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Věc: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro 
osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla 
(kodifikované znění)
(KOM(2007)768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD))

Interinstitucionální dohoda ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední 
kodifikaci právních předpisů1 vyžaduje, aby jakýkoli návrh Komise na kodifikaci 
prozkoumala poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a 
Komise.

V příloze dokumentu naleznete stanovisko poradní skupiny týkající se výše uvedeného 
návrhu.

Výbor pro právní záležitosti předpokládá, že své stanovisko k návrhu předloží na své schůzi 
ve dnech 28.–29. května 2008.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
PRO VNITŘNÍ POLITIKY

Příloha

                                               
1 Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.
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PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel, 4. 3. 2008

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a 
světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla
KOM (2007) 768 v konečném znění ze dne 5. 12. 2007 – 2007/0270 (COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní 
metodě pro úřední kodifikaci právních dokumentů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 
12. prosince 2007, 10. ledna 2008 a 7. února 2008 sešla poradní pracovní skupina složená z 
právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné prozkoumala výše 
uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích1 po posouzení návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
kodifikuje směrnice Rady 93/92/EHS ze dne 29. října 1993 o montáži zařízení pro osvětlení a 
světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla, rozhodla poradní pracovní 
skupina po společné dohodě takto:
1) V příloze (IV) bodu 6.1.3 by se měl pojem „Umístění“ nahradit pojmem „Poloha“.
2) V příloze (V) bodu 6.12.5 by se měl na místě pojmu „Orientace“ znovu použít pojem 
„Orientace“, který se objevuje v originálním znění tohoto bodu této přílohy, tak jak byla 
zveřejněna v Úředním věstníku.
3) Bylo potvrzeno, že v anglickém znění směrnice 93/92/EHS se vyskytuje několik chyb. Pro 
odstranění těchto chyb by bylo zapotřebí provést následující změny:
- v příloze (V) bodu 6.1.10 by se pojem „nepovinná“ měl nahradit pojmem „povinná“;
- v příloze (V) bodu 6.12.1 by se pojem „dvě“ měl nahradit pojmem „jedna“;
- v příloze (VI) bodu 6.3.10 by se pojem „nepovinná“ měl nahradit pojmem „povinná“;

                                               
1 Poradní pracovní skupina měla k dispozici všech 22 jazykových verzí návrhu a pracovala na základě 
anglického znění, které je původním zněním projednávaného pracovního dokumentu.



CM\716962CS.doc 3/3 PE404.660v01-00

CS

Na základě posouzení návrhu došla poradní pracovní skupina k jednomyslnému závěru, že 
návrh je prostou kodifikací stávajících textů, která nijak nemění jejich podstatu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
vedoucí právní služby vedoucí právní služby úřadující generální ředitel
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