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PR_COD_1am 
 
 

Označenie postupov 

  
        *     Konzultačný postup  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 **I Postup spolupráce (prvé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 **II Postup spolupráce (druhé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 

väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície 

 *** Postup súhlasu  
                 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 

upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ 

 ***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 ***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície  

väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície 

 ***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu 
 
(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.) 

 
 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu 

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.  
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o schvaľovaní typu motorových 
vozidiel vzhľadom na ich opätovné použitie, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť a o 
zmene a doplnení smernice Rady 70/156/EHS 
(KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie predložený Európskemu parlamentu a Rade 
(KOM(2004)0162)1, 

– so zreteľom na čl.  251 ods. 2 a článok 95 zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Parlamentu (C6-0126/2004), 

– so zreteľom na článok  51 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2004), 

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie; 

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii. 

Text navrhnutý Komisiou 
 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 
ČLÁNOK 4 ODSEK 5 

(5) „vozidlo zastupujúce typ“ je verzia 
typu vozidla, ktorú schvaľovací orgán určí 
ako najproblematickejšiu vzhľadom na 
jeho opätovné použitie, recyklovateľnosť a 
zužitkovateľnosť; 
 

„vozidlo zastupujúce typ“ je verzia typu 
vozidla, ktorú schvaľovací orgán po 
dohode s výrobcom určí ako 
najproblematickejšiu vzhľadom na jeho 
opätovné použitie, recyklovateľnosť a 
zužitkovateľnosť; 

 
Odôvodnenie 

Identifikácia „vozidla zastupujúceho typ“ sa zjednoduší a bude možné vyhnúť sa 
nedorozumeniam, ak schvaľovací orgán vyberie typ vozidla po dohode s výrobcom. 
                                                 
1 Zatiaľ neuverejnený v Úradnom vestníku. 
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 Tento postup zodpovedá aj bežnej praxi vykonávania typovej skúšky v EÚ a zodpovedá, zdá 
sa, aj zámerom Komisie, keďže v odôvodnení (6.2.3) sa uvádza: „takéto motorové vozidlá 
vyberie schvaľovací orgán po dohode s výrobcom z rôznych verzií typu.“ 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 
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 20031, ktorým sa ustanovujú 
normy kódovania komponentov a 
materiálov v súlade so smernicou 
2000/53/ES.- 
 

(3) Schvaľovací orgán by mal overiť, či 
výrobca vykonal nevyhnutné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby boli 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 20031, 
ktorým sa ustanovujú normy kódovania 
komponentov a materiálov v súlade so 
smernicou 2000/53/ES. 
 

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 3 
ČLÁNOK 10 ODSEK 3 ÚVODNÉ ZNENIE 

(3) Od [36 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice]: 

(3) Od [72 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice]: 

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. 
                                                 
1 1 Ú. v. L 53, 28.02.03, str. 58 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 
PRÍLOHA I BOD 4 ÚVODNÉ ZNENIE 

 
4. Pre každý typ vozidla sa určí jedno 
vozidlo zastupujúce typ: 

4. V prípade, že sa schvaľovací orgán a 
výrobca nezhodnú na tom, ktoré motorové 
vozidlo určitého typu je z hľadiska jeho 
opätovného použitia, recyklovateľnosti a 
zužitkovateľnosti najproblematickejšie, 
určí sa pre každý typ vozidla jedno vozidlo 
zastupujúce typ: 

Odôvodnenie 

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 
PRÍLOHA I BOD 9 

9. Za účelom vykonania kontroly 
materiálov a hmotnosti komponentov dá 
výrobca k dispozícii na základe 
požiadaviek schvaľovacieho orgánu pre 
každý typ karosérie vozidlá zastupujúce 
typ vozidla a komponenty, ktoré sú sériovo 
montované do týchto motorových vozidiel. 
 

9. Za účelom vykonania kontroly 
materiálov a hmotnosti komponentov dá 
výrobca k dispozícii vozidlá a komponenty 
na základe požiadaviek schvaľovacieho 
orgánu. 

Odôvodnenie 

Prispieva k zjednodušeniu textu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 
PRÍLOHA II BOD 3.2.1.1. 

3.2.1.1. pracovný princíp: 
zážihový/vznetový, štvortakt/dvojtakt 

vypúšťa sa  

Odôvodnenie 

Za účelom zjednodušenia administratívnej náročnosti by sa mali v prílohe II uvádzať len 
údaje, ktoré sú podstatné z hľadiska opätovného použitia, recyklovateľnosti a 
zužitkovateľnosti. Tento údaj nie je z daného hľadiska významný. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh PRÍLOHA II BOD 3.2.1.2. 

3.2.1.2. Počet a usporiadanie valcov:
  

vypúšťa sa  

Odôvodnenie 

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
PRÍLOHA II BOD 3.2.1.3. 

3.2.1.3. Zdvihový objem (s): ...... cm³ vypúšťa sa  

Odôvodnenie 

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 
PRÍLOHA II BOD 3.2.2. 

3.2.2. Palivo: nafta/benzín/kvapalný 
plyn/zemný plyn/etanol 

vypúšťa sa  

 

Odôvodnenie 

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 
PRÍLOHA II BOD 4.2. 

4.2. Druh (mechanický, hydraulický, 
elektrický a pod.) 
 

vypúšťa sa  

 

Odôvodnenie 

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 
PRÍLOHA II BOD 4.5.1. 

4.5.1. Druh ( ručná/ automatická/CVT) vypúšťa sa  

 

Odôvodnenie 

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 
PRÍLOHA II BOD 4.9. 

4.9. Uzáver diferenciálu: 
áno/nie/voliteľne 

vypúšťa sa  

 

Odôvodnenie 

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13 
PRÍLOHA II BOD 9.10.3.1. 

9.10.3.1. Počet: vypúšťa sa  

 

Odôvodnenie 

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Cieľom návrhu smernice je vytvoriť nevyhnutné ustanovenia pre výrobu osobných 
motorových vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel, aby spĺňali potrebné minimálne kvóty z 
hľadiska ich opätovného použitia, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti. 
 
Spravodajca je názoru, že návrh Komisie slúži veľmi dôležitému cieľu v oblasti 
environmentálnej politiky, aby 
 

- aspoň 85 percent materiálu, z ktorého je vyrobené vozidlo, bolo zužitkovateľných 
a/alebo recyklovateľných a  

- aspoň 95 percent materiálu, z ktorého je vyrobené vozidlo bolo možné použiť a/alebo 
zužitkovať.  

 
Zámerom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených spravodajcom nie je 
podstatne zmeniť návrh smernice, ale slúžiť cieľu, aby všetky zúčastnené strany, v tomto 
prípade schvaľovacie orgány a automobilový priemysel, mohli vykonávať uplatňovanie tejto 
smernice. 
Nevyhnutné administratívne zaťaženie a z neho vyplývajúce administratívne náklady môžu 
výrazným spôsobom oslabiť konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu a 
mali by sa preto obmedziť na čo najnižšiu mieru. 
Z tohto dôvodu sleduje spravodajca, okrem iného aj vzhľadom na lisabonskú stratégiu 
Európskej únie a budovanie vnútorného trhu, pri tejto smernici cieľ, aby boli vznikajúce 
právne normy z hľadiska praktického uplatňovania čo najjednoduchšie. 
 
Komisia dospela vo svojom odôvodnení smernice k záveru, že koncepcia „výroby vozidiel 
orientovanej na recyklovateľnosť“ je pri vývoji nových vozidiel bežnou praxou už od začiatku 
deväťdesiatych rokov.  
Nové vozidlá vyrobené od začiatku tohto desaťročia už spĺňajú, v medzinárodnom porovnaní, 
vysoké a najvyššie normy z hľadiska ich opätovného použitia, recyklovateľnosti a 
zužitkovateľnosti. 
 
Ochrana životného prostredia a motorové vozidlá šetrné voči životnému prostrediu 
ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľa pri nákupe a stávajú sa tak jedným z faktorov reklamy. 
 
Smernica obsahuje určité čiastkové aspekty, ktoré sú nie z hľadiska najprísnejšej ochrany 
životného prostredia potrebné, pričom však so sebou prinášajú administratívnu náročnosť, 
ktorej sa treba vyhnúť. 
 
Komisia stanovuje vo svojom návrhu, že do 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti smernice 
sa musia všetky nové typy vozidiel podrobiť typovej skúške a príslušnému postupu 
schvaľovania. To by znamenalo, že všetky v súčasnosti sériovo vyrábané vozidlá by sa museli 
podrobiť novému preskúšaniu. Týkalo by sa to aj vozidiel, ktoré budú v blízkej dobe 
vyrábané v novom modely. Bolo by nutné zaviesť nové konštrukčné spôsoby v rámci 
bežiaceho výrobného procesu. Vo výraznej miere by sa zhoršila dodávateľská schopnosť 
výrobcov a tým aj ich situácia v rámci hospodárskej súťaže. 
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Vzhľadom na už uvedené v súčasnosti existujúce normy v oblasti recyklácie je vhodné 
zaviesť prechodné obdobie, ktoré zohľadní výrobné cykly, ktoré sú bežné v automobilovom 
priemysle. Nadobudnutie účinnosti smernice po uplynutí lehoty 72 mesiacov by malo 
zmysluplný a želaný dopad, ktorý by umožnil, aby všetky nové typy vozidiel, aj tie, ktoré sú 
už v súčasnosti v štádiu návrhu na rysovacej doske, boli v súlade s touto smernicou. 
 
Lehota 36 mesiacov nie je reálna ani z hľadiska schvaľovacieho orgánu. 
V Európe je na trhu asi 600 typov vozidiel, ktoré by bolo potrebné v tejto lehote opätovne 
preskúšať. Je zrejmé, že to nie je možné vykonať a v jednotlivých členských štátoch by sa 
začali uplatňovať výnimky deformujúce trh. 
 
Smernica stanovuje, aby výrobcovia poskytli budúcemu spracovateľovi, ktorý zabezpečí 
odstránenie vozidla, pre každý typ vozidla podrobný popis stratégie recyklácie vychádzajúcej 
z techník, ktoré boli známe alebo vyvíjané v čase podania žiadosti na typové schválenie. 
Životnosť nového vozidla je dnes v priemere asi 12 až 14 rokov, často ešte viac. V 
predchádzajúcich 10 rokoch sa dosiahol výrazný pokrok v oblasti technológií odstraňovania a 
recyklácie. Nikto nedokáže v súčasnosti odhadnúť, aké nové technológie budú v budúcnosti 
vyvinuté. Preto nie je zmysluplné požadovať od výrobcu popis stratégie recyklácie na základe 
v súčasnosti známych technológií. Kto v 80. rokoch rozhodol, že údaje sa musia ukladať na 
disketu, bude mať dnes ťažkosti prečítať tieto údaje výpočtovou technikou, ktorú máme k 
dispozícii. Toto sa uvádza len ako príklad na porovnanie.  
 
Rozmanitosť rôznorodosť výrobcov automobilov je obrovská. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
a aj bežné, že schvaľovacie orgány neurčia vozidlo zastupujúce typ samostatne, ale po dohode 
s výrobcom. Aby sa predišlo vzniku nedorozumení, mala by to byť stanovené v smernici. 
 
Smernica stanovuje, aby komponenty vyrobené z polymérov a elastomerov boli pri typovej 
skúške primerane označené. Pritom sa však nezohľadňuje, že pri vývoji nového vozidla až do 
vzorového kusu pre sériovú výrobu sa často vykonávajú malé úpravy ešte krátko pred začatím 
výroby. Je preto vhodnejšie, aby orgán v čase vykonania typovej skúšky overil, či výrobca 
vykonal nevyhnutné opatrenia v súvislosti s označením dielov. Takto bude za konečné 
označenie zodpovedať výrobca. Schvaľovací orgán bude mať však možnosť preskúmať 
plnenie povinnosti označovať diely aj v priebehu bežiacej výroby. 
 
V prílohe II spravodajca vypustil určité body v popise charakteristík typu vozidla, ktoré nie sú 
z hľadiska opätovného použitia, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti podstatné. 
Popis charakteristík vo svojej súčasnej podobe by viedol k vzniku zbytočných 
administratívnych nákladov. 
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