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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 35-96

Návrh odporúčania do druhého čítania (PE 362.634v01-00)
Predkladá Johannes Blokland
Batérie a akumulátory, a použité batérie a akumulátory a zrušenie smernice č. 91/157/EHS

Spoločná pozícia Rady (5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Odôvodnenie 2a (nové)

(2a) uznesenie Rady z 25. januára 1988 o 
akčnom programe Spoločenstva proti 
znečisteniu životného prostredia kadmiom 
položilo dôraz na obmedzenie používania 
kadmia na prípady, keď neexistujú vhodné 
alternatívy, ako jeden z hlavných prvkov 
stratégie kontroly kadmia v záujme ochrany 
ľudského zdravia a životného prostredia,

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité dať opatrenia tejto smernice, ktoré sa týkajú kadmia, do všeobecného kontextu 
politiky EÚ ohľadom kadmia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Odôvodnenie 5

(5) Aby sa predišlo takej likvidácii batérií a 
akumulátorov, ktorá by znečistila životné 
prostredie, a aby sa predišlo zmäteniu 
konečného používateľa ohľadom rôznych 
požiadaviek odpadového hospodárstva pri 
rôznych batériách a akumulátoroch, mala by 
sa táto smernica vzťahovať na všetky batérie 
a akumulátory uvedené na trh v rámci 
Spoločenstva. Tak široký záber by tiež 
zaistil úspory z rozsahu pri zbere a 
recyklácii, ako aj optimálne úspory 
prostriedkov.  

(5) Aby sa predišlo takej likvidácii batérií a 
akumulátorov, ktorá by znečistila životné 
prostredie, a aby sa predišlo zmäteniu 
konečného používateľa ohľadom rôznych 
požiadaviek odpadového hospodárstva pri 
rôznych batériách a akumulátoroch, mala by 
sa táto smernica vzťahovať na všetky batérie 
a akumulátory uvedené na trh v rámci 
Spoločenstva. Tak široký záber by tiež 
zaistil úspory z rozsahu pri zbere a 
recyklácii, ako aj optimálne úspory 
prostriedkov a náležité financovanie 
všetkými hospodárskymi činiteľmi, ktorých 
sa to týka.

Or. en

Odôvodnenie

Náležité financovanie všetkými zúčastnenými stranami je základným predpokladom na 
zaistenie dosiahnutia cieľov smernice o batériách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Odôvodnenie 7

(7) Je vhodné rozlišovať medzi prenosnými (7) Je vhodné rozlišovať medzi prenosnými, 
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batériami a akumulátormi na jednej strane a 
priemyselnými a automobilovými batériami 
a akumulátormi na strane druhej. 
Likvidácia priemyselných a 
automobilových batérií a akumulátorov na 
skládkach alebo spaľovaním by mala byť 
zakázaná.

automobilovými a priemyselnými batériami 
a akumulátormi. Prenosné batérie a 
akumulátory sú batérie a akumulátory, 
ktoré sa používajú v širokom spektre 
spotrebiteľských zariadení a z veľkej časti 
sa ich zbavujú domácnosti. 
Automobilových batérií a akumulátorov sa 
tiež často zbavujú domácnosti. Je potrebné 
zaistiť, aby sa domácnosti mohli týchto 
batérií a akumulátorov ľahko zbaviť 
separovane a tak predísť tomu, aby skončili 
v netriedenom odpade z domácnosti alebo 
inom netriedenom odpade. Priemyselné 
batérie a akumulátory sú batérie a 
akumulátory, ktorých sa domácnosti 
zbavujú zriedkavejšie kvôli zariadeniam, v 
ktorých sa používajú. Vďaka ich vo 
všeobecnosti väčšej veľkosti sa priemyselné 
a automobilové batérie ľahšie identifikujú 
a oddelene zbierajú. Separovaný zber 
všetkých týchto batérií a akumulátorov je 
uskutočniteľný, a preto by sa mala zakázať 
ich likvidácia na skládkach alebo 
spaľovaním. Kvôli ich menšej veľkosti a 
veľmi rôznorodému použitiu je ťažšie 
udržať prenosné batérie mimo netriedený 
odpad. Mali by sa preto stanoviť ciele 
zberu, aby sa v čo najväčšej miere predišlo 
likvidácii či spaľovaniu týchto batérií a 
akumulátorov.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa vyrieknu dôvody, prečo sa rozlišuje medzi rôznymi typmi batérií, bude ľahšie 
interpretovať definície batérií a implementovať smernicu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Odôvodnenie 8
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(8) Príkladom priemyselných batérií a 
akumulátorov sú batérie a akumulátory 
používané ako pohotovostný alebo záložný 
zdroj v nemocniciach, na letiskách alebo v 
kanceláriách, batérie a akumulátory 
používané vo vlakoch alebo lietadlách a 
batérie a akumulátory používané na 
pobrežných vrtných ropných vežiach alebo v 
majákoch. Príkladom môžu tiež byť batérie a 
akumulátory určené výhradne pre ručné 
platobné terminály v obchodoch a 
reštauráciách, čítačky čiarových kódov v
obchodoch, zariadenie pre tvorbu 
profesionálnych videí pre televízie a 
profesionálne štúdiá, lampy na helmách 
profesionálnych baníkov a potápačov, 
zálohové batérie a akumulátory určené pre 
elektrické dvere, aby sa predišlo ich 
zablokovaniu alebo nárazom do ľudí, batérie 
a akumulátory používané na inštrumentáciu 
alebo pri rôznych typoch nástrojov pre 
meranie a inštrumentáciu a batérie a 
akumulátory používané v súvislosti so 
solárnymi panelmi, foto-voltaickými a inými 
aplikáciami pre využívanie obnoviteľnej 
energie. Priemyselné batérie a akumulátory 
tiež zahŕňajú batérie a akumulátory 
používané v elektrických vozidlách ako sú 
elektrické autá, invalidné vozíky, bicykle, 
letiskové vozidlá a automatické vozidlá 
určené na transport. Okrem tohto 
nevyčerpávajúceho zoznamu príkladov by 
tiež akákoľvek batéria alebo akumulátor, 
ktorý nie je zapečatený a nie je 
automobilový, mal byť považovaný za 
priemyselný.

(8) Príkladom priemyselných batérií a 
akumulátorov sú batérie a akumulátory 
používané ako pohotovostný alebo záložný 
zdroj vo verejných objektoch ako tunely, 
nemocnice, kiná, múzeá, viacpodlažné 
ubytovacie zariadenia, letiská alebo 
kancelárie, batérie a akumulátory používané 
vo vlakoch alebo lietadlách a batérie a 
akumulátory používané na pobrežných 
vrtných ropných vežiach alebo v majákoch. 
Príkladom môžu tiež byť batérie a 
akumulátory určené výhradne pre ručné 
platobné terminály v obchodoch a 
reštauráciách, čítačky čiarových kódov v 
obchodoch, zariadenie pre tvorbu 
profesionálnych videí pre televízie a 
profesionálne štúdiá, lampy na helmách 
profesionálnych baníkov a potápačov, 
zálohové batérie a akumulátory určené pre 
elektrické dvere, aby sa predišlo ich 
zablokovaniu alebo nárazom do ľudí, batérie 
a akumulátory používané na inštrumentáciu 
alebo pri rôznych typoch nástrojov pre 
meranie a inštrumentáciu a batérie a 
akumulátory používané v súvislosti so 
solárnymi panelmi, foto-voltaickými a inými 
aplikáciami pre využívanie obnoviteľnej 
energie. Priemyselné batérie a akumulátory 
tiež zahŕňajú batérie a akumulátory 
používané v elektrických vozidlách ako sú 
elektrické autá, invalidné vozíky, bicykle, 
letiskové vozidlá a automatické vozidlá 
určené na transport. Okrem tohto 
nevyčerpávajúceho zoznamu príkladov by 
tiež akákoľvek batéria alebo akumulátor, 
ktorý nie je zapečatený a nie je 
automobilový, mal byť považovaný za 
priemyselný.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhnutá zmena vyjasňuje odôvodnenie Rady č. 8. Mnoho budov a objektov, ktoré potrebujú 
pohotovostný alebo záložný zdroj energie, toto odôvodnenie prehliadlo.
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Potreba pohotovostných alebo záložných zdrojov energie (ako ventilácia, osvetlenie, výťahy, 
prístup, atď.) je obzvlášť nevyhnutná na miestach, kde sa schádza, žije alebo cestuje 
verejnosť, ako sú kiná, múzeá, a viacpodlažné ubytovacie zariadenia, ktoré by mali byť 
explicitne zmienené. Text by mal tieto typy objektov a budov pokrývať. Mali by byť zahrnuté i 
podzemné tunely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Chris Davies, Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Odôvodnenie 8

(8) Príkladom priemyselných batérií a 
akumulátorov sú batérie a akumulátory 
používané ako pohotovostný alebo záložný 
zdroj v nemocniciach, na letiskách alebo v 
kanceláriách, batérie a akumulátory 
používané vo vlakoch alebo lietadlách a 
batérie a akumulátory používané na 
pobrežných vrtných ropných vežiach alebo v 
majákoch. Príkladom môžu tiež byť batérie a 
akumulátory určené výhradne pre ručné 
platobné terminály v obchodoch a 
reštauráciách, čítačky čiarových kódov v 
obchodoch, zariadenie pre tvorbu 
profesionálnych videí pre televízie a 
profesionálne štúdiá, lampy na helmách 
profesionálnych baníkov a potápačov, 
zálohové batérie a akumulátory určené pre 
elektrické dvere, aby sa predišlo ich 
zablokovaniu alebo nárazom do ľudí, batérie 
a akumulátory používané na inštrumentáciu 
alebo pri rôznych typoch nástrojov pre 
meranie a inštrumentáciu a batérie a 
akumulátory používané v súvislosti so 
solárnymi panelmi, foto-voltaickými a inými 
aplikáciami pre využívanie obnoviteľnej 
energie. Priemyselné batérie a akumulátory 
tiež zahŕňajú batérie a akumulátory 
používané v elektrických vozidlách ako sú 
elektrické autá, invalidné vozíky, bicykle, 
letiskové vozidlá a automatické vozidlá 
určené na transport. Okrem tohto 
nevyčerpávajúceho zoznamu príkladov by 
tiež akákoľvek batéria alebo akumulátor, 
ktorý nie je zapečatený a nie je 

(8) Príkladom priemyselných batérií a 
akumulátorov sú batérie a akumulátory 
používané ako pohotovostný alebo záložný 
zdroj vo verejných objektoch ako 
nemocnice, kiná, múzeá, viacpodlažné 
ubytovacie zariadenia, tunely, letiská alebo 
kancelárie, batérie a akumulátory používané 
vo vlakoch alebo lietadlách a batérie a 
akumulátory používané na pobrežných 
vrtných ropných vežiach alebo v majákoch. 
Príkladom môžu tiež byť batérie a 
akumulátory určené výhradne pre ručné 
platobné terminály v obchodoch a 
reštauráciách, čítačky čiarových kódov v 
obchodoch, zariadenie pre tvorbu 
profesionálnych videí pre televízie a 
profesionálne štúdiá, lampy na helmách 
profesionálnych baníkov a potápačov, 
zálohové batérie a akumulátory určené pre 
elektrické dvere, aby sa predišlo ich 
zablokovaniu alebo nárazom do ľudí, batérie 
a akumulátory používané na inštrumentáciu 
alebo pri rôznych typoch nástrojov pre 
meranie a inštrumentáciu a batérie a 
akumulátory používané v súvislosti so 
solárnymi panelmi, foto-voltaickými a inými 
aplikáciami pre využívanie obnoviteľnej 
energie. Priemyselné batérie a akumulátory 
tiež zahŕňajú batérie a akumulátory 
používané v elektrických vozidlách ako sú 
elektrické autá, invalidné vozíky, bicykle, 
letiskové vozidlá a automatické vozidlá 
určené na transport. Okrem tohto 
nevyčerpávajúceho zoznamu príkladov by 
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automobilový, mal byť považovaný za 
priemyselný.

tiež akákoľvek batéria alebo akumulátor, 
ktorý nie je zapečatený a nie je 
automobilový, mal byť považovaný za 
priemyselný.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhnutá zmena vyjasňuje odôvodnenie Rady č. 8. Mnoho budov a objektov, ktoré 
potrebujú pohotovostný alebo záložný zdroj energie, toto odôvodnenie prehliadlo.

Potreba pohotovostných alebo záložných zdrojov energie (ako ventilácia, osvetlenie, výťahy, 
prístup, atď.) je obzvlášť nevyhnutná na miestach, kde sa schádza, žije alebo cestuje 
verejnosť, ako sú kiná, múzeá, a viacpodlažné ubytovacie zariadenia. Text by mal tieto typy 
objektov a budov pokrývať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Caroline Jackson, Françoise Grossetête, 
Milan Gaľa, Anja Weisgerber, v mene skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Odôvodnenie 8

Príkladom priemyselných batérií a 
akumulátorov sú batérie a akumulátory 
používané ako pohotovostný alebo záložný 
zdroj v nemocniciach, na letiskách alebo v 
kanceláriách, batérie a akumulátory 
používané vo vlakoch alebo lietadlách a 
batérie a akumulátory používané na 
pobrežných vrtných ropných vežiach alebo v 
majákoch. Príkladom môžu tiež byť batérie a 
akumulátory určené výhradne pre ručné 
platobné terminály v obchodoch a 
reštauráciách, čítačky čiarových kódov v 
obchodoch, zariadenie pre tvorbu 
profesionálnych videí pre televízie a 
profesionálne štúdiá, lampy na helmách 
profesionálnych baníkov a potápačov, 
zálohové batérie a akumulátory určené pre 
elektrické dvere, aby sa predišlo ich 
zablokovaniu alebo nárazom do ľudí, batérie 
a akumulátory používané na inštrumentáciu 

(8) Príkladom priemyselných batérií a 
akumulátorov sú batérie a akumulátory 
používané ako pohotovostný alebo záložný 
zdroj vo verejných objektoch ako tunely, 
nemocnice, kiná, múzeá, viacpodlažné 
ubytovacie zariadenia, letiská alebo 
kancelárie, batérie a akumulátory používané 
vo vlakoch alebo lietadlách a batérie a 
akumulátory používané na pobrežných 
vrtných ropných vežiach alebo v majákoch. 
Príkladom môžu tiež byť batérie a 
akumulátory určené výhradne pre ručné 
platobné terminály v obchodoch a 
reštauráciách, čítačky čiarových kódov v 
obchodoch, zariadenie pre tvorbu 
profesionálnych videí pre televízie a 
profesionálne štúdiá, lampy na helmách 
profesionálnych baníkov a potápačov, 
zálohové batérie a akumulátory určené pre 
elektrické dvere, aby sa predišlo ich 
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alebo pri rôznych typoch nástrojov pre 
meranie a inštrumentáciu a batérie a 
akumulátory používané v súvislosti so 
solárnymi panelmi, foto-voltaickými a inými 
aplikáciami pre využívanie obnoviteľnej 
energie. Priemyselné batérie a akumulátory 
tiež zahŕňajú batérie a akumulátory 
používané v elektrických vozidlách ako sú 
elektrické autá, invalidné vozíky, bicykle, 
letiskové vozidlá a automatické vozidlá 
určené na transport. Okrem tohto 
nevyčerpávajúceho zoznamu príkladov by 
tiež akákoľvek batéria alebo akumulátor, 
ktorý nie je zapečatený a nie je 
automobilový, mal byť považovaný za 
priemyselný.

zablokovaniu alebo nárazom do ľudí, batérie 
a akumulátory používané na inštrumentáciu 
alebo pri rôznych typoch nástrojov pre 
meranie a inštrumentáciu a batérie a 
akumulátory používané v súvislosti so 
solárnymi panelmi, foto-voltaickými a inými 
aplikáciami pre využívanie obnoviteľnej 
energie. Priemyselné batérie a akumulátory 
tiež zahŕňajú batérie a akumulátory 
používané v elektrických vozidlách ako sú 
elektrické autá, invalidné vozíky, bicykle, 
letiskové vozidlá a automatické vozidlá 
určené na transport. Okrem tohto 
nevyčerpávajúceho zoznamu príkladov by 
tiež akákoľvek batéria alebo akumulátor, 
ktorý nie je zapečatený a nie je 
automobilový, mal byť považovaný za 
priemyselný.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhnutá zmena vyjasňuje odôvodnenie Rady č. 8. Mnoho budov a objektov, ktoré 
potrebujú pohotovostný alebo záložný zdroj energie, toto odôvodnenie prehliadlo.

Potreba pohotovostných alebo záložných zdrojov energie (ako ventilácia, osvetlenie, výťahy, 
prístup, atď.) je obzvlášť nevyhnutná na miestach, kde sa schádza, žije alebo cestuje 
verejnosť, ako sú kiná, múzeá, a viacpodlažné ubytovacie zariadenia, by sa mali explicitne 
spomenúť. Text by mal tieto typy objektov a budov pokrývať. Mali by byť zahrnuté i podzemné 
tunely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Odôvodnenie 10

(10) Komisia by mala zhodnotiť potrebu 
prepracovania tejto smernice, berúc do 
úvahy dostupné technické a vedecké dôkazy. 
Komisia by mala predovšetkým preskúmať 
stav výnimiek zo zákazu kadmia, ktoré boli 
poskytnuté pre prenosné batérie a 

(10) Komisia by mala zhodnotiť potrebu 
prepracovania tejto smernice, berúc do 
úvahy dostupné technické a vedecké dôkazy.
Najmä potreba zmeny zákazu uvádzania 
istých batérií na trh by sa mala opierať o 
vyhodnotenie rizík berúce do úvahy všetky 
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akumulátory určené pre použitie v 
energetických zariadeniach napájaných z 
batérie alebo akumulátora. Príkladom 
zariadení napájaných z batérie alebo 
akumulátora sú zariadenia, ktoré 
konzumenti a profesionáli používajú na 
otáčanie, frézovanie, pieskovanie, brúsenie, 
rezanie, vyrezávanie, strihanie, vŕtanie, 
robenie dier, dierovanie, oklepávanie, 
nitovanie, skrutkovanie, leštenie alebo 
podobné spracovanie dreva, kovu a iných 
materiálov, ako aj pre kosenie, rezanie a 
iné záhradné aktivity.

riadne vedecké dôkazy naznačujúce 
potrebu danú látku zakázať.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že zákaz akejkoľvek látky by mal byť zavedený a odôvodnený iba na 
základe vyhodnotenia rizík berúceho do úvahy všetky riadne vedecké dôkazy naznačujúce 
potrebu danú látku zakázať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio 
Prodi, Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Odôvodnenie 10

(10) Komisia by mala zhodnotiť potrebu 
prepracovania tejto smernice, berúc do 
úvahy dostupné technické a vedecké dôkazy. 
Komisia by mala predovšetkým preskúmať 
stav výnimiek zo zákazu kadmia, ktoré boli 
poskytnuté pre prenosné batérie a 
akumulátory určené pre použitie v 
energetických zariadeniach napájaných z 
batérie alebo akumulátora. Príkladom 
zariadení napájaných z batérie alebo 
akumulátora sú zariadenia, ktoré konzumenti 
a profesionáli používajú na otáčanie, 
frézovanie, pieskovanie, brúsenie, rezanie, 
vyrezávanie, strihanie, vŕtanie, robenie dier, 
dierovanie, oklepávanie, nitovanie, 
skrutkovanie, leštenie alebo podobné 

(10) Komisia by mala zhodnotiť potrebu 
prepracovania tejto smernice, berúc do 
úvahy dostupné technické a vedecké dôkazy. 
Komisia by mala predovšetkým preskúmať 
stav výnimiek zo zákazu kadmia, ktoré boli 
poskytnuté pre prenosné batérie a 
akumulátory určené pre použitie v 
energetických zariadeniach napájaných z 
batérie alebo akumulátora. Príkladom 
zariadení napájaných z batérie alebo 
akumulátora sú zariadenia, ktoré konzumenti 
a profesionáli používajú na otáčanie, 
frézovanie, pieskovanie, brúsenie, rezanie, 
vyrezávanie, strihanie, vŕtanie, robenie dier, 
meranie, demoláciu, zber sutín, dierovanie, 
oklepávanie, nitovanie, skrutkovanie, 
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spracovanie dreva, kovu a iných materiálov, 
ako aj pre kosenie, rezanie a iné záhradné 
aktivity.

spájanie dielcov, leštenie alebo podobné 
spracovanie dreva, kovu a syntetických 
alebo zložených materiálov, ako aj pre 
kosenie, rezanie a iné záhradné aktivity.

Or. en

Odôvodnenie

Nástroje napájané z batérie alebo akumulátora používajú vo všetkých typoch prostredí všetky 
typy koncových používateľov. Zoznam činností by nemal byť obmedzený, ale mal by ostať 
otvorený pre široký rozsah použitia nástrojov napájaných z batérie alebo akumulátora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Odôvodnenie 13

(13) Je žiaduce, aby členské štáty dosiahli
vysokú mieru zberu a recyklácie pre použité 
batérie a akumulátory, s cieľom dosiahnuť 
vysokú úroveň ochrany životného prostredia 
a opätovného získavania materiálu v celom 
Spoločenstve. Táto smernica by preto mala 
pre členské štáty stanoviť minimálne ciele 
zberu a recyklácie. Je vhodné počítať mieru 
zberu na základe priemerného ročného 
predaja za predchádzajúce roky, aby tak 
existovali porovnateľné ciele pre všetky 
členské štáty, ktoré sú úmerné národnej 
úrovni spotreby batérií.  

(13) Členské štáty by mali byť povinné 
dosiahnuť vysokú mieru zberu a recyklácie 
pre použité batérie a akumulátory, s cieľom 
dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia a recyklácie materiálu v celom 
Spoločenstve. Táto smernica by preto mala 
pre členské štáty stanoviť minimálne ciele 
zberu a recyklácie. Je vhodné počítať mieru 
zberu na základe priemerného ročného 
predaja za predchádzajúce roky, aby tak 
existovali porovnateľné ciele pre všetky 
členské štáty, ktoré sú úmerné národnej 
úrovni spotreby batérií.  

Or. en

Odôvodnenie

Znovu zavádza text Komisie a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 z prvého čítania. 

Táto smernica stanovuje jasné záväzky zberu a recyklácie. Dodržania týchto záväzkov preto 
nie je len žiaduce, ale je pre členské štáty jasnou povinnosťou 
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Smernica neobsahuje žiadne ciele opätovného získavania, ale ciele recyklácie, text by sa mal 
podľa toho opraviť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Odôvodnenie 15

(15) Všetky zainteresované strany by mali 
byť schopné podieľať sa na schémach zberu, 
spracovania a recyklácie. Tieto schémy by 
mali byť navrhnuté tak, aby sa predišlo 
diskriminácii dovezených výrobkov, 
obchodným bariéram či narušeniu 
hospodárskej súťaže.

(15) Všetky zainteresované strany by mali 
byť schopné podieľať sa na schémach zberu, 
spracovania a recyklácie. Účasť výrobcov a 
distribútorov na schémach zberu by mala 
byť povinná. Tieto schémy by mali byť 
navrhnuté tak, aby sa predišlo diskriminácii 
dovezených výrobkov, obchodným bariéram 
či narušeniu hospodárskej súťaže. 

Or. en

Odôvodnenie

Úloha výrobcov – cez ich zodpovednosť – a distribútorov – kvôli ich postaveniu v schéme 
zberu – je pre dosiahnutie cieľov stanovených v tejto smernici veľmi dôležitá. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Odôvodnenie 17

(17) Základné princípy financovania 
kontroly použitých batérií a akumulátorov 
by mali byť stanovené na úrovni 
Spoločenstva. Finančné plány by mali 
napomôcť dosiahnutiu vysokého objemu 
zberu a recyklovania a uviesť do platnosti 
princíp zodpovednosti výrobcu. Výrobcovia 
by preto mali hradiť náklady na zber, 
spracovanie a recyklovanie všetkých 
pozbieraných batérií a akumulátorov mínus 
zisk z predaja získaných materiálov. Za 
určitých podmienok by však mohlo byť 

(17) Základné princípy financovania 
kontroly použitých batérií a akumulátorov 
by mali byť stanovené na úrovni 
Spoločenstva. Finančné plány by mali 
napomôcť dosiahnutiu vysokého objemu 
zberu a recyklovania a uviesť do platnosti 
princíp zodpovednosti výrobcu. Všetci 
výrobcovia podľa tejto smernice by mali 
byť registrovaní. Výrobcovia by mali hradiť 
náklady na zber, spracovanie a recyklovanie 
všetkých pozbieraných batérií a 
akumulátorov mínus zisk z predaja 
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oprávnené na malých výrobcov uplatniť 
pravidlá de minimis.

získaných materiálov. Výrobcovia by mali 
mať možnosť získať tieto náklady späť. 

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu súladu s cieľom tejto smernice je dôležité, aby všetci výrobcovia, podľa definície v 
tejto smernici, boli registrovaní. Povinnosť registrácie je dôležitým nástrojom na prevenciu 
proti čiernym pasažierom. 

V tomto odôvodnení by sa tiež malo spomenúť, že výrobcovia môžu získať späť náklady na 
zber, spracovanie a recykláciu. Tento doplnok vyjasnení článok 13 odsek 3, kde sa píše, že 
náklady sa nebudú koncovému užívateľovi ukazovať oddelene. Tento článok určuje, že na 
úrovni konečného spotrebiteľa nemožno ukázať viditeľný poplatok, bolo by ale nesprávne 
interpretovať to tak, že výrobcovia nemôžu získať späť náklady na správu odpadu.

Pravidlo de minimis by sa malo vypustiť, pretože ide proti zásade zodpovednosti výrobcu. 
Vytvorí len viac možností, aby výrobcovia unikli svojim povinnostiam. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 3 bod 6)

6) „priemyselná batéria a akumulátor“ je 
akákoľvek batéria alebo akumulátor určený 
pre výhradne priemyselné alebo 
profesionálne použitie alebo pre použitie v 
akomkoľvek type elektrického vozidla;

6) „priemyselná batéria a akumulátor“ je 
akákoľvek batéria alebo akumulátor určený 
pre výhradne priemyselné alebo 
profesionálne použitie alebo pre použitie v 
akomkoľvek type elektrického vozidla, 
alebo ktorá nie je zapečatená a ani 
automobilová, alebo ktorú nemožno 
preniesť v ruke a nie je automobilová;

Or. en

Odôvodnenie

Definícia prenosnej batérie je 
„prenosná batéria alebo akumulátor“ je akákoľvek batéria alebo akumulátor, ktorá:
(a) je zapečatená, a 
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(b) je možné ju preniesť v ruke, a
(c) nie je ani priemyselnou batériou alebo akumulátorom, ani automobilovou batériou alebo 

akumulátorom“
To znamená, že nezapečatené batérie, ktoré možno preniesť v ruke a ktoré sa nepoužívajú pre 
automobilové zariadenia, alebo ktoré neboli určené výlučne pre priemyselné alebo 
profesionálne použitie nemožno zaradiť do žiadnej z tých troch kategórií. To sa týka i 
zapečatených batérií, ktoré nemožno preniesť v ruke, ale ktoré nie sú automobilové ani určené 
výhradne pre priemyselné alebo profesionálne použitie. Navrhovaná zmena tomuto 
predchádza.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 3 bod 8

8) „recyklácia“ je opätovné spracovanie 
odpadových materiálov vo výrobnom 
procese na pôvodný účel alebo iné účely, ale 
s výnimkou energetického zhodnocovania,;

8) „recyklácia“ je opätovné spracovanie 
odpadových materiálov vo výrobnom 
procese na pôvodný účel alebo iné účely, ale 
s výnimkou energetického zhodnocovania, 
čo znamená použitie horľavého odpadu 
ako prostriedku pre výrobu energie 
pomocou priameho spaľovania spolu s 
iným odpadom alebo bez neho, ale s 
tepelným zhodnotením;

Or. en

Odôvodnenie

Táto definícia by mala byť úplne konzistentná s definíciou recyklácie podľa článku 3 písm. e) 
smerníc OEEZ a o vozidlách po dobe životnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Caroline Jackson, Françoise Grossetête, 
Milan Gaľa, Anja Weisgerber, v mene skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 3 bod 8

8) „recyklácia“ je opätovné spracovanie 
odpadových materiálov vo výrobnom 
procese na pôvodný účel alebo iné účely, ale 

8) „recyklácia“ je opätovné spracovanie 
odpadových materiálov vo výrobnom 
procese na pôvodný účel alebo iné účely, ale 
s výnimkou energetického zhodnocovania, 
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s výnimkou energetického zhodnocovania,; čo znamená použitie horľavého odpadu
ako prostriedku pre výrobu energie 
pomocou priameho spaľovania spolu s 
iným odpadom alebo bez neho, ale s 
tepelným zhodnotením;

Or. en

Odôvodnenie

Táto definícia by mala byť úplne konzistentná s definíciou recyklácie podľa článku 3 písm. e) 
smernice OEEZ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 3 bod 8

8) „recyklácia“ je opätovné spracovanie 
odpadových materiálov vo výrobnom 
procese na pôvodný účel alebo iné účely, ale 
s výnimkou energetického zhodnocovania,;

8) „recyklácia“ je opätovné spracovanie 
odpadových materiálov vo výrobnom 
procese na pôvodný účel alebo iné účely, ale 
s výnimkou energetického zhodnocovania, 
čo znamená použitie horľavého odpadu 
ako prostriedku pre výrobu energie 
pomocou priameho spaľovania spolu s 
iným odpadom alebo bez neho, ale s 
tepelným zhodnotením;

Or. en

Odôvodnenie

Táto definícia by mala byť úplne konzistentná s definíciou recyklácie podľa článku 3 písm. e) 
smerníc OEEZ a o vozidlách po dobe životnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 3 bod 10a (nový)
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10a) „uzavretá slučka“ je systém, v ktorom 
použitá batéria alebo akumulátor je 
výrobcom, alebo treťou stranou konajúcou 
v jeho mene, odobratá späť, aby sa jej 
kovový obsah opäť použil pri výrobe 
nových batérií alebo akumulátorov;

Or. en

Odôvodnenie

Znovu zavádza definíciu Komisie pozmeneným spôsobom. 

Na podporu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k prílohe IIIB podľa návrhu spravodajcu 
by sa mala definovať uzavretá slučka. Uzavretá slučka je naplnená len vtedy, ak sa kovový 
obsah opäť použije pri výrobe batérií a akumulátorov, nie pri akomkoľvek novom výrobku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 3 bod 12

12) „výrobca“ je akákoľvek osoba v 
členskom štáte, ktorá, nezávisle na spôsobe 
predaja, vrátane komunikácie na diaľku 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 97/7/ES  z 20. mája 1997 o ochrane 
konzumentov vzhľadom na zmluvy na 
diaľku, umiestňuje batérie alebo 
akumulátory, vrátane tých, ktoré sú 
inkorporované do zariadení alebo vozidiel, 
na trh po prvýkrát na území členského 
štátu na profesionálnej úrovni;

12) „výrobca“ je akákoľvek osoba v 
členskom štáte, ktorá, nezávisle na spôsobe 
predaja, vrátane komunikácie na diaľku 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane 
konzumentov vzhľadom na zmluvy na 
diaľku:

(a) vyrába a predáva batérie alebo 
akumulátory pod vlastnou značkou, vrátane 
tých, ktoré sú súčasťou zariadení alebo 
vozidiel;

(b) znovu predáva pod vlastnou značkou 
alebo ako súčasť zariadení batérie a 
akumulátory vyrobené iným dodávateľom, 
za podmienky, že dodávateľa nemožno 
identifikovať; alebo 
(c) profesionálne dováža alebo vyváža 
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batérie, akumulátory alebo zariadenia na 
trh Spoločenstva.
Vzhľadom na implementáciu článkov 9, 15, 
18, 20, 22 až 25 a 33 je „výrobca“ 
akákoľvek osoba, ktorá, nezávisle na 
spôsobe predaja, vrátane komunikácie na 
diaľku podľa smernice 97/7/ES, umiestni 
batérie alebo akumulátory profesionálne na 
trh na území členského štátu po prvýkrát.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12.

Aby sa predišlo problémom, ktoré sa objavili pri implementácii smernice OEEZ, malo by byť 
jasné, že pre účely implementácie článkov 9, 15, 18, 20, 22- 24, 25 a 33 tejto smernice je 
výrobcom ten, kto prvý umiestni batérie alebo akumulátory na trh na území členského štátu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Caroline Jackson, v mene skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 3 bod 16a (nový)

16a) „uzavretá slučka“ je skutočnosť, že 
obsah kovu v použitej batérii alebo 
akumulátore bude v čo najväčšej možnej 
miere znovu použitý pri výrobe nových 
výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Nie všetok kov získaný pri recyklácii bude vhodný pre výrobu nových výrobkov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Caroline Jackson, v mene skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 3 bod 16b (nový)

16b) „objem zberu“ je pre daný členský štát 
v danom kalendárnom roku percento 
získané ako podiel váhy použitých 
prenosných batérií a akumulátorov 
zozbieraných v súlade s článkom 7 odsek 1 
v danom kalendárnom roku a priemerného 
ročného predaja prenosných batérií a 
akumulátorov umiestnených na trh na 
váhu v danom členskom štáte počas daného 
kalendárneho roka a predchádzajúcich 
dvoch kalendárnych rokov;

Or. en

Odôvodnenie

Použitie slov „umiestnených na trh“ namiesto „predaných koncovému užívateľovi“ bráni 
uvaleniu ďalšej administratívnej záťaže na malé podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Jonas Sjöstedt, v mene skupiny GUE/NGL 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 4 odsek 1 bod ba (nový)

(ba) batérie a akumulátory, ktoré sú vtelené 
do prístrojov a ktoré konečný spotrebiteľ 
nemôže po vybití okamžite odobrať. 

Or. en

Odôvodnenie

Zariadenia obsahujúce batérie alebo akumulátory, ktoré sú pre spotrebiteľa ťažko odňateľné, 
majú vysokú pravdepodobnosť, že skončia v odpade z domácnosti. Pri prvom čítaní bol 
schválený pozmeňujúci a doplňujúci návrh podobného znenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Jonas Sjöstedt, v mene skupiny GUE/NGL 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 4 odsek 1 bod bb (nový)

(bb) prenosné batérie alebo akumulátory, 
vrátane tých, ktoré sú súčasťou zariadení, 
ktoré obsahujú viac ako 0,004% váhy 
olova.

Or. en

Odôvodnenie

Olovo sa musí obmedziť v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi schválenými v 
prvom čítaní. Rada požaduje označenie batérií s olovom (článok 18 bod 2), ale nespomína 
olovo v článku 4. Tento doplňujúci a pozmeňujúci návrh zavádza olovo do článku 4. V EÚ sa 
olovo z výrobkov odstraňuje v rámci smerníc ako sú smernica o vozidlách na konci životnosti 
(2000/53/ES) a o elektronickom odpade (2000/95/ES). Smernica o batériách musí ísť 
rovnakým smerom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 4 odsek 3

3. Zákaz stanovený v odseku 1 písmeno b 
neplatí pre prenosné batérie a akumulátory, 
určené pre použitie v:

3. Zákaz stanovený v odseku 1 písmeno b 
neplatí pre

(a) núdzových a poplašných systémoch, 
najmä v núdzovom osvetlení,

a) prenosné batérie a akumulátory, určené 
pre použitie v núdzových a poplašných 
systémoch, najmä v núdzovom osvetlení;

(b) lekárskych zariadeniach, alebo b) kadmium použité v priemyselných 
batériách a akumulátoroch, ktorých 
hmotnosť je vyššia než 30 kg, alebo 

(c) elektrických zariadeniach napájaných z c) kadmium v batériách a akumulátoroch 
určených pre výhradné použitie v letectve 
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batérie alebo akumulátora. alebo vojenstve, avšak s výnimkou NiCd 
akumulátorov použitých v elektrických 
vozidlách, nakoľko tieto zariadenia spadajú 
pod článok 4 odsek 2 bod a) smernice.

Or. fr

Odôvodnenie

Čo sa týka priemyselných batérií, ktorých hmotnosť je menšia než 30 kg, existujú už i dnes 
alternatívy, ktoré sú pre životné prostredie menej škodlivé než NiCd (NiMH a olovo) –
dokonca i NiZn, presná náhrada NiCd. Riziko znečistenia je inak z veľkej časti spojené s 
hmotnosťou batérie. Existuje tak istá dôležitá riziková zóna medzi 1 kg a 30 kg, pričom pre 
túto kategóriu priemyselných batérií náhrady existujú. Napokon, neexistuje žiadna špecifická 
zvláštnosť pri priemyselných batériách pre železnicu, na rozdiel od vojenského materiálu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 4 odsek 3

3. Zákaz stanovený v odseku 1 písmeno b 
neplatí na prenosné batérie a akumulátory 
určené pre použitie v:

3. Zákaz stanovený v odseku 1 písmeno b a 
ba neplatí na:

(a) núdzových a poplašných systémoch, 
vrátane núdzového osvetlenia;

(a) prenosné batérie a akumulátory určené 
pre použitie v núdzových a poplašných 
systémoch, vrátane núdzového osvetlenia;

(b) lekárskych zariadeniach; alebo (b) kadmium v priemyselných batériách a 
akumulátoroch, alebo 

(c) elektrických zariadeniach napájaných z 
batérie alebo akumulátora.

(c) kadmium v batériách a akumulátoroch 
pre lietadlá a vlaky, s výnimkou NiCd 
batérií používaných v elektrických 
vozidlách, nakoľko tieto zariadenia spadajú 
pod článok 4 odsek 2 bod a smernice 
2000/53/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17, aby sa vyjasnilo, že výnimka sa týka 
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priemyselných batérií alebo akumulátorov podľa článku 3 bod 6.

Znovu zavádza časti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 23 a 82 z prvého čítania v EP.

Takmer všetci výrobcovia batérií vyrábajú batérie NiMH a Li-ion ako alternatívu k batériám 
NiCd pre široké spektrum použitia. NiMH a Li-ion batérie sú propagované na mnohých 
internetových stránkach výrobcov batérií, a to i pre lekárske zariadenia, núdzové osvetlenie a 
energetické zariadenia napájané z batérie alebo akumulátora. Výnimka zo zákazu NiCd 
batérií pre tieto aplikácie nie je odôvodnená. Výnimky pre batérie obsahujúce kadmium, 
určené pre použitie v priemysle a vo vlakoch a lietadlách sú odôvodnené, pretože na trhu 
takmer neexistujú alternatívy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Frederika Brepoels, Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 4 odsek 3 bod ca odsek 4

(c) elektrických zariadeniach napájaných z 
batérie alebo akumulátora.

(c) elektrických zariadeniach napájaných z 
batérie alebo akumulátora na prechodné 
obdobie 4 rokov po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice. 

4. Komisia preskúma výnimku uvedenú v 
odseku 3 bod c a podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade do … *, spolu, ak je to 
vhodné, s relevantnými návrhmi, so 
zreteľom na zákaz kadmia v batériách a 
akumulátoroch.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh v aktuálnom znení vytvára mnoho neistoty v používaní NiCd batérií v elektrických 
nástrojoch. Táto neistota je zlá pre výrobcov batérií, ako aj pre výrobcov elektrických 
nástrojov, pretože nevedia, či investície do NiCd batérií alebo do alternatívnych batériových 
technológií budú z dlhodobého hľadiska ziskové.

Navrhujeme preto vyjasnenie a zákaz používania NiCd batérií v elektrických zariadeniach 
napájaných z batérie alebo akumulátora po prechodnom období 4 rokov po nadobudnutí 

  
* štyroch rokov po vstupe tejto smernice do platnosti.
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účinnosti tejto smernice. Na trhu sú menej nebezpečné alternatívy, ako sú batérie NiMH, za 
porovnateľnú cenu. Prechodné obdobie, musí umožniť postupný útlm týchto batérií a musí 
umožniť výrobcom batérií a elektrických nástrojov, aby prešli na iné technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 4, odsek 4

4 Komisia preskúma výnimku uvedenú v 
odseku 3 bod c a podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade do štyroch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice, 
spolu, ak je to vhodné, s relevantnými 
návrhmi, so zreteľom na zákaz kadmia v 
batériách a akumulátoroch.

4. Komisia preskúma výnimku uvedenú v 
odseku 3 bod c a podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr 9 mesiacov po 
tom, čo od členských štátov dostane správy 
podľa článku 19 odsek 4, spolu, ak je to 
vhodné, s relevantnými návrhmi, so 
zreteľom na zákaz kadmia v batériách a 
akumulátoroch. 

Or. en

Odôvodnenie

Časový rámec pre revíziu musí byť v súlade s tým, na ktorý odkazuje článok 19 odsek 5 pre 
prípravu správy o implementácii smernice Komisiou (na základe národných správ o 
implementácii podľa článku 19 odsek 4). 

Zosúladené správy o súčasnej smernici by zaistili optimalizáciu administratívnej záťaže po 
vyhodnotení všetkých informácií získaných súčasne z členských štátov.

Súčasťou tejto revízie by malo byť vyhodnotenie dopadu, ktoré by zohľadnilo environmentálne 
a socio-ekonomické otázky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Caroline Jackson, v mene skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  60
Článok 5 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty zaistia, aby batérie a 
akumulátory nemohli byť vtelené do 
prístrojov, ak by ich spotrebiteľ po vybití
nemohol okamžite odobrať. Toto 
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ustanovenie sa netýka kategórií prístrojov 
obsiahnutých v prílohe III. Ku všetkým 
prístrojom, v ktorých sú vtelené batérie a 
akumulátory, musia byť priložené 
inštrukcie ukazujúce, ako ich možno 
bezpečne odobrať a, kde je to vhodné, 
informujúca používateľa o obsahu 
vtelených batérií a akumulátorov.

Or. en

Odôvodnenie

Malé zariadenia obsahujúce batérie alebo akumulátory, ktoré sú pre spotrebiteľa ťažko 
odstrániteľné, majú vysokú pravdepodobnosť, že skončia v odpade z domácnosti i s batériami, 
pričom v mnohých prípadoch je možné vyrobiť malé zariadenia tak, aby na odstránenie 
batérií neboli potrebné žiadne zvláštne nástroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Chris Davies, Georgs Andrejevs, Holger 
Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 5 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty zaistia, aby batérie a 
akumulátory nemohli byť vtelené do 
prístrojov, ak by ich spotrebiteľ po vybití 
nemohol okamžite odobrať. Tento článok 
sa netýka kategórií prístrojov obsiahnutých 
v prílohe IIa. Ku všetkým prístrojom, v 
ktorých sú vtelené batérie a akumulátory, 
musia byť priložené inštrukcie ukazujúce, 
ako ich možno bezpečne odobrať a, kde je 
to vhodné, informujúca používateľa o 
obsahu vtelených batérií a akumulátorov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza koncept toho, že odstrániteľnosť sa má 
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uľahčiť.

Podmienky sú v súlade s článkom 4 smernice OEEZ s prenášajú článok 5 smernice o 
batériách č 1991/157. 

Znovu sa dosádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu z prvého čítania č. 92 k 
článku 5 odsek 18 (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Caroline Jackson, v mene skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 6

Členské štáty sa vynasnažia maximalizovať 
oddelený zber použitých batérií a 
akumulátorov, so zreteľom na dopad 
prepravy na životné prostredie, a
minimalizovať likvidáciu batérií a 
akumulátorov ako neroztriedeného 
obecného odpadu. 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia,
so zreteľom na dopad prepravy na životné 
prostredie, na maximalizáciu oddeleného 
zberu použitých batérií a akumulátorov a 
predchádzanie konečnej likvidácie batérií a 
akumulátorov, aby bola dosiahnutá 
maximálna miera recyklácie všetkých 
použitých batérií a akumulátorov, ktorých 
použitie nie je v článku 4 zakázané.

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zdôrazniť potrebu miestnej prístupnosti recyklačnej kapacity pre batérie, 
ktorú členské štáty budú možno musieť podporiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Caroline Jackson, v mene skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 7 odsek 1 bod (a)

(a) umožní koncovému používateľovi 
zlikvidovať použité prenosné batérie alebo 
akumulátory na dostupnom zbernom mieste 
v jeho okolí, so zreteľom na hustotu 
obyvateľstva;

(a) umožní koncovému používateľovi 
zlikvidovať použité prenosné batérie alebo 
akumulátory na dostupnom zbernom mieste 
v jeho okolí, so zreteľom na hustotu 
obyvateľstva. Takéto zberné miesta 
nepotrebujú individuálnu licenciu alebo 
registráciu podľa smernice č. 75/442/EHS 



AM\584770SK.doc 23/43 PE 364.731v01-00

External translation

SK

o odpade, v znení zmien a doplnení, a 
smernice č. 91/689/EHS o nebezpečnom 
odpade; 

Or. en

Odôvodnenie

Prílišná byrokracia v niektorých členských štátoch znamená, že od tých, čo organizujú takéto 
zberné miesta (napríklad v školách), sa môže žiadať, aby požiadali o licenciu na nebezpečný 
odpad v rámci rámcovej legislatívy EÚ o odpade. Je nutné vyjasniť, že takáto „červená 
páska“ je výsledkom prehnanej interpretácie práva. Potreba uspokojiť byrokratické 
požiadavky pre zvláštnu licenciu na odpad by mohli niektoré zariadenia odradiť od toho, že 
by vytvorili zberné miesta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 7 odsek 1 bod aa (nový)

(aa) zaistí, aby distribútori prenosných 
batérií alebo akumulátorov boli zodpovední 
za spätný zber použitých prenosných batérií 
alebo akumulátorov od koncových 
používateľov na svojich predajných 
miestach do množstva, akého sa normálne 
koncoví používatelia zbavujú;

Or. en

Odôvodnenie

Ciele zberu stanovené v článku 9 sú dosiahnuteľné len vtedy, ak bude koncový používateľ 
môcť likvidovať použité prenosné batérie najpohodlnejším spôsobom. Preto je k zvýšeniu 
efektivity zberu kľúčová účasť distribútorov v schéme zberu. Každý koncový používateľ by mal 
mať možnosť odovzdať prenosné batérie na predajnom mieste prenosných batérií. Niektoré 
členské štáty už takúto povinú možnosť vrátenia použitých prenosných batérií zaviedli. Dnes 
sa najvyššia miera zberu v Európskej únii dosahuje v týchto členských štátoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 7 odsek 2

2. Ak plány budú spĺňať kritériá podľa 
odseku 1, členské štáty môžu: 

2. Ak plány budú spĺňať kritériá podľa 
odseku 1, členské štáty:

(a) vyžadovať, aby výrobcovia takéto plány 
stanovili;

(a) budú vyžadovať, aby výrobcovia takéto 
plány stanovili;

(aa) zaistia, aby distribútori zdarma 
odoberali späť od koncových používateľov 
vybité prenosné batérie;

(b) vyžadovať od iných hospodárskych 
činiteľov, aby sa na takýchto plánoch 
podieľali;

(b) môžu vyžadovať od iných 
hospodárskych činiteľov, aby sa na takýchto 
plánoch podieľali;

(c) udržiavať existujúce plány. (c) môžu udržiavať existujúce plány.

Or. en

Odôvodnenie

Úloha distribútorov v schéme zberu je pre dosiahnutie cieľov stanovených v tejto smernici 
veľmi dôležitá. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 7 odsek 2

2. Ak plány budú spĺňať kritériá podľa 
odseku 1, členské štáty môžu:

2. Ak plány budú spĺňať kritériá podľa 
odseku 1, členské štáty:

(a) vyžadovať, aby výrobcovia takéto plány 
stanovili;

(a) môžu vyžadovať, aby výrobcovia takéto 
plány stanovili;

(b) vyžadovať od iných hospodárskych 
činiteľov, aby sa na takýchto plánoch 
podieľali;

(b) zaistia, aby distribútori prenosných 
batérií alebo akumulátorov boli zodpovední 
za spätný zber vybitých prenosných batérií 
od koncových používateľov. Záväzok 
spätného zberu bude obmedzený na 
množstvo, aké normálne koncoví 
používatelia likvidujú;

(c) udržiavať existujúce plány. (c) môžu udržiavať existujúce plány.
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Or. en

Odôvodnenie

Účasť distribútorov na schéme zberu je kľúčom k zvýšeniu efektivity zberu. Distribútori sú pre 
koncových používateľov dôležitým rozhraním a v schéme zberu batérií musia prevziať svoju 
zodpovednosť.

Úloha ich aktívnej účasti v schémach zberu bola uznaná v smernici OEEZ, kde sa od 
distribútorov žiada zodpovednosť za „spätný odber“ (článok 5 odsek 2 bod b) smernice 
OEEZ). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Chris Davies, Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 7 odsek 3

3. Členské štáty zaistia, aby výrobcovia 
priemyselných batérií a akumulátorov, alebo 
tretie strany konajúce v ich mene, neodmietli 
vziať späť použité priemyselné batérie a 
akumulátory od koncových používateľov, 
bez ohľadu na chemické zloženie a pôvod. 
Nezávislé tretie strany tiež môžu zbierať 
priemyselné batérie a akumulátory. 

3. Členské štáty zaistia, aby jednotliví 
výrobcovia priemyselných batérií a 
akumulátorov, alebo tretie strany konajúce v 
ich mene, neodmietli vziať späť použité
priemyselné batérie a akumulátory od 
koncových používateľov, bez ohľadu na 
pôvod, za predpokladu, že majú rovnaké 
chemické zloženie ako tie, ktoré oni sami 
uviedli na trh.. Nezávislé tretie strany tiež 
môžu zbierať priemyselné batérie a 
akumulátory. 

Or. en

Odôvodnenie

Z návrhu Rady vyplýva, že výrobcovia batérií, vrátane malých a stredných podnikov, budú 
musieť vziať späť použité batérie od konkurentov bez ohľadu na to, či takéto batérie vyrábajú 
alebo či majú prostriedky na spätný zber takýchto batérií. Tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh zaistí, že podniky nebudú môcť odmietnuť vziať späť od koncových používateľov vlastné 
použité batérie.  
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Nemalo by existovať žiadne obmedzenie čo sa pôvodu vybitej batérie týka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Caroline Jackson, Françoise Grossetête, 
Milan Gaľa, Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 7 odsek 3

3. Členské štáty zaistia, aby výrobcovia 
priemyselných batérií a akumulátorov, alebo 
tretie strany konajúce v ich mene, neodmietli 
vziať späť použité priemyselné batérie a 
akumulátory od koncových používateľov, 
bez ohľadu na chemické zloženie a pôvod. 
Nezávislé tretie strany tiež môžu zbierať 
priemyselné batérie a akumulátory. 

3. Členské štáty zaistia, aby jednotliví 
výrobcovia priemyselných batérií a 
akumulátorov, alebo tretie strany konajúce v 
ich mene, neodmietli vziať späť použité 
priemyselné batérie a akumulátory od 
koncových používateľov, bez ohľadu na 
pôvod, za predpokladu, že majú rovnaké 
chemické zloženie ako tie, ktoré oni sami 
uviedli na trh.. Nezávislé tretie strany tiež 
môžu zbierať priemyselné batérie a 
akumulátory. 

Or. en

Odôvodnenie

Z návrhu Rady vyplýva, že výrobcovia batérií, vrátane malých a stredných podnikov, budú 
musieť vziať späť použité batérie s takých chemickým zložením, aké nedávajú na trh, bez 
ohľadu na to, či majú kvalifikáciu, prostriedky a zákonné povolenia na spätný zber takýchto 
batérií. To by mohlo byť zdrojom rizika a nemalo by sa podporovať.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaistí, že podniky nebudú môcť odmietnuť vziať späť 
od koncových používateľov použité batérie s rovnakým chemickým zložením, aké sami uviedli 
na trh, či už pochádzajú z ich vlastnej výrobnej prevádzky alebo z prevádzky výrobcov batérií 
rovnakého zloženia.

Nemalo by existovať žiadne obmedzenie čo sa pôvodu vybitej batérie týka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 7 odsek 3

3. Členské štáty zaistia, aby výrobcovia 
priemyselných batérií a akumulátorov, alebo 

3. Členské štáty zaistia, aby jednotliví 
výrobcovia priemyselných batérií a 
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tretie strany konajúce v ich mene, neodmietli 
vziať späť použité priemyselné batérie a 
akumulátory od koncových používateľov, 
bez ohľadu na chemické zloženie a pôvod. 
Nezávislé tretie strany tiež môžu zbierať 
priemyselné batérie a akumulátory. 

akumulátorov, alebo tretie strany konajúce v 
ich mene, neodmietli vziať späť použité 
priemyselné batérie a akumulátory od 
koncových používateľov, bez ohľadu na 
pôvod, za predpokladu, že majú rovnaké 
chemické zloženie ako tie, ktoré oni sami 
uviedli na trh.. Nezávislé tretie strany tiež 
môžu zbierať priemyselné batérie a 
akumulátory. 

Or. en

Odôvodnenie

Z návrhu Rady vyplýva, že výrobcovia batérií, vrátane malých a stredných podnikov, budú 
musieť vziať späť použité batérie s takých chemickým zložením, aké nedávajú na trh, bez 
ohľadu na to, či majú kvalifikáciu, prostriedky a zákonné povolenia na spätný zber takýchto 
batérií. To by mohlo byť zdrojom rizika a nemalo by sa podporovať.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaistí, že podniky nebudú môcť odmietnuť vziať späť 
od koncových používateľov použité batérie s rovnakým chemickým zložením, aké sami uviedli 
na trh, či už pochádzajú z ich vlastnej výrobnej prevádzky alebo z prevádzky výrobcov batérií 
rovnakého zloženia.

Nemalo by existovať žiadne obmedzenie čo sa pôvodu vybitej batérie týka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 7 odsek 3

3. Členské štáty zaistia, aby výrobcovia 
priemyselných batérií a akumulátorov, alebo 
tretie strany konajúce v ich mene, neodmietli 
vziať späť použité priemyselné batérie a 
akumulátory od koncových používateľov, 
bez ohľadu na chemické zloženie a pôvod. 
Nezávislé tretie strany tiež môžu zbierať 
priemyselné batérie a akumulátory. 

3. Členské štáty zaistia, aby jednotliví 
výrobcovia priemyselných batérií a 
akumulátorov, alebo tretie strany konajúce v 
ich mene, neodmietli vziať späť použité 
priemyselné batérie a akumulátory od 
koncových používateľov, bez ohľadu na 
pôvod, za predpokladu, že majú rovnaké 
chemické zloženie ako tie, ktoré oni sami 
uviedli na trh. Nezávislé tretie strany tiež 
môžu zbierať priemyselné batérie a 
akumulátory. 
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Or. en

Odôvodnenie

Z návrhu Rady vyplýva, že výrobcovia batérií, vrátane malých a stredných podnikov, budú 
musieť vziať späť použité batérie s takých chemickým zložením, aké nedávajú na trh, bez 
ohľadu na to, či majú kvalifikáciu, prostriedky a zákonné povolenia na spätný zber takýchto 
batérií. To by mohlo byť zdrojom rizika a nemalo by sa podporovať.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaistí, že podniky nebudú môcť odmietnuť vziať späť 
od koncových používateľov použité batérie s rovnakým chemickým zložením, aké sami uviedli 
na trh, či už pochádzajú z ich vlastnej výrobnej prevádzky alebo z prevádzky výrobcov batérií 
rovnakého zloženia.

Nemalo by existovať žiadne obmedzenie, čo sa pôvodu vybitej batérie týka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Caroline Jackson, v mene skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 7 odsek 4a (nový)

4a. Členské štáty zaistia, aby koncoví 
užívatelia boli motivovaní vrátiť ich použité 
priemyselné a automobilové batérie a 
akumulátory to systému zberu.

Or. en

Odôvodnenie

Motivovať môžu informačné kampane toho typu, aké odporúča spravodajca. Povinnosť vrátiť 
odpad môže existovať len vtedy, ak ju vytvorí právo, a táto smernica túto povinnosť výslovne 
nevytvára.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Chris Davies, Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 7 odsek 4b (nový)
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4b. Členské štáty zaistia, aby v prípade, že 
distribútori dodávajú prenosné batérie, boli 
zodpovední za bezplatný spätný zber 
vybitých prenosných batérií od koncových 
používateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh si vyžaduje zapojenie komerčných sietí do procesu spätného zberu vybitých 
prenosných batérií. Bude to v podstate znamenať, že akýkoľvek koncový používateľ môže 
vrátiť vybitú prenosnú batériu na predajné miesto prenosných batérií. Ponúka možnosť 
dosiahnuť vyššiu mieru vrátených vybitých prenosných batérií. 

Toto ustanovenie sa netýka priemyselných a automobilových batérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 8

Členské štáty môžu použiť ekonomické 
nástroje na podporu zberu použitých batérií 
a akumulátorov alebo na podporu 
používania batérií obsahujúcich menej 
znečisťujúce látky, napríklad rozdielne 
daňové sadzby alebo depozitné systémy. Ak 
tak učinia, podajú Komisii správu o 
opatreniach spojených s implementáciou 
týchto nástrojov. 

1. Členské štáty môžu použiť ekonomické 
nástroje na podporu zberu použitých batérií 
a akumulátorov alebo na podporu 
používania batérií obsahujúcich menej 
znečisťujúce látky, napríklad rozdielne 
daňové sadzby. Ak tak učinia, podajú 
Komisii správu o opatreniach spojených s 
implementáciou týchto nástrojov. Členské 
štáty zaistia, aby takéto opatrenia:
(a) neporušili pravidlá vnútorného trhu ani 
nenarušili hospodársku súťaž, a neslúžili 
na získavanie prostriedkov pre otázky 
nespojené s cieľmi tejto smernice,
(b) sa zavedú po konzultácii so všetkými 
dotknutými stranami, 
(c) sú odôvodnené na základe 
hospodárskych, sociálnych a 
environmentálnych kritérií.
2. Členské štáty oznámia Komisii, podľa 
smernice 98/34/ES o technických normách 
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a predpisoch, návrh opatrení, ktoré plánujú 
zaviesť v súlade s odsekom 1.

Or. en

Odôvodnenie

1) Depozitná schéma nebude pri batériách fungovať. Je daným faktom, že spotrebitelia si 
batérie ponechávajú dlhé roky, než ich nakoniec vrátia na zberné miesto. To by vytvorilo 
veľkú administratívnu záťaž, ktorá je nepomerná voči environmentálnemu prínosu.
1a) cieľom je predísť jednostranným aktivitám členských štátov na získavanie prostriedkov od 
spotrebiteľov batérií, ako aj zavedeniu fiškálnych opatrení, ktoré by narušili cenu batérií, čo 
sa nesmie povoliť vzhľadom na záujmy vnútorného trhu a slobodnej a rovnej súťaže na trhu.
1b) a c) sú prevzaté zo smernice 91/157/EHS a sú nevyhnutné na zaistenie udržateľnej a 
účinnej schémy pre správu použitých batérií.
2) Spresňuje postup, akým sa majú návrhy opatrení oznámiť Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Frederika Brepoels, Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 9 odsek 2 body a) a b)

a) 25% do šiestich rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice;

a) 40% do šiestich rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice;

b) 45% do desiatich rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

b) 60% do desiatich rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Musia sa stanoviť ambicióznejšie ciele zberu. Počas druhej fázy, po 6 rokoch, je potrebný 
impulz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 9 odsek 4 bod (a)

(a) proti ťažkostiam, ktorým čelí členský štát 
pri uspokojovaní požiadaviek uvedených v 

(a) proti ťažkostiam, ktorým čelí členský štát 
pri uspokojovaní požiadaviek uvedených v 
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odseku 2 ako výsledok špecifických 
národných podmienok, sa môžu stanoviť 
prechodné opatrenia;

odseku 2 ako výsledok špecifických 
geografických podmienok, ako sú veľké 
množstvo malých ostrovov alebo vidieckych 
či horských oblastí a nízka hustota 
obyvateľstva, sa môžu stanoviť prechodné 
opatrenia na dobu nie dlhšiu než 36 
mesiacov;

Or. en

Odôvodnenie

Znovu sa zavádza text Komisie. 

Malo by existovať jasné maximum pre takéto prechodné opatrenia, a je potrebné spresniť 
podmienky, za ktorých je možné ich prijať. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 9 odsek 4 bod ba (nový)

(ba) šesť rokov po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice sa zreviduje náležitosť 
minimálnych cieľov zberu pre všetky 
použité prenosné batérie a akumulátory 
podľa odseku 2 bod b), zohľadňujúc 
skúsenosti členských štátov za 
predchádzajúce 4 roky.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia podporujú cieľ zberu vyjadrený ako gr/inh z dôvodu presnej merateľnosti. Avšak 
vzhľadom na pozmeňujúci a doplňujúci návrh Rady, ktorý umožňuje 4 roky zbierať údaje od 
všetkých povinných výrobcov pred prvým stanovením cieľa zberu, umožní cieľ zberu 
vyjadrený v percentách predaja merateľnosť cieľa na požadovanej úrovni presnosti.

Prvý cieľ zberu vo výške 25% je ambiciózny, ale dosiahnuteľný. Je však rozumné zohľadniť 
skúsenosti členských štátov, ktoré už majú zavedený systém zberu a recyklačný systém. Preto 
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by sa druhý cieľ mal prispôsobiť pri revízii skutočných skúseností 25 členských štátov, 
získaných po prvých 4 rokoch uplatňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 9 odsek 4a (nový)

4a. Vo svojej prvej správe podľa článku 19 
odsek 5 zreviduje Komisia náležitosť 
minimálneho cieľa zberu pre všetky použité 
prenosné batérie a akumulátory, 
stanoveného v odseku 2 bod b) tohto 
článku, zohľadňujúc skúsenosti členských 
štátov za predchádzajúce roky.
Ak to bude potrebné, bude k správe 
pripojený návrh na revíziu tohto cieľa.

Or. en

Odôvodnenie

Prvý cieľ zberu vo výške 25% je pre mnoho členských štátov ambiciózny, ale dosiahnuteľný. 
Avšak, zohľadňujúc skúsenosti členských štátov, ktoré už majú zavedený systém zberu a 
recyklačný systém, má sa druhý cieľ vo výške 45% prispôsobiť pri revízii skutočným 
skúsenostiam 25 členských štátov, získaných po prvých rokoch uplatňovania.

Navrhuje sa spojiť túto revíziu s vydaním prvej správy Komisie o implementácii tejto smernice 
v súlade s použiteľným postupom podľa článku 19 odsek 5 tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Caroline Jackson, v mene skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 9 odsek 4a (nový)

4a. Najneskôr...*  podá Komisia návrh na 
revíziu cieľov zberu v súlade s článkom 251 
Zmluvy. 

*sedem rokov po nadobudnutí účinosti tejto 
smernice
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Or. en

Odôvodnenie

Smernica by nemala od počiatku počítať s tým, že zvýšenie cieľov zberu je nevyhnutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 10 odsek 3

3. Recyklačné postupy musia najneskôr do 
…* spĺňať recyklačné ciele a s nimi spojené 
podmienky stanovené v prílohe III, časť B.

3. Recyklačné postupy musia najneskôr do 
…* spĺňať recyklačnú efektivitu ciele a s 
ňou spojené podmienky stanovené v prílohe 
III, časť B.
[Horizontálny pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh – ak bude schválený , výraz 
„recyklačné ciele“ sa zmení na „recyklačná 
efektivita“ v celom texte tejto smernice a 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k 
nej.]

Or. en

Odôvodnenie

Znovu zavádza článok 18 pôvodného návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 12 odsek 2

2. Použité batérie a akumulátory vyvážané 
zo Spoločenstva v súlade s nariadením 
(EHS) č. 259/93, nariadením Rady (ES) č. 

2. Použité batérie a akumulátory vyvážané 
zo Spoločenstva v súlade s nariadením 
(EHS) č. 259/93, nariadením Rady (ES) č. 



AM\584770SK.doc 34/43 PE 364.731v01-00

External translation

SK

1420/1999 z 29. apríla 1999 ustanovujúcim
spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa 
vzťahujú na zásielky určitých druhov 
odpadov do určitých nečlenských krajín 
OECD, a nariadením Komisie (ES) č. 
1547/1999 z 12. júla 1999 určujúcim 
kontrolné postupy podľa nariadenia Rady 
(EHS) č. 259/93, ktoré sa majú uplatňovať 
pri zásielkach určitých druhov odpadov do 
určitých štátov, na ktoré sa nevzťahuje 
rozhodnutie OECD C(92)39 v konečnom 
znení sa započítajú do napĺňania povinností 
a cieľov určených v prílohe III tejto 
smernice iba vtedy, ak existujú dobré 
dôkazy o tom, že recyklácia prebehla za 
podmienok zhruba ekvivalentných 
požiadavkám tejto smernice.

1420/1999 z 29. apríla 1999 ustanovujúcim
spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa 
vzťahujú na zásielky určitých druhov 
odpadov do určitých nečlenských krajín 
OECD, a nariadením Komisie (ES) č. 
1547/1999 z 12. júla 1999 určujúcim 
kontrolné postupy podľa nariadenia Rady 
(EHS) č. 259/93, ktoré sa majú uplatňovať 
pri zásielkach určitých druhov odpadov do 
určitých štátov, na ktoré sa nevzťahuje 
rozhodnutie OECD C(92)39 v konečnom 
znení sa započítajú do napĺňania povinností 
a cieľov určených v prílohe III tejto 
smernice iba vtedy, ak existujú dobré 
dôkazy o tom, že recyklácia prebehla za 
podmienok ekvivalentných požiadavkám 
tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Znovu sa zavádza text Komisie.
Vývoz nebezpečného odpadu je veľmi problematickou oblasťou. Vývoz často motivujú 
ekonomické záujmy ťažiace z rozdielnych štandardov zaobchádzania. Aby sa predišlo 
takémuto ekonomicky motivovanému vývozu ku škode životného prostredia, recyklácia v 
prijímajúcej krajine sa musí odohrať za ekvivalentných podmienok. Pojem „zhruba“ je príliš 
neurčitý a otvoril by dvere všemožným sporom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio 
Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 13 odsek 1 úvodná časť

1. Členské štáty  zaistia, aby výrobcovia, 
alebo tretie strany konajúce v ich mene, 
financovali akékoľvek čisté náklady 
vznikajúce z: 

1. Členské štáty zaistia, aby výrobcovia, 
alebo tretie strany konajúce v ich mene 
alebo akékoľvek nezávislé tretie strany, 
ktoré sa podieľajú na zbere, spracovaní a 
recyklácií vybitých batérií, financovali 
akékoľvek čisté náklady vznikajúce z: 

Or. en
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Odôvodnenie

Návrh smernice by umožnil nezávislým tretím stranám zber priemyselných a automobilových 
batérií, ale nerozširuje túto zásadu na povinnosti pri financovaní.
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má predísť situácii, kedy by výrobcovia mali zaplatiť 
horibilné sumy za zber použitých batérií alebo akumulátorov treťou stranou, ktorú si 
nevybrali ani o to nepožiadal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Caroline Jackson, Frederika Brepoels, v 
mene skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 13 odsek 1 úvodná časť

1. Členské štáty  zaistia, aby výrobcovia, 
alebo tretie strany konajúce v ich mene, 
financovali akékoľvek čisté náklady 
vznikajúce z:

1. Členské štáty  zaistia, aby výrobcovia, iní 
činitelia v reťazci dodávateľov alebo tretie 
strany konajúce v ich mene, financovali 
akékoľvek čisté náklady vznikajúce z:

Or. en

Odôvodnenie

V článku 7 odsek 2 bod b) sa píše, že členské štáty môžu žiadať, aby sa na schémach zberu 
podieľali iní hospodársky činitelia. V článku 13 sa píše, že členské štáty zaistia, aby 
výrobcovia, alebo tretie strany konajúce v ich mene, financovali akékoľvek čisté náklady 
vznikajúce zo zberu, spracovania a recyklácie.

Preto ak členské štáty požadujú, aby sa distribútori podieľali na schémach zberu, môžu títo 
žiadať finančné náhrady za obmedzené náklady, ktoré so zberom použitých batérií majú. To 
môže ohroziť schémy zberu existujúce v Belgicku a iných členských štátoch. 

Na druhej strane považujeme za dôležité, aby náklady na zber hradili tí, čo batérie predávajú 
(výrobcovia a distribútori), aby sme predišli tomu, že by tieto náklady financovali miestni 
alebo iní verejní predstavitelia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 13 odsek 1 bod (a)

a) zber, spracovanie a recykláciu všetkých 
použitých priemyselných a automobilových 
batérií a akumulátorov zozbieraných v 
súlade s článkom 7 odsek 1 a 2, a

a) zber, spracovanie a recykláciu všetkých 
použitých priemyselných a automobilových 
batérií a akumulátorov zozbieraných v 
súlade s článkom 7 odsek 1 a 2 bod a) a c), a 

Or. en

Odôvodnenie

V článku 7 odsek 2 bod b) sa píše, že členské štáty môžu žiadať, aby sa na schémach zberu 
podieľali iní hospodársky činitelia. V článku 13 sa píše, že členské štáty zaistia, aby 
výrobcovia, alebo tretie strany konajúce v ich mene, financovali akékoľvek čisté náklady 
vznikajúce zo zberu, spracovania a recyklácie.

Preto ak členské štáty požadujú, aby sa distribútori podieľali na schémach zberu, môžu títo 
žiadať finančné náhrady za obmedzené náklady, ktoré so zberom použitých batérií majú. To 
môže ohroziť schémy zberu existujúce v Belgicku a iných členských štátoch. 

Na druhej strane považujeme za dôležité, aby náklady na zber hradili tí, čo batérie predávajú 
(výrobcovia a distribútori), aby sme predišli tomu, že by tieto náklady financovali miestni 
alebo iní verejní predstavitelia.

Verejné informačné kampane sú potrebné na zaistenie úspechu schém zberu a recyklácie a na 
zabránenie tomu, aby používatelia odhadzovali batérie do všeobecného obecného odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Jillian Evans, Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 13 odsek 1 bod (a) 

(a) ) zber, spracovanie a recykláciu všetkých 
použitých priemyselných a automobilových 
batérií a akumulátorov zozbieraných v 
súlade s článkom 7 odsek 1 a 2, a

(a) ) zber, spracovanie a recykláciu všetkých 
použitých priemyselných a automobilových 
batérií a akumulátorov zozbieraných v 
súlade s článkom 7 odsek 1 a 2,

(aa) verejné informačné kampane o zbere, 
spracovaní a recyklácii všetkých použitých 
prenosných batérií a akumulátorov, a
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Or. en

Odôvodnenie

Verejné informačné kampane sú potrebné na zaistenie úspechu schém zberu a recyklácie a na 
zabránenie tomu, aby používatelia odhadzovali batérie do všeobecného obecného odpadu. 
Malo by sa vyjasniť, že za takéto informačné kampane by mali platiť výrobcovia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 13 odsek 1 bod ba (nový) 

(ba) verejné informačné kampane o zbere a 
recyklácii všetkých použitých batérií a 
akumulátorov.

Or. en

Odôvodnenie

V článku 7 odsek 2 bod b) sa píše, že členské štáty môžu žiadať, aby sa na schémach zberu 
podieľali iní hospodársky činitelia. V článku 13 sa píše, že členské štáty zaistia, aby 
výrobcovia, alebo tretie strany konajúce v ich mene, financovali akékoľvek čisté náklady 
vznikajúce zo zberu, spracovania a recyklácie.

Preto ak členské štáty požadujú, aby sa distribútori podieľali na schémach zberu, môžu títo 
žiadať finančné náhrady za obmedzené náklady, ktoré so zberom použitých batérií majú. To 
môže ohroziť schémy zberu existujúce v Belgicku a iných členských štátoch. 

Na druhej strane považujeme za dôležité, aby náklady na zber hradili tí, čo batérie predávajú 
(výrobcovia a distribútori), aby sme predišli tomu, že by tieto náklady financovali miestni 
alebo iní verejní predstavitelia.

Verejné informačné kampane sú potrebné na zaistenie úspechu schém zberu a recyklácie a na 
zabránenie tomu, aby používatelia odhadzovali batérie do všeobecného obecného odpadu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 13 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zaistenie toho, aby všetci výrobcovia 
prenosných batérií, alebo tretie strany 
konajúce v ich mene, splnili svoje 
povinnosti v pomere podľa výrobkov, ktoré 
umiestňujú na trh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 13 odsek 2b (nový)

2b. Členské štáty umožnia výrobcom pri 
predaji nových výrobkov ukázať náklady 
spojené so zberom, spracovaním a 
recykláciou. Výrobcovia, ktorí to využijú, 
zaistia, aby spomínané náklady 
neprekročili skutočné spôsobené náklady.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité umožniť výrobcom získať späť aspoň časť nákladov na správu odpadu, keďže nie 
sú jediným zúčastneným subjektom, ktorý profituje z predaja batérií. To sa môže uskutočniť 
transparentným systémom oddelených faktúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Frederika Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 13 odsek 3 

3. Náklady na zber, spracovanie a recykláciu 
sa nebudú oddelene ukazovať konečným 
spotrebiteľom v čase predaja nových 

3. Členské štáty zaistia, aby výrobcovia mali 
možnosť získať späť svoje náklady na zber 
spracovanie a recykláciu, ale aby sa tieto 
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prenosných batérií a akumulátorov. náklady neukazovali oddelene v čase 
predaja nových prenosných batérií 
konečným spotrebiteľom.

Or. en

Odôvodnenie

Nová smernica o batériách by mala obsahovať účinný a transparentný mechanizmus 
financovania, ktorý umožní pre životné prostredie priaznivú, efektívnu a finančne spravodlivú 
realizáciu cieľov tejto smernice. Ak tomu tak nebude, výsledkom bude: 1) malá návratnosť, čo 
povedie k vyššej záťaži na životné prostredie, keďže viac batérií bude uložených na skládkach; 
2) vyšší dopad na životné prostredie, ktorý je výsledkom neefektívnej infraštruktúry zberu 
batérií (napr. spotreba a emisie energie z prepravy batérií a nedostatok úspor z rozsahu na 
ich kontrolu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 13 odsek 3 

3. Náklady na zber, spracovanie a recykláciu 
sa nebudú oddelene ukazovať konečným
spotrebiteľom v čase predaja nových 
prenosných batérií a akumulátorov. 

3. Členské štáty zaistia, aby výrobcovia mali 
možnosť získať späť svoje náklady na zber 
spracovanie a recykláciu, ale aby sa tieto 
náklady neukazovali oddelene v čase 
predaja nových prenosných batérií 
konečným spotrebiteľom.

Or. en

Odôvodnenie

Nová smernica o batériách by mala obsahovať účinný a transparentný mechanizmus 
financovania, ktorý umožní pre životné prostredie priaznivú, efektívnu a finančne spravodlivú 
realizáciu cieľov tejto smernice. Ak tomu tak nebude, výsledkom bude: 1) malá návratnosť, čo 
povedie k vyššej záťaži na životné prostredie, keďže viac batérií bude uložených na skládkach; 
2) vyšší dopad na životné prostredie, ktorý je výsledkom neefektívnej infraštruktúry zberu 
batérií (napr. spotreba a emisie energie z prepravy batérií a nedostatok úspor z rozsahu na 
ich kontrolu). Preto EPBA navrhuje, aby výrobcovia mohli získať späť náklady po 
distribučnom reťazci.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 14

Členské štáty zaistia, aby bol každý výrobca 
registrovaný

Členské štáty zaistia, aby bol každý výrobca 
registrovaný

Výrobcovia prenosných batérií a 
akumulátorov oznámia, individuálne či 
spoločne, metódu, ako spĺňajú svoje 
povinnosti vo veci spracovania, recyklácie a 
nakladania s vybitými batériami a 
akumulátormi uloženými v zberných 
zariadeniach zriadených podľa článku 7 
odsek 1 bod a).
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na 
zaistenie toho, aby všetci výrobcovia 
prenosných batérií, alebo tretie strany 
konajúce v ich mene, splnili svoje 
povinnosti v pomere podľa výrobkov, ktoré 
umiestňujú na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Pre úspech tejto smernice je dôležité, aby všetci výrobcovia boli registrovaní.

Výrobcovia prenosných batérií a akumulátorov oznámia, individuálne či spoločne, metódu, 
ako spĺňajú svoje povinnosti vo veci spracovania, recyklácie a nakladania s vybitými 
batériami a akumulátormi uloženými v zberných zariadeniach zriadených podľa článku 7 
odsek 1 bod a).
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zaistenie toho, aby všetci výrobcovia prenosných 

batérií, alebo tretie strany konajúce v ich mene, splnili svoje povinnosti v pomere podľa 
výrobkov, ktoré umiestňujú na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio 
Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 16 odsek 1 úvodná časť
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1. Členské štáty  zaistia, aby výrobcovia, 
alebo tretie strany konajúce v ich mene, 
financovali akékoľvek čisté náklady 
vznikajúce z: 

1. Členské štáty zaistia, aby výrobcovia, 
alebo tretie strany konajúce v ich mene 
alebo akékoľvek nezávislé tretie strany, 
ktoré sa podieľajú na zbere, spracovaní a 
recyklácií vybitých batérií, financovali 
akékoľvek čisté náklady vznikajúce z: 

Or. en

Odôvodnenie

Návrh smernice by umožnil nezávislým tretím stranám zber priemyselných a automobilových 
batérií, ale nerozširuje túto zásadu na povinnosti pri financovaní.
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má predísť situácii, kedy by výrobcovia mali zaplatiť 
horibilné sumy za zber použitých batérií alebo akumulátorov treťou stranou, ktorú si 
nevybrali ani o to nepožiadal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 17 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty zaistia, aby distribútori 
prenosných batérií alebo akumulátorov 
informovali koncových používateľov o 
možnosti odovzdania použitých prenosných 
batérií alebo akumulátorov na ich 
predajných miestach.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 7 odsek 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Jonas Sjöstedt, v mene skupiny GUE/NGL 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 20 odsek 3

3. Ak to bude potrebné, budú k správe 
pripojené návrhy na revíziu s tým 
spojených ustanovení tejto smernice.

3. Správa bude obsahovať návrhy na 
revíziu tejto smernice s cieľom zaviesť 
zákaz používania kadmia v batériách a 
akumulátoroch.

Or. en

Odôvodnenie

Pri revízii tejto smernice by sa Komisia mala zamerať na návrh zákazu kadmia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Caroline Jackson, Anja Weisgerber, v mene 
skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 23 odsek 1

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do ...

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou do ...

Or. en

Odôvodnenie

Termín transpozície v členských štátoch by sa mal stanoviť a nemal by ostať otvorený, aby sa 
zaistila harmonizácia implementácie tejto smernice v 25 členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio 
Prodi, Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Príloha IIa (nová)

PRÍLOHA IIa
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ZOZNAM KATEGÓRIÍ ZARIADENÍ 
VYŇATÝCH SPOD PÔSOBNOSTI 
ČLÁNKU 5 
1. Tie zariadenia, ktorých batérie sú 
priletované, privarené alebo inak napevno 
pripojené k terminálom na zaistenie stáleho 
prísunu elektrickej energie v náročnom 
priemyselnom použití a na ochranu 
pamäťových a dátových funkcií 
informačných technológií a obchodných 
zariadení, kde je použitie batérií a 
akumulátorov, na ktoré odkazuje príloha I, 
technicky nevyhnutné. 
2. Referenčné bunky vo vedeckých a 
profesionálnych zariadeniach a batérie a 
akumulátory umiestnené do zdravotníckych 
prístrojov určených na udržiavanie 
životných funkcií a do kardiostimulátorov, 
kde je neprerušený chod nevyhnutný a 
batérie a akumulátory môžu odstrániť len 
kvalifikované osoby. 
3. Prenosné zariadenia, kde by výmena 
batérií nekvalifikovanými osobami mohla 
pre používateľa predstavovať bezpečnostné 
riziko alebo ovplyvniť funkčnosť prístroja, 
a profesionálne zariadenia určené na 
použitie vo vysoko citlivom prostredí, 
napríklad za prítomnosti prchavých látok.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza koncept toho, že odstrániteľnosť sa má 
uľahčiť.

Podmienky sú v súlade s článkom 4 smernice OEEZ s prenášajú článok 5 smernice o 
batériách č 1991/157. 

Znovu sa dosádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu z prvého čítania č. 92 k 
článku 5 odsek 18 (nový).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložila Caroline Jackson, v mene skupiny EĽS-ED 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Príloha III časť B bod 3 úvodná časť

Recyklácia má dosiahnuť tieto minimálne 
recyklačné ciele:

Členské štáty zaistia, aby recyklácia 
dosiahla tieto minimálne recyklačné ciele:

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné vidieť členské štáty ako zodpovedné za zaistenie dosiahnutia cieľov.


