorů provedený třetí stranou, 
kterou si nezvolily, ani o to nežádaly.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Jackson, Frederika Brepoels za poslanecký klub 
ELS-ED

Pozměňovací návrh 82
Čl. 13 odst. 1 úvodní část 

1. Členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí 
strany jednající jejich jménem pokryjí 
jakékoli čisté náklady, které vzniknou při:

1. Členské státy zajistí, že výrobci, ostatní 
účastníci zásobovacího řetězce nebo třetí 
strany jednající jejich jménem pokryjí 
jakékoli čisté náklady, které vzniknou při:

Or. en

Odůvodnění

V čl. 7 odst. 2 písm. b) je stanoveno, že členské státy mohou  požadovat po ostatních 
hospodářských subjektech, aby se účastnily sběrných systémů. V článku 13 je určeno, že 
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členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí strany jednající jejich jménem pokryli jakékoli 
čisté náklady, které vzniknou při sběru, zpracování a recyklaci.

Proto, jestliže členské státy mohou vyžadovat od distributorů, aby se účastnili sběrných 
systémů, mohou distributoři požadovat finanční náhrady za omezené náklady spojené se 
sběrem odpadních baterií. To může ohrozit stávající sběrné systémy v Belgii a jiných 
členských státech. 

Na druhé straně se domníváme, že je důležité, aby náklady spojené se sběrem hradili ti, kdo 
prodávají baterie (výrobci a distributoři), abychom zabránili tomu, že tyto náklady budou 
hradit místní nebo jiné veřejné instituce.

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 83
Čl. 13 odst. 1 písm. a)

a) sběru, zpracování a recyklaci všech 
odpadních přenosných baterií a akumulátorů 
sebraných podle čl. 7 odst. 1 a 2 a

a) sběru, zpracování a recyklaci všech 
odpadních přenosných baterií a akumulátorů 
sebraných podle čl. 7 odst. 1 a 2 písm. a) a 
c) a

Or. en

Odůvodnění

V čl. 7 odst. 2 písm. b) je stanoveno, že členské státy mohou požadovat po ostatních 
hospodářských subjektech, aby se účastnily sběrných systémů. V článku 13 je určeno, že 
členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí strany jednající jejich jménem pokryli jakékoli 
čisté náklady, které vzniknou při sběru, zpracování a recyklaci.

Proto, jestliže členské státy mohou vyžadovat od distributorů, aby se účastnili sběrných 
systémů, mohou distributoři požadovat finanční náhrady za omezené náklady spojené se 
sběrem odpadních baterií. To může ohrozit stávající sběrné systémy v Belgii a jiných 
členských státech. 

Na druhé straně se domníváme, že je důležité, aby náklady spojené se sběrem hradili ti, kdo 
prodávají baterie (výrobci a distributoři), abychom zabránili tomu, že tyto náklady budou 
hradit místní nebo jiné veřejné instituce.

K zajištění úspěšnosti sběrných a recyklačních systémů a zabránění tomu, aby uživatelé 
odstraňovali baterie do netříděného komunálního odpadu, jsou nezbytné veřejné informační 
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kampaně.

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 84
Čl. 13 odst. 1 písm. a) 

a) sběru, zpracování a recyklaci všech 
odpadních přenosných baterií a akumulátorů 
sebraných podle čl. 7 odst. 1 a 2 a

a) sběru, zpracování a recyklaci všech 
odpadních přenosných baterií a akumulátorů 
sebraných podle čl. 7 odst. 1 a 2 

aa) veřejných informačních kampaních  o 
sběru, zpracování a recyklaci všech 
odpadních přenosných baterií a 
akumulátorů; a 

Or. en

Odůvodnění

K zajištění úspěšnosti sběrných a recyklačních systémů a zabránění tomu, aby koneční 
uživatelé odstraňovali baterie do netříděného komunálního odpadu, jsou nezbytné veřejné 
informační kampaně. Je třeba vyasnit, že za tyto veřejné informační kampaně musejí platit 
výrobci. 

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 85
Čl. 13 odst. 1 písm. ba) (nové) 

ba) veřejných informačních kampaních o 
sběru a recyklaci všech odpadních baterií a 
akumulátorů.

Or. en

Odůvodnění

V čl. 7 odst. 2 písm. b) je stanoveno, že členské státy mohou požadovat po ostatních 
hospodářských subjektech, aby se účastnily sběrných systémů. V článku 13 je určeno, že 
členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí strany jednající jejich jménem pokryli jakékoli 
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čisté náklady, které vzniknou při sběru, zpracování a recyklaci.

Proto, jestliže členské státy mohou vyžadovat od distributorů, aby se účastnili sběrných 
systémů, mohou distributoři požadovat finanční náhrady za omezené náklady spojené se 
sběrem odpadních baterií. To může ohrozit stávající sběrné systémy v Belgii a jiných 
členských státech. 

Na druhé straně se domníváme, že je důležité, aby náklady spojené se sběrem hradili ti, kdo 
prodávají baterie (výrobci a distributoři), abychom zabránili tomu, že tyto náklady budou 
hradit místní nebo jiné veřejné instituce.

K zajištění úspěšnosti sběrných a recyklačních systémů a zabránění tomu, aby uživatelé 
odstraňovali baterie do netříděného komunálního odpadu, jsou nezbytné veřejné informační 
kampaně.

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 86
Čl. 13 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy přijmou veškerá potřebná 
opatření zajišťující, aby všichni výrobci 
přenosných baterií nebo třetí strany 
jednající jejich jménem splnili své závazky 
v poměru k produktům, které umísťují na 
trh.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 87
Čl. 13 odst. 2b (nový)

2b. Členské státy umožní výrobcům, aby při 
prodeji nových výrobků zohlednili náklady 
vynaložené v souvislosti se sběrem, 
zpracováním a recyklací odpadů. Výrobci, 
kteří budou využívat těchto ustanovení, 
zajistí, aby zmíněné náklady nepřesáhly 
skutečné náklady.

Or. en



AM\584770CS.doc 39/44 PE 364.731v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Je důležité umožnit výrobcům, aby získali nazpět alespoň část nákladů vynaložených na 
nakládání s odpady, neboť nejsou jediní, kdo těží kapitál z prodeje baterií. Mohlo by se tak dít 
v rámci transparentního systému oddělených faktur.

Pozměňovací návrh, který předložila Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 88
Čl. 13 odst. 3 

3. Náklady na sběr, zpracování a recyklaci 
nesmějí být konečným uživatelům při 
prodeji nových přenosných baterií a 
akumulátorů uváděny odděleně.  

3. Členské státy zajistí, aby výrobci mohli 
získat zpět náklady na sběr, zpracování a 
recyklaci, aby však tyto náklady nebyly 
konečnému uživateli při prodeji nových 
přenosných baterií uváděny odděleně.

Or. en

Odůvodnění

Nová směrnice o bateriích by měla zahrnovat účinný a transparentní mechanismus 
financování, který bude umožňovat ekologicky nezávadnou, úspornou a finančně spravedlivou 
realizaci cílů směrnice. Pokud bychom tak neučinili, důsledky by byly: (1) nízká účinnost 
návratnosti vedoucí k vyšší zatěži životního prostředí, jelikož více baterií se ocitne na 
skládkách netříděného odpadu; (2) vážnější dopady na životní prostředí zapříčiněné 
nedostatky v infrastruktuře sběru baterií (např. spotřeba energie a emise způsobené dopravou 
baterií a nedostatek úspor z rozsahu, které by je omezovaly).

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 89
Čl. 13 odst. 3 

3. Náklady na sběr, zpracování a recyklaci 
nesmějí být konečným uživatelům při 
prodeji nových přenosných baterií a 
akumulátorů uváděny odděleně.

3. Členské státy zajistí, aby výrobci mohli 
získat zpět náklady na sběr, zpracování a 
recyklaci, aby však tyto náklady nebyly 
konečnému uživateli při prodeji nových 
přenosných baterií uváděny odděleně.
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Or. en

Odůvodnění

Nová směrnice o bateriích by měla zahrnovat účinný a transparentní mechanismus 
financování, který bude umožňovat ekologicky nezávadnou, úspornou a finančně spravedlivou 
realizaci cílů směrnice. Pokud bychom tak neučinili, důsledky by byly: (1) nízká účinnost 
návratnosti vedoucí k vyšší zatěži životního prostředí, jelikož více baterií se ocitne na 
skládkách netříděného odpadu; (2) vážnější dopady na životní prostředí zapříčiněné 
nedostatky infrastruktury sběru baterií (např. spotřeba energie a emise způsobené dopravou 
baterií a nedostatek úspor z rozsahu, které by je omezovaly). EPBA proto navrhuje, aby 
výrobci měli možnost získat některé náklady zpět v rámci zásobovacího řetězce.

Pozměňovací návrh, který předložili Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 90
Článek 14

Členské státy zajistí registraci všech výrobců Členské státy zajistí registraci všech výrobců

Výrobci přenosných baterií a akumulátorů 
budou informovat o metodě, ať už 
jednotlivě nebo společně, jak plní 
požadavky na zpracování, recyklaci a 
odstranění vybitých baterií a akumulátorů 
uložených ve sběrných zařízeních zřízených 
podle čl. 7 odst. 1 písm. a).
Členské státy přijmou veškerá potřebná 
opatření zajišťující, aby všichni výrobci 
přenosných baterií nebo třetí strany 
jednající jejich jménem splnili své závazky v 
poměru k produktům, které umísťují na
trh.

Or. en

Odůvodnění

Pro úspěch této směrnice je nezbytné, aby byli všichni výrobci registrováni.
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Výrobci přenosných baterií a akumulátorů budou informovat o metodě, ať už jednotlivě nebo 
společně, jak plní požadavky na zpracování, recyklaci a odstranění vybitých baterií a 
akumulátorů uložených ve sběrných zařízeních zřízených podle čl. 7 odst. 1 písm. a).
Členské státy přijmou veškerá potřebná opatření zajišťující, aby všichni výrobci přenosných

baterií nebo třetí strany jednající jejich jménem splnili své závazky v poměru k produktům, 
které umísťují na trh.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 91
Čl. 16 odst. 1 úvodní část 

1. Členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí 
strany jednající jejich jménem pokryjí 
jakékoli čisté náklady, které vzniknou při: 

1. Členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí 
strany jednající jejich jménem nebo jakákoli 
třetí nezávislá strana účastnící se sběru, 
zpracování a recyklace vybitých baterií
pokryjí jakékoli čisté náklady, které 
vzniknou při: 

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice by umožnil nezávislým třetím stranám sbírat průmyslové a automobilové 
baterie, nevztahuje však tuto zásadu na povinnost financování.
Tento pozměňovací návrh se snaží zabránit situacím, v nichž by výrobci byli nuceni platit 
přemrštěné poplatky za sběr vybitých baterií nebo akumulátorů provedený třetí stranou, 
kterou si nezvolily, ani o to nežádaly.

Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 92
Čl. 17 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy zajistí, aby distributoři
přenosných baterií nebo akumulátorů 
informovali konečné uživatele o možnosti 
odstranění odpadních přenosných baterií 
nebo akumulátorů v jejich prodejních 
místech.
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Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 7 odst 1.

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt, za skupinu GUE/NGL 

Pozměňovací návrh 93
Čl. 20 odst. 3

3. V případě potřeby budou ke zprávě 
přiloženy návrhy na revizi souvisejících 
ustanovení této směrnice.

3. Zpráva bude zahrnovat návrhy na revizi 
směrnice s cílem zavést zákaz používání 
nebezpečné látky kadmia v bateriích a 
akumulátorech. 

Or. en

Odůvodnění

Při revizi této směrnice by měla Komise sledovat cíl navrhnout zákaz kadmia. 

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Jackson, Anja Weisgerber za poslanecký klub 
ELS-ED

Pozměňovací návrh 94
Čl. 23 odst. 1

1. Členské státy uvedou v účinnost 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději
do...

1. Členské státy uvedou v účinnost 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do.....

Or. en

Odůvodnění

Termín zavedení v členských státech by mělo být pevně stanoveno a nikoli ponecháno 
otevřené v zájmu zajištění harmonizace zavedení této směrnice do všech 25 členských států.
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Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger 
Krahmer

Pozměňovací návrh 95
Příloha IIa (nová)

PŘÍLOHA IIa
SEZNAM KATEGORIÍ ZAŘÍZENÍ, 
KTERÁ JSOU VYŇATA Z ROZSAHU 
PŮSOBNOSTI ČLÁNKU 5 
1. Zařízení, jejichž baterie jsou sletovány, 
svařeny nebo jinak trvale připevněny 
k vývodům z důvodu zajištění kontinuity 
dodávky elektrického proudu 
v požadovaném průmyslovém použití a 
v zájmu zachování funkce paměti a dat u 
informačních technologií a obchodního 
vybavení, jestliže je použití baterií a 
akumulátorů podle přílohy I z technického 
hlediska nezbytné. 
2. Referenční buňky ve vědeckém a 
profesionálním vybavení a baterie a 
akumulátory umístěné v lékařských 
přístrojích určených k zachování životně 
důležitých funkcí a v kardiostimulátorech, 
kde se vyžaduje nepřetržité fungování a 
baterie a akumulátory může odstranit jen 
kvalifikovaný personál. 
3. Přenosná zařízení, kde by nahrazení 
baterie nekvalifikovaným personálem 
mohlo představovat bezpečnostní riziko pro 
uživatele nebo by mohlo ovlivnit fungování 
daného zařízení, a profesionální zařízení 
určené pro použití ve vysoce citlivém 
prostředí například v přítomnosti těkavých 
látek.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje, usnadnění odstranitelnosti.
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Ustanovení tohoto odstavce jsou v souladu s článkem 4 směrnice WEEE a přebírají článek 5 
směrnice o bateriích č. 1991/157. 

Obnovuje pozměňovací návrh 92 Evropského parlamentu k čl. 5 odst. 1a (nový) z prvního 
čtení.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Jackson za poslanecký klub ELS-ED

Pozměňovací návrh 96
Příloha III část B bod 3 úvodní část 

Recyklační procesy musí dosahovat těchto 
minimálních recyklačních cílů:

Členské státy zajistí, aby recyklační procesy 
dosahovaly těchto minimálních recyklačních 
cílů:

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby za zajištění dosažení těchto cílů byly odpovědné členské státy.


