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Legenda 
 
 

Vysvětlivky k označení legislativních postupů 

 * Postup konzultace  
                většina odevzdaných hlasů 
     **I Postup spolupráce (první čtení)  
                většina odevzdaných hlasů 
 **II Postup spolupráce (druhé čtení)  
                 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
                společného postoje 
 *** Postup souhlasu 

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU 

 ***I Postup spolurozhodování (první čtení)  
                většina odevzdaných hlasů 
 ***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)  
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje 

 ***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)  
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu 
 
(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.) 
 

 
 

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu 

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových 
vozidel z hlediska možnosti jejich opětného použití, recyklovatelnosti a využitelnosti a o 
změně směrnice Rady 70/156/EHS 
(KOM(2004)0162 – C6-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(Postup spolurozhodování: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0162)1, 

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C5-0126/2004), 

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 

Znění navržené Komisí 
 

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh 1 
Čl. 4 odst. 5 

(5) „referenčním vozidlem“ se rozumí 
verze typu vozidla, kterou určí schvalující 
orgán jako nejproblematičtější z hlediska 
opětného použití, recyklace a využívání; 

(5) „referenčním vozidlem“ se rozumí 
verze typu vozidla, kterou určí schvalující 
orgán po dohodě s výrobcem jako 
nejproblematičtější z hlediska opětného 
použití, recyklace a využívání; 

 

Odůvodnění 

Určení „referenčního vozidla“ bude usnadněno a předejde se nedorozuměním, pokud bude 
výběr pro jednotlivé typy vozidel učiněn schvalujícím orgánem po dohodě s výrobcem. Tento 
                                                 
1 Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku. 
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přístup odpovídá také v EU zavedené praxi typové zkoušky a odpovídá, zdá se, také záměru 
Komise, neboť v odůvodnění (6.2.3) stojí: „taková vozidla budou určena schvalujícím 
orgánem po dohodě s výrobcem z různých verzí jednoho typu“. 
 

Pozměňovací návrh 2 
Čl. 5 odst. 3 

(3) Schvalovací orgán musí ověřit, zda jsou 
součásti vyrobené z polymerů nebo z 
elastomerů, zahrnuté do soupisu pro 
demontáž podle přílohy I odstavec 2 této 
směrnice, označeny podle rozhodnutí 
Komise 2003/138/ES ze dne 27. února 
20031, rozhodnutí stanovuje normy pro 
kódování konstrukčních částí a materiálů 
pro vozidla v působnosti směrnice 
2000/53/ES. 

(3) Schvalovací orgán by měl ověřit, zda 
výrobce provedl nutná předběžná opatření 
pro zajištění toho, aby byly součásti 
vyrobené z polymerů nebo z elastomerů, 
zahrnuté do soupisu pro demontáž podle 
přílohy I odstavec 2 této směrnice, 
označeny podle rozhodnutí Komise 
2003/138/ES ze dne 27. února 20036, 
rozhodnutí stanovuje normy pro kódování 
konstrukčních částí a materiálů pro vozidla 
v působnosti směrnice 2000/53/ES. 

 

Odůvodnění 

V praxi bývají součásti vyrobené z polymerů nebo elastomerů označeny až v poslední fázi 
před započetím výroby, kdy je již provedena typová zkouška. Uplatnění tohoto předpisu by 
vedlo k tomu, že by výrobce musel sestavit dodatečné prototypy, aby byly součásti vyrobené z 
polymerů nebo elastomerů označeny již v okamžiku zkoušky. Efektivnějším řešením by pro obě 
strany bylo, kdyby schvalovací orgán ověřil, zda výrobce provedl nutná předběžná opatření (a 
tím také převzal odpovědnost) pro zajištění toho, aby byly jmenované součásti označeny. 
Samozřejmě může schvalovací orgán kontrolu výrobce v pozdějším termínu zopakovat. 
 

Pozměňovací návrh 3 
Čl. 10 odst. 3 úvodní část 

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

(3) Od [72 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost]: 

 

Odůvodnění 

Nutnost podrobit typové zkoušce současně všechny typy vozidel od všech výrobců způsobuje 
jak na straně schvalovacích orgánů, tak na straně výrobců nepřekonatelné administrativní 
bariéry. V Evropě existuje v současnosti samo o sobě asi 600 typů vozidel a není možné 
                                                 
1 Úř. věst. L 53 ze dne 28.2.2003, s. 58 
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provést dané zkoušky během 36 měsíců. Odpovídá to navíc běžné praxi v EU, kdy jsou 
upřednostňovány zkoušky nových typů. Kromě toho by mělo být rozlišováno mezi novými a již 
existujícími typy vozidel: pokud budou mít nové typy přednost, bude tak zajištěno, že budou 
všechny typy přicházející nově na trh přezkoušeny. Postupně pak mohou být přezkoušeny 
stávající typy vozidel. 
 

Pozměňovací návrh 4 
Příloha I bod 4 úvodní část 

4. Pro každý typ vozidla musí být vybráno 
jedno referenční vozidlo: 

4. Pokud schvalující orgán po dohodě s 
výrobcem neurčí z hlediska opětného 
použití, recyklace a využívání pro každý 
typ vozidla nejproblematičtější vozidlo, 
musí být pro každý typ vozidla vybráno 
jedno referenční vozidlo: 

 

Odůvodnění 

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 1. 
 

Pozměňovací návrh 5 
Příloha I bod 9 

9. Pro kontrolu materiálů a hmotností 
součástí musí výrobce zpřístupnit 
reprezentativní vozidla pro každý typ 
karosérie a součásti, které jsou sériovou 
součástí těchto vozidel, a to podle 
požadavků schvalovacího orgánu. 

9. Pro kontrolu materiálů a hmotností 
součástí musí výrobce zpřístupnit vozidla a 
jejich součásti podle požadavků 
schvalovacího orgánu. 

 

Odůvodnění 

Změna přispívá ke zjednodušení textu. 
 

Pozměňovací návrh 6 
Příloha II bod 3.2.1.1. 

3.2.1.1. Pracovní princip 
zážehový/vznětový, čtyřtakt/dvoutakt 

vypouští se 
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Odůvodnění 

Pro zjednodušení administrativy by měly být v příloze II pouze údaje, které jsou podstatné z 
hlediska opětného použití, recyklovatelnosti a využitelnosti vozidel. Tento údaj není z daného 
hlediska podstatný. 
 

Pozměňovací návrh 7 
Příloha II bod 3.2.1.2. 

3.2.1.2. Počet a uspořádání válců: vypouští se 

 

Odůvodnění 

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 6. 
 

Pozměňovací návrh 8 
Příloha II bod 3.2.1.3. 

3.2.1.3. Zdvihový objem (s): ...... cm3 vypouští se 

 

Odůvodnění 

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 6. 
 

Pozměňovací návrh 9 
Příloha II bod 3.2.2. 

3.2.2. Palivo: motorová 
nafta/benzin/zkapalněný ropný 
plyn/zemní plyn/etanol 

vypouští se 

 

Odůvodnění 

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 6. 
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Pozměňovací návrh 10 
Příloha II bod 4.2. 

4.2. Druh (mechanický, hydraulický, 
elektrický atd.): 

vypouští se 

 

Odůvodnění 

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 6. 
 

Pozměňovací návrh 11 
Příloha II bod 4.5.1. 

4.5.1. Druh (s ručním 
řazením/automatická/CVT (plynule 
měnitelný převod)) 

vypouští se 

 

Odůvodnění 

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 6. 
 

Pozměňovací návrh 12 
Příloha II bod 4.9. 

4.9. Uzávěr diferenciálu: ano/ne/volitelný vypouští se 

 

Odůvodnění 

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 6. 
 

Pozměňovací návrh 13 
Příloha II bod 9.10.3.1. 

9.10.3.1. Počet: vypouští se 
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Odůvodnění 

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 6. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Cílem návrhu směrnice je vytvořit potřebná ustanovení pro výrobu osobních vozidel a 
menších užitkových vozidel, aby splňovaly povinné minimální kvóty pro „opětovné použití“, 
„recyklovatelnost“ a „využitelnost“. 
 
Zpravodaj je toho názoru, že návrh Komise odráží velmi důležitý cíl politiky v oblasti 
životního prostředí, aby bylo 
 

- minimálně 85 hmotnostních procent vozidla opět použitelných a/nebo 
recyklovatelných a  

- minimálně 95 hmotnostních procent vozidla opět použitelných a/nebo využitelných.  
 
Cílem pozměňovacích návrhů předložených zpravodajem není zásadně měnit obsah návrhu 
směrnice, ale učinit realizaci směrnice proveditelnější pro všechny zúčastněné, v tomto 
případě schvalující orgány a automobilový průmysl. 
Nezbytné administrativní prostředky a z toho vyplývající náklady by mohly výrazně snížit 
konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a měly by proto být co nejnižší.   
Proto zpravodaj prosazuje, mimo jiné v kontextu lisabonské strategie Evropské unie a 
vytvoření jednotného trhu, cíl zjednodušovat vznikající právní předpisy do maximální možné 
míry, a to hlavně z hlediska jejich praktické realizace. 
 
Komise ve svém odůvodnění směrnice dochází k závěru, že pojetí „výroby zaměřené na 
recyklovatelnost“ při vývoji nových vozidel je běžnou praxí výrobců již od začátku 
devadesátých let.  
Nová vozidla vyráběná od začátku tohoto desetiletí již splňují, v mezinárodním srovnání, 
vysoké a nejvyšší standardy z hlediska recyklovatelnosti, opětného použití a využitelnosti. 
 
Ochrana životního prostředí a vozidla šetrná k životnímu prostředí ovlivňují rozhodování 
spotřebitelů při nákupu, a stávají se tak prvkem hospodářské soutěže. 
 
Směrnice obsahuje některé dílčí aspekty, které nejsou ani z hlediska nejpřísnější ochrany 
životního prostředí potřebné, a které by způsobily velké administrativní zatížení, kterému je 
třeba zabránit. 
 
Návrh Komise stanoví, že nová vozidla musí projít typovou zkouškou a být schválena do 36 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost. To by znamenalo, že by musela být přezkoušena 
také všechna vozidla, která se k danému okamžiku již vyrábí sériově. Týkalo by se to 
například také vozidel, která budou zanedlouho vyráběna v nové verzi. Bylo by třeba v rámci 
běžícího výrobního procesu vyrobit nové modely. Tím by byla výrazně omezena schopnost 
výrobců dodávat zboží a tím i jejich pozice v rámci hospodářské soutěže. 
Vzhledem k výše zmíněným a dnes již existujícím standardům recyklovatelnosti je vhodné 
delší přechodné období, které zohlední výrobní cykly obvyklé v automobilovém průmyslu. 
Období 72 měsíců pro vstoupení v platnost by mělo ten žádoucí a smysluplný účinek, že by 
všechny nové typy, které jsou již dnes ve stádiu návrhu na rýsovacím prkně, splňovaly 
požadavky této směrnice. 
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Z pohledu schvalujícího orgánu je lhůta 36 měsíců nerealistická. V Evropě je na trhu asi 600 
typů vozidel, které by bylo třeba v této lhůtě znovu přezkoušet. Je zřejmé, že to prostě není 
proveditelné a že by to v jednotlivých členských státech vedlo k výjimečným nařízením 
omezujícím trh. 
 
Směrnice stanoví, že by výrobci měli pro každý typ vozidla zpřístupnit budoucímu 
zpracovateli podrobný popis strategie recyklace založený na metodách, které byly v době 
podání žádosti o schválení typu známé nebo vyvíjeny. Životní cyklus nového vozidla je dnes 
přibližně 12 až 14 let, často ještě více. V posledních deseti letech došlo k významnému 
posunu ve vývoji technologií likvidace a recyklace. Nikdo si dnes netroufá odhadovat, jaké 
nové technologie budou vyvinuty v budoucnosti. Proto není popis vytvořený výrobcem na 
základě dnes známých technologií likvidace smysluplný. Kdo v osmdesátých letech rozhodl, 
že informace musí být uloženy na disketách, bude mít potíže je s dnešní výpočetní technikou 
přečíst. To je uvedeno jako příklad pro srovnání. 
 
Rozmanitost typů vyráběných automobilů je téměř nepostižitelná.  Proto je nevyhnutelné, a 
také se to v praxi děje, aby referenční vozidlo neurčoval schvalující orgán sám, ale po dohodě 
s výrobcem. Aby se předešlo nedorozuměním, mělo by to také být takto formulováno ve 
směrnici. 
 
Směrnice předepisuje, že součásti vyrobené z polymerů nebo z elastomerů musí být při 
typové zkoušce řádně označeny. Není přitom zohledněno, že při vývoji nového vozidla pro 
sériovou výrobu bývají často menší změny provedeny až krátce před započetím výroby. Proto 
je vhodnější, aby schvalovací orgán v okamžiku typové zkoušky ověřil, zda výrobce provedl 
nutná předběžná opatření pro označení dílů. Tím je za konečné označení odpovědný výrobce. 
Schvalovací orgán má ale kdykoli možnost, a to i v průběhu výroby, znovu přezkoumat, zda 
je povinnost označovat tyto součásti plněna. 
 
V příloze II zpravodaj provedl škrty některých bodů na soupisu charakteristik typu vozidla, a 
to v případech, že jsou z hlediska jeho opětného použití, recyklovatelnosti a využitelnosti 
nedůležité. Soupis charakteristik by ve stávající podobě vedl ke zbytečných administrativním 
výdajům. 
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