
SMĚRNICE

SMĚRNICE KOMISE 2007/35/ES

ze dne 18. června 2007,

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži
zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných
vozidel (1), a zejména na druhou odrážku čl. 13 odst. 2 uvedené
směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 76/756/EHS ze dne 27. července
1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci moto-
rových vozidel a jejich přípojných vozidel (2), a zejména na
článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 76/756/EHS je jednou ze zvláštních
směrnic týkajících se postupu ES schvalování typu zave-
deného směrnicí 70/156/EHS. Ustanovení směrnice
70/156/EHS, která se týkají systémů, konstrukčních
součástí a samostatných technických celků vozidel, se
proto použijí i pro směrnici 76/756/EHS.

(2) V zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu
zlepšením viditelnosti velkých nákladních automobilů
a jejich přípojných vozidel by měla být do směrnice
76/756/EHS začleněna povinnost umístit na tato vozidla
značení s vratným odrazem.

(3) Pro zohlednění dalších změn předpisu EHK OSN
č. 48 (3), o nichž již Společenství hlasovalo, je vhodné
přizpůsobit směrnici 76/756/EHS technickému pokroku
tím, že bude sladěna s technickými požadavky uvede-
ného předpisu EHK OSN. V zájmu jasnosti by měla být
příloha II směrnice 76/756/EHS nahrazena.

(4) Směrnice 76/756/EHS by proto měla být odpovídajícím
způsobem změněna.

(5) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému
pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 76/756/EHS se nahrazuje přílohou této
směrnice.

Článek 2

S účinkem od 10. července 2011, pokud nejsou splněny poža-
davky směrnice 76/756/EHS ve znění této směrnice, členské
státy z důvodů souvisejících s montáží zařízení pro osvětlení
a světelnou signalizaci považují prohlášení o shodě doprováze-
jící nová vozidla podle směrnice 70/156/EHS za neplatná pro
účely čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice.

Článek 3

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
9. července 2008. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto před-
pisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů
a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 10. července 2008.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působ-
nosti této směrnice.
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(1) Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí 2006/96/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 81).

(2) Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Komise 97/28/ES (Úř. věst. L 171, 30.6.1997, s. 1).

(3) Úř. věst. L 137, 30.5.2007, s. 1.



Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. června 2007.

Za Komisi
Günter VERHEUGEN

místopředseda
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PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

1. Technickými požadavky jsou požadavky uvedené v bodech 2, 5 a 6 a v přílohách 3 až 9 předpisu EHK OSN č. 48 (*).

2. Pro účely uplatňování ustanovení uvedených v bodu 1 platí toto:

a) ‚nenaloženým vozidlem‘ se rozumí vozidlo, jehož hmotnost je popsána v bodu 2.6 dodatku 1 přílohy I této
směrnice, bez řidiče;

b) ‚formulářem o oznámení‘ se rozumí certifikát schválení typu (stanovený v dodatku 2 přílohy I této směrnice);

c) ‚smluvními stranami odpovídajících předpisů‘ se rozumějí členské státy;

d) odkaz na předpis č. 3 se považuje za odkaz na směrnici 76/757/EHS;

e) poznámka pod čarou 2 v bodu 2.7.25 se nepoužije;

f) poznámka pod čarou 8 v bodu 6.19 se nepoužije;

g) poznámka pod čarou 1 v příloze 5 se nahrazuje tímto: ‚Definice kategorií jsou uvedeny v příloze II A směrnice
70/156/EHS‘.

3. Aniž jsou dotčeny čl. 8 odst. 2 písm. a) a c) a odstavec 3 směrnice 70/156/EHS, tato příloha a jakékoli zvláštní
směrnice, je zakázána montáž jiných zařízení pro osvětlení nebo světelnou signalizaci než těch, která jsou uvedena
v bodu 2.7 předpisu EHK OSN č. 48.
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(*) Úř. věst. L 137, 30.5.2007, s. 1.“


