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11 pro Spojené království;

12 pro Rakousko;

13 pro Lucembursko;

17 pro Finsko;

18 pro Dánsko;

20 pro Polsko;

21 pro Portugalsko;

23 pro Řecko;

24 pro Irsko;

26 pro Slovinsko;
27 pro Slovensko;

29 pro Estonsko;
32 pro Lotyšsko;

36 pro Litvu;
49 pro Kypr;

50 pro Maltu.

Část 2: Číslo základní směrnice nebo nařízení.

Část 3: Číslo poslední pozměňující směrnice nebo nařízení, které se na ES schválení 

typu vztahují.

– V případě ES schválení typu úplného vozidla se tím rozumí poslední 

směrnice nebo nařízení, které mění článek (nebo články) směrnice 

…/…/ES*.

  

* Úř. věst.: vložte prosím číslo této směrnice.
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– V případě ES celkového schválení typu vozidla uděleného podle postupu 

popsaného v článku 22 to znamená poslední směrnice nebo nařízení, 

které mění článek (nebo články) směrnice …/…/ES*, s výjimkou toho, že 

se první dvě místa nahradí velkými písmeny KS.

– Tím se rozumí poslední směrnice nebo nařízení, které obsahují aktuální 

ustanovení, jimž systém, konstrukční část nebo samostatný technický 

celek vyhovuje.

– Pokud směrnice nebo nařízení obsahuje různé lhůty pro provedení pro 

různé technické požadavky, připojí se abecední znak, jímž se určí 

technický požadavek, na jehož základě bylo schválení typu uděleno.

Část 4: Čtyřmístné pořadové číslo (popřípadě s předřazenými nulami) pro 

ES schválení typu úplného vozidla nebo čtyřmístné nebo pětimístné pořadové 

číslo pro ES schválení typu podle zvláštní směrnice nebo nařízení, která 

označují základní číslo schválení typu. Pořadí začíná pro každou základní 

směrnici nebo nařízení od čísla 0001.

Část 5: Dvoumístné pořadové číslo (popřípadě s předřazenou nulou) pro označení 

rozšíření. Pořadí čísel začíná pro každé základní číslo schválení typu od 

čísla 00.

2. V případě ES schválení typu úplného vozidla se část 2 vynechává.

V případě vnitrostátního schválení typu uděleného vozidlům vyráběným v malých sériích 

podle článku 23 se část 2 nahradí velkými písmeny NKS.

  

* Úř. věst.: vložte prosím číslo této směrnice.
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3. Část 5 se vynechává pouze na povinném štítku (povinných štítcích) vozidel.

4. Příklad pro třetí schválení systému (dosud bez rozšíření) uděleného Francií podle 

směrnice o brzdových zařízeních:

e2*71/320*98/12*0003*00

nebo

jiný příklad pro směrnici o emisích se dvěma etapami provedení A a B:

e2*88/77*91/542A*0003*00.

5. Příklad pro druhé rozšíření čtvrtého schválení typu vozidla uděleného Spojeným 

královstvím:

e11*98/14*0004*02

kdy je směrnice 98/14/ES dosud poslední směrnicí pozměňující články směrnice 

70/156/EHS.

6. Příklad ES schválení typu úplného vozidla uděleného vozidlu vyráběnému v malých 

sériích vydané Lucemburskem podle článku 22:

e13*KS[…/…]*0001*00

7. Příklad vnitrostátního schválení typu úplného vozidla uděleného vozidlu vyráběnému 

v malých sériích vydané Nizozemskem podle článku 23:

e4*NKS*0001*00
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8. Příklad čísla schválení typu vyraženého na povinném štítku (povinných štítcích) vozidla:

e11*98/14*0004

9. Příloha VII se netýká předpisů EHK OSN uvedených v příloze IV této směrnice. Schválení 

typu udělená v souladu s předpisy EHK OSN i nadále používají odpovídající číslování 

stanovené v příslušných nařízeních.
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Dodatek

Značka ES schválení typu konstrukční části a samostatného technického celku

1. Značka ES schválení typu konstrukční části a samostatného technického celku obsahuje:

1.1. obdélník, ve kterém je vepsáno malé písmeno „e“ a rozlišující písmeno (písmena) nebo 

číslo členského státu, který udělil ES schválení typu pro konstrukční část nebo samostatný

technický celek:

1 pro Německo 18 pro Dánsko

2 pro Francii 20 Pro Polsko

3 pro Itálii 21 pro Portugalsko

4 pro Nizozemsko 23 pro Řecko

5 pro Švédsko 24 pro Irsko

6 pro Belgii 26 Pro Slovinsko

7 pro Maďarsko 27 pro Slovensko

8 pro Českou republiku 29 pro Estonsko

9 pro Španělsko 32 pro Lotyšsko

11 pro Spojené království 36 pro Litvu

12 pro Rakousko 49 pro Kypr

13 pro Lucembursko 50 pro Maltu

17 pro Finsko

1.2. V blízkosti obdélníku „základní číslo schválení“ uvedené v části 4 čísla schválení typu, 

jemuž předcházejí dvě čísla uvádějící pořadové číslo přidělené poslední významné 

technické změně příslušné zvláštní směrnice nebo nařízení.
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1.3. Další symbol nebo symboly umístěné nad obdélníkem, jež umožňují identifikovat některé 

vlastnosti. Tyto další informace jsou blíže uvedeny v příslušných samostatných směrnicích 

nebo nařízeních.

2. Konstrukční část nebo samostatný technický celek je opatřen značkou schválení typu 

konstrukční části nebo samostatného technického celku takovým způsobem, aby byla 

nesmazatelná a jasně čitelná.

3. Příklad značky konstrukční části nebo samostatného technického celku je uveden v příloze.

Doplněk k dodatku 1

Příklad značky schválení konstrukční části nebo samostatného technického celku.

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Vysvětlivky: Výše uvedené schválení typu bylo vydáno v Belgii pod číslem 0004. 01 je 

pořadové číslo označující úroveň technických požadavků, jež tato konstrukční část splňuje.

Pořadové číslo se přiřazuje podle příslušné zvláštní směrnice nebo nařízení.

Pozn.: Doplňkové symboly nejsou v tomto příkladu uvedeny.
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PŘÍLOHA VIII

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

(Vyplní ES schvalovací orgán a připojí k certifikátu ES schválení typu vozidla)

V každém případě musí informace jasně vyjadřovat, o kterou variantu a verzi jde. Jedna verze 

nesmí mít více než jeden výsledek. Je však přípustná kombinace několika výsledků pro určitou 

verzi k označení nejhoršího případu. V takovém případě je třeba připojit poznámku, že pro body 

označené hvězdičkou (*) jsou udány pouze výsledky nejhoršího případu.

1. Výsledky zkoušek hladin akustického tlaku

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu

použitelných na schválení. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo více lhůt pro provedení, 

uveďte také etapu provedení: .....................................................................................

...................................................................................................................................

Varianta/verze ...... ...... ......

u vozidla za jízdy (dB(A)/E) ...... ...... ......

u stojícího vozidla (dB(A)/E) ...... ...... ......

při otáčkách (ot/min) ...... ...... ......
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2. Výsledky zkoušek výfukových emisí

2.1. Emise motorových vozidel. 

Uveďte poslední pozměňující regulační akt použitelný na schválení. Pokud regulační akt 

stanoví dvě nebo více lhůt pro provedení, uveďte také etapu provedení: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Palivo (paliva)(1): ........................................(motorová nafta, benzin, LPG, NG, 

dvojpalivový provoz: benzin/NG, ethanol atd.)

  

(1) Pokud existují omezení pro palivo, uveďte tato omezení (například pro zemní plyn rozsah L 
nebo H).
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2.1.1. Zkouška typu I (1): emise vozidla při zkušebním cyklu po studeném startu.

Varianta/verze ...... ...... ......

CO ...... ...... ......

HC ...... ...... ......

NOx

HC + NOx

Částice ...... ...... ......

2.1.2. Zkouška typu II (3): emise požadované pro způsobilost vozidla k silničnímu provozu

Typ II, zkouška při nízkém volnoběhu

Varianta/verze ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Otáčky motoru ...... ...... ......

Teplota oleje motoru ...... ...... ......

  

(1) Opakujte pro benzinové a plynné palivo v případě vozidla, které může používat jako palivo 
jak benzin, tak plynné palivo. Vozidla mohou být poháněna jak benzinem, tak i plynným
palivem, ale tam, kde slouží systém benzinu pouze pro nouzové případy nebo pro spouštění 
a kde benzinová nádrž nemůže pojmout více než 15 litrů benzinu, považuje se vozidlo pro 
účely zkoušky za vozidlo poháněné pouze plynným palivem.
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Typ II, zkouška při vysokém volnoběhu

Varianta/verze ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Hodnota lambda ...... ...... ......

Otáčky motoru 

Teplota oleje motoru ...... ...... ......

2.1.3. Výsledky zkoušky typu III:..................

2.1.4. Výsledky zkoušky typu IV (zkouška emisí způsobených vypařováním):.........g/zkoušku

2.1.5. Výsledky zkoušky typu V ohledně životnosti:

– trvání zkoušky: 80 000 km/100 000 km/neužije se (1)

– faktor zhoršení DF: vypočtený/stanovený (1)

– hodnoty:

CO:....

HC:....

NOx:...
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2.1.6. Výsledky zkoušky typu VI - emise při nízké okolní teplotě:

Varianta/verze ...... ...... ......

CO g/km

HC g/km

2.1.7. Palubní diagnostický systém OBD: ano/ne (1)

2.2. Emise motorů určených k užití ve vozidlech

Uveďte poslední pozměňující regulační akt použitelný na schválení. Pokud regulační akt 

stanoví dvě nebo více lhůt pro provedení, uveďte také etapu provedení: 

...................................................................................... 

Palivo (paliva) (2): ........................................(motorová nafta, benzin, LPG, NG, ethanol 

atd.)

2.2.1. Výsledky evropské zkoušky s ustáleným cyklem (zkoušky ESC) (1)

CO: g/kWh

THC: g/kWh

NOx: g/kWh

PT: g/kWh

2.2.2. Výsledky evropské zkoušky se závislostí na zatížení (zkoušky ELR) (1)

Koeficient absorpce :.....m-1
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2.2.3. Výsledky evropské zkoušky s neustáleným cyklem (zkoušky ETC) (1)

CO: g/kWh

THC: g/kWh (1)

NMHC: g/kWh (1)

CH4: g/kWh (1)

NOx: g/kWh

PT: g/kWh (1)

2.3. Kouř vznětových motorů

Uveďte poslední pozměňující regulační akt použitelný na schválení. Pokud regulační akt 

stanoví dvě nebo více lhůt pro provedení, uveďte také etapu provedení: 

...................................................................................... 

2.3.1. Výsledky zkoušky při volné akceleraci

Varianta/verze ...... ...... ......

Korigovaná hodnota 
koeficientu absorpce (m-1):

...... ...... ......

Volnoběžné otáčky

Maximální otáčky motoru

Teplota oleje 
(minimální/maximální)
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3. Výsledky zkoušek emisí CO2/spotřeby paliva (1) (3)

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu 

použitelného na schválení:

Varianta/verze ...... ...... ......

Hmotnostní emise CO2 
(městský cyklus) (g/km) 

...... ...... ......

Hmotnostní emise CO2 
(mimoměstský cyklus) (g/km) 

...... ...... ......

Hmotnostní emise CO2 
(kombinace) (g/km) 

...... ...... ......

Spotřeba paliva (městský 
cyklus) (l/100 km) 1

...... ...... ......

Spotřeba paliva (mimoměstský 
cyklus) (l/100 km) (4) 

...... ...... ......

Spotřeba paliva (kombinace) 
(l/100 km) (4) 

...... ...... ......

  

1 U vozidel na NG se jednotka,,l/100 km" nahradí jednotkou,,m³/100 km"
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PŘÍLOHA IX

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

pro úplné/dokončené (1 ) vozidlo

ČÁST I

[Maximální formát: A4 (210 × 297) mm nebo složeno na formát A4]

Strana 1

Podepsaný:........................................................................................................................................

(plné jméno)

tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1. Značka (obchodní firma výrobce): .......................................................................................

0.2. Typ:.....................................................................................................................................

varianta ( 2):.........................................................................................................................

verze (2):..............................................................................................................................

0.2.1. Obchodní název (názvy): .....................................................................................................

0.4. Kategorie:...........................................................................................................................

  

(1) Nehodící se škrtněte.
(2) Uveďte také identifikační číselný kód nebo kód obsahující kombinaci písmen a číslic. Tento 

kód nesmí mít více než 25 míst pro variantu a 35 míst pro verzi
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0.5. Jméno a adresa výrobce základního vozidla:........................................................................

Jméno a adresa výrobce posledního stupně výroby vozidla (1):

0.6. Umístění povinných štítků:..................................................................................................

Identifikační číslo vozidla:

Umístění identifikačního čísla vozidla na podvozku:

na základě typů vozidla popsaných v ES schválení typu (1)

Základní vozidlo: ..............................................................................................................................

Výrobce: ...........................................................................................................................................

ES schválení typu č.: .........................................................................................................................

Datum schválení typu:.......................................................................................................................

Stupeň 2: Výrobce: ...........................................................................................................................
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ES schválení typu č.:

Datum schválení typu: .........................................................................................................

odpovídá ze všech hledisek úplnému/dokončenému (1) typu popsanému v:

ES schválení typu č.: ...........................................................................................................

Datum schválení typu: .........................................................................................................

Vozidlo může být trvale registrováno bez dalšího ES schvalování typu v členských státech, 

které mají pravostranný/levostranný (3) provoz a které užívají metrické/britské (4) jednotky 

na rychloměru. ....................................................................................................................

(místo) (datum): ..................................................................................................................

(podpis) (postavení v podniku):

Přílohy (pouze pro typy vozidel vyrobených ve více stupních): Prohlášení o shodě pro 

každý stupeň.

  

(3) Uveďte, zda je vyrobené vozidlo vhodné pro užití buď pro pravostranný nebo levostranný 
provoz, nebo jak pro pravostranný, tak pro levostranný provoz.

(4) Uveďte, zda je namontovaný rychloměr opatřen metrickými nebo britskými jednotkami.
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Strana 2

Pro úplná nebo dokončená vozidla kategorie M1

(Níže uvedené hodnoty a jednotky jsou shodné s hodnotami a jednotkami v ES schvalovací 

dokumentaci podle odpovídajících regulačních aktů. U zkoušek shodnosti výroby musí být hodnoty 

ověřeny postupy vymezenými v odpovídajících regulačních aktech s uvážením odchylek 

povolených těmito regulačními akty při těchto zkouškách.)

1. Počet náprav: a kol: ......

2. Hnací nápravy: ....................................................................................................................

3. Rozvor náprav: .......mm

5. Rozchod kol u náprav: 1. .......mm 2. .......mm 3. .......mm

6.1. Délka: .......mm

7.1. Šířka: .......mm

8. Výška: ...... mm

11. Zadní převis: ...... mm

12.1. Hmotnost vozidla s karoserií v provozním stavu: ...... kg

14.1. Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

14.2. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. .…. kg 2. ...... kg 3. ...... kg atd.

14.3. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou nápravu: 1. ...... kg 2. ...... kg

...... kg atd.
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16. Maximální přípustná hmotnost pro zatížení střechy: ...... kg

17. Maximální hmotnost přípojného vozidla: (brzděného): ...... kg (nebrzděného): ...... kg

18. Maximální hmotnost jízdní soupravy: ...... kg

19.1. Maximální hmotnost působící svisle v bodě spojení s přípojným vozidlem: ...... kg

20. Výrobce motoru: .................................................................................................................

21. Kód motoru, jak je vyznačen na motoru:..............................................................................

22. Pracovní princip: .................................................................................................................

22.1. Přímý vstřik: ano/ne (1)

23. Počet a uspořádání válců: ....................................................................................................

24. Objem: ...... cm3

25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Maximální netto výkon: ...... kW při .... ot/min

27. Spojka (druh): .....................................................................................................................

28. Převodovka (druh):..............................................................................................................

29. Převodové poměry: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Převodový poměr koncového převodu:................................................................................
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32. Pneumatiky a kola: 1. náprava ...... 2. náprava: ...... 3. náprava: .......... (pro pneumatiky 

kategorie Z určené k montáži na vozidla, jejichž maximální rychlost překračuje 300 km/h, 

musí být uvedeny podstatné vlastnosti pneumatiky)

34. Řízení a způsob posílení: .....................................................................................................

35. Stručný popis brzdového zařízení: .......................................................................................

37. Druh karoserie:....................................................................................................................

38. Barva vozidla (5): ................................................................................................................

41. Počet a uspořádání dveří:.....................................................................................................

42.1. Počet a umístění sedadel:.....................................................................................................

43.1. Značka ES schválení typu spojovacího zařízení, je-li namontováno: ....................................

44. Maximální rychlost: ...... km/h

  

(5) Uveďte pouze základní barvu (barvy) takto: bílá, žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá, 
zelená, šedá, hnědá nebo černá.
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45. Hladina akustického tlaku:

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního 

aktupoužitelného na ES schválení typu. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo více lhůt pro 

provedení, uveďte také fázi provedení: ………….

u stojícího vozidla: ...... dB(A) při otáčkách motoru: ……..ot/min

u vozidla za jízdy: ...... dB(A)

46.1. Emise z výfuku ( 6):

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu 

použitelného na ES schválení typu. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo více lhůt pro 

provedení, uveďte také fázi provedení:

1. Postup první zkoušky:

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: .....

kouř (korigovaná hodnota koeficientu absorpce (m-1)): částice: ......

2. Postup druhé zkoušky (pokud se užije):

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…. CH4: ...... částice: ......

  

(6) Opakujte pro benzinové a plynné palivo v případě vozidla, které může používat jako palivo 
jak benzin, tak plynné palivo. Vozidla mohou být poháněna jak benzinem, tak i plynným 
palivem, ale tam, kde slouží systém benzinu pouze pro nouzové případy nebo pro spouštění 
a kde benzinová nádrž nemůže pojmout více než 15 litrů benzinu, považuje se vozidlo pro 
účely zkoušky za vozidlo poháněné pouze plynným palivem.
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46.2. Emise CO2/ spotřeba paliva (6 ):

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu 

použitelného na ES schválení typu: ……

Emise CO2 Spotřeba paliva

Městské podmínky: …… g/km l/100 km/m3/100 km (1)

Mimoměstské 
podmínky:

…… g/km l/100 km/m3/100 km (1)

Kombinace: …… g/km l/100 km/m3/100 km (1)

47. Výkon pro účely zdanění nebo případně vnitrostátní číselný kód (kódy):

Belgie:............................ Česká republika: ............. Dánsko: ..........................

Německo:....................... Estonsko:........................ Řecko: ............................

Španělsko:...................... Francie : ......................... Irsko:..............................

Itálie:.............................. Kypr: .............................. Lotyšsko:........................

Litva : ............................ Lucembursko:................. Maďarsko: ......................

Malta:............................. Nizozemsko:................... Rakousko: ......................

Polsko: ........................... Portugalsko: ................... Slovinsko: ......................

Slovensko:...................... Finsko: ........................... Švédsko:.........................

Spojené království: ......... :...................................... : ......................................
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50. Poznámky1: ................................................................................................................

51. Výjimky: .............................................................................................................................

  

1 Je-li vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle 
rozhodnutí 2005/50/ES, výrobce zde uvede: „Vozidlo vybavené radarovým zařízením 
krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.“
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Pro úplná nebo dokončená vozidla kategorií M2 a M3.

(Níže uvedené hodnoty a jednotky jsou shodné s hodnotami a jednotkami v ES schvalovací 

dokumentaci podle odpovídajících regulačních aktů. U zkoušek shodnosti výroby musí být hodnoty 

ověřeny postupy vymezenými v odpovídajících regulačních aktech s uvážením odchylek 

povolených těmito regulačními akty při těchto zkouškách.)

1. Počet náprav: ...... a kol: ......

2. Hnací nápravy: ......

3. Rozvor nápravy: ...... mm

5. Rozchod kol u náprav: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Délka: ...... mm

6.3. Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: ...... mm

7.1. Šířka: ...... mm

8. Výška: ...... mm

10.1. Plocha půdorysu vozidla: ...... m²

11. Zadní převis: ...... mm

12.1. Hmotnost vozidla s karoserií v provozním stavu: ...... kg
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14.1. Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ...... kg

14.2. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou nápravu/skupinu náprav:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Maximální přípustná hmotnost pro zatížení střechy: ...... kg

17. Maximální hmotnost přípojného vozidla: (brzděného): ...... kg (nebrzděného): ...... kg

18. Maximální hmotnost jízdní soupravy: ….kg

19.1. Maximální hmotnost působící svisle v bodě spojení s přípojným vozidlem: ….kg

20. Výrobce motoru:

21. Kód motoru, jak je vyznačen na motoru:..............................................................................

22. Pracovní princip: .................................................................................................................

22.1. Přímý vstřik: ano/ne (1)

23. Počet a uspořádání válců: ....................................................................................................

24. Objem: ...... cm3

25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Maximální netto výkon, ...... kW při .... ot/min

27. Spojka (druh): .....................................................................................................................
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28. Převodovka (druh):..............................................................................................................

29. Převodové poměry: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Převodový poměr koncového převodu: ......

32. Pneumatiky a kola: 1. náprava: ...... 2. náprava: ...... 3. náprava: ...... 4. náprava: ......

33.1. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním:

ano/ne (1)

34. Řízení a způsob posílení: ......... ...........................................................................................

35. Stručný popis brzdového zařízení: .......................................................................................

36. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ...... bar

37. Druh karoserie:....................................................................................................................

41. Počet a uspořádání dveří:.....................................................................................................

42.2. Počet míst k sedění (kromě sedadla řidiče): .........................................................................

42.3. Počet míst k stání: ...............................................................................................................

43.1. Značka ES schválení typu spojovacího zařízení, je-li namontováno: ....................................

44. Maximální rychlost: ...... km/h
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45. Hladina akustického tlaku:

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu 

použitelného na ES schválení typu.

Pokud regulační akt stanoví dvě nebo více lhůt pro provedení, uveďte také fázi provedení: .

............................................................................................................................................

u stojícího vozidla: ...... dB(A) při otáčkách motoru: ….min–1

u vozidla za jízdy: ...... dB(A)

46.1. Emise z výfuku (6):

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu 

použitelných pro ES schválení typu. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo více lhůt pro 

provedení, uveďte také fázi provedení: ................................................................................

1. Postup první zkoušky:…………………

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

kouř (korigovaná hodnota koeficientu absorpce (m–1)): ......

2. Postup druhé zkoušky (pokud se užije):…………………

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…...CH4: ...... částice: ......
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47. Výkon pro účely zdanění nebo případně vnitrostátní číselný kód (kódy):

Belgie:............................ Česká republika: ............. Dánsko: ..........................

Německo:....................... Estonsko:........................ Řecko: ............................

Španělsko:...................... Francie : ......................... Irsko:..............................

Itálie:.............................. Kypr: .............................. Lotyšsko:........................

Litva : ............................ Lucembursko:................. Maďarsko: ......................

Malta:............................. Nizozemsko:................... Rakousko: ......................

Polsko: ........................... Portugalsko: ................... Slovinsko: ......................

Slovensko:...................... Finsko: ........................... Švédsko:.........................

Spojené království: ......... :...................................... : ......................................

50. Poznámky1:

51. Výjimky: .............................................................................................................................

  

1 Je-li vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle 
rozhodnutí 2005/50/ES, výrobce zde uvede: „Vozidlo vybavené radarovým zařízením 
krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.“
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Pro úplná nebo dokončená vozidla kategorií N1 ,  N2 a N3 .

(Níže uvedené hodnoty a jednotky jsou shodné s hodnotami a jednotkami ve schvalovací 

dokumentaci podle odpovídajících regulačních aktů. U zkoušek shodnosti výroby musí být hodnoty 

ověřeny postupy vymezenými v odpovídajících regulačních aktech s uvážením odchylek 

povolených těmito regulačními akty při těchto zkouškách.)

1. Počet náprav: ...... a kol: ......

2. Hnací nápravy: ......

3. Rozvor nápravy: ...... mm

4.1. Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): ...... mm

5. Rozchod kol u náprav: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Délka: ...... mm

6.3. Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: ...... mm

6.5. Délka ložné plochy: ...... mm

7.1. Šířka: ...... mm

8. Výška: ...... mm

10.2. Plocha půdorysu vozidla (pouze u N2 a N3): …..m²
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11. Zadní převis: ...... mm

12.1. Hmotnost vozidla s karoserií v provozním stavu: ...... kg

14.1. Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ...... kg

14.2. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou nápravu/skupinu náprav:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Umístění zdvihatelné nebo zatížitelné nápravy (náprav): ………………….

17. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost motorového vozidla pro

17.1. ojí tažený přívěs: .................................................................................................................

17.2. návěs: ..................................................................................................................................

17.3. přívěs s nápravami uprostřed: ..............................................................................................

17.4. Maximální hmotnost přípojného vozidla (nebrzděného): ...... kg

18. Maximální technicky přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy …….kg

19.1. Maximální hmotnost působící svisle v bodě spojení s přípojným vozidlem: ….kg

20. Výrobce motoru: .................................................................................................................

21. Kód motoru, jak je vyznačen na motoru:..............................................................................
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22. Pracovní princip: .................................................................................................................

22.1. Přímý vstřik: ano/ne (1)

23. Počet a uspořádání válců: ....................................................................................................

24. Objem: ...... cm3

25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Maximální netto výkon: ...... kW při .. ............................................................. ot/min

27. Spojka (druh): .....................................................................................................................

28. Převodovka (druh):..............................................................................................................

29. Převodové poměry: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Převodový poměr koncového převodu:................................................................................

32. Pneumatiky a kola 1. náprava: ...... 2. náprava: ...... 3. náprava: ...... 4. náprava: ......

33.1. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním:

ano/ne (1)

34. Řízení a způsob posílení: .....................................................................................................

35. Stručný popis brzdového zařízení: .......................................................................................

36. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ...... bar

37. Druh karoserie:....................................................................................................................
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38. Barva vozidla (pouze vozidla kategorie N1) (5)....................................................................

39. Objem cisterny (pouze u cisternových vozidel): …..m3

40. Maximální zatěžovací moment jeřábu:.........................................................................kNm.

41. Počet a uspořádání dveří:.....................................................................................................

42.1. Počet a umístění sedadel:.....................................................................................................

43.1. Značka ES schválení typu spojovacího zařízení, je-li namontováno: ....................................

44. Maximální rychlost: ...... km/h

45. Hladina akustického tlaku:

Číslo základního regulačního aktu a posledního regulačního aktu použitelného na ES 

schválení typu. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo více lhůt pro provedení, uveďte také 

fázi provedení:.....................................................................................................................

u stojícího vozidla: ...... dB(A) při otáčkách motoru….min-1

u vozidla za jízdy: ...... dB(A)
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46.1. Emise z výfuku ( 6):

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu 

použitelného na ES schválení typu. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo více lhůt pro 

provedení, uveďte také frázi provedení:……

1. Postup první zkoušky:……………

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

kouř (korigovaná hodnota koeficientu absorpce (m-1)) ........ částice: ......

2. Postup druhé zkoušky (pokud se užije):…………………

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... CH4: ………..částice: ......

46.2. Emise CO2/spotřeba paliva (1) (pouze N1):

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu

použitelného na ES schválení typu: ……

Emise CO2 Spotřeba paliva

Městský cyklus: …… g/km ……l/100 km nebo pro plynná paliva m3/100 km (1)

Mimoměstský cyklus: …… g/km ……l/100 km nebo pro plynná paliva m3/100 km (1)

Kombinace: …… g/km ……l/100 km nebo pro plynná paliva m3/100 km (1)

(1) V případě vozidla, které může používat jako palivo jak benzin, tak plynné palivo, opakujte pro 
benzinové a plynné palivo. U vozidel, u nichž slouží systém benzinu pouze pro nouzové případy nebo 
pro spuštění a u nichž benzinová nádrž nemůže pojmout více než 15 litrů benzinu, se vozidlo považuje 
pro účely zkoušky za vozidlo poháněné pouze plynným palivem.
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47. Výkon pro účely zdanění nebo případně vnitrostátní číselný kód (kódy):

Belgie:............................ Česká republika: ............. Dánsko: ..........................

Německo:....................... Estonsko:........................ Řecko: ............................

Španělsko:...................... Francie : ......................... Irsko:..............................

Itálie:.............................. Kypr: .............................. Lotyšsko:........................

Litva : ............................ Lucembursko:................. Maďarsko: ......................

Malta:............................. Nizozemsko:................... Rakousko: ......................

Polsko: ........................... Portugalsko: ................... Slovinsko: ......................

Slovensko:...................... Finsko: ........................... Švédsko:.........................

Spojené království: ......... :...................................... : ......................................

48.1. ES schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno:

ano/třída (třídy): …./ne (1)

48.2. ES schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu některých zvířat uděleno:

ano/třída (třídy): ……/ne (1)

50. Poznámky1:

51. Výjimky: .............................................................................................................................

  

1 Je-li vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle 
rozhodnutí 2005/50/ES, výrobce zde uvede: „Vozidlo vybavené radarovým zařízením 
krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.“
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Pro úplná nebo dokončená vozidla kategorií O1, O2, O3 a O4:

1. Počet náprav: ...... a kol: ......

3. Rozvor nápravy: ...... mm

5. Rozchod kol u náprav: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Délka: ...... mm

6.4. Vzdálenost od středu spojovacího zařízení k zádi vozidla: ...... mm

6.5. Délka ložné plochy: ...... mm

7.1. Šířka: ...... mm

8. Výška: ...... mm

10.3. Plocha půdorysu vozidla (u O2, O3 a O4): ...... m²

11. Zadní převis: ...... mm

12.1. Hmotnost vozidla s karoserií v provozním stavu: ...... kg

14.1. Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ...... kg

14.5. Rozložení této hmotnosti na nápravy a, u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed, 

zatížení ve spojovacím bodě: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... v bodu spojení: ...... kg

14.6. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou z náprav/skupinu náprav: 1. ...... kg 2.

...... kg 3. ...... a u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed hmotnost v bodu spojení:

...... kg
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15. Umístění zdvihatelné nebo zatížitelné nápravy (náprav): …………….

19.2. Pro spojovací zařízení třídy B, D, E a H: maximální hmotnost tažného vozidla (T) nebo 

jízdní soupravy (pokud je T < 32 000 kg): ...... kg

32. Pneumatiky a kola: 1. náprava: ...... 2. náprava: ...... 3. náprava: ......

33.2. Náprava (nápravy) vybavené vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním:

ano/ne(1)

34. Řízení a způsob posílení: .....................................................................................................

35. Stručný popis brzdového zařízení: .......................................................................................

37. Druh karoserie:....................................................................................................................

39. Objem cisterny (pouze u cisternových vozidel): ...... m³

43.2. Značka ES schválení typu spojovacího zařízení: ..................................................................

47. Výkon pro účely zdanění nebo případně vnitrostátní číselný kód (kódy):

Belgie:............................ Česká republika: ............. Dánsko: ..........................

Německo:....................... Estonsko:........................ Řecko: ............................

Španělsko:...................... Francie : ......................... Irsko:..............................

Itálie:.............................. Kypr: .............................. Lotyšsko:........................

Litva : ............................ Lucembursko:................. Maďarsko: ......................

Malta:............................. Nizozemsko:................... Rakousko: ......................

Polsko: ........................... Portugalsko: ................... Slovinsko: ......................

Slovensko:...................... Finsko: ........................... Švédsko:.........................

Spojené království: ......... :...................................... : ......................................
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48.1. ES schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno:

ano/třída (třídy): …./ne (1)

48.2. ES schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu některých zvířat uděleno:

ano /třída (třídy): …../ne (1)

50. Poznámky1:

51. Výjimky: .............................................................................................................................

  

1 Je-li vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle 
rozhodnutí 2005/50/ES, výrobce zde uvede: „Vozidlo vybavené radarovým zařízením 
krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.“
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ČÁST II

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

pro nedokončené vozidlo

[Maximální formát: A4 (210 × 297) mm nebo složeno na formát A4]

Strana 1

Podepsaný:........................................................................................................................................

(plné jméno)

tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1. Značka (obchodní firma výrobce): .......................................................................................

0.2. Typ:.....................................................................................................................................

varianta (2):..........................................................................................................................

Verze (2):.............................................................................................................................

0.2.1. (Případný) obchodní název (názvy): ....................................................................................

0.4. Kategorie:...........................................................................................................................

0.5. Jméno a adresa výrobce základního vozidla:........................................................................

Jméno a adresa výrobce posledního stupně výroby nedokončeného vozidla (1): ...................
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0.6. Umístění povinných štítků:..................................................................................................

Identifikační číslo vozidla:...................................................................................................

Umístění identifikačního čísla vozidla na podvozku:

na základě typů vozidla popsaných v ES schválení typu (1)

Základní vozidlo: Výrobce:

ES schválení typu č.: ………………………………….

Datum: ………………………………….

Stupeň 2: Výrobce: ............................................................................……

ES schválení typu č.: ………………………………….

Datum: ………………………………….

odpovídá ze všech hledisek nedokončenému typu popsanému v:

ES schválení typu č.: ………………………………….

Datum: ………………………………….

Vozidlo nesmí být trvale registrováno bez dalšího ES schvalování typu.

....................................................……..................................................................................

(místo) (datum) (podpis) (postavení v podniku)

Přílohy: Prohlášení o shodě pro každý stupeň.
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Pro nedokončená vozidla kategorie M1

(Níže uvedené hodnoty a jednotky jsou shodné s hodnotami a jednotkami ve schvalovací 

dokumentaci podle odpovídajících regulačních aktů. U zkoušek shodnosti výroby musí být hodnoty 

ověřeny postupy vymezenými v odpovídajících regulačních aktech s uvážením odchylek 

povolených těmito regulačními akty při těchto zkouškách.)

1. Počet náprav: a kol: ......

2. Hnací nápravy: ....................................................................................................................

3. Rozvor nápravy: .......mm

5. Rozchod kol u náprav: 1. .......mm 2. .......mm 3. ...... mm

6.2. Maximální přípustná délka dokončeného vozidla: .......mm

7.2. Maximální přípustná šířka dokončeného vozidla: .......mm

9.1. Výška těžiště: .......mm

9.2. Maximální přípustná výška těžiště dokončeného vozidla: .......mm

9.3. Maximální přípustná výška těžiště dokončeného vozidla: .......mm

13.1. Maximální přípustná hmotnost dokončeného vozidla: ...... kg

13.2. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.1. Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ...... kg.

14.2. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... 

kg

16. Maximální přípustná hmotnost pro zatížení střechy: ......kg

17. Maximální hmotnost přípojného vozidla (brzděného): ...... kg (nebrzděného): ......kg

18. Maximální hmotnost jízdní soupravy: ......kg

19.1. Maximální hmotnost působící svisle v bodě spojení s přípojným vozidlem: ...... kg

20. Výrobce motoru: .................................................................................................................

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .............................................................................

22. Pracovní princip: .................................................................................................................

22.1. Přímý vstřik: ano/ne (1)

23. Počet a uspořádání válců: ....................................................................................................

24. Objem: ......cm3

25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Maximální netto výkon, ...... kW při .. ot/min

27. Spojka (druh): .....................................................................................................................
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28. Převodovka (druh):..............................................................................................................

29. Převodové poměry: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Převodový poměr koncového převodu:................................................................................

32. Pneumatiky a kola: 1. náprava: 2. náprava: 3. náprava: ......

34. Řízení a způsob posílení: .....................................................................................................

35. Stručný popis brzdového zařízení: .......................................................................................

41. Počet a uspořádání dveří:.....................................................................................................

42.1. Počet a umístění sedadel:.....................................................................................................

43.1. Značka ES schválení typu spojovacího zařízení, je-li namontováno: ....................................

43.3. Druhy a třídy spojovacího zařízení, která lze namontovat: ...................................................

43.4. Parametry (1): D…… / V…… / S…… / U……

45. Hladina akustického tlaku:

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu 

použitelného na ES schválení typu. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo více lhůt pro 

provedení, uveďte také fázi provedení:……

u stojícího vozidla: ...... dB(A) při otáčkách motoru….min-1

u vozidla za jízdy: ...... dB(A)
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46.1. Emise z výfuku ( 6):

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu 

použitelného na ES schválení typu. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo více lhůt pro 

provedení, uveďte také fázi provedení:…….

1. Postup první zkoušky:

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

kouř (korigovaná hodnota koeficientu absorpce (m-1)): částice:….

2. Postup druhé zkoušky (pokud se užije):…………………

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…. CH4: ...... částice: ......

47. Výkon pro účely zdanění nebo případně vnitrostátní číselný kód (kódy):

Belgie:............................ Česká republika: ............. Dánsko: ..........................

Německo:....................... Estonsko:........................ Řecko: ............................

Španělsko:...................... Francie : ......................... Irsko:..............................

Itálie:.............................. Kypr: .............................. Lotyšsko:........................

Litva : ............................ Lucembursko:................. Maďarsko: ......................

Malta:............................. Nizozemsko:................... Rakousko: ......................

Polsko: ........................... Portugalsko: ................... Slovinsko: ......................

Slovensko:...................... Finsko: ........................... Švédsko:.........................

Spojené království: ......... :...................................... : ......................................
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49. Podvozek konstruován pouze pro terénní vozidla: ano/ne (1)

50. Poznámky1:

51. Výjimky: .............................................................................................................................

  

1 Je-li vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle 
rozhodnutí 2005/50/ES, výrobce zde uvede: „Vozidlo vybavené radarovým zařízením 
krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.“
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Pro nedokončená vozidla kategorií M2 a M3

(Níže uvedené hodnoty a jednotky jsou shodné s hodnotami a jednotkami ve schvalovací 

dokumentaci podle odpovídajících regulačních aktů. U zkoušek shodnosti výroby musí být hodnoty 

ověřeny postupy vymezenými v odpovídajících regulačních aktech s uvážením odchylek 

povolených těmito regulačními akty při těchto zkouškách.)

1. Počet náprav: ...... a kol: ......

2. Hnací nápravy: ......

3. Rozvor nápravy: ...... mm

5. Rozchod kol u náprav: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Maximální přípustná délka dokončeného vozidla: ...... mm

6.3. Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: ...... mm

7.2. Maximální přípustná šířka dokončeného vozidla: ...... mm

9.1. Výška těžiště: ...... mm

9.2. Maximální přípustná výška těžiště dokončeného vozidla: ...... mm

9.3. Maximální přípustná výška těžiště dokončeného vozidla: ...... mm

12.3. Hmotnost prostého podvozku: ...... kg
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13.1. Maximální přípustná hmotnost dokončeného vozidla: ...... kg

13.2. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ...... kg

14.2. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou z náprav/skupinu náprav:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Maximální přípustná hmotnost pro zatížení střechy: ...... kg

17. Maximální hmotnost přípojného vozidla: (brzděného): ...... kg (nebrzděného): ...... kg

18. Maximální hmotnost jízdní soupravy ………. kg

19.1. Maximální hmotnost působící svisle v bodě spojení s přípojným vozidlem: ….kg

20. Výrobce motoru: .................................................................................................................

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .............................................................................

22. Pracovní princip: .................................................................................................................

22.1. Přímý vstřik: ano/ne (1)

23. Počet a uspořádání válců: ....................................................................................................

24. Objem: ...... cm³
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25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Maximální netto výkon: ...... kW při .. ot/min

27. Spojka (druh): .....................................................................................................................

28. Převodovka (druh):..............................................................................................................

29. Převodové poměry: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Převodový poměr koncového převodu: ......

32. Pneumatiky a kola: 1. náprava: ...... 2. náprava: ...... 3. náprava: ...... 4. náprava: ......

33.1. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním:

ano/ne (1)

34. Řízení a způsob posílení: .....................................................................................................

35. Stručný popis brzdového zařízení: .......................................................................................

36. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ...... bar

41. Počet a uspořádání dveří:.....................................................................................................

43.1. Značka ES schválení typu spojovacího zařízení, je-li namontováno: ......

43.3. Druhy a třídy spojovacího zařízení, která lze namontovat: ...................................................

43.4. Parametry (1): D…… / V…… / S…… / U……
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45. Hladina akustického tlaku:

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu 

použitelného na schválení. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo více lhůt pro provedení, 

uveďte také fázi provedení: .................................................................................................

u stojícího vozidla: ...... dB(A) při otáčkách motoru….min-1

u vozidla za jízdy: ...... dB(A)

46.1. Emise z výfuku ( 6): ...... Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího 

regulačního aktu použitelného na ES schválení typu. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo 

více lhůt pro provedení, uveďte také etapu provedení: .........................................................

1. Postup první zkoušky:......................................................................................................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

kouř (korigovaná hodnota koeficientu absorpce (m-1)):....... částice: ......

2. Postup druhé zkoušky (pokud se užije):…………………

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…… CH4: ...... částice: ......
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47. Výkon pro účely zdanění nebo případně vnitrostátní číselný kód (kódy):

Belgie:............................ Česká republika: ............. Dánsko: ..........................

Německo:....................... Estonsko:........................ Řecko: ............................

Španělsko:...................... Francie : ......................... Irsko:..............................

Itálie:.............................. Kypr: .............................. Lotyšsko:........................

Litva : ............................ Lucembursko:................. Maďarsko: ......................

Malta:............................. Nizozemsko:................... Rakousko: ......................

Polsko: ........................... Portugalsko: ................... Slovinsko: ......................

Slovensko:...................... Finsko: ........................... Švédsko:.........................

Spojené království: ......... :...................................... : ......................................
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49. Podvozek je konstruován pouze pro terénní vozidla: ano/ne (1)

50. Poznámky1:

51. Výjimky: .............................................................................................................................

  

1 Je-li vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle 
rozhodnutí 2005/50/ES, výrobce zde uvede: „Vozidlo vybavené radarovým zařízením 
krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.“
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Pro nedokončená vozidla kategorií N1, N2 a N3.

(Níže uvedené hodnoty a jednotky jsou shodné s hodnotami a jednotkami ve schvalovací 

dokumentaci podle odpovídajících regulačních aktů. U zkoušek shodnosti výroby musí být hodnoty 

ověřeny postupy vymezenými v odpovídajících regulačních aktech s uvážením odchylek 

povolených těmito regulačními akty při těchto zkouškách.)

1. Počet náprav: ...... a kol: ......

2. Hnací nápravy: ......

3. Rozvor nápravy: ...... mm

4.2. Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): ...... mm

5. Rozchod kol u náprav: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Maximální přípustná délka dokončeného vozidla: ...... mm

6.3. Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: ...... mm

7.2. Maximální přípustná šířka dokončeného vozidla: ...... mm

9.1. Výška těžiště: ...... mm

9.2. Maximální přípustná výška těžiště dokončeného vozidla: ...... mm

9.3. Maximální přípustná výška těžiště dokončeného vozidla: ...... mm
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12.3. Hmotnost prostého podvozku: ...... kg

13.1. Maximální přípustná hmotnost dokončeného vozidla: ...... kg

13.2. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ...... kg

14.2. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou nápravu/skupinu náprav:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Umístění zdvihatelné nebo zatížitelné nápravy (náprav):………..

17. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost motorového vozidla pro

17.1. ojí tažený přívěs: ........................................................................................................

17.2. návěs: .........................................................................................................................

17.3. přívěs s nápravami uprostřed: ……………

17.4. Maximální hmotnost přípojného vozidla (nebrzděného): ...... kg

18. Maximální hmotnost jízdní soupravy: ...... kg

19.1. Maximální hmotnost působící svisle v bodě spojení s přípojným vozidlem: ...... kg

20. Výrobce motoru: .................................................................................................................

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .............................................................................
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22. Pracovní princip: .................................................................................................................

22.1. Přímý vstřik: ano/ne (1)

23. Počet a uspořádání válců: ....................................................................................................

24. Objem: ...... cm³

25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Maximální netto výkon: ...... kW při .. ot/min

27. Spojka (druh):

28. Převodovka (druh):..............................................................................................................

29. Převodové poměry: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Převodový poměr koncového převodu:................................................................................

32. Pneumatiky a kola: 1. náprava: ...... 2. náprava: ...... 3. náprava: ...... 4. náprava: ......

33.1. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním:

ano/ne (1)

34. Řízení a způsob posílení: .....................................................................................................

35. Stručný popis brzdového zařízení: .......................................................................................

36. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ...... bar

41. Počet a uspořádání dveří:.....................................................................................................
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42.1. Počet a umístění sedadel:.....................................................................................................

43.1. Značka ES schválení typu spojovacího zařízení, je-li namontováno: ....................................

43.3. Druhy a třídy spojovacího zařízení, která lze namontovat: ...................................................

43.4. Parametry (1): D…… / V…… / S…… / U……

45. Hladina akustického tlaku:

Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu 

použitelného na schválení. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo více lhůt pro provedení, 

uveďte také fázi provedení: .................................................................................................

u stojícího vozidla: ...... dB(A) při otáčkách motoru….min-1

u vozidla za jízdy: ...... dB(A)

46.1. Emise z výfuku ( 6): Číslo základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího 

regulačního aktu použitelného na ES schválení typu. Pokud regulační akt stanoví dvě nebo 

více lhůt pro provedení, uveďte také fázi provedení:............................................................

1. Postup první zkoušky:......................................................................................................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

kouř (korigovaná hodnota koeficientu absorpce (m-1)) ........ částice: ......

2. Postup druhé zkoušky (pokud se užije):…………………

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ......CH4: …..částice: ......
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47. Výkon pro účely zdanění nebo případně vnitrostátní číselný kód (kódy):

Belgie:............................ Česká republika: ............. Dánsko: ..........................

Německo:....................... Estonsko:........................ Řecko: ............................

Španělsko:...................... Francie : ......................... Irsko:..............................

Itálie:.............................. Kypr: .............................. Lotyšsko:........................

Litva : ............................ Lucembursko:................. Maďarsko: ......................

Malta:............................. Nizozemsko:................... Rakousko: ......................

Polsko: ........................... Portugalsko: ................... Slovinsko: ......................

Slovensko:...................... Finsko: ........................... Švédsko:.........................

Spojené království: ......... :...................................... : ......................................

48.1. ES schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno:

ano/třída (třídy): …../ne (1)

48.2. ES schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu některých zvířat uděleno:

ano/třída (třídy): …../ne (1)

49. Podvozek je konstruován pouze pro terénní vozidla: ano/ne (1)

50. Poznámky1:

51. Výjimky: .............................................................................................................................

  

1 Je-li vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle 
rozhodnutí 2005/50/ES, výrobce zde uvede: „Vozidlo vybavené radarovým zařízením 
krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.“
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Strana 2

Pro nedokončená vozidla kategorií O1, O2, O3 a O4:

1. Počet náprav: ...... a kol: ......

3. Rozvor nápravy: ...... mm

5. Rozchod kol u náprav: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Maximální přípustná délka dokončeného vozidla: ...... mm

6.4. Vzdálenost od středu spojovacího zařízení k zádi vozidla: ...... mm

7.2. Maximální přípustná šířka dokončeného vozidla: ...... mm

9.1. Výška těžiště: ...... mm

9.2. Maximální přípustná výška těžiště dokončeného vozidla: ...... mm

9.3. Maximální přípustná výška těžiště dokončeného vozidla: ...... mm

12.3. Hmotnost prostého podvozku: ...... kg

13.1. Maximální přípustná hmotnost dokončeného vozidla: ...... kg

13.2. Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ...... kg

14.5. Rozložení této hmotnosti na nápravy a, u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed, 

zatížení ve spojovacím bodě: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... v bodu spojení: ...... kg
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14.6. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou z náprav/skupinu náprav: 1. ...... kg 2.

...... kg 3. ...... a u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed hmotnost v bodu spojení:

...... kg

15. Umístění zdvihatelné nebo zatížitelné nápravy (náprav): …………….

19.2. Pro spojovací zařízení třídy B, D, E a H: maximální hmotnost tažného vozidla (T) nebo 

jízdní soupravy (pokud je T < 32 000 kg): ...... kg

32. Pneumatiky a kola: 1. náprava: ...... 2. náprava: ...... 3. náprava: ......

33.2. Náprava (nápravy) vybavené vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne 

(1)

34. Řízení a způsob posílení: .....................................................................................................

35. Stručný popis brzdového zařízení: .......................................................................................

43.2. Značka ES schválení typu spojovacího zařízení: ..................................................................

43.3. Druhy a třídy spojovacího zařízení, která lze namontovat: ...................................................

43.4. Parametry (1): D…… / V…… / S…… / U……

47. Výkon pro účely zdanění nebo případně vnitrostátní číselný kód (kódy):

Belgie:............................ Česká republika: ............. Dánsko: ..........................

Německo:....................... Estonsko:........................ Řecko: ............................

Španělsko:...................... Francie : ......................... Irsko:..............................

Itálie:.............................. Kypr: .............................. Lotyšsko:........................

Litva : ............................ Lucembursko:................. Maďarsko: ......................

Malta:............................. Nizozemsko:................... Rakousko: ......................

Polsko: ........................... Portugalsko: ................... Slovinsko: ......................

Slovensko:...................... Finsko: ........................... Švédsko:.........................

Spojené království: ......... :...................................... : ......................................



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 44
PŘÍLOHA IX DG C I CS

48.1. ES schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno:

ano/třída (třídy): …../ne (1)

48.2. ES schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu některých zvířat uděleno:

ano/třída (třídy): …../ne (1)

50. Poznámky1:

51. Výjimky: .............................................................................................................................

  

1 Je-li vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle 
rozhodnutí 2005/50/ES, výrobce zde uvede: „Vozidlo vybavené radarovým zařízením 
krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.“
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PŘÍLOHA X

POSTUPY ZAJIŠTĚNÍ SHODNOSTI VÝROBY

0. CÍLE

Shodnost výrobního postupu má za cíl zajistit shodu každého vyrobeného vozidla, 

systému, konstrukční části a samostatného technického celku se schváleným typem. 

Postupy neoddělitelně zahrnují posouzení systému řízení jakosti, dále jako úvodní 

posouzení1, a ověření předmětu schválení a kontroly vztahující se na výrobek, dále jako 

pokyny týkající se shodnosti výrobků.

1. ÚVODNÍ POSOUZENÍ

1.1. Než udělí ES schválení typu, musí ES schvalovací orgán členského státu ověřit, že existují 

uspokojivá opatření a postupy k zajištění takové účinné kontroly, aby vyráběné 

konstrukční části, systémy, samostatné technické celky nebo vozidla byly shodné se 

schvalovaným typem.

  

1 Návod k přípravě a průběhu hodnocení lze nalézt v harmonizované normě ISO 10011 
v částech 1, 2 a 3 (1991).
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1.2. Požadavky bodu 1.1 ověřuje orgán udělující ES schválení typu.

Tento orgán musí vyjádřit spokojenost s úvodním posouzením a s úvodními opatřeními pro 

shodu výrobku podle oddílu 2 níže, přičemž vezme podle potřeby v úvahu jedno z opatření 

popsaných v bodech 1.2.1 až 1.2.3 nebo popřípadě úplnou nebo částečnou kombinaci 

takových opatření.

1.2.1. Běžné úvodní posouzení nebo ověření opatření pro shodnost výroby provádí ES 

schvalovací orgán udělující schválení nebo určený orgán z pověření ES schvalovacího 

orgánu.

1.2.1.1. Při zvažování rozsahu úvodního posouzení může schvalovací orgán vzít v úvahu dostupné 

informace

– certifikaci výrobce podle popisu v 1.2.3 níže, která nebyla podle uvedeného bodu 

posouzena nebo uznána,

– pokud jde o ES schvalování typu konstrukčních částí nebo samostatných technických 

celků, o posouzení systému řízení jakosti, které v podnicích výrobce konstrukční 

části nebo samostatného technického celku provedl výrobce vozidla podle jednoho 

nebo více požadavků průmyslového odvětví, které vyhovují požadavkům 

harmonizované normy EN ISO 9002-1994 nebo EN ISO 9001-2000, případně 

s vyloučením požadavků na koncepci konstrukce a vývoje podle bodu 7.3 

„Spokojenost zákazníka a průběžné zlepšování“.
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1.2.2. Úvodní posouzení nebo ověřování opatření pro shodnost výroby může také provádět ES 

schvalovací orgán jiného členského státu nebo určený orgán pověřený ES schvalovacím 

orgánem. V takovém případě musí ES schvalovací orgán jiného členského státu vystavit 

prohlášení o shodě, ve kterém označí oblasti a výrobní zařízení, které potvrdil jako 

odpovídající ve vztahu k výrobkům, jež mají získat ES schválení typu, a ve vztahu ke 

směrnici nebo nařízení, podle nichž mají být takové výrobky schváleny1. Jakmile ES 

schvalovací orgán jiného členského státu obdrží žádost o prohlášení o shodě výroby od ES 

schvalovacího orgánu členského státu udělujícího schválení typu, zašle neprodleně 

prohlášení o shodě nebo upozorní, že není schopen takové prohlášení vystavit. Prohlášení o 

shodě by mělo obsahovat alespoň tyto údaje:

Skupina nebo společnost: (například XYZ Automobil)
Zvláštní útvar: (např. evropská divize)

Závod/lokalita: (např. motorárna 1 (Spojené království), karosárna 2 
(Německo))

Rozsah vozidel/částí: (např. všechny modely kategorie M1)
Posuzované oblasti: (např. montáž motorů, lisování a montáž karoserií, montáž 

vozidel)

Prověřené dokumenty: (např. příručka jakosti a postupy společnosti a lokality)

Posouzení: (např. Proběhlo ve dnech: 18.-30. 9. 2001)
(např. Plánovaná inspekční prohlídka: březen 2002)

  

1 Například odpovídající zvláštní směrnice, pokud výrobek, jenž má být schválen, je systém, 
konstrukční část nebo samostatný technický celek, a směrnice 70/156/EHS, pokud se jedná 
o celé vozidlo.
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1.2.3. Jako vyhovění požadavkům na úvodní posouzení podle bodu 1.2 uzná ES schvalovací 

orgán rovněž odpovídající certifikát výrobce o dodržení harmonizované normy 

EN ISO 9002 - 1994 (jejíž rozsah se týká místa výroby a výrobků, které mají být schváleny) 

nebo EN ISO 9001 - 2000, případně s vyloučením požadavků na koncepci konstrukce 

a vývoje podle bodu 7.3 „Spokojenost zákazníka a průběžné zlepšování“, nebo o dodržení 

obdobné rovnocenné harmonizované normy. Výrobce musí předložit podrobné údaje 

o vydávání certifikátu a zavázat se, že bude schvalovací orgán informovat o každé změně 

platnosti nebo rozsahu vydávání certifikátu.

1.3. Pro účely ES schválení typu úplného vozidla není třeba opakovat úvodní posouzení pro 

udělování schválení typu systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických 

celků, ale musí být doplněna posouzením míst a činností spojených s montáží vozidla jako 

celku, pokud dřívějším posouzením neprošly.
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2. OPATŘENÍ PRO SHODNOST VÝROBKŮ

2.1. Každé vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek schválené podle 

této směrnice nebo podle zvláštní směrnice nebo nařízení musí být vyrobeny tak, aby byly 

shodné se schváleným typem, tzn. splňovat požadavky této směrnice nebo zvláštní 

směrnice nebo nařízení uvedených v soupisu v příloze IV nebo XI.

2.2. ES schvalovací orgán členského státu musí při udělení ES schválení typu ověřit, že pro 

každé schválení typu existují s výrobcem dohodnutá uspokojivá opatření a dokumentované 

plány takových zkoušek, které se budou provádět ve stanovených intervalech, nebo 

přidružených kontrol, které jsou nezbytné pro ověření, že shodnost se schvalovaným typem 

trvá, a které jmenovitě zahrnují případné zkoušky stanovené ve zvláštních směrnicích nebo 

nařízeních.

2.3. Držitel ES schválení typu musí zejména:

2.3.1. zabezpečit postupy účinného řízení shodnosti výrobků (vozidel, systémů, konstrukčních 

částí nebo samostatných technických celků) se schváleným typem;

2.3.2. mít přístup ke zkušebnímu nebo jinému vhodnému vybavení nezbytnému pro ověřování 

shodnosti s každým schváleným typem;

2.3.3. zajistit, aby byly výsledky zkoušek zaznamenávány a aby připojené doklady byly dostupné 

po dobu stanovenou po dohodě se schvalovacím orgánem typu. Tato doba nesmí 

přesáhnout 10 let;
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2.3.4. analyzovat výsledky každého druhu zkoušky tak, aby se ověřila a zajistila stabilita 

vlastností výrobku v přípustných odchylkách průmyslové výroby;

2.3.5. zajistit, aby pro každý typ výrobku byly prováděny alespoň zkoušky předepsané touto 

směrnicí a zkoušky předepsané v odpovídajících zvláštních směrnicích nebo nařízeních 

uvedených v soupisu v příloze IV nebo XI;

2.3.6. zajistit, aby každý odběr vzorků nebo zkušebních dílů, který vykáže neshodnost při daném 

druhu zkoušky, měl za následek nový odběr a nové zkoušení. Musí být přijata veškerá 

nezbytná opatření k obnovení shodnosti dané výroby;

2.3.7. v případě ES celkového schválení typu vozidla se kontroly podle bodu 2.3.5 musí omezit 

na kontrolu správných vlastností jeho konstrukce ve vztahu k certifikátu schválení typu 

a zvláště k informačnímu dokumentu podle přílohy III a k informacím požadovaným pro 

prohlášení o shodě a uvedeným v příloze IX této směrnice.

3. OPATŘENÍ PRO PRŮBĚŽNÁ OVĚŘOVÁNÍ

3.1. Orgán, který udělil ES schválení typu, může kdykoliv ověřovat kontrolní postupy 

shodnosti, které jsou používány v každém výrobním provozu.

3.1.1. Obvyklým opatřením je ověřování trvalé účinnosti postupů podle bodu 1.2 této přílohy 

(úvodní posouzení a shoda výrobků).

3.1.1.1. Dohled subjektu vydávajícího osvědčení (kvalifikovaného nebo uznávaného podle 

bodu 1.2.3 této přílohy) musí vyhovovat požadavkům bodu 3.1.1 z hlediska postupů 

stanovených při úvodním posouzení (bod 1.2.3).
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3.1.1.2. Obvyklá četnost ověřování ES schvalovacím orgánem typu (jiných, než je uvedeno 

v 3.1.1.1) musí být taková, aby zajišťovala, že kontroly prováděné podle oddílů 1 a 2 této 

přílohy se budou přezkoumávat v intervalech odpovídajících stupni důvěry schvalovacího 

orgánu.

3.2. Při každé přezkoumání musí být revizorovi poskytnuty zkušební knihy a záznamy 

o výrobě; zpřístupněny musí být zejména záznamy zkoušek uvedených v bodě 2.2 této 

přílohy.

3.3. Pokud je to z hlediska podstaty zkoušky vhodné, může revizor namátkově odebírat vzorky 

ke zkoušení v laboratoři výrobce (nebo v technické zkušebně, pokud tak vyžaduje zvláštní 

směrnice nebo nařízení). Minimální počet vzorků může být určen podle výsledků vlastních 

kontrol výrobce.

3.4. Pokud je úroveň kontroly neuspokojivá nebo pokud je třeba ověřit platnost zkoušek podle 

bodu 3.2, musí inspektor odebrat vzorky, které se odešlou do technické zkušebny, jež 

zajišťovala zkoušky při ES schvalování typu.

3.5. V případě, že jsou v průběhu inspekce zjištěny nevyhovující výsledky, musí ES 

schvalovací orgán zajistit, aby byla co nejdříve přijata veškerá nezbytná opatření pro 

obnovení shodnosti výroby.
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PŘÍLOHA XI

DRUHY VOZIDEL ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ a PRO NĚ PLATNÉ PŘEDPISY

Dodatek 1

Motorové karavany, sanitní automobily, pohřební automobily

Bod Předmět Odkaz na regulační 
akt

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

1 Hladiny akustického tlaku 70/157/EHS H G+H G+H G+H

2 Emise 70/220/EHS Q G+Q G+Q G+Q

3 Palivové nádrže/zadní 
ochranná zařízení

70/221/EHS F F F F

4 Umístění zadní registrační 
tabulky:

70/222/EHS X X X X

5 Mechanismy řízení 70/311/EHS X G G G

6 Zámky a závěsy dveří 70/387/EHS B G+B

7 Zvuková výstražná zařízení 70/388/EHS X X X X

8 Zařízení pro nepřímý výhled 71/127/EHS X G G G

9 Brzdová zařízení: 71/320/EHS X G G G
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Bod Předmět Odkaz na regulační 
akt

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

10 Potlačení 
vysokofrekvenčního rušení

72/245/EHS X X X X

11 Kouř vznětových motorů 72/306/EHS H H H H

12 Vnitřní výbava 74/60/EHS C G+C

13 Zařízení bránící 
neoprávněnému použití 
vozidla

74/61/EHS X G G G

14 Mechanismus řízení při 
nárazu

74/297/EHS X G

15 Pevnost sedadel 74/408/EHS D G+D G+D G+D

16 Vnější výčnělky 74/483/EHS X pro kabinu;

A pro ostatní

G pro kabinu;

A pro ostatní

17 Rychloměr a zpětný chod 75/443/EHS X X X X

18 Povinné štítky 76/114/EHS X X X X

19 Kotevní úchyty 
bezpečnostních pásů 

76/115/EHS D G+L G+L G+L

20 Montáž zařízení pro osvětlení 
a světelnou signalizaci

76/756/EHS A+N A + G + N pro 
kabinu; A + N pro 

ostatní

A + G + 
N pro 

kabinu; A 
+ N pro 
ostatní

A + G + N 
pro kabinu; 
A + N pro 

ostatní

21 Odrazky 76/757/EHS X X X X

22 Svítilny doplňkové, přední 
obrysové, zadní obrysové, 
brzdové, denní, boční 
obrysové

76/758/EHS X X X X

23 Směrové svítilny 76/759/EHS X X X X
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Bod Předmět Odkaz na regulační 
akt

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

24 Svítilny zadní registrační 
tabulky:

76/760/EHS X X X X

25 Světlomety (včetně žárovek) 76/761/EHS X X X X

26 Přední mlhové světlomety 76/762/EHS X X X X

27 Odtahové úchyty 77/389/EHS E E E E

28 Zadní mlhové svítilny 77/538/EHS X X X X

29 Zpětné světlomety 77/539/EHS X X X X

30 Parkovací svítilny 77/540/EHS X X X X

31 Bezpečnostní pásy 77/541/EHS D G+M G+M G+M

32 Pole výhledu 77/649/EHS X G

33 Označení ovladačů 78/316/EHS X X X X

34 Odmrazování/odmlžování 78/317/EHS X G+O O O

35 Ostřikovače/stírače 78/318/EHS X G+O O O

36 Systémy vytápění 2001/56/ES X X X X

37 Kryty kol 78/549/EHS X G

38 Opěrky hlavy 78/932/EHS D G+D

39 Emise CO2/spotřeba paliva 80/1268/EHS nepoužije se nepoužije se

40 Výkon motoru 80/1269/EHS X X X X

41 Emise vznětových motorů 88/77/EHS H G+H G+H G+H
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Bod Předmět Odkaz na regulační 
akt

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

44 Hmotnosti a rozměry (osobní 
automobily)

92/21/EHS X X

45 Bezpečnostní sklo 92/22/EHS J G+J G+J G+J

46 Pneumatiky 92/23/EHS X G G G

47 Omezovače rychlosti 92/24/EHS X

48 Hmotnosti a rozměry (jiná 
vozidla než podle bodu 44)

97/27/ES X X

50 Spojovací zařízení 94/20/ES X G G G

51 Hořlavost 95/28/ES G pro 
kabinu;
X pro 
ostatní

52 Autobusy a autokary 2001/85/ES A A

53 Čelní náraz 96/79/ES nepoužije se nepoužije se

54 Boční náraz 96/27/ES nepoužije se nepoužije se

58 Ochrana chodců 2003/102/ES X

(1) Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla.
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Dodatek 2

Pancéřovaná vozidla

Bod Předmět Odkaz na 
regulační akt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Hladiny akustického 
tlaku

70/157/EHS X X X X X X

2 Emise 70/220/EHS A A A A A A

3 Palivové nádrže/zadní 
ochranná zařízení

70/221/EHS X X X X X X X X X X

4 Umístění zadní 
registrační tabulky:

70/222/EHS X X X X X X X X X X

5 Mechanismy řízení 70/311/EHS X X X X X X X X X X

6 Zámky a závěsy dveří 70/387/EHS X X X X

7 Zvuková výstražná 
zařízení

70/388/EHS A+K A+K A+K A+K A+K A+K

8 Zařízení pro nepřímý 
výhled

71/127/EHS A A A A A A

9 Brzdová zařízení 71/320/EHS X X X X X X X X X X

10 Potlačení 
vysokofrekvenčního 
rušení

72/245/EHS X X X X X X X X X X

11 Kouř vznětových 
motorů

72/306/EHS X X X X X X

12 Vnitřní výbava 74/60/EHS A

13 Zařízení bránící 
neoprávněnému 
použití vozidla

74/61/EHS X X X X X X

14 Mechanismus řízení 
při nárazu

74/297/EHS nepo
užije 

se

nepo
užije 

se

15 Pevnost sedadel 74/408/EHS X D D D D D
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Bod Předmět Odkaz na 
regulační akt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Vnější výčnělky 74/483/EHS A

17 Zpětný chod a 
rychloměrné zařízení

75/443/EHS X X X X X X

18 Povinné štítky 76/114/EHS X X X X X X X X X X

19 Kotevní úchyty 
bezpečnostních pásů 

76/115/EHS A A A A A A

20 Montáž zařízení pro 
osvětlení a světelnou 
signalizaci

76/756/EHS A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Odrazky 76/757/EHS X X X X X X X X X X

22 Svítilny doplňkové, 
přední obrysové, zadní 
obrysové, brzdové, 
denní, boční obrysové

76/758/EHS X X X X X X X X X X

23 Směrové svítilny 76/759/EHS X X X X X X X X X X

24 Svítilny zadní 
registrační tabulky

76/760/EHS X X X X X X X X X X

25 Světlomety (včetně 
žárovek)

76/761/EHS X X X X X X

26 Přední mlhové 
světlomety

76/762/EHS X X X X X X

27 Odtahové úchyty 77/389/EHS A A A A A A

28 Zadní mlhové svítilny 77/538/EHS X X X X X X X X X X

29 Zpětné světlomety 77/539/EHS X X X X X X X X X X

30 Parkovací svítilny 77/540/EHS X X X X X X
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Bod Předmět Odkaz na 
regulační akt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Bezpečnostní pásy 77/541/EHS A A A A A A

32 Pole výhledu 77/649/EHS S

33 Označení ovladačů 78/316/EHS X X X X X X

34 Odmrazování/odmlžo
vání

78/317/EHS A O O O O O

35 Ostřikovače/stírače 78/318/EHS A O O O O O

36 Systémy vytápění 2001/56/ES X X X X X X X X X X

37 Kryty kol 78/549/EHS X

38 Opěrky hlavy 78/932/EHS X

39 Emise CO2/spotřeba 
paliva

80/1268/EHS nepo
užije 

se

40 Výkon motoru 80/1269/EHS X X X X X X

41 Emise vznětových 
motorů

88/77/EHS A X X X X X

42 Boční ochrana 89/297/EHS X X X X

43 Systémy proti 
rozstřiku

91/226/EHS X X X X

44 Hmotnosti a rozměry 
(osobní automobily)

92/21/EHS X

45 Bezpečnostní sklo 92/22/EHS nepo
užije 

se

nepo
užije 

se

nep
ouži

je 
se

nepo
užije 

se

nepo
užije 

se

nepouž
ije se

nep
ouži

je 
se

nepo
užije 

se

nepo
užije 

se

nepo
užije 

se

46 Pneumatiky 92/23/EHS A A A A A A A A A A

47 Omezovače rychlosti 92/24/EHS X X X
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Bod Předmět Odkaz na 
regulační akt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Hmotnosti a rozměry 
(jiná vozidla než podle 
bodu 44)

97/27/ES X X X X X X X X X

49 Vnější výčnělky kabin 92/114/EHS A A A

50 Spojovací zařízení 94/20/ES X X X X X X X X X X

51 Hořlavost 95/28/ES X

52 Autobusy a autokary 2001/85/ES A A

53 Čelní náraz 96/79/ES nepo
užije 

se

54 Boční náraz 96/27/ES nepo
užije 

se

nepo
užije 

se

56 Vozidla pro přepravu 
nebezpečných věcí

98/91/ES X (1) X (1) X (1) X
(1)

X (1) X (1) X (1)

57 Ochrana proti podjetí 
zepředu

2000/40/ES X X

58 Ochrana chodců 2003/102/ES nepo
užije 

se

nepo
užije 

se

(1) Požadavky směrnice 98/91/ES se použijí pouze tehdy, jestliže výrobce žádá o ES schválení typu vozidla určeného 
pro přepravu nebezpečných věcí.
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Dodatek 3

Ostatní vozidla zvláštního určení (včetně obytných přívěsů)

Uplatnění výjimek je možné pouze tehdy, pokud výrobce prokáže ke spokojenosti schvalovacího 

orgánu, že vozidlo vzhledem ke své zvláštní funkci nemůže splňovat veškeré požadavky.

Bod Předmět Odkaz na 
regulační akt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Hladiny akustického 
tlaku

70/157/EHS H H H H H

2 Emise 70/220/EHS Q Q Q Q Q

3 Palivové nádrže/zadní 
ochranná zařízení

70/221/EHS F F F F F X X X X

4 Umístění zadní 
registrační tabulky

70/222/EHS A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

5 Mechanismy řízení 70/311/EHS X X X X X X X X X

6 Zámky a závěsy dveří 70/387/EHS B B B

7 Zvuková výstražná 
zařízení

70/388/EHS X X X X X

8 Zpětná zrcátka 71/127/EHS X X X X X

9 Brzdová zařízení 71/320/EHS X X X X X X X X X

10 Potlačení 
vysokofrekvenčního 
rušení

72/245/EHS X X X X X X X X X

11 Kouř vznětových 
motorů

72/306/EHS H H H H H

13 Zařízení bránící 
neoprávněnému použití 
vozidla

74/61/EHS X X X X X

14 Mechanismus řízení při 
nárazu

74/297/EHS X



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 10
PŘÍLOHA XI DG C I CS

Bod Předmět Odkaz na 
regulační akt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Pevnost sedadel 74/408/EHS D D D D D

17 Rychloměr a zpětný 
chod

75/443/EHS X X X X X

18 Povinné štítky 76/114/EHS X X X X X X X X X

19 Kotevní úchyty 
bezpečnostních pásů 

76/115/EHS D D D D D

20 Montáž zařízení pro 
osvětlení a světelnou 
signalizaci

76/756/EHS A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Odrazky 76/757/EHS X X X X X X X X X

22 Svítilny doplňkové, 
přední obrysové, zadní 
obrysové, brzdové, 
denní, boční obrysové

76/758/EHS X X X X X X X X X

23 Směrové svítilny 76/759/EHS X X X X X X X X X

24 Svítilny zadní 
registrační tabulky

76/760/EHS X X X X X X X X X

25 Světlomety (včetně 
žárovek)

76/761/EHS X X X X X

26 Přední mlhové 
světlomety

76/762/EHS X X X X X

27 Odtahové úchyty 77/389/EHS A A A A A

28 Zadní mlhové svítilny 77/538/EHS X X X X X X X X X

29 Zpětné světlomety 77/539/EHS X X X X X X X X X

30 Parkovací svítilny 77/540/EHS X X X X X

31 Bezpečnostní pásy 77/541/EHS D D D D D
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Bod Předmět Odkaz na 
regulační akt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Označení ovladačů 78/316/EHS X X X X X

34 Odmrazování/odmlžová
ní

78/317/EHS O O O O O

35 Ostřikovače/stírače 78/318/EHS O O O O O

36 Systémy vytápění 2001/56/ES X X X X X X X X X

40 Výkon motoru 80/1269/EHS X X X X X

41 Emise vznětových 
motorů

88/77/EHS H H H H H

42 Boční ochrana 89/297/EHS X X X X

43 Systémy proti rozstřiku 91/226/EHS X X X X

45 Bezpečnostní sklo 92/22/EHS J J J J J J J J J

46 Pneumatiky 92/23/EHS X X X X X X X X X

47 Omezovače rychlosti 92/24/EHS X X X

48 Hmotnosti a rozměry 97/27/ES X X X X X X X X X

49 Vnější výčnělky kabin 92/114/EHS X X X

50 Spojovací zařízení 94/20/ES X X X X X X X X X

51 Hořlavost 95/28/ES X

52 Autobusy a autokary 2001/85/ES X X

54 Boční náraz 96/27/ES A

56 Vozidla pro přepravu 
nebezpečných věcí

98/91/ES X X X X X X

57 Ochrana proti podjetí 
zepředu

2000/40/ES X X

58 Ochrana chodců 2003/102/ES nepouž
ije se
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Dodatek 4

Autojeřáby

Bod Předmět Odkaz na regulační 
akt Autojeřáb kategorie N3

1 Hladiny akustického tlaku 70/157/EHS T

2 Emise 70/220/EHS X

3 Palivové nádrže/zadní ochranná zařízení 70/221/EHS X

4 Umístění zadní registrační tabulky 70/222/EHS X

5 Mechanismy řízení 70/311/EHS X boční pohyb přípustný

6 Zámky a závěsy dveří 70/387/EHS A

7 Zvuková výstražná zařízení 70/388/EHS X

8 Zpětná zrcátka 71/127/EHS X

9 Brzdová zařízení 71/320/EHS U

10 Potlačení vysokofrekvenčního rušení 72/245/EHS X

11 Kouř vznětových motorů 72/306/EHS X

12 Vnitřní výbava 74/60/EHS X

13 Zařízení bránící neoprávněnému použití 
vozidla

74/61/EHS X

15 Pevnost sedadel 74/408/EHS D

17 Rychloměr a zpětný chod 75/443/EHS X

18 Povinné štítky 76/114/EHS X

19 Kotevní úchyty bezpečnostních pásů 76/115/EHS D
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Bod Předmět Odkaz na regulační 
akt Autojeřáb kategorie N3

20 Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou 
signalizaci

76/756/EHS A+Y

21 Odrazky 76/757/EHS X

22 Svítilny doplňkové, přední obrysové, zadní 
obrysové, brzdové, boční obrysové, denní

76/758/EHS X

23 Směrové svítilny 76/759/EHS X

24 Svítilny zadní registrační tabulky 76/760/EHS X

25 Světlomety (včetně žárovek) 76/761/EHS X

26 Přední mlhové světlomety 76/762/EHS X

27 Odtahové úchyty 77/389/EHS A

28 Zadní mlhové svítilny 77/538/EHS X

29 Zpětné světlomety 77/539/EHS X

30 Parkovací svítilny 77/540/EHS X

31 Bezpečnostní pásy 77/541/EHS D

33 Označení ovladačů 78/316/EHS X

34 Odmrazování/odmlžování 78/317/EHS O

35 Ostřikovače/stírače 78/318/EHS O

36 Systémy vytápění 2001/56/ES X

40 Výkon motoru 80/1269/EHS X

41 Emise vznětových motorů 88/77/EHS V
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Bod Předmět Odkaz na regulační 
akt Autojeřáb kategorie N3

42 Boční ochrana 89/297/EHS X

43 Systémy proti rozstřiku 91/226/EHS X

45 Bezpečnostní sklo 92/22/EHS J

46 Pneumatiky 92/23/EHS A, pokud jsou splněny požadavky ISO 
10571-1995 (E) nebo manuálu norem 

ETRTO 1998

47 Omezovače rychlosti 92/24/EHS X

48 Hmotnosti a rozměry 97/27/ES X

49 Vnější výčnělky kabin 92/114/EHS X

50 Spojovací zařízení 94/20/ES X

57 Ochrana proti podjetí zepředu 2000/40/ES X
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Význam písmen v tabulkách

X Neplatí žádné výjimky kromě těch, které uvádí regulační akt.

nepoužije se Tento regulační akt se na vozidlo nevztahuje (žádné požadavky).

A Jestliže zvláštní určení neumožní úplné splnění požadavků, jsou přípustné výjimky. 

Výrobce ke spokojenosti schvalovacího orgánu typu prokáže, že vozidlo nemůže vzhledem 

ke zvláštnímu určení požadavky splnit.

B Platí pouze pro dveře umožňující přístup k sedadlům, která jsou určena pro běžné užití při 

jízdě vozidla po pozemních komunikacích a u nichž vzdálenost mezi R-bodem sedadla 

a střední rovinou povrchu dveří, měřeno kolmo na střední podélnou rovinu vozidla, 

nepřesáhne 500 mm.

C Platí pouze pro část vozidla před nejzadnějším sedadlem určeným pro běžné užití při jízdě 

vozidla po pozemních komunikacích a je také omezena na zónu nárazu hlavy podle 

směrnice 74/60/EHS.

D Platí pouze pro sedadla určená pro běžné užití při jízdě vozidla po pozemních 

komunikacích. Sedadla, jež jsou určena k použití při jízdě vozidla po pozemních 

komunikacích, musí být pro uživatele jasně označena buď prostřednictvím piktogramu 

nebo značky s příslušným textem.

E Pouze vpředu.

F Je přípustná úprava průběhu a délky plnicího potrubí a přemístění nádrže ve vozidle.
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G Požadavky na kategorii základního/neúplného vozidla (podvozku, který byl využit ke 

stavbě vozidla zvláštního určení). U neúplných/dokončených vozidel je přípustné, aby byly 

splněny požadavky pro vozidla odpovídající kategorie N (podle největší hmotnosti).

H Bez dalšího zkoušení je přípustná úprava délky výfukového systému za posledním 

tlumičem nebo katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m.

J U všech zasklení oken, jiných než je zasklení kabiny řidiče (čelní sklo a boční okna), musí 

být materiálem buď bezpečnostní sklo, nebo tuhé plastové zasklení.

K Přípustná jsou přídavná poplašná zařízení.

L Platí pouze pro sedadla určená pro běžné užití při jízdě vozidla po pozemních 

komunikacích. Na zadních místech k sedění se požadují alespoň kotevní místa pro břišní 

pásy. Sedadla, jež jsou určena k použití při jízdě vozidla po pozemních komunikacích, 

musí být pro uživatele jasně označena buď prostřednictvím piktogramu nebo značky s 

příslušným textem.

M Platí pouze pro sedadla určená pro běžné užití při jízdě vozidla po pozemních 

komunikacích. Na zadních místech sezení se požadují alespoň břišní pásy. Sedadla, jež 

jsou určena k použití při jízdě vozidla po pozemních komunikacích, musí být pro uživatele 

jasně označena buď prostřednictvím piktogramu nebo značky s příslušným textem.

N Platí za podmínky, že jsou namontována všechna povinná zařízení pro osvětlení 

a světelnou signalizaci a že není ovlivněna jejich geometrická viditelnost.

O Vozidlo musí být vpředu vybaveno vhodným systémem.
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Q Bez dalšího zkoušení je přípustná úprava délky výfukového systému za posledním 

tlumičem nebo katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m. ES schválení typu udělená pro 

nejvíce reprezentativní základní vozidlo zůstává v platnosti bez ohledu na změny 

referenční hmotnosti.

R Za předpokladu, že lze namontovat registrační tabulku každého členského státu a tato 

tabulka je viditelná.

S Činitel propustnosti světla je nejméně 60 %, úhel zakrytí výhledu sloupkem „A“ není větší 

než 10o.

T Zkouší se pouze u úplného nebo dokončeného vozidla. Vozidlo může být zkoušeno podle 

směrnice 70/157/EHS ve znění naposledy změněném směrnicí 1999/101/ES. Ve vztahu 

k bodu 5.2.2.1 přílohy I směrnice 70/157/EHS se použijí tyto mezní hodnoty:

81 dB(A) u vozidel s výkonem motoru nižším než 75 kW,

83 dB(A) u vozidel s výkonem motoru nejméně 75 kW, ale nižším než 150 kW,

84 dB(A) u vozidel s výkonem motoru nejméně 150 kW.

U Zkouší se pouze u úplného nebo dokončeného vozidla. Vozidlo vybavené až čtyřmi 

nápravami musí splňovat všechny požadavky stanovené směrnicí 71/320/EHS. Odchylky 

jsou přípustné u vozidel s více než čtyřmi nápravami za předpokladu, že:

je to zdůvodněno zvláštní konstrukcí,

jsou dodrženy veškeré předpisy pro brzdné vlastnosti pro parkovací, provozní a nouzové 

brzdění stanovené směrnicí 71/320/EHS.

V Lze připustit shodu se směrnicí 97/68/ES.

Y Za předpokladu, že jsou namontována všechna povinná zařízení pro světelnou techniku.
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PŘÍLOHA XII

OMEZENÍ MALÝCH SÉRIÍ A VÝBĚHU SÉRIE

A. OMEZENÍ MALÝCH SÉRIÍ

1. Počet jednotek jednoho typu vozidla, jež má být ve Společenství za jeden rok při použití 

článku 22 zaregistrováno, prodáno nebo uvedeno do provozu, nepřekročí u příslušné 

kategorie vozidla číselné hodnoty uvedené níže:

Kategorie Jednotky

M1 1000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2. Počet jednotek jednoho typu vozidla, jež má být za jeden rok v jednom členském státě při 

použití článku 23 zaregistrováno, prodáno nebo uvedeno do provozu stanoví u příslušné 

kategorie vozidla členský stát, avšak nepřekročí číselné hodnoty uvedené níže:

Kategorie Jednotky

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250
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B. OMEZENÍ VÝBĚHU SÉRIE

Nejvyšší množství úplných a dokončených vozidel uvedených v každém členském státu do 

provozu v rámci postupu „výběh série“ je omezeno jedním z následujících způsobů, pro 

nějž se příslušný členský stát rozhodne:

– V případě kategorie M1 nesmí nejvyšší množství vozidel jednoho či více typů 

přesáhnout 10 % a v případě žádné z dalších kategorií 30 % vozidel všech dotyčných 

typů, jež byla v daném členském státě uvedena do provozu v průběhu předchozího 

roku. Pokud by uvedených 10 % či 30 % představovalo méně než 100 vozidel, může 

členský stát povolit uvedení do provozu až 100 vozidel.

– Vozidla jakéhokoli typu se omezí na ta, pro něž bylo platné prohlášení o shodě 

vydáno v den výroby nebo později, zůstalo platné alespoň tři měsíce ode dne vydání, 

ale poté ztratilo platnost v důsledku toho, že vstoupil v platnost regulační akt.
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PŘÍLOHA XIII

SEZNAM ČÁSTÍ NEBO ZAŘÍZENÍ, JEŽ MOHOU PŘEDSTAVOVAT 

VÝZNAMNÉ NEBEZPEČÍ PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ SYSTÉMŮ,

JEŽ MAJÍ ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČNOST VOZIDLA NEBO VLIV VOZIDLA 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POŽADAVKY NA JEJICH VÝKON, 

ODPOVÍDAJÍCÍ ZKUŠEBNÍ METODY, USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OZNAČENÍ A BALENÍ

I. Části a zařízení, jež mají významný dopad na bezpečnost vozidla

Bod č. Popis 

položky

Požadavky na 

výkon

Zkušební 

metoda

Požadavek na 

označení

Požadavky na 

balení

1 […]

2

3

II. Část nebo zařízení, jež mají významný dopad na vliv vozidla na životní prostředí

Bod č. Popis 

položky

Požadavky na 

výkon

Zkušební 

metoda

Požadavek na 

označení

Požadavky na 

balení

1 […]

2

3
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PŘÍLOHA XIV

SEZNAM ES SCHVÁLENÍ TYPU VYDANÝCH 

PODLE REGULAČNÍCH AKTŮ

Razítko schvalovacího 
orgánu typu

Číslo seznamu: ……………………………………………………………………………………

Pro období od: ………………………………………do …………………………………………

U každého ES schválení typu, jež bylo uděleno, zamítnuto či odňato během výše uvedeného 

období, musí být uvedeny následující informace:

Výrobce: …………………………………………………………………………………………..

Číslo ES schválení typu: …………………………………………………………………………..

Důvod prodloužení (ve vhodném případě): .....................................................................................

Značka: ………………………………………………………………………………..…………..

Typ: …………………………………………………………………………………………….…

Datum vydání: …………………………………………………………………….………………

První datum vydání (v případě prodloužení): ……………………………………….…………….
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PŘÍLOHA XV

SEZNAM REGULAČNÍCH AKTŮ, PRO NĚŽ MŮŽE BÝT VÝROBCE 

URČEN JAKO TECHNICKÁ ZKUŠEBNA

Odkaz na regulační aktPředmět

Směrnice nebo nařízení Předpis rovnocenný s 
předpisem EHK OSN (+)

1. Pneumatiky 92/23/EHS 30, 54

(+) Podrobnosti viz příloha IV část II
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PŘÍLOHA XVI

SEZNAM REGULAČNÍCH AKTŮ, PRO NĚŽ MŮŽE VÝROBCE NEBO TECHNICKÁ 

ZKUŠEBNA POUŽÍT TESTOVACÍ METODY SE SIMULACÍ

Odkaz na regulační aktPředmět

Směrnice nebo nařízení Předpis rovnocenný s 
předpisem EHK OSN (+)

[…]

(+) Podrobnosti viz příloha IV část II
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Dodatek 1

OBECNÉ PODMÍNKY KLADENÉ NA ZKUŠEBNÍ METODY SE SIMULACÍ

1. Vzor zkoušky se simulací

Pro popis a provádění zkoušky se simulací se musí použít jako základní tato struktura:

a) cíl,

b) model konstrukce,

c) mezní podmínky,

d) předpokládané zatížení,

e) výpočet,

f) vyhodnocení,

g) dokumentace.

2. Základní prvky počítačové simulace a výpočtu

2.1. Matematický model

Model simulace a výpočtu poskytnutý žadatelem musí odpovídat složitosti vozidla nebo 

struktury konstrukčních částí a současně požadavkům regulačního aktu a jeho mezních 

podmínek.

Model se musí poskytnout technické zkušebně.
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2.2. Ověření modelu

Model se musí ověřit v porovnání se skutečnými podmínkami zkoušky. Musí se prokázat 

srovnatelnost výsledků modelu s výsledky tradičních postupů zkoušek.

2.3. Dokumentace

Žadatel musí poskytnout údaje a pomocné nástroje použité pro simulaci a výpočet, které 

musí být vhodným způsobem dokumentovány a archivovány.
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Dodatek 2

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE ZKUŠEBNÍ METODY SE SIMULACÍ

Odkaz na regulační akt

Odkaz Odstavec

Zkušební podmínky a správní předpisy

[…] 
(pro každý 
regulační akt 
uvedený v příloze 
XVI)

[…] […]
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PŘÍLOHA XVII

POSTUPY, KTERÉ JE TŘEBA DODRŽET 

PŘI VÍCESTUPŇOVÉM SCHVALOVÁNÍ TYPU ES

1. OBECNĚ

1.1. Uspokojivý průběh postupu vícestupňového ES schválení typu vyžaduje součinnost všech 

zúčastněných výrobců.  Proto musí schvalovací orgány dříve, než udělí schválení typu v 

prvním a v následujících stupních, zajistit, aby mezi různými výrobci byly uzavřeny takové 

potřebné dohody o dodávání a výměně dokladů a informací nezbytných pro to, aby 

dokončené vozidlo splnilo technické požadavky všech příslušných regulačních aktů

uvedených v příloze IV nebo příloze XI.  Takové informace musí obsahovat podrobnosti o 

daných schváleních typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a 

dále o dílech vozidla, které tvoří konstrukční část nedokončeného vozidla, avšak nebyly 

dosud schváleny jako typ.

1.2. ES schválení typu podle této přílohy se udělují pro současný stav výroby typu vozidla a 

zahrnují veškerá schválení typu udělená v dřívějších stupních.

1.3. V postupu vícestupňového schválení typu odpovídá za schválení typu a shodnost výroby 

všech systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků výrobce, který je 

vyrobil nebo doplnil k předchozímu stupni výroby.  Výrobce neodpovídá za prvky, které 

byly schváleny jako typ v předchozích stupních, kromě případů, kdy dotyčnou konstrukční 

část změnil natolik, že se předcházející udělené schválení typu stává neplatným.
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2. POSTUPY

Schvalovací orgán musí:

a) ověřit, zda všechny certifikáty ES schválení typu vydané podle regulačních aktů, 

které se na schvalování typu vozidla vztahují, zahrnují typ vozidla před dokončením 

a odpovídají předepsaným požadavkům;

b) zajistit, aby byly do dokumentace výrobce zahrnuty veškeré potřebné údaje, s 

ohledem na stav dokončování vozidla;

c) s odvoláním na dokumentaci zajistit, aby byly požadavky na vozidlo a údaje uvedené 

v části I dokumentace výrobce vozidla obsaženy v údajích ve schvalovací 

dokumentaci nebo v certifikátech ES schválení typu, pokud jde o příslušné regulační 

akty; a v případě úplného vozidla,  kdy není některý bod v části I dokumentace 

výrobce zahrnut ve schvalovací dokumentaci pro kteroukoli z regulačních aktů, 

potvrdit , že daná část nebo vlastnost odpovídá údajům v dokumentaci výrobce;

d) na vybraném vzorku vozidel typu, jenž má být schválen, provést nebo zajistit 

provedení kontroly konstrukčních částí a systémů vozidla, aby se ověřilo, že vozidla 

jsou vyrobena v souladu s odpovídajícími údaji v potvrzené schvalovací 

dokumentaci s ohledem na veškeré regulační akty;

e) případně zkontrolovat nebo zajistit kontrolu odpovídající montáže samostatných 

technických celků.
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3. Počet vozidel kontrolovaných pro účely odst. 2 písm. d) musí být takový, aby postačoval 

pro náležitou kontrolu různých schvalovaných kombinací podle stupně výroby vozidla a 

následujících kritérií:

– motor,

– převodovka,

– hnací nápravy (počet, umístění, propojení),

– řízené nápravy (počet a umístění),

– druhy karoserií,

– počet dveří,

– řízení levostranné nebo pravostranné,

– počet sedadel,

– úroveň vybavení.

4. OZNAČENÍ VOZIDLA

4.1. Identifikační číslo vozidla:

a) Identifikační číslo základního vozidla (VIN) podle směrnice 76/114/EHS je třeba 

zachovat ve všech dalších stupních postupu schvalování typu, aby byla zaručena 

zpětná kontrola postupu schvalování.
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b) V konečném stupni dokončení však může výrobce, jehož se tento stupeň týká, 

nahradit se souhlasem schvalovacího orgánu první a druhou část identifikačního čísla 

vozidla svým vlastním kódem výrobce a identifikačním číslem vozidla, ovšem pouze 

za podmínky, že vozidlo musí být registrováno pod obchodní firmou tohoto výrobce. 

V tomto případě však nesmí dojít ke znehodnocení úplného identifikačního čísla 

základního vozidla.

4.2. Doplňkový štítek výrobce

Každý výrobce musí ve druhém a následujících stupních jako doplněk k povinnému štítku 

předepsanému směrnicí 76/114/EHS upevnit na vozidlo doplňkový štítek, jehož vzor je 

uveden v dodatku k této příloze.  Tento štítek musí být řádně připevněn na dobře 

viditelném a snadno přístupném místě na konstrukční části, která se při užívání vozidla 

nevyměňuje.  Štítek musí zřetelně a nesmazatelně udávat v uvedeném pořadí následující 

informace:

– jméno výrobce,

– části 1, 3 a 4 čísla ES schválení typu,

– stupeň schválení typu,

– identifikační číslo vozidla,

– maximální přípustnou hmotnost naloženého vozidlaa,

  

a Pouze v případě, kdy tato hodnota byla v průběhu právě prováděného schvalovacího stupně 
změněna.
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– maximální přípustnou hmotnost naložené jízdní soupravy (pokud může vozidlo 

táhnout přípojné vozidlo)a,

– maximální přípustnou hmotnost na každou nápravu v pořadí zpředu dozadua,

– a u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed maximální přípustnou hmotnost 

působící na spojovací zařízenía.

Pokud není pro výše uvedené stanoveno jinak, musí štítek odpovídat požadavkům 

směrnice 76/114/EHS.
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Dodatek

VZOR DOPLŇKOVÉHO ŠTÍTKU VÝROBCE

Dále uvedený příklad slouží pouze jako návod.

JMÉNO VÝROBCE (stupeň 3)

e 2*98/14*2609

Stupeň 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – do 700 kg

2 – do 810 kg
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PŘÍLOHA XVIII

PROHLÁŠENÍ O PŮVODU VOZIDLA

Prohlášení výrobce základního/nedokončeného vozidla, které není vybaveno prohlášením o shodě

Číslo prohlášení:

Níže podepsaný prohlašuje, že níže uvedené vozidlo bylo vyrobeno v jeho vlastní továrně a že se 

jedná o nově vyrobené vozidlo.

0.1. Značka (obchodní firma výrobce): .......................................................................................

0.2. Typ vozidla: ........................................................................................................................

0.2.1. Obchodní název (názvy): .....................................................................................................

0.3. Způsob označení typu:.........................................................................................................

0.6. Identifikační číslo vozidla:...................................................................................................

0.8. Adresa montážního závodu (montážních závodů): ...............................................................
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Níže podepsaný rovněž potvrzuje, že vozidlo bylo v době dodání v souladu s těmito regulačními 

akty:

Předmět Odkaz na 
regulační akt Číslo schválení typu

Členský stát nebo smluvní 
strana(+), která udělila
schválení typu (++)

1. Hladina akustického 
tlaku:

2. Emise

3. …

atd.

(+) SMluvní strany revidované dohody z roku 1958.

(++) Uveďte, pokud nelze odvodit z čísel schválení typu.

Toto prohlášení se vydává podle přílohy XI této směrnice.

................................................................................................................................................

(místo) (podpis) (datum)
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PŘÍLOHA XIX

ČASOVÝ ROZVRH PRO UPLATNĚNÍ TÉTO SMĚRNICE OHLEDNĚ 

SCHVÁLENÍ TYPU

Data pro uplatnění*Dotčené kategorie

Nové typy vozidel

nepovinné

Nové typy vozidel

povinné

Stávající typy vozidel

povinné

M1 nepoužije se 18 měsíců po vstupu v 
platnost

nepoužije se

Vozidla zvláštního 
určení kategorie M1

18 měsíců po vstupu v 
platnost

42 měsíců po vstupu v 
platnost

54 měsíců po vstupu v 
platnost

Neúplná a úplná 
vozidla kategorie N1

18 měsíců po vstupu v 
platnost

36 měsíců po vstupu v 
platnost

48 měsíců po vstupu v 
platnost

Dokončená vozidla 
kategorie N1

18 měsíců po vstupu v 
platnost

48 měsíců po vstupu v 
platnost

66 měsíců po vstupu v 
platnost

  

* Úř. věst.: vložte prosím odpovídající data.
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Data pro uplatnění*Dotčené kategorie

Nové typy vozidel

nepovinné

Nové typy vozidel

povinné

Stávající typy vozidel

povinné

Neúplná a úplná 
vozidla kategorií N2, 
N3, O1, O2, O3, O4

18 měsíců po vstupu v 
platnost

36 měsíců po vstupu v 
platnost

60 měsíců po vstupu v 
platnost

Neúplná a úplná 
vozidla kategorií M2, 
M3

18 měsíců po vstupu v 
platnost

18 měsíců po vstupu v 
platnost

30 měsíců po vstupu v 
platnost

Vozidla zvláštního 
určení kategorií N1, 
N2, N3, M2, M3, O1, 
O2, O3, O4

18 měsíců po vstupu v 
platnost

60 měsíců po vstupu v 
platnost

84 měsíců po vstupu v 
platnost

Dokončená vozidla 
kategorií N2, N3

18 měsíců po vstupu v 
platnost

60 měsíců po vstupu v 
platnost

84 měsíců po vstupu v 
platnost

Dokončená vozidla 
kategorií M2, M3

18 měsíců po vstupu v 
platnost

36 měsíců po vstupu v 
platnost

60 měsíců po vstupu v 
platnost

Dokončená vozidla 
kategorií O1, O2, O3, 
O4

18 měsíců po vstupu v 
platnost

48 měsíců po vstupu v 
platnost

72 měsíců po vstupu v 
platnost

(++) Not applicable.

  
∗ OJ: please insert corresponding dates



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 1
PŘÍLOHA XX DG C I CS

PŘÍLOHA XX

LHŮTY PRO PROVEDENÍ ZRUŠENÝCH SMĚRNIC 

VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU

Část A

Směrnice 70/156/EHS a její následné pozměňující akty

Směrnice/nařízení Poznámky

Směrnice 70/156/EHS1

Směrnice 78/315/EHS2

Směrnice 78/547/EHS3

Směrnice 80/1267/EHS4

Směrnice 87/358/EHS5

Směrnice 87/403/EHS6

Směrnice 92/53/EHS7

Směrnice 93/81/EHS8

Směrnice 95/54/ES9 pouze článek 3

Směrnice 96/27/ES10 pouze článek 3

  

1 Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.
2 Úř. věst. L 81, 28.3.1978, s. 1.
3 Úř. věst. L 168, 26.6.1978, s 39.
4 Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 34.
5 Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 51.
6 Úř. věst. L 220, 8.8.1987, s. 44.
7 Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 1.
8 Úř. věst. L 264, 23.10.1993, s. 49.
9 Úř. věst. L 266, 8.11.1995, s. 1.
10 Úř. věst. L 169, 8.7.1996, s. 1.



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 2
PŘÍLOHA XX DG C I CS

Směrnice/nařízení Poznámky

Směrnice 96/79/ES1 pouze článek 3

Směrnice 97/27/ES2 pouze článek 8

Směrnice 98/14/ES3

Směrnice 98/91/ES4 pouze článek 3

Směrnice 2000/40/ES5 pouze článek 4

Směrnice 2001/92/ES6 pouze článek 3

Směrnice 2001/56/ES7 pouze článek 7

Směrnice 2001/85/ES8 pouze článek 4

Směrnice 2001/116/ES9

Nařízení (ES) č. 807/200310 pouze bod 2 přílohy III

Směrnice 2003/97/ES11 pouze článek 4

Směrnice 2003/102/ES12 pouze článek 6

Směrnice 2004/3/ES13 pouze článek 1

Směrnice 2004/78/ES14 pouze článek 2

Směrnice 2004/104/ES15 pouze článek 3

Směrnice 2005/49/ES16 pouze článek 2

  

1 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 7.
2 Úř. věst. L 233, 25.8.1997, s. 1.
3 Úř. věst. L 91, 25.3.1998, s. 1.
4 Úř. věst. L 11, 16.1.1999, s. 25.
5 Úř. věst. L 203, 10.8.2000, s. 9.
6 Úř. věst. L 291, 8.11.2001, s. 24.
7 Úř. věst. L 292, 9.11.2001, s. 21.
8 Úř. věst. L 42, 13.2.2002, s. 42.
9 Úř. věst. L 18, 21.1.2002, s. 1.
10 Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36.
11 Úř. věst. L 25, 29.1.2004, s. 1.
12 Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s. 15.
13 Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 36.
14 Úř. věst. L 153, 30.4.2004, s. 107.
15 Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 13.
16 Úř. věst. L 194, 26.7.2005, s. 12.
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ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

Směrnice Lhůty pro provedení Den použitelnosti

Směrnice 70/156/EHS 10. srpna 1971

Směrnice 78/315/EHS 30. června 1979

Směrnice 78/547/EHS 15. prosince 1979

Směrnice 80/1267/EHS 30. června 1982

Směrnice 87/358/EHS 1. října 1988

Směrnice 87/403/EHS 1. října 1988

Směrnice 92/53/EHS 31. prosince 1992 1. ledna 1993

Směrnice 93/81/EHS 1. října 1993

Směrnice 95/54/ES 1. prosince 1995

Směrnice 96/27/ES 20. května 1997

Směrnice 96/79/ES 1. dubna 1997

Směrnice 97/27/ES 22. července 1999

Směrnice 98/14/ES 30. září 1998 1. října 1998

Směrnice 98/91/ES 16. ledna 2000
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Směrnice Lhůty pro provedení Den použitelnosti

Směrnice 2000/40/ES 31. července 2002 1. srpna 2002

Směrnice 2001/92/ES 30. června 2002

Směrnice 2001/56/ES 9. května 2003

Směrnice 2001/85/ES 13. srpna 2003

Směrnice 2001/116/ES 30. června 2002 1. července 2002

Směrnice 2003/97/ES 25. ledna 2005

Směrnice 2003/102/ES 31. prosince 2003

Směrnice 2004/3/ES 18. února 2005

Směrnice 2004/78/ES 30. září 2004

Směrnice 2004/104/ES 31. prosince 2005 1. ledna 2006

Směrnice 2005/49/ES 30. června 2006 1. července 2006
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PŘÍLOHA XXI

SROVNÁVACÍ TABULKA

(uvedená v čl. 49 druhém pododstavci)

Směrnice 70/156/EHS Tato směrnice

- Článek 1

Čl. 1 první pododstavec Čl. 2 odst. 1

Čl. 1 druhý pododstavec Čl. 2 odst. 2 písm. a) a b)

- Čl. 2 odst. 2 písm. c)

- Čl. 2 odst. 3 a 4

Článek 2 Článek 3

- Článek 4

- Článek 5

- Čl. 6 odst. 1

Čl. 3 odst. 1 Čl. 6 odst. 2

Čl. 3 odst. 2 Čl. 6 odst. 3

- Čl. 6 odst. 4

Čl. 3 odst. 3 Čl. 6 odst. 5 písm. a) a b)
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Směrnice 70/156/EHS Tato směrnice

Čl. 3 odst. 4 Čl. 7 odst. 1 a 2

Čl. 3 odst. 5 Čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 1

- Čl. 6 odst. 7 a 8

- Čl. 7 odst. 3 a 4

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. a) Čl. 9 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. b) Čl. 9 odst. 2

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. c) Čl. 10 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. d) Čl. 10 odst. 2

- Čl. 10 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec Čl. 9 odst. 4

Čl. 4 odst. 1 třetí pododstavec Čl. 9 odst. 5

- Čl. 9 odst. 6 a 7

- Čl. 8 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 2 Čl. 8 odst. 3

Čl. 4 odst. 3 první a druhá věta Čl. 9 odst. 3

Čl. 4 odst. 3 druhá věta Čl. 8 odst. 4

Čl. 4 odst. 4 Čl. 10 odst. 4

Čl. 4 odst. 5 Čl. 8 odst. 5 a 6
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Směrnice 70/156/EHS Tato směrnice

Čl. 4 odst. 6 Čl. 8 odst. 7 a 8
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Směrnice 70/156/EHS Tato směrnice

- Článek 11

Čl. 5 odst. 1 Čl. 13 odst. 1

Čl. 5 odst. 2 Čl. 13 odst. 2

Čl. 5 odst. 3 první pododstavec Čl. 15 odst. 1

Čl. 5 odst. 3 druhý pododstavec Čl. 15 odst. 3

Čl. 5 odst. 3 třetí pododstavec Čl. 15 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 3 první pododstavec Čl. 13 odst. 3

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec Čl. 14 odst. 1

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec Čl. 14 odst. 3 a čl. 15 odst. 2

Čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec Čl. 14 odst. 2

Čl. 5 odst. 4 čtvrtý pododstavec první věta Čl. 13 odst. 3

čl. 5 odst. 4 čtvrtý pododstavec druhá věta Čl. 16 odst. 3

Čl. 5 odst. 5 Čl. 16 odst. 4

Čl. 5 odst. 6 Čl. 14 odst. 4

- Čl. 17 odst. 1 až 3

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec Čl. 18 odst. 1

- Čl. 18 odst. 2

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec Čl. 18 odst. 3
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Směrnice 70/156/EHS Tato směrnice

Čl. 6 odst. 2 -

- Čl. 18 odst. 4 až 8

Čl. 6 odst. 3 Čl. 19 odst. 1 a 2

- Čl. 19 odst. 3

Čl. 6 odst. 4 Čl. 38 odst. 2 první pododstavec

- Čl. 38 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 1 Čl. 26 odst. 1

- Čl. 26 odst. 2

Čl. 7 odst. 2 Článek 28

Čl. 7 odst. 3 Článek 29

Čl. 8 odst. 1 -

- Článek 22

Čl. 8 odst. 2 písm. a) první věta Čl. 26 odst. 3

Čl. 8 odst. 2 písm. a) druhá věta -

Čl. 8 odst. 2 písm. a) třetí věta Čl. 23 odst. 1, 3 a 5

- Čl. 23 odst. 2

- Čl. 23 odst. 4 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2 písm. b) bod 1 první a druhý pododstavec Čl. 27 odst. 1
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Směrnice 70/156/EHS Tato směrnice

Čl. 8 odst. 2 písm. b) bod 1 třetí pododstavec Čl. 27 odst. 2

Čl. 8 odst. 2 písm. b) bod 2 první a druhý pododstavec Čl. 27 odst. 3

Čl. 8 odst. 2 písm. b) bod 2 třetí a čtvrtý pododstavec -

- Čl. 27 odst. 4

Čl. 8 odst. 2 písm. c) první pododstavec Čl. 20 odst. 1 a 2

Čl. 8 odst. 2 písm. c) druhý pododstavec Čl. 20 odst. 4 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2 písm. c) třetí pododstavec -

Čl. 8 odst. 2 písm. c) čtvrtý pododstavec Čl. 20 odst. 4 druhý pododstavec

- Čl. 20 odst. 4 třetí pododstavec

- Čl. 20 odst. 3 a 5

Čl. 8 odst. 2 písm. c) pátý a šestý pododstavec Článek 21

Čl. 8 odst. 3 Čl. 23 odst. 4 druhý pododstavec

- Článek 24

- Článek 25

Čl. 9 odst. 1 Článek 36

Čl. 9 odst. 2 Čl. 34 odst. 1 a 2

- Čl. 34 odst. 3 a 4



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 7
PŘÍLOHA XXI DG C I CS

Směrnice 70/156/EHS Tato směrnice

Čl. 10 odst. 1 Čl. 12 odst. 1

Čl. 10 odst. 2 Čl. 12 odst. 2 první pododstavec první věta

- Čl. 12 odst. 2 první pododstavec druhá věta

Čl. 11 odst. 1 Čl. 30 odst. 2

Čl. 11 odst. 2 Čl. 30 odst. 1

Čl. 11 odst. 3 Čl. 30 odst. 3

Čl. 11 odst. 4 Čl. 30 odst. 4

Čl. 11 odst. 5 Čl. 30 odst. 5

Čl. 11 odst. 6 Čl. 30 odst. 6

- Článek 31

- Článek 32

Článek 12 první věta Čl. 33 odst. 1

Článek 12 druhá věta Čl. 33 odst. 2

- Článek 37

- Čl. 38 odst. 1

Čl. 13 odst. 1 Čl. 40 odst. 1

- Čl. 39 odst. 1

Čl. 13 odst. 2 Čl. 39 odst. 2

Čl. 13 odst. 3 Čl. 40 odst. 2 a 3
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Směrnice 70/156/EHS Tato směrnice

Čl. 13 odst. 4 Čl. 39 odst. 4

Čl. 13 odst. 5 Čl. 39 odst. 2

- Čl. 39 odst. 3

Čl. 14 odst. 1 první odrážka Čl. 41 odst. 1 písm. a)

čl. 14 odst. 1 druhá odrážka první věta Čl. 41 odst. 1 písm. b)

- Čl. 41 odst. 1 písm. c)

čl. 14 odst. 1 druhá odrážka druhá věta Čl. 41 odst. 4

čl. 14 odst. 1 druhá odrážka bod i) Čl. 41 odst. 6

čl. 14 odst. 1 druhá odrážka bod ii) -

čl. 14 odst. 2 první pododstavec -

čl. 14 odst. 2 druhý pododstavec Čl. 41 odst. 8

- Článek 42

- Čl. 43 odst. 2 až 5

- Články 44 až 51

Příloha I Příloha I

Příloha II Příloha II

Příloha III Příloha III

Příloha IV Příloha IV

- Příloha IV, Dodatek 1
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Směrnice 70/156/EHS Tato směrnice

Příloha V Příloha V

Příloha VI Příloha VI

- Příloha VI, Dodatek 1

Příloha VII Příloha VII

- Příloha VII, Dodatek 1

Příloha VIII Příloha VIII

Příloha IX Příloha IX

Příloha X Příloha X

Příloha XI Příloha XI

Příloha XII Příloha XII

- Příloha XIII

Příloha XIII Příloha XIV

- Příloha XV

- Příloha XVI

Příloha XIV Příloha XVII

Příloha XV Příloha XVIII

- Příloha XIX

- Příloha XX

- Příloha XXI
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I. ÚVOD

1. Dne 14. července 2003 Komise předložila Radě a Evropskému parlamentu návrh1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o schválení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, 

jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato 

vozidla. 

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení dne 11. února 20042.

3. Hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko dne 28. ledna 20043.

4. Dne 29. října 2004 Komise přijala svůj pozměněný návrh4. Do pozměněného návrhu byly 

přijaty částečně nebo v zásadě změny 3, 6 až 10, 12, 21, 22 a byly odmítnuty změny 1, 2, 4, 5, 

11, 13 až 19 a 23 až 34. Návrh rovněž uvádí nařízení jako alternativy ke zvláštním směrnicím 

a objasnění povinností členských států s ohledem na volný pohyb schválených vozidel, 

konstrukčních částí a samostatných technických celků. Návrh také navrhuje zahrnutí předpisů 

EHK OSN namísto směrnic ES v rámci systému ES schválení typu vozidel, změny 

ochranných doložek, prováděcích opatření, rozšíření Společenství o nové členské státy a 

kritéria pro technické zkušebny a orgány provozující certifikaci systémů jakosti.

  
1 Dokument 11641/03 ENT 128 CODEC 1022
2 Dokument 6115/04 ENT 35 CODEC 180
3 Dokumenty CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 fin corr.- Zveřejněno v Úř. věst. C 108, 

30.4.2004.
4 Dokument 14469/04 ENT 145 CODEC 126
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5. Výbor stálých zástupců (část I) dosáhl dne 7. prosince 2005 jednomyslně politické dohody5 o 

kompromisním znění s cílem přijmout společný postoj. 

6. Rada přijala společný postoj6 v souladu s článkem 251 Smlouvy o ES dne 11. prosince 2006.

II. CÍLE

Tento návrh představuje druhou a poslední fázi přepracování rámcové směrnice 70/156/EHS7

ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování 

typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. První fáze přepracování, jež spočívala v 

kodifikaci technických příloh, byla provedena přijetím směrnice Komise 2001/116/ES ze dne 

20. prosince 2001.8 Druhá fáze sestává z přepracování normativní části směrnice.

  
5 Dokument 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900
6 Dokument 9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423
7 Úř. věst. L 42, 23.2.1970
8 Úř. věst. L 18, 21.1.2002
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III. SPOLEČNÝ POSTOJ

Společný postoj přijatý Radou odráží částečně stanovisko Evropského parlamentu v prvním 

čtení. Do pozměněného návrhu Komise již bylo v plném rozsahu, z části nebo v zásadě 

začleněno deset změn Parlamentu ze třiceti čtyř. Téměř všechny z těchto změn byly začleněny 

do společného postoje.

Společný postoj rovněž obsahuje několik nových ustanovení, o nichž se Rada domnívá, že 

jsou podstatné k zajištění účinného provádění směrnice a přispívají k řádnému fungování 

vnitřního trhu.

Všechny úpravy pozměněného návrhu Komise, jež Rada ve společném postoji uvedla, 

Komise přijala.

Obecně:

- byl změněn název směrnice;

- ve směrnici je pět nových bodů odůvodnění: 12. až 15. a 22.;

- dva body odůvodněný byly změněny: 10. a 19.;

- ve směrnici je sedm nových článků: 11, 31, 34, 41 až 43 a 46;

- sedmnáct článků bylo změněno: 1 až 4, 12, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 47 a 

48;

- ve směrnici jsou tři nové přílohy: XIII, XV a XVI;

- tři přílohy byly změněny: V, XII a XX.
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Analýza společného postoje uvedeného v dokumentu 9911/06

Nové prvky obsažené ve společném postoji v porovnání s návrhem Komise:

Název

Je zdůrazněna „rámcová“ povaha směrnice. 

Body odůvodnění

10. bod odůvodnění byl doplněn za účelem upřesnění postupu v případě přijímání předpisů 

EHK OSN do právních předpisů Společenství.

12., 13. a 14. bod odůvodnění je nový. Tyto body se týkají kontroly některých částí a 

vybavení, jež mohou být montovány do vozidel před jejich uvedením na trh.

15. bod odůvodnění je nový. Týká se účinných ochranných opatření, jež mají výrobci 

přijmout v případě nebezpečí pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

19. bod odůvodnění vysvětluje postup v naléhavých případech.

22. bod odůvodnění je nový. Vybízí členské státy k tomu, aby sestavily vlastní srovnávací 

tabulky.
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Kapitola I: Obecná ustanovení (články 1 až 3)

Článek 1: Předmět

Je zdůrazněna „rámcová“ povaha směrnice a je doplněno, že tato směrnice rovněž stanoví 

ustanovení o prodeji a uvádění částí a zařízení určených pro vozidla schválená v souladu s 

touto směrnicí do provozu. 

Článek 2: Oblast působnosti

Rozšíření této směrnice na části a zařízení určené pro vozidla, na něž se vztahuje tato 

směrnice.

Schválení typu je možné u pojízdných strojů, vozidel používaných ozbrojenými složkami, 

civilní ochranou, požární službou, policií, na staveništích, v lomech, v přístavech a na 

letištích.

Článek 3: Definice

Nové definice: „regulační akt“, „zvláštní směrnice nebo nařízení“, „vozidlo s hybridním 

elektrickým pohonem“, „původní část nebo zařízení“, „příslušný orgán“ a „zkušební metoda 

se simulací“.

Změněny byly tyto definice: „vozidlo s hybridním pohonem“, „systém“, „konstrukční část“, 

„samostatný technický celek“, „výrobce“, „schvalovací orgán“, „technická zkušebna“, 

„prohlášení o shodě“.
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Kapitola II: Obecné povinnosti (články 4 a 5)

Článek 4: Povinnosti členských států

V odstavci 3 jsou uvedeny meze pro zákazy, omezení nebo bránění registraci a ve čtvrtém 

odstavci je uveden obsah oznámení.

Kapitola IV: Provádění postupů ES schválení typu (články 8 až 12)

Nový článek 11 („Zkoušky vyžadované pro ES schválení typu“) uvádí obecné podmínky 

týkající se těchto zkoušek.

Článek 12: Opatření pro shodnost výroby

Nový odstavec 3 zajišťuje správné provádění postupu týkajícího se shodnosti výroby.

Kapitola VII: Prohlášení o shodě a označení (články 18 a 19)

Článek 18: Prohlášení o shodě

Členský stát může přeložit prohlášení do svého národního jazyka a výrobce může předávat 

informace registračnímu orgánu elektronickými prostředky.
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Kapitola VIII: Nová technická řešení nebo koncepce neslučitelné se zvláštními 

směrnicemi (články 20 a 21)

Článek 20: Výjimky pro nová technická řešení nebo nové koncepce

Vozidla vyrobená ve shodě s prozatímním schválením přijatým jedním nebo několika 

členskými státy před jeho zrušením rozhodnutím Komise budou moci být registrována, 

prodávána nebo uvedena do provozu v těch členských státech, které toto schválení přijaly.

Kapitola IX: Vozidla vyráběná v malých sériích (články 22 a 23) 

Článek 23: Vnitrostátní schválení typu malých sérií

Přepracování odstavce 1 s cílem učinit použití postupů týkajících se malých sérií na úrovni 

jednotlivých členských států praktičtější pro malé výrobce. Členské státy mohou stanovit 

praktická pravidla pro usnadnění vzájemného uznávání. 

Kapitola X: Jednotlivá schválení (články 24 a 25)

Článek 24: Jednotlivá schválení

Stejné změny jako v článku 23.

Není nutno provádět destrukční zkoušky. 

Jednotlivá schválení není možno decentralizovat.

Možnost využít postup jednotlivého schválení u vozidel, na nichž byly jejich vlastníkem před 

první registrací provedeny změny. 
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Kapitola XI: Registrace, prodej a uvedení do provozu (články 26 až 28) 

Článek 28: Prodej a uvedení do provozu konstrukčních částí a samostatných 

technických celků

Lepší rozlišení případů, kdy je prodej některých neschválených konstrukčních částí povolen 

nebo zakázán.

Nový odstavec 4 objasňuje, že pokud se konstrukční části montují na vozidla, na něž se 

nevztahuje tato směrnice, nemusí splňovat technické požadavky příslušných jednotlivých 

směrnic.

Kapitola XII: Ochranné doložky (články 29 až 33)

Článek 29: Vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky 

odpovídající této směrnici

Objasnění opatření, jež má Komise přijmout v případě nedostatků v příslušných regulačních 

aktech nebo nesprávného použití příslušných požadavků. 

Nový článek 31 („Části a zařízení, jež představují významné nebezpečí pro správné 

fungování základních systémů“) zavádí postup schvalování podobný postupu schválení typu 

s cílem kontrolovat prodej částí, jež by mohly představovat významné nebezpečí pro 

bezpečnost vozidel nebo poškozovat životní prostředí. 
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Článek 32: Stažení vozidel

Lepší přiměřenost sankcí vůči výrobci, jenž je povinen provést stažení vozidel.

Nový odstavec 4 umožňuje postup „stažení“ u částí, na něž se nevztahuje žádný požadavek 

vyplývající z regulačního aktu.

Kapitola XIII: Mezinárodní předpisy (články 34 až 36)

Nový článek 34 („Předpisy EHK OSN potřebné pro ES schválení typu“) uvádí postup, 

jenž je třeba dodržovat.

Článek 35: Rovnocennost předpisů EHK OSN se směrnicemi nebo nařízeními

Objasnění postupu.

Kapitola XIV: Poskytování technických informací (články 37 a 38)

Článek 38: Informace určené pro výrobce konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků

Ve spojení s článkem 31, povinnost výrobce nebo jeho dodavatelů sdělit přesné informace o 

fungování některých bezpečnostních zařízení.
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Kapitola XV: Prováděcí opatření a změny (články 39 a 40)

Článek 39: Prováděcí opatření a změny k této směrnici a zvláštním směrnicím a 

nařízením

Objasnění toho, jak postupovat při stanovování technických předpisů týkajících se malých 

sérií, jež nejsou automobily, a vozidel schválených na základě jednotlivého schválení: Komise 

může přijmout harmonizované postupy na základě stanoviska Technického výboru uvedeného 

v článku 40. 

Kapitola XVI: Určení a oznámení technických zkušeben (články 41 až 43). 

Tato kapitola nahrazuje předchozí článek 38: Oznamování schvalovacích orgánů, technických 

zkušeben a subjektů. Sestává ze tří nových článků:

Článek 41: Určení technických zkušeben: jsou vytvořeny 4 kategorie a schvalovací orgán 

nebo výrobce může být v některých případech činný jako technická zkušebna.

Článek 42: Posouzení kvalifikace technických zkušeben: popis postupu.

Článek 43: Postupy pro oznámení: popis postupu.
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Kapitola XVII: Závěrečná ustanovení (články 44 až 51)

Nový článek 46 („Sankce“): členské státy stanoví sankce za porušení, přijmou všechna 

nezbytná opatření pro jejich provedení a oznámí tato ustanovení Komisi do 18 měsíců od 

vstupu této směrnice v platnost.

Článek 47: Hodnocení

Komise podá Evropskému parlamentu a Radě do 48 měsíců od vstupu této směrnice v 

platnost zprávu o používání této směrnice.

Článek 48: Provádění

Změna lhůty pro provedení z 12 na 18 měsíců.

Přílohy

Příloha V: Postupy při ES schvalování typu vozidla

Ve spojení s novými články 41 až 43 byly doplněny dva nové dodatky: 

- Dodatek 1: Normy, jež musí subjekty uvedené v článku 41 splnit.

- Dodatek 2: Postup pro posouzení technických zkušeben
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Příloha XII: Omezení malých sérií a výběhu série

Změna maximálního počtu jednotek jednoho typu vozidla kategorie M1, jež má být za jeden 

rok zaregistrováno, prodáno nebo uvedeno do provozu.

U vnitrostátního schválení typu malých sérií stanoví množství členské státy, ale nepřekročí 

příslušné množství stanovené pro každou kategorii. 

Nová příloha XIII („Seznam částí nebo zařízení, jež mohou představovat významné 

nebezpečí pro správné fungování systémů, jež mají zásadní význam pro bezpečnost 

vozidla nebo vliv vozidla na životní prostředí, požadavky na jejich výkon, odpovídající 

zkušební metody, ustanovení týkající se označení a balení“).

Tato příloha se vztahuje k novému článku 31.

Nová příloha XV: („Seznam regulačních aktů, pro něž může být výrobce určen jako 

technická zkušebna“)

Tato příloha se vztahuje k článku 41.

Nová příloha XVI: („Seznam regulačních aktů, pro něž může výrobce nebo technická 

zkušebna použít testovací metody se simulací“)

Tato příloha se vztahuje k článku 11.

Obsahuje dva nové dodatky k dokončení v pozdější fázi: 

- Dodatek 1: Obecné podmínky kladené na zkušební metody se simulací

- Dodatek 2: Zvláštní podmínky týkající se zkušební metody se simulací
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Příloha XIX: Časový rozvrh pro uplatnění této směrnice ohledně schválení typu

Časový rozvrh byl zcela přepracován především proto, aby malé a střední podniky získaly 

více času pro přizpůsobení se novým pravidlům.

IV. ZÁVĚR

Rada se domnívá, že její společný postoj, který je výsledkem rozsáhlé přípravné práce a 

jednání od roku 2003 a který má plnou podporu Komise, je zcela v souladu s cíli navrhované 

směrnice.

Společný postoj všem partnerům skutečně lépe objasní platné správní ustanovení a předpisy, 

aby tak schválení typu Společenství bylo použitelné pro různé kategorie vozidel a jejich 

konstrukční části. Nahrazení směrnic a nařízení ES předpisy EHK OSN a zavedení vlastní 

zkoušky nebo zkušební metody se simulací přispějí ke zjednodušení právních předpisů 

Společenství s cílem zlepšit konkurenceschopnost automobilového průmyslu v celosvětovém 

měřítku. 

Rovněž stanoví ustanovení o prodeji a uvádění částí a zařízení určených pro vozidla 

schválená v souladu s výše uvedenými ustanoveními a předpisy do provozu.

Tím tak znatelně přispěje k uskutečnění vnitřního trhu v dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

A konečně, výrazně přispěje ke zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 

tím, že učiní během poměrně krátké doby systém schválení typu ES povinný pro všechna 

užitková vozidla, včetně jejich přípojných vozidel. 

________________________
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 12.12.2006 
KOM(2006) 809 v konečném znění 

2003/0153 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
stanoví rámec pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel, jakož 

i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato 
vozidla  

(rámcová směrnice) 
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2003/0153 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
stanoví rámec pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel, jakož 

i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato 
vozidla  

(rámcová směrnice) 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě  
(dokument KOM(2003)418 v konečném znění – 2003/0153 COD): 14.7.2003.

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 
výboru: 

28.1.2004.

Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu, první čtení: 11.2.2004.

Datum předání pozměněného návrhu: 3.11.2004.

Datum přijetí společného postoje: 11.12.2006.

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

a) Tento návrh představuje modernizaci rámcové směrnice 70/156/EHS1 o sbližování 
právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel 
a jejich přípojných vozidel. 

b) Směrnice 70/156/EHS je hlavním právním nástrojem Evropského společenství pro 
zavedení jednotného trhu v automobilovém odvětví. Jednak harmonizuje technická 
ustanovení v oblasti konstrukce vozidel a jejich konstrukčních částí a jednak 
nahrazuje správní postupy vnitrostátního schvalování typu jednotným povinným 
postupem Společenství. 

                                                 
1 Směrnice 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 – Úřední věstník L 42 ze 
dne 23. února 1970, s 1. 
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Od přijetí směrnic 92/53/EHS 2, 2002/24/ES 3 a 2003/37/ES 4 mohou všechny 
kategorie motorových vozidel využívat výhody vyplývající z ES schvalování typu. 
Na užitková vozidla 5 se však tyto výhody vztahují pouze částečně. Jedním z cílů 
tohoto návrhu je rozšířit zásady ES schvalování typu na užitková vozidla. 

3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

3.1. Obecné poznámky týkající se společného postoje 

Rada kladně přijala návrh Komise na přepracování rámcové směrnice 70/156/EHS. 
Rada rovněž přivítala dodatky a zlepšení oproti směrnici 92/53/CEE, které 
představují historicky první přepracování směrnice 70/156/EHS. 

Rada však přeformulovala několik článků, aby se ujasnil jejich význam a lépe se 
upřesnily podmínky jejich použití. 

Rada vložila několik nových článků, které umožní budoucí rozvoj nových iniciativ 
v rámci politiky zjednodušování právních předpisů Společenství v automobilovém 
odvětví. Vložení těchto nových článků přesně zapadá do rámce doporučení skupiny 
na vysoké úrovni „CARS 21“. 

Vzhledem ke složitosti mechanismů schvalování typu, které se používají již od roku 
1996, a dotčených právních aspektů umožnily diskuze v Radě zachovat křehkou 
rovnováhu mezi požadavky bezpečnosti silničního provozu, ochrany životního 
prostředí a průmyslovou realitou. Společný postoj je tedy především kompromisním 
zněním, které bylo vypracováno za účelem získání souhlasu všech členských států. 

Komise se podílela na vypracování nových článků a na různých přeformulování 
stávajících článků. 

Může se připojit ke znění společného postoje. V zájmu uživatelů by však Komise 
dala raději přednost kratšímu časovému rozmezí pro zavedení ES schvalování typu 
užitkových vozidel, aby se jednak dokončilo vytváření vnitřního trhu a jednak 
stanovilo, že požadavky na bezpečnost pro tento typ vozidel jsou závazné. 

3.2. Připomínky ke změnám přijatým Evropským parlamentem 

Rada se zcela připojila ke stanovisku Komise týkajícímu se změn přijatých 
Evropským parlamentem při prvním čtení. 

                                                 
2 Směrnice Rady 92/53/EHS ze dne 18. června 1992, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel – Úřední věstník L 225 ze dne 10. srpna 1992, s 1. 

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu 
dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS – Úřední 
věstník L 124 ze dne 9. května 2002, s. 1. 

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu 
zemědělských nebo lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i 
jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, a o zrušení směrnice 
74/150/EHS – Úřední věstník L. 171 ze dne 9. července 2003, s. 1. 

5 Lehká užitková vozidla (do 3,5 tuny), nákladní automobily, přívěsy a návěsy, autobusy a autokary. 
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Všechny změny, jež by do rámcové směrnice zavedly ustanovení, která by byla 
v rozporu s cíli návrhu, byly zamítnuty. Změny, které se týkaly oblastí, jež spadají do 
působnosti jiných právních předpisů, byly rovněž zamítnuty, aby se nevytvářela 
právní nejistota. 

Rada schválila změny Evropského parlamentu přeformulované Komisí týkající se 
vlastního schvalování typu, neboť rozšiřují oblast působnosti původních ustanovení. 
Byly přijaty změny týkající se jednotlivého schválení. 

Rada souhlasila, že znovu zváží limity malých sérií s ohledem na rozšíření Evropské 
unie v květnu 2004. 

Pokud jde o lhůty pro zavedení ES schvalování typu, Rada úplně zamítla návrh 
Parlamentu prodloužit lhůty navržené Komisí s odůvodněním, že tak značné 
prodloužení by poškodilo zájmy výrobců, kteří mají hlavní prospěch z harmonizace 
technických a správních ustanovení v oblasti schvalování typu vozidel. 

3.3. Nová ustanovení zavedená Radou a postoj Komise 

Článek 10a, který je součástí nových článků, stanoví prováděcí pravidla pro zkoušky 
požadované pro udělení schválení typu. Článek umožňuje používání zkušebních 
metod se simulací a povoluje výrobci předložit zkušební protokoly, což bude mít za 
následek podstatné zjednodušení zkušebních metod. 

Článek 38 („Určení a oznámení technických zkušeben“) byl zcela přepracován. Byly 
upřesněny podmínky, za kterých mohou správní orgány pověřené schvalováním typu 
nahradit technické zkušebny určené pro tyto účely a osobně dohlížet na zkoušky 
prováděné v zařízeních výrobců. Rada rovněž stanovila podmínky pro hodnocení 
schopností jednotlivých aktérů, kteří jsou zapojeni do procesu schvalování od 
provedení požadovaných zkoušek, přes kontrolu shodnosti výroby až po kontroly 
odběrem vozidel nebo jejich konstrukčních částí na trhu. 

Zvláštní pozornost byla věnována částem a zařízením na trhu servisních služeb, aby 
se zabránilo uvedení na trh částí a zařízení, které by mohly narušit fungování vozidla, 
bez souhlasu orgánů pověřených schvalováním typu. Byl vložen nový článek („Části 
a zařízení, jež představují významné nebezpečí [..]“), jehož cílem je zavést 
zjednodušený postup schvalování založený na schvalování typu. 

Rada úplně přehodnotila časový plán navržený Komisí, pokud jde o zavedení ES 
schvalování typu pro užitková vozidla, aby se malým a středním podnikům poskytlo 
více času na přizpůsobení novým ustanovením. Nový časový plán zohledňuje 
skutečnost, že lhůta pro provádění směrnice členskými státy byla prodloužena z 12 
na 18 měsíců. 

Aby se zohlednily změny vyplývající ze zavedení nových článků a nedávného vstupu 
v platnost nových zvláštních směrnic, byly aktualizovány přílohy směrnice. 

Komise tyto změny plně schvaluje. 
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4. ZÁVĚRY 

Ve svém původním návrhu ze dne 14. července 2003 Komise navrhuje rozšířit výhodu 
schvalování typu na všechna vozidla včetně užitkových vozidel, aby se završilo vytvoření 
vnitřního trhu v automobilovém odvětví. Kromě výhod týkajících se úspor, které poskytuje 
konstruktérům, spočívá význam schvalování typu v tom, že umožňuje podstatně zlepšit 
bezpečnost vozidel, protože všechny směrnice o technické harmonizaci od přijetí směrnice 
70/156/EHS se stávají ipso facto závazné. 

V době, kdy se mezinárodní provoz vozidel dynamicky rozvíjí, je pro evropské občany kromě 
výhod, které nabízí jednotný otevřený a konkurenceschopný trh, rozhodujícím faktorem 
bezpečnost silničního provozu. 

Rada podpořila pozměněný návrh Komise. Provedla však řadu změn, které budou mít 
pozitivní dopad na postup schvalování. Za účelem budoucího zjednodušení právních předpisů 
Společenství a v souvislosti s doporučeními zprávy CARS 21 bylo navíc vloženo několik 
článků. 

Rada rozhodla jednomyslně. 

Závěrem, Komise podporuje společný postoj Rady. 




