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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 14-28 

Návrh správy (PE 347.246v01-00) 
Predkladá Holger Krahmer 
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o typovom schválení motorových vozidiel 
vzhľadom na ich opätovnú použiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorá mení a 
dopĺňa smernicu Rady 70/156/EHS 

Návrh smernice (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 
 

Text navrhnutý Komisiou 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes a Bart Staes 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 
NÁZOV 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o typovom schválení motorových 
vozidiel vzhľadom na ich opätovnú 
použiteľnosť, recyklovateľnosť a 
zužitkovateľnosť, ktorá mení a dopĺňa 
smernicu Rady 70/156/EHS 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o typovom schválení motorových 
vozidiel vzhľadom na ich opätovnú 
použiteľnosť, recyklovateľnosť a 
zužitkovateľnosť a ich emisie CO2, ktorá 
mení a dopĺňa smernicu Rady 70/156/EHS 

Or. en 

Odôvodnenie 

Smernica by mala obsahovať aj minimálne požiadavky na energetickú účinnosť nových 
vozidiel schválených v EÚ. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 
ODÔVODNENIE 3 A (nové) 

 (3a) Opätovná použiteľnosť, 
recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť sú 
dôležitými cieľmi politiky životného 
prostredia a preto všetci zúčastnení privítali 
príspevok, ktorý prináša smernica 
200/53/EHS a táto smernica. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Zdôraznenie cieľov politiky životného prostredia v preambule je zmysluplné. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes a Bart Staes 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16 
ODÔVODNENIE 7 A (nové) 

 (7a) Opatrenia na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov sú nutné na to, aby EÚ 
dosiahla ciele súvisiace so zabránením 
nebezpečným klimatickým zmenám. Mali 
by sa prijať ďalšie nástroje na vytvorenie 
stimulov na vývoj a výrobu vozidiel s 
podstatne nižšími emisiami, než sú 
maximálne úrovne stanovené v tejto 
smernici. Priemerné emisie nových 
osobných vozidiel v EÚ by nemali 
presiahnuť 60g/km do roku 2020. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Táto smernica mala stanovovať len minimálne požiadavky. Na zabezpečenie nízkych 
priemerných emisií sú potrebné  aj iné nástroje. V roku 1996 prijalo Spoločenstvo cieľ vo 
výške 120g/km, ktorý sa mal dosiahnuť do roku 2005 (najneskôr do roku 2010 ) [KOM(95) 
689 konečné znenie; závery Rady z 25.6.1996] S hybridnými technológiami, vozidlami na 
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vodík a biopalivami je možné ďalej znižovať priemerné emisie až na polovicu do roku 2020.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes a Bart Staes 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17 
ČLÁNOK 1 

Táto smernica ustanovuje administratívne a 
technické opatrenia na typové schválenie 
vozidiel spadajúcich pod článok 2 s 
ohľadom na zabezpečenie toho, aby sa ich 
komponenty mohli opäť využiť, recyklovať 
a  zužitkovať v minimálnom percentuálnom 
podiele, ktoré ustanovuje príloha I.  

Táto smernica ustanovuje administratívne a 
technické opatrenia na typové schválenie 
vozidiel spadajúcich pod článok 2 s 
ohľadom na stanovenie maximálnych 
limitov emisií CO2  a na zabezpečenie toho, 
aby sa ich komponenty mohli opäť využiť, 
recyklovať a  zužitkovať v minimálnom 
percentuálnom podiele, ktoré ustanovuje 
príloha I.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Smernica by mala obsahovať aj minimálne požiadavky na energetickú účinnosť nových 
vozidiel schválených v EÚ. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18 
ČLÁNOK 4 BOD 5 

(5) „referenčné vozidlo“ je verzia v rámci 
typu vozidla, ktorú schvaľujúci orgán označí 
za najproblematickejšiu z hľadiska 
opätovnej využiteľnosti, recyklovateľnosti a 
zužitkovateľnosti; 

(5) „referenčné vozidlo“ je verzia v rámci 
typu vozidla, ktorú schvaľujúci orgán označí 
za najproblematickejšiu z hľadiska 
opätovnej využiteľnosti, recyklovateľnosti a 
zužitkovateľnosti; 

 Takéto motorové vozidlá vyberie 
schvaľovací orgán po dohode s výrobcom z 
rôznych verzií typu. 

 Musia sa pritom zohľadniť tieto kritériá: 
 - spôsob konštrukcie vozidla; 

 - ponúkané stupne výbavy; 
 - ponúkanú doplnkovú výbavu, 

ktorá sa pod zodpovednosťou výrobcu 
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prípadne zabuduje do vozidla.  

Or. de 

Odôvodnenie 

V súlade s návrhom Komisie (odsekom 6.2.3) je vhodné vyjasniť, že výber vykonáva 
schvaľujúci orgán po dohode s výrobcami a včleniť navrhované kritériá.   

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19 
ČLÁNOK 4 BOD 5 

(5) „referenčné vozidlo“ je verzia v rámci 
typu vozidla, ktorú schvaľujúci orgán označí 
za najproblematickejšiu z hľadiska 
opätovnej využiteľnosti, recyklovateľnosti a 
zužitkovateľnosti; 

(5) „referenčné vozidlo“ je verzia v rámci 
typu vozidla, ktorú schvaľujúci orgán po 
konzultácii s výrobcom označí za 
najproblematickejšiu z hľadiska opätovnej 
využiteľnosti, recyklovateľnosti a 
zužitkovateľnosti; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Výrobcovia sa musia zúčastniť na výbere vhodného vozidla, hoci konečné rozhodnutie by 
malo zostať v rukách schvaľujúceho orgánu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes a Bart Staes 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20 
ČLÁNOK 5 ODSEK 2 A (nový) 

 2a. Výrobca preukáže súlad s 
ustanoveniami článku 4 ods. 2 písm. (a) 
smernice 200/53/ES.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Smernica 2000/53/ES zakazuje použitie olova, kadmia alebo šesťväzbového chrómu vo 
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vozidlách alebo ich súčiastkach po 1. júli 2003. Typové schválenie by sa nemalo povoliť v 
prípade, ak vozidlo obsahuje tieto látky v množstve, ktoré nevyhovuje ustanoveniam smernice 
ELV. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21 
ČLÁNOK 5 ODSEK 3 

(3) Schvaľovací orgán overí, či sú 
komponenty, ktoré sú vyrobené z polymérov 
a elastomerov a zahrnuté do zoznamu pre 
demontáž podľa prílohy I odsek 2 tejto 
smernice, označené v súlade s rozhodnutím 
Komisie 2003/138/ES z 27. februára 2003, 
ktorým sa ustanovujú normy kódovania 
komponentov a materiálov v súlade so 
smernicou 2000/53/ES. 

(3) Schvaľovací orgán overí, či výrobca 
vykonal potrebné opatrenia na 
zabezpečenie toho, že komponenty, ktoré sú 
vyrobené z polymérov a elastomerov a 
zahrnuté do zoznamu pre demontáž podľa 
prílohy I odsek 2 tejto smernice, označené v 
súlade s rozhodnutím Komisie 2003/138/ES 
z 27. februára 2003, ktorým sa ustanovujú 
normy kódovania komponentov a materiálov 
v súlade so smernicou 2000/53/ES. 

Or. de 

Odôvodnenie 

V praxi sa komponenty vyrobené z polymérov a elastomerov označujú až v záverečnej fáze 
pred začatím výroby, keď sa už skončilo typové skúšanie. Uplatňovanie tohto predpisu by 
viedlo k tomu, že by výrobca musel vyrobiť dodatočné prototypy, aby bolo možné označiť 
komponenty vyrobené z polymérov alebo elastomerov v čase vykonania typovej skúšky. 
Vhodným riešením pre obidve strany by bolo, ak by schvaľovací orgán overil, či výrobca 
vykonal nevyhnutné opatrenia (a tým aj prevzal zodpovednosť) na zabezpečenie toho, aby boli 
príslušné komponenty označené. Schvaľovací orgán môže prirodzene zopakovať kontrolu 
výrobcu v neskoršom termíne. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 
ČLÁNOK 6 ODSEK 3 

(3) Podľa prílohy IV odseku 2 tejto 
smernice vymenúvajú členské štáty orgán, 
ktorý vykonáva skúšku a vystavuje 
potvrdenie o jej splnení. 

(3) Orgán vykonáva skúšku a vystavuje 
potvrdenie o jej splnení. 

Or. de 
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Odôvodnenie 

Orgány vykonávajúce  typové skúšky existujú v rôznych členských štátoch. Je mimoriadne 
dôležité, aby štátne orgány, ktoré kontrolujú dodržiavanie ustanovení tejto smernice, boli 
akceptovanými a rešpektovanými orgánmi, ktoré dokážu posúdiť vozidlá a ich konštrukciu. 
Existujúce orgány vykonávajúce typové skúšky sú schopné splniť túto úlohu, dodávajú právnu 
istotu a zabraňujú skresleniu hospodárskej súťaže v Európe.  
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes a Bart Staes 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23 
ČLÁNOK 7 ÚVODNÁ ČASŤ 

Súčiastky uvedené v prílohe V tejto 
smernice: 

Okrem prípadu, ak výrobca dosvedčí, že 
súčiastky vyhovujú uplatňujúcim 
bezpečnostným normám, ak poskytne 
všetky potrebné záruky a splní potrebné 
normy týkajúce sa zodpovednosti, ako ich 
požaduje národná legislatíva, súčiastky 
uvedené v prílohe V tejto smernice 

Or. en 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes a Bart Staes 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 
ČLÁNOK 7 A (nový) 

 Article 7a 
 limity emisií CO2 
 1. Od 1. januára 2010 členské štáty 

umožnia, podľa potreby, typové schválenie 
ES alebo národné typové schválenie s 
ohľadom na emisie CO2 len vozidlám, 
ktoré spĺňajú tieto požiadavky:  

 - maximálny limit emisií CO2 pre plne 
vybavené vozidlá patriace do kategórie M1 
a N1 je  45 + (0.08 x hmotnosť vozidla) 
g/km v roku 2010, pričom tento limit sa 
každý nasledujúci rok znižuje ďalej o 3%.  

 2. Výrobca poskytne schvaľujúcemu 
orgánu podrobné technické informácie 
potrebné na účely overenia súladu s 
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ustanoveniami článku 1. 

Or. en 

Odôvodnenie 

EÚ stanovila cieľ množstva emisií CO2 pre vozidlá kategórie M1 na 120g/km, pričom tento sa 
má dosiahnuť najneskôr do roku 2010. Aby sa dosiahol cieľ, stanovený do roku 2010, mal by 
každoročný pokrok v období rokov 2004-2010 predstavovať 4,3%, pričom v rokoch 1995-
2003 sa dosiahlo ročné zníženie o 1,6%. Na dosiahnutie cieľa na rok 2010 sú preto potrebné 
ďalšie opatrenia. Táto smernica nemá riešiť problematiku zníženia priemerných emisií CO2 
novo predaných automobilov, pretože sa týka schvaľovania jednotlivých druhov vozidiel a nie 
schvaľovaniu palivových zmesí.  Využíva sa preto postup stanovenia maximálnych limitov 
CO2 pre jednotlivé druhy vozidiel. Predložený vzorec je spojením japonských noriem pre 
ľahké vozidlá (ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2010) a druhej fázy čínskych noriem pre 
ťažké vozidlá (ktoré nadobudnú účinnosť v júli 2008). Tieto boli ďalej sprísnené o 10% v 
prípade ľahkých vozidiel a o 15% v prípade ťažkých vozidiel.  Do smernice boli prijaté aj 
vozidlá N1 (ľahké komerčné alebo nákladné vozidlá) čo môžeme považovať za vhodné z 
dôvodu veľkej  závislosti normy CO2. Tieto normy by zosúladili situáciu v Európe s 
„najlepšími riešeniami“ na svete a účinne by pomohli európskemu priemyslu v príprave na 
súlad s japonskými a čínskymi predpismi, čím by zjednodušili prístup na tieto trhy.   

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25 
ČLÁNOK 10 ODSEK 3 ÚVODNÁ ČASŤ 

(3) S účinnosťou od [36 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]: 

(3) S účinnosťou od [54 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]: 

Or. de 

Odôvodnenie 

Nevyhnutnosť, aby sa typovej skúške v rovnakom čase podrobili všetky typy všetkých 
výrobcov, spôsobuje tak schvaľovacím orgánom, ako aj výrobcom neprekonateľné 
administratívne prekážky. Iba v Európe existuje v súčasnosti asi 600 typov vozidiel, ktoré nie 
je možné preskúšať v lehote 36 mesiacov. Okrem toho je bežnou praxou v EÚ, že sa v 
prednostne kladie dôraz na preskúšanie nových typov vozidiel. Ďalej je potrebné rozlišovať 
medzi novými a už existujúcimi typmi vozidiel: prednostným preskúšaním nových typov sa 
zabezpečí, že sa preskúšaniu podrobia všetky nové typy, ktoré prichádzajú na trh . Postupne 
je možné preskúmať už existujúce typy vozidiel. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26 
ČLÁNOK 10 ODSEK 3 ÚVODNÁ ČASŤ 

(3) S účinnosťou od [36 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]: 

(3) S účinnosťou od [54 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]: 

Or. de 

Odôvodnenie 

Na typovú skúšku typov vozidiel, ktoré sa už predávajú na trhu, by mali mať výrobcovia 
dostatok času. Pri legislatíve týkajúcej sa odpadu sa pre vozidlá, ktoré už sú na trhu, 
uplatňuje prechodné obdobie v dĺžke 12 mesiacov. Navrhovaný časový rámec zohľadňuje, že 
na jednej strane sa niektoré typy po výmene modelov časom stiahnu z trhu, no na druhej 
strane by sa do smernice mali zahrnúť aj typy, ktoré sa na trhu nachádzajú dlhšie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27 
ČLÁNOK 10 ODSEK 3 ÚVODNÁ ČASŤ 

3. S účinnosťou od [……36 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
členské štáty v prípade nesplnenia 
požiadaviek tejto smernice: 

3. S účinnosťou od [……54 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
členské štáty v prípade nesplnenia 
požiadaviek tejto smernice: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľový dátum musí zostať ambiciózny z hľadiska ochrany životného prostredia a zároveň 
zohľadniť ťažkosti, s ktorými sa v praxi stretne automobilový priemysel, aby sa žiadalo 
vyhovenie v termíne 36 mesiacov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28 
ČLÁNOK 1, BOD 9 A (nový) 

 9a. Na účely overenia dosiahnutia cieľov 
uvedených v tejto smernici môže orgán po 
konzultácii s výrobcom zvoliť ďalšie 
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možnosti overenia.  Tieto sa môžu 
odchyľovať od tu popisovaných možností, 
ak predstavujú relevantné možnosti 
overenia.   

Or. de 

Odôvodnenie 

Namiesto predpisovania konkrétnych možností overenia by mal mať orgán možnosť slobodne 
zvoliť aj iné možnosti, ak sa ich použitím znížia náklady a zaťaženie orgánu a výrobcu. 
Zároveň sa ale musí zabezpečiť, aby boli tieto alternatívne možnosti relevantné. Táto druhá 
podmienka zabezpečí, aby sa dosiahli ciele smernice. 
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