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prijatej v prvom čítaní 16. decembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. .../2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na 
emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe 

vozidiel

P6_TA-PROV(2008)0604

(KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))
_____________________________________________________________________

Podľa článku 204a rokovacieho poriadku sa opravujú tieto chyby vo vyššie uvedenej pozícii:

I. Regulačný postup s kontrolou:

Vkladá sa tento článok:

„Článok 13

1. Komisii pomáha Technický výbor – motorové vozidlá (TCMV) zriadený článkom 40 ods. 
1 smernice 2007/46/ES.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 
rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.“

II. Odkazy na regulačný postup s kontrolou:

1. Článok 3 ods. 7 sa nahrádza takto:

„7. „palubný diagnostický systém“ alebo „systém OBD“ je systém vo vozidle alebo v motore, 
ktorý je schopný rozpoznať poruchy a prípadne na ne upozorniť pomocou výstražného 
systému, identifikovať pravdepodobnú oblasť poruchy pomocou informácií uložených v 
pamäti počítača a je schopný tieto údaje sprístupniť mimo vozidla. Komisia môže upraviť 
túto definíciu s cieľom zohľadniť technický pokrok v systémoch OBD. Toto opatrenie 
zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 2;“



SK SK
-2-

2. Článok 4 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3. Komisia stanovuje osobitné postupy a požiadavky na vykonanie odsekov 1 a 2 tohto 
článku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia 
jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v 
článku 13 ods. 2.“

3. Článok 5 ods. 4 sa opravuje takto:

- vypúšťajú sa tieto slová:

„v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES“

- vkladá sa tento pododsek:

„Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem 
iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 13 ods. 2.“

4. Článok 6 ods. 2 sa opravuje takto:

- v pododsekoch 1 a 2 sa vypúšťajú tieto slová:

„v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES“

- vkladá sa tento pododsek:

„Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem 
iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 13 ods. 2.“

5. Článok 12 ods. 1 sa opravuje takto:

- v pododsekoch 1 a 2 sa vypúšťajú tieto slová:

„v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES“

- vkladá sa tento pododsek:

„Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem 
iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 13 ods. 2.“

6. Článok 12 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2. Komisia stanovuje korelačné faktory medzi európskou skúškou s nestálym pracovným 
cyklom (ETC) a európskou skúškou so stálym pracovným cyklom (ESC), ako sú opísané 
v smernici 2005/55/ES, a celosvetovou harmonizovanou skúškou s nestálym jazdným 
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cyklom (WHTC) a celosvetovou harmonizovanou skúškou so stálym jazdným cyklom 
(WHSC) a upravuje na tento účel limitné hodnoty. Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 2.“

7. Článok 12 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3. Komisia pravidelne posudzuje postupy, skúšky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 4, 
ako aj skúšobné cykly používané na meranie emisií.

Ak sa pri preskúmaní preukáže, že dané postupy, skúšky, požiadavky a skúšobné cykly už 
nie sú primerané alebo nezodpovedajú skutočným emisiám, upravia sa tak, aby náležite 
zodpovedali emisiám vznikajúcim pri skutočnej jazde na ceste. Tieto opatrenia zamerané 
na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 2.“
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