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Znění navržené Komisí 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes a Bart Staes 

Pozměňovací návrh 14 
NÁZEV 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o schvalování typů motorových 
vozidel z hlediska možnosti jejich opětného 
využití, recyklovatelnosti a využitelnosti a o 
změně směrnice Rady 70/156/EHS 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o schvalování typů motorových 
vozidel z hlediska možnosti jejich opětného 
využití, recyklovatelnosti a využitelnosti a 
jejich emisí CO2 a o změně směrnice Rady 
70/156/EHS  

Or. en 

Odůvodnění 

The Directive should include also minimum energy efficiency requirements for new vehicle 
types approved in the EU. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pozměňovací návrh 15 
BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový) 

 (3a) Opětné využití, recyklovatelnost a 
využitelnost jsou významnými cíli politiky 
životního prostředí EU, a proto všichni 
zúčastnění vítají přínos směrnice 
2000/53/ES a navrhované směrnice. 

Or. de 

Odůvodnění 

Eine Betonung der umweltpolitischen Ziele des Vorschlages in der Präambel erscheint 
sinnvoll. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes a Bart Staes 

Pozměňovací návrh 16 
BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový) 

 (7a) Za účelem dosažení cílů EU v oblasti 
prevence nebezpečných klimatických změn 
jsou vyžadována opatření pro omezení 
emisí skleníkových plynů z vozidel. Měly by 
být přijaty další nástroje s cílem vytvořit 
podněty k vývoji a výrobě vozidel s výrazně 
nižším objemem emisí, než jsou nejvýše 
povolené hodnoty stanovené v této 
směrnici. Průměrný objem emisí nových 
osobních vozidel v EU by do roku 2020 
neměl překračovat 60g/km. 

Or. en 

Odůvodnění 

This Directive should only set minimum requirements, other instruments are needed to ensure 
lower average emissions. In 1996 the Community adopted a target of 120g/km to be attained 
by 2005 (2010 at the latest) [COM(95) 689 final; Council Conclusions of 25.06.1996]. With 
hybrid technologies, hydrogen vehicles and biofuels it is possible to further halve the average 
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emissions of new vehicles by 2020. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes a Bart Staes 

Pozměňovací návrh 17 
ČLÁNEK 1 

Tato směrnice stanoví administrativní a 
technická ustanovení pro schvalování typu 
vozidel, na něž se vztahuje článek 2, s cílem 
zajistit, aby jejich konstrukční části a 
materiály mohly být znovu použity, 
recyklovány a využity v nejnižších mírách 
stanovených v příloze I. 

Tato směrnice stanoví administrativní a 
technická ustanovení pro schvalování typu 
vozidel, na něž se vztahuje článek 2, s cílem  
určit nejvyšší mezní hodnoty emisí CO2 a 
zajistit, aby jejich konstrukční části a 
materiály mohly být znovu použity, 
recyklovány a využity v nejnižších mírách 
stanovených v příloze I. 

Or. en 

Odůvodnění 

The Directive should include also minimum energy efficiency requirements for new vehicle 
types approved in the EU. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt 

Pozměňovací návrh 18 
ČL. 4 BOD 5 

(5) „referenční vozidlo“ je verze typu 
vozidla, kterou schvalovací orgán shledá z 
hledisek opětného využití, recyklovatelnosti 
a využitelnosti nejproblematičtější; 

(5) „referenční vozidlo“ je verze typu 
vozidla, kterou schvalovací orgán shledá z 
hledisek opětného využití, recyklovatelnosti 
a využitelnosti nejproblematičtější; 

Tato vozidla budou vybrána schvalovacím 
orgánem ve shodě s výrobcem z různých 
verzí jednoho typu. 

 

 Při výběru musí být zohledněna následující 
kritéria: 

 - způsob montáže; 

 - nabízené úrovně vybavení; 
 - nabízené zvláštní vybavení, za něž 
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odpovídá výrobce v případě, že je 
montováno do vozidla. 

Or. de 

Odůvodnění 

Im Einklang mit dem Kommissionsvorschlag (dort unter 6.2.3.) ist es sachgerecht, 
klarzustellen, dass die Auswahl im Einvernehmen mit den Herstellern von der 
Genehmigungsbehörde erfolgt und dazu die vorgeschlagenen Kriterien mit aufzunehmen. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies 

Pozměňovací návrh 19 
ČL. 4 BOD 5 

(5) „referenční vozidlo“ je verze typu 
vozidla, kterou schvalovací orgán shledá z 
hledisek opětného vyžití, recyklovatelnosti a 
využitelnosti nejproblematičtější; 

(5) „referenční vozidlo“ je verze typu 
vozidla, kterou schvalovací orgán po poradě 
s výrobcem shledá z hledisek opětného 
vyžití, recyklovatelnosti a využitelnosti 
nejproblematičtější; 

Or. en 

Odůvodnění 

Manufacturers must be involved in the selection of the appropriate vehicle, although the final 
decision should rest with the approval authority. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes a Bart Staes 

Pozměňovací návrh 20 
ČL. 5 ODST. 2A (nový) 

 2a. Výrobce prokáže soulad s ustanoveními 
čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES. 

Or. en 

Odůvodnění 

The Directive 2000/53/EC bans lead, mercury, cadmium or hexavalent chromium in vehicles 
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or their components after 1 July 2003. Type approval should not be granted if the vehicle 
contains these substances other than under the conditions specified in the ELV Directive. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer 

Pozměňovací návrh 21 
ČL. 5 ODST. 3 

(3) Schvalovací orgán ověří, zda konstrukční 
části vyrobené z polymerů a elastomerů a 
uvedené v demontážních listech v souladu s 
odstavcem 2 přílohy I této směrnice jsou 
označeny podle rozhodnutí Komise 
2003/138/ES ze dne 27. února 2003, kterým 
se stanoví normy označování konstrukčních 
částí a materiálů podle směrnice 
2000/53/ES. 

(3) Schvalovací orgán ověří, zda výrobce 
přijal potřebná opatření k tomu, aby zajistil, 
že konstrukční části vyrobené z polymerů a 
elastomerů a uvedené v demontážních 
listech v souladu s odstavcem 2 přílohy I 
této směrnice jsou označeny podle 
rozhodnutí Komise 2003/138/ES ze dne 27. 
února 2003, kterým se stanoví normy 
označování konstrukčních částí a materiálů 
podle směrnice 2000/53/ES. 

Or. de 

Odůvodnění 

In der Praxis werden die aus Polymeren oder Elastomeren hergestellten Bauteile erst in der 
letzten Phase vor Beginn der Produktion gekennzeichnet, wenn die Typenprüfung bereits 
abgeschlossen ist. Die Anwendung dieser Vorschrift würde dazu führen, dass der Hersteller  
zusätzliche Prototypen bauen müsste, um zum Zeitpunkt der Prüfung die aus Polymeren oder 
Elastomeren hergestellten Bauteile zu kennzeichnen. Eine für beide Seiten effizientere Lösung 
wäre, wenn die Genehmigungsbehörde überprüft, dass der Hersteller die notwendigen 
Vorkehrungen getroffen hat (und damit auch die Verantwortung übernimmt) um sicher zu 
stellen, dass die besagten Bauteile gekennzeichnet werden. Selbstverständlich kann die 
Genehmigungsbehörde zu einem späteren Zeitpunkt den Hersteller noch einmal überprüfen. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pozměňovací návrh 22 
ČLÁNEK 6 ODSTAVEC 3 

(3) Podle odstavce 2 přílohy IV této 
směrnice určí členské státy orgán, který 
provede předběžné zkoušky a vydá certifikát 
shody. 

(3) Orgán provede předběžné zkoušky a 
vydá certifikát shody. 

Or. de 
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Odůvodnění 

Typprüfbehörden existieren in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Es ist von großer 
Wichtigkeit, dass die staatlichen Stellen, die die Einhaltung der Bestimmungen dieser 
Richtline kontrollieren, akzeptierte und respektierte Behörden sind, die in der Lage sind, 
Fahrzeuge und deren Bau zu bewerten. Bestehende Typprüfbehörden sind dazu in der Lage, 
geben Rechtssicherheit und vermeiden eine Verzerrung des Wettbewerbs in Europa. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili poslanci Claude Turmes a Bart Staes 

Pozměňovací návrh 23 
ČLÁNEK 7 ÚVODNÍ ČÁST 

Konstrukční části uvedené v příloze V této 
směrnice: 

Pokud výrobce nepotvrdí, že konstrukční 
části splňují příslušné bezpečnostní normy, 
neposkytne veškeré nutné záruky a nesplní 
veškeré nutné normy vyžadované 
vnitrostátními právními předpisy, 
konstrukční části uvedené v příloze V této 
směrnice: 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes a Bart Staes 

Pozměňovací návrh 24 
ČLÁNEK 7A (nový) 

 Článek 7a 

 Mezní hodnoty emisí CO2 
 1. Od 1. ledna 2010 vydají členské státy 

náležité ES schválení typu nebo vnitrostátní 
schválení typu s ohledem na emise CO2 
pouze typům vozidel, které splňují tyto 
požadavky: 

 - plně vybavená vozidla kategorie M1 a N1 
mohou v roce 2010 produkovat emise CO2 
nejvýše v objemu 45 + (0,08 x hmotnost 
vozidla) g/km, přičemž každý další rok se 
objem o 3 % sníží. 

 - výrobce schvalovacímu orgánu poskytne 
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podrobné technické informace nezbytné pro 
účely ověření shody s ustanoveními 
odstavce 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

The EU has set a target of 120 g/km CO2 emissions for M1 vehicles to be achieved by 2010 at 
the latest. In order to achieve the 2010 target, annual progress over the 2004-2010 period 
should be 4.3% per annum, whereas 1.6% per annum was achieved over the 1995-2003 
period. Additional measures are hence needed to achieve the 2010 objective. This Directive 
does not lend itself to addressing the average CO2 emissions of new cars sold, as it concerns 
approval of individual vehicle types rather than approval of fuel fleet mixes. Therefore an 
approach to set maximum CO2 limits per vehicle type is developed. The formula presented is 
a compilation of the Japanese standards for light vehicles (taking effect in 2010) and the 
second phase Chinese standards for heavy vehicles (that will take effect in July 2008), and 
have been tightened by some 10% for light vehicles and some 15% for heavy vehicles. In 
addition N1 vehicles (light commercial vehicles or vans) were added, which is feasible 
because of the mass dependence of the CO2 standard. These standards would align Europe 
with global ‘best practice’ and effectively help the European industry in preparing for 
compliance with Japanese and Chinese regulations, thereby facilitating market access to 
these markets. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pozměňovací návrh 25 
ČL. 10  ODST. 3 ÚVODNÍ ČÁST 

3. Od [36 měsíců po vstupu této směrnice v 
platnost]: 

3. Od [54 měsíců po vstupu této směrnice v 
platnost]: 

Or. de 

Odůvodnění 

Die Notwendigkeit, gleichzeitig alle Typen aller Hersteller der Typenprüfung zu unterziehen, 
führt sowohl für die Genehmigungsbehörden als auch für die Hersteller zu nicht zu 
bewältigenden administrativen Engpässen. In Europa gibt es derzeit allein ca. 600 
existierende Typen, die unmöglich innerhalb von 36 Monaten geprüft werden können. Es 
entspricht zudem der Praxis in der EU, wenn der Prüfung neuer Typen Priorität eingeräumt 
wird. Darüber hinaus sollte zwischen neuen und bereits existierenden Typen differenziert 
werden: Wenn die Prüfung neuer Typen Vorrang hat, dann wird gewährleistet, dass alle 
Typen die neu auf den Markt kommen der Prüfung unterzogen wurden. Sukzessive können 
dann die bereits existierenden Typen geprüft werden 
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Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt 

Pozměňovací návrh 26 
ČL. 10  ODST. 3 ÚVODNÍ ČÁST 

3. Od [36 měsíců po vstupu této směrnice v 
platnost]: 

3. Od [54 měsíců po vstupu této směrnice v 
platnost]: 

Or. de 

Odůvodnění 

Für die Typenprüfung bereits auf dem Markt verkaufter Typen sollte den Herstellern 
ausreichend Zeit zur Typenprüfung gegeben werden. Bei den Abfallgesetzgebungen sind für 
Typen auf dem Markt 12 Monate Übergangszeit vorgesehen. Der vorgeschlagene Zeitrahmen 
berücksichtigt, dass einerseits einige Typen durch Modellwechsel auslaufen werden, 
andererseits aber Typen mit längerer Laufzeit in die Richtlinie einbezogen werden sollten. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies 

Pozměňovací návrh 27 
ČL. 10  ODST. 3 ÚVODNÍ ČÁST 

3. Od [......36 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost]: členské státy, pokud požadavky 
vyplývající z této směrnice nejsou splněny: 

3. Od [......54 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost]: členské státy, pokud požadavky 
vyplývající z této směrnice nejsou splněny: 

Or. en 

Odůvodnění 

The target date must remain environmentally ambitious while account is also taken of the 
practical difficulties the industry would experience if required to comply with a 36-month 
deadline. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pozměňovací návrh 28 
PŘÍLOHA I BOD 9A (nový)  

 9a. Pro účely kontroly splnění cílů 
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stanovených v této směrnici může orgán ve 
shodě s výrobcem zvolit další možnosti 
ověření. Tyto možnosti se mohou odchýlit 
od popsaných možností, pokud mají 
dostatečnou výpovědní hodnotu.   

Or. de 

Odůvodnění 

Anstatt bestimmte Möglichkeiten der Überprüfung vorzuschreiben, sollte es der Behörde 
freigestellt sein, auch andere Möglichkeiten zu wählen, wenn dies den Aufwand für Behörde 
und Hersteller senkt. Gleichzeitig muss aber sichergestellt sein, dass diese anderen 
Möglichkeiten der Überprüfung aussagekräftig sind. Diese zweite Bedingung stellt sicher, 
dass die Ziele der Richtlinie erreicht werden. 

 
 
Poznámka překladatele: 
Vzhledem k tomu, že není k dispozici český překlad znění Rady, přeložil text v levém sloupci Evropský parlament. 
 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

