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Zpětná vazba k výzvě k předložení důkazů k revizi směrnice RoHS 
 
EuroWindoor oceňuje možnost poskytnout zpětnou vazbu během výzvy k předložení důkazů na 
podporu revize směrnice 2011/65/EU o omezení používání určitých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS). Jak bylo uvedeno ve „výzvě k předložení 
důkazů“, existuje řada problémů s praktickým fungováním směrnice a okolních systémů, zejména 
u stavebních výrobků, jako jsou okna, dveře a fasády s elektrickými zařízeními v kategorii 11 
(„ostatní EEZ, na která se nevztahují žádné kategorie“). 
 
Elektrická zařízení připevněná k oknům, dveřím a fasádám podléhají směrnici RoHS, nikoli 
však samotný stavební výrobek, na který se dostatečně vztahují CPR (2011/305/EU) 
a REACH (2006/1907/ES). 
 
EuroWindoor zastupuje zájem evropského sektoru oken, dveří a fasád, a v této roli již dříve 
poskytoval podklady pro studie a konzultace týkající se RoHS (2011/65/EU). Tyto produkty, které 
jsou běžně trvale instalovány v budovách profesionály, mají dlouhou životnost (40+ let), zatímco 
elektrické zařízení, které je do nich namontováno, bude mít mnohem kratší životnost (10–15 let). 
Elektrická zařízení tak budou vždy snadno vyměnitelná, a díky tomu, je možné je samostatně 
zakoupit i likvidovat. Zároveň je míra inovací v rámci spotřebičů pro chytré domácnosti vysoká, 
což znamená, že při výměně elektrického zařízení bude s největší pravděpodobností nahrazeno 
jiným typem, než bylo původně s produktem dodáno. 
Vzhledem k těmto skutečnostem EuroWindoor podporuje, aby tato elektrická zařízení byla 
regulována prostřednictvím směrnice RoHS, zatímco okna, dveře nebo fasády by měly být 
regulovány pouze podle nařízení o stavebních výrobcích (2011/305/EU) a REACH, aby se snížila 
administrativní zátěž a přinesla jednotnost v předpisech v rámci EU. EuroWindoor věří, že RoHS 
nemá pro stavební výrobky žádnou další přidanou ochranu lidí a životního prostředí nad rámec 
toho, co již bylo dosaženo prostřednictvím nařízení o stavebních výrobcích a REACH. 
 
Historie vstupu EuroWindoor k implementaci a revizi RoHS 
 
2019-11: Stanovisko EuroWindoor k veřejné konzultaci k hodnocení RoHS  
2019-01: Stanovisko EuroWindoor ke směrnici RoHS II pro okna a dveře s elektrickým vybavením 
v závislosti na trase distribuce  
2018-10: Stanovisko EuroWindoor k plánu hodnocení směrnice RoHS 
2015-07: Stanovisko EuroWindoor ke směrnici RoHS II pro okna a dveře 

 
*** 

EuroWindoor AISBL byla založena jako mezinárodní nezisková asociace s cílem reprezentovat 
zájmy evropského sektoru oken, dveří a fasád (Lehkých obvodových plášťů – LOP). Současných 
19 národních asociací mluví za evropské výrobce oken, dveří a fasád, kteří jsou v přímém 
kontaktu se zákazníky, a díky tomu mají velký přehled o požadavcích a očekáváních spotřebitelů. 
EuroWindoor stojí v čele spolupráce a komunikace s obchodníky, montážními firmami 
a zákazníky. Zastřešuje a reprezentuje všechny členské národní asociace, za kterými jsou 
jednotlivé firmy a společnosti, které se prodejem oken a fasád zabývají v rámci celé Evropy. 
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