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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Dne 27. ledna 2016 zveřejnila Evropská komise svůj návrh požadavků na schvalování typu 

motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a na dozor nad trhem s nimi, které 

v současnosti stanoví směrnice 2007/46/ES. 

Jako součást závazků, které Komise přijala ve svém akčním plánu CARS 2020, byl unijní 

systém schvalování typu podroben v roce 2013 komplexní kontrole účelnosti. Výsledky 

ukázaly, že ačkoli stávající systém splnil do určité míry cíle politiky, poté, co propukl skandál 

se softwarovou manipulací ve společnosti Volkswagen, byl značně kritizován. Navrhovatel 

připisuje zásadní význam nutnosti posílit unijní systém schvalování typu, a to zejména tím, že 

budou zavedeny vhodné mechanismy dohledu, které zaručí harmonizované uplatňování 

postupů ve všech členských státech. Nadto je mimořádně důležité zajistit bezproblémové 

fungování právního předpisu, které nepovede ke zvýšení administrativní zátěže ani pro státní 

správu, ani pro odvětví.  

Jedním z problematických míst ve stávajícím systému je rozdílnost výkladu požadavků ze 

strany členských států a v tom, jak přísně je uplatňují. Rozdíly ve výkladu, k nimž nutně 

nedochází se zlým úmyslem, a v provádění směrnic představují známý, opakovaně se 

vyskytující jev, který narušuje vnitřní trh a způsobuje nejistotu pro odvětví i spotřebitele. 

Důsledkem těchto nedostatků je nejen nedostatečný soulad, ale zároveň tak vzniká prostor pro 

jednoznačné podvody a porušování stávající právní úpravy. Bohužel jsme již byli svědky 

několika takových případů. Ve snaze odstranit tyto nedostatky se navrhovatel zaměřil 

zejména na provedení důraznějších mechanismů dohledu a dozoru nad trhem.  

Dozor nad trhem, kterým se rozumí kontroly vozidel ex post poté, co byla uvedena na trh, je 

slabinou stávajícího právního předpisu, a tudíž posílení tohoto aspektu představuje jeden 

z ústředních bodů tohoto návrhu. Byla definována úloha a odpovědnost donucovacích orgánů 

a kroky, které je třeba učinit v případě, že se na trhu vyskytnou nevyhovující produkty, což 

představuje nutné zlepšení. Navrhovatel si je náležitě vědom toho, že dozor nad trhem mohou 

vykonávat vnitrostátní orgány dozoru, ale že je třeba zapojit i Evropskou komisi.  

Pro lepší přizpůsobení nařízení měnícím se podmínkám v členských státech navrhovatel 

přichází s návrhem změn systému poplatků. Vzhledem k tomu, že některé členské státy 

provádějí omezené množství schvalování typu, nemělo by být na schvalování typu vázáno 

financování dozoru nad trhem, protože by hrozilo riziko, že v dozoru nad trhem vzniknou 

vážné mezery. Pro zajištění rovných podmínek a důkladného dozoru nad trhem v celé Unii 

zřídí členské státy struktury poplatků, které budou odrážet podmínky, které v daném členském 

státě pro financování činností dozoru nad trhem existují.  

Návrhy obsahují další vyjasnění ohledně financování činností v oblasti dozoru nad trhem. 

Vzhledem k tomu, že členské státy zřídí pro účely pokrytí nákladů na dozor nad trhem systém 

poplatků, je rovněž rozumné, aby náklady vzniklé v rámci činností v oblasti dozoru nad trhem 

nesly orgány dozoru nad trhem. 

Pro skutečné zajištění důvěryhodnosti schvalování typu musí být schválení každých pět let 

podrobeno kontrole, kterou provede jiný schvalovací orgán než orgán, který schválení vydal. 

To přispěje k odstranění rozdílů ve výkladu mezi schvalovacími orgány a zajistí se tak 
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jednotné uplatňování právního předpisu. 

Rovněž je obsažen návrh posílení schvalovacích orgánů a orgánů dozoru nad trhem 

i povinnosti Komise přijmout opatření v případě nesouladu. Jasné předpisy týkající se dozoru 

nad trhem společně s přísnými sankcemi budou silným a přesvědčivým odrazujícím faktorem 

pro budoucí snahy obcházet či nedodržovat požadavky. 

Klíčovou úlohu v zachovávání a dodržování vysokých technických, bezpečnostních 

a environmentálních standardů Unie hrají technické zkušebny. Navrhovatel souhlasí s Komisí 

v tom, že je zcela nezbytné, aby byly technické zkušebny posuzovány a monitorovány. 

Vzhledem k tomu, že posuzování a monitorování může v některých státech provádět 

vnitrostátní akreditační orgán, navrhovatel by rád zajistil, aby tato možnost existovala i do 

budoucna. Posouzení monitorování by rovněž mělo zajistit nezávislost technické zkušebny na 

výrobci. V zájmu nákladové efektivity by technické zkušebny měly mít možnost si vzájemně 

cenově konkurovat, a proto se nedoporučuje úplné oddělení. Důraz je namísto toho třeba klást 

na důkladnost posuzování a monitorování. 

Jiný způsob, jak zajistit harmonizovaný, jednoznačný výklad právního předpisu, je 

mechanismus vzájemného hodnocení schvalovacích orgánů, kdy by si vnitrostátní orgány 

mezi sebou vyměňovaly informace a koordinovaly svá posouzení. Tím by také mohlo dojít 

k odstranění případných rozdílů v tom, jak schvalovací orgány provádějí kontroly. Aby však 

tato vzájemná hodnocení nepředstavovala neúměrnou zátěž a příliš nezvyšovala náklady, 

doporučuje se omezit jejich četnost, pokud není důvod se domnívat, že je třeba vzájemné 

hodnocení provádět častěji. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 

trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 43 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

43) „vozidlem z výběhu série“ se 

rozumí vozidlo, jež je součástí zásob 

a které není možno dodat na trh nebo které 

již nelze dodávat na trh, zaregistrovat nebo 

uvést do provozu, jelikož vstoupily 

v platnost nové technické požadavky, 

podle nichž nezískalo schválení typu; 

43) „vozidlem z výběhu série“ se 

rozumí vozidlo, jež je součástí zásob nebo 

které má být dokončeno a které není 

možno dodat na trh nebo které již nelze 

dodávat na trh, zaregistrovat nebo uvést do 

provozu, jelikož vstoupily v platnost nové 

technické požadavky, podle nichž 

nezískalo schválení typu; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Vozidla mohou být vyráběna ve více stupních, což je třeba při definování vozidla z výběhu 

série vzít v úvahu. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, aby zajistily, aby orgány pro 

dozor nad trhem mohly, pokud to považují 

za nezbytné a odůvodněné, být oprávněny 

ke vstupu do prostor hospodářského 

subjektu a zabavení nezbytných vzorků 

vozidel, systémů, konstrukčních částí 

a samostatných technických celků za 

účelem provedení zkoušek souladu. 

5. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, aby zajistily, aby orgány pro 

dozor nad trhem mohly, pokud to považují 

za nezbytné a odůvodněné, vstoupit do 

prostor hospodářského subjektu a zabavit 

nezbytné vzorky vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků za účelem provedení 

zkoušek souladu. Vzorky zabavené za 

účelem provedení zkoušek uhradí orgány 

dozoru nad trhem podle tržního kurzu 

zaplacením buď kupní ceny, nebo 

poplatku za jejich pronájem v závislosti na 

tom, jakým způsobem zamýšlí dotčené 

vzorky použít. 

Or. en 

Odůvodnění 

Poplatky za dozor nad trhem se hradí v době schválení typu. Pokud by orgány dozoru nad 

trhem za vzorky podrobované zkoušení nemusely platit, byl by výrobce nucen hradit 

dvojnásobek. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto zkoušky a kontroly mohou být 

provedeny na nových vozidlech 

poskytnutých výrobci nebo hospodářskými 

subjekty podle odstavce 2 níže. 

Tyto zkoušky a kontroly mohou být 

provedeny na nových vozidlech, 

systémech, konstrukčních částech 

a samostatných technických celcích, které 

se uhradí podle tržního kurzu zaplacením 
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buď kupní ceny, nebo poplatku za jejich 

pronájem v závislosti na tom, jakým 

způsobem mají být dotčená vozidla, 

systémy, konstrukční části a samostatné 

technické celky použity. 

Or. en 

Odůvodnění 

Poplatky za dozor nad trhem se hradí v době schválení typu. Pokud by orgány dozoru nad 

trhem za vzorky podrobované zkoušení nemusely platit, byl by výrobce nucen hradit 

dvojnásobek. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výrobci se schválením typu nebo 

hospodářské subjekty na požádání dodají 

Komisi statisticky významný počet 

vozidel, systémů, konstrukčních částí 

a samostatných technických celků 

vybraných Komisí, jež jsou reprezentativní 

pro vozidla, systémy, konstrukční části 

a samostatné technické celky způsobilé 

k uvedení na trh v rámci daného schválení 

typu. K provedení zkoušek budou vozidla, 

systémy, konstrukční části a samostatné 

technické celky poskytnuty v termínu 

a místě a na dobu podle požadavku 

Komise. 

2. Výrobci se schválením typu nebo 

hospodářské subjekty na požádání dodají 

Komisi statisticky významný počet 

vozidel, systémů, konstrukčních částí 

a samostatných technických celků 

vybraných Komisí, jež jsou reprezentativní 

pro vozidla, systémy, konstrukční části 

a samostatné technické celky způsobilé 

k uvedení na trh v rámci daného schválení 

typu. K provedení zkoušek budou vozidla, 

systémy, konstrukční části a samostatné 

technické celky poskytnuty v termínu 

a místě a na dobu podle požadavku 

Komise. Vzorky vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků zabavené za účelem 

provedení zkoušek uhradí Komise podle 

tržního kurzu zaplacením buď kupní 

ceny, nebo poplatku za jejich pronájem 

v závislosti na tom, jakým způsobem 

zamýšlí dotčené vzorky použít. 

Or. en 

Odůvodnění 

Poplatky za dozor nad trhem se hradí v době schválení typu. Pokud by orgány dozoru nad 
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trhem nebo Komise za vzorky podrobované zkoušení nemusely platit, byl by výrobce nucen 

hradit dvojnásobek. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výrobci vozidel zveřejní údaje 

potřebné pro účely zkoušek prováděných 

třetími stranami, jejichž cílem je ověření 

souladu s požadavky. Komise přijme 

prováděcí akty, jež definují, které údaje se 

mají zveřejnit a podmínky tohoto 

zveřejnění podléhajícího ochraně 

obchodního tajemství a osobních údajů 

podle právních předpisů Unie 

a vnitrostátních předpisů. Tyto prováděcí 

akty se přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 87 odst. 2. 

4. Výrobci vozidel zpřístupní údaje 

potřebné pro účely zkoušek prováděných 

orgány dozoru nad trhem a Komisí, 

jejichž cílem je ověření souladu 

s požadavky. Komise přijme prováděcí 

akty, jež definují, které údaje se mají 

zpřístupnit a podmínky tohoto 

zpřístupnění podléhajícího ochraně 

obchodního tajemství a osobních údajů 

podle právních předpisů Unie 

a vnitrostátních předpisů. Tyto prováděcí 

akty se přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 87 odst. 2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Údaje by měly být zpřístupněny příslušným stranám, aby se zajistilo odpovídající provedení 

zkoušek. Zároveň je však nezbytné zachovat důvěrnost a zajištění práv duševního vlastnictví. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Domnívá-li se distributor, že 

vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek není ve shodě 

s požadavky tohoto nařízení, nesmí 

vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek dodat na trh, 

zaregistrovat nebo uvést do provozu, 

dokud nebudou uvedeny ve shodu. 

1. Domnívá-li se distributor, že 

vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek není ve shodě 

s požadavky tohoto nařízení, informuje 

o tom výrobce a příslušný orgán dozoru 

nad trhem. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Existuje-li podezření na neshodu, je třeba urychleně jednat. Proto by měl distributor, který 

pojme takové podezření, již v rané fázi informovat výrobce a orgány dozoru nad trhem. 

Odpovědnost distributorů by současně měla být přiměřená, neboť za přijaté kroky by se mohli 

zodpovídat výrobcům. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy stanoví strukturu 

vnitrostátních poplatků na uhrazení 

nákladů na své činnosti v oblasti schválení 

typu a dozoru nad trhem a rovněž na 

zkoušky týkající se schválení typu a na 

zkoušky a kontroly týkající se shodnosti 

výroby, jež provádí jejich určené 

technické zkušebny. 

1. Členské státy stanoví strukturu 

vnitrostátních poplatků na uhrazení 

nákladů na své činnosti v oblasti schválení 

typu a dozoru nad trhem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že počet vystavených schválení typu se mezi jednotlivými členskými státy 

liší, nedoporučuje se vázat financování dozoru nad trhem na schvalování typu, protože by to 

mohlo vést k nedostatečnému financování dozoru nad trhem. Členské státy by naopak měly 

mít možnost stanovit si vlastní systémy poplatků pro zajištění požadovaných prostředků. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tyto vnitrostátní poplatky se 

vybírají od výrobců, kteří si zažádali 

o schválení typu v dotčeném členském 

státě. Poplatky nevybírají přímo technické 

zkušebny. 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že počet vystavených schválení typu se mezi jednotlivými členskými státy 

liší, nedoporučuje se vázat financování dozoru nad trhem na schvalování typu, protože by to 

mohlo vést k nedostatečnému financování dozoru nad trhem. Členské státy by naopak měly 

mít možnost stanovit si vlastní systémy poplatků pro zajištění požadovaných prostředků. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Struktura vnitrostátních poplatků 

zahrnuje také náklady na kontroly 

a zkoušky, jejichž cílem je ověření souladu 

s požadavky, prováděné Komisí podle 

článku 9. Tyto příspěvky představují 

vnější účelově vázané příjmy pro 

souhrnný rozpočet Evropské unie podle 

čl. 21 odst. 4 finančního nařízení26. 

vypouští se 

__________________  

26Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 

Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. 

října 2012, kterým se stanoví finanční 

pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 

a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 

26.10.2012, s. 1–96). 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Prostředky potřebné pro činnost Komise je třeba nalézt v rozpočtu EU. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise může přijmout prováděcí 

akty, kterými vymezí koeficient nákladů 

uvedených v odstavci 3, jenž se použije na 

vypouští se 
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vnitrostátní poplatky uvedené v odstavci 1. 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 

s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 

2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Prostředky potřebné pro činnost Komise je třeba nalézt v rozpočtu EU. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pozbytí platnosti Pravidelné audity a pozbytí platnosti 

Or. en 

Odůvodnění 

Stanovením lhůty pro schválení typu Komise fakticky určuje životní cyklus modelů vozidel. 

Mnoho modelů má dnes delší životní cyklus, a proto se doporučuje zavedení systému auditů, 

aby se zabránilo zbytečné byrokracii. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Schválení typu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků se vydávají na 

omezenou dobu 5 let bez možnosti 

prodloužení. Datum uplynutí platnosti 

musí být uvedeno v certifikátu schválení 

typu. Po uplynutí platnosti certifikátu 

schválení typu může být schválení 

obnoveno na žádost výrobce, a to pouze 

pokud schvalovací orgán ověřil, že typ 

vozidla, systému, konstrukční části 

a samostatného technického celku splňuje 

všechny požadavky příslušných 

1. Po uplynutí období pěti let od 

prvního schválení nebo od posledního 

auditu je schválení typu vozidel 

podrobeno auditu. Audit provede jiný 

schvalovací orgán než ten, který schválení 

vydal. Jako součást auditu certifikátu 

schválení typu schvalovací orgán ověří, že 

typ vozidla splňuje všechny požadavky 

příslušných regulačních aktů platných v té 

době pro všechna nová vozidla daného 

typu. 
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regulačních aktů na nová vozidla, systémy, 

konstrukční části a samostatné technické 

celky daného typu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Stanovením lhůty pro schválení typu Komise fakticky určuje životní cyklus modelů vozidel. 

Mnoho modelů má dnes delší životní cyklus, a proto se doporučuje zavedení systému auditů, 

aby se zabránilo zbytečné byrokracii. Aby se dále zajistilo shodné uplatňování právní úpravy 

v celé Unii, je schválení typu podrobeno auditu, který provede jiný schvalovací orgán než ten, 

který schválení vydal. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Jestliže orgán provádějící audit 

uvedený v odstavci 1 odhalí jakékoli 

nesrovnalosti nebo neshody, bezodkladně 

provede vhodná nápravná opatření. 

Or. en 

Odůvodnění 

Stanovením lhůty pro schválení typu Komise fakticky určuje životní cyklus modelů vozidel. 

Mnoho modelů má dnes delší životní cyklus, a proto se doporučuje zavedení systému auditů, 

aby se zabránilo zbytečné byrokracii. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Platnost EU schválení typu vozidla 

končí před datem uplynutí jeho platnosti 

v těchto případech: 

2. Platnost EU schválení typu vozidla 

končí v těchto případech: 

Or. en 
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Odůvodnění 

Stanovením lhůty pro schválení typu Komise fakticky určuje životní cyklus modelů vozidel. 

Mnoho modelů má dnes delší životní cyklus, a proto se doporučuje zavedení systému auditů, 

aby se zabránilo zbytečné byrokracii. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Má-li certifikát EU schválení typu 

pro typ vozidla, systému, konstrukční části 

nebo samostatného technického celku 

pozbýt platnosti, oznámí výrobce tuto 

skutečnost neprodleně schvalovacímu 

orgánu, který udělil EU schválení typu. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Stanovením lhůty pro schválení typu Komise fakticky určuje životní cyklus modelů vozidel. 

Mnoho modelů má dnes delší životní cyklus, a proto se doporučuje zavedení systému auditů, 

aby se zabránilo zbytečné byrokracii. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – odst. 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Po obdržení oznámení od výrobce sdělí 

schvalovací orgán, který udělil EU 

schválení typu, neprodleně schvalovacím 

orgánům ostatních členských států 

a Komisi všechny příslušné informace 

o dodání na trh, případně registraci nebo 

uvedení do provozu vozidel. 

Schvalovací orgán, který udělil EU 

schválení typu nebo provedl jeho audit, 

sdělí neprodleně schvalovacím orgánům 

ostatních členských států a Komisi všechny 

příslušné informace o dodání na trh, 

případně registraci nebo uvedení do 

provozu vozidel. 

Or. en 

Odůvodnění 

Stanovením lhůty pro schválení typu Komise fakticky určuje životní cyklus modelů vozidel. 
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Mnoho modelů má dnes delší životní cyklus, a proto se doporučuje zavedení systému auditů, 

aby se zabránilo zbytečné byrokracii. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schvalovací orgány členských států 

určených výrobcem rozhodnou do tří 

měsíců od obdržení dokladů uvedených 

v odstavci 2, zda schválení typu přijmou, či 

nikoliv. 

Schvalovací orgány členských států 

určených výrobcem rozhodnou do 60 dnů 

od obdržení dokladů uvedených v odstavci 

2, zda schválení typu přijmou, či nikoliv. 

Or. en 

Odůvodnění 

Stávají právní úprava stanoví 60 dní a Komise nepředložila žádné důvody, proč by se tato 

lhůta měla měnit. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odstavec 1 se použije na úplná 

vozidla po dobu 12 měsíců ode dne, 

k němuž pozbylo EU schválení typu 

platnosti, a na dokončená vozidla po dobu 

18 měsíců od uvedeného dne. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato situace většinou nastává pouze u jednotlivých nebo u velmi malého počtu vozidel, která 

nebyla z různých důvodů registrována, proto by omezení doby vyhrazené pro registraci 

vozidel z výběhu série znamenalo zbytečnou administrativní zátěž. 
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Prohlášení o shodě vozidel, která 

jsou dodána na trh, zaregistrována nebo 

uvedena do provozu podle tohoto článku, 

musí zahrnovat zvláštní záznam, jenž 

uvádí, že tato vozidla jsou vozidla 

z výběhu série, jakož i datum, do kterého 

mohou být tato vozidla v Unii dodávána 

na trh, registrována nebo uvedena do 

provozu. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

V době výroby není možné určit, zda bude vozidlo vozidlem z výběhu série, či nikoli. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud Komise považuje 

vnitrostátní opatření za oprávněné, všechny 

členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby byly nevyhovující 

vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek staženy z jejich 

trhů; členské státy o tom informují 

Komisi. Pokud Komise považuje 

vnitrostátní opatření za neoprávněné, 

dotčený členský stát toto opatření zruší 

nebo je změní, a to v souladu 

s rozhodnutím uvedeným v odstavci 1. 

2. Pokud Komise považuje 

vnitrostátní opatření za oprávněné, všechny 

členské státy zajistí, aby bylo na 

nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční 

část nebo samostatný technický celek na 

jejich trzích uplatněno stejné opatření, 

a informují o tom Komisi. Pokud Komise 

považuje vnitrostátní opatření za 

neoprávněné, dotčený členský stát toto 

opatření zruší nebo je změní, a to v souladu 

s rozhodnutím uvedeným v odstavci 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité zajistit, aby přijatá opatření byla jednotná, a vzhledem k tomu, že jejich zrušení 
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nepředstavuje jediné dostupné řešení, je třeba tuto věc vyjasnit. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud se vozidla, systémy, 

konstrukční části nebo samostatné 

technické celky vybavené prohlášením 

o shodě nebo opatřené značkou schválení 

typu neshodují s typem nebo nejsou 

v souladu s tímto nařízením či byly 

schváleny na základě nesprávných údajů, 

mohou schvalovací orgány, orgány pro 

dozor nad trhem nebo Komise přijmout 

nezbytná omezující opatření v souladu 

s článkem 21 nařízení (ES) č. 765/2008 

o zákazu nebo omezení dodávání výrobku 

na trh, registrování nebo uvádění 

nevyhovujících vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků do provozu na trhu nebo 

o stažení z trhu nebo z oběhu, včetně 

zrušení schválení typu, jež udělil 

schvalovací orgán, který udělil EU 

schválení typu, dokud příslušný 

hospodářský subjekt nepřijme veškerá 

vhodná nápravná opatření k zajištění, aby 

byly vozidla, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky uvedeny ve 

shodu. 

1. Pokud se vozidla, systémy, 

konstrukční části nebo samostatné 

technické celky vybavené prohlášením 

o shodě nebo opatřené značkou schválení 

typu neshodují s typem nebo nejsou 

v souladu s tímto nařízením či byly 

schváleny na základě nesprávných údajů, 

schvalovací orgány, orgány pro dozor nad 

trhem nebo Komise přijmou nezbytná 

omezující opatření v souladu s článkem 21 

nařízení (ES) č. 765/2008 o zákazu nebo 

omezení dodávání výrobku na trh, 

registrování nebo uvádění nevyhovujících 

vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků do 

provozu na trhu nebo o stažení z trhu nebo 

z oběhu, včetně zrušení schválení typu, jež 

udělil schvalovací orgán, který udělil EU 

schválení typu, dokud příslušný 

hospodářský subjekt nepřijme veškerá 

vhodná nápravná opatření k zajištění, aby 

byly daná vozidla, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky uvedeny ve 

shodu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnost přijmout opatření v případě neshody by měla být stanovena jednoznačně. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud schvalovací orgán nebo 

orgán pro dozor nad trhem shledají, že 

vozidla, systémy, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky nejsou 

v souladu s tímto nařízením a že jim bylo 

uděleno schválení typu na základě 

nesprávných údajů nebo že se vozidla, 

systémy, konstrukční části nebo samostatné 

technické celky vybavené prohlášením 

o shodě či opatřené značkou schválení typu 

neshodují se schváleným typem, mohou 

přijmout veškerá vhodná omezující 

opatření ve smyslu čl. 53 odst. 1. 

1. Pokud schvalovací orgán nebo 

orgán pro dozor nad trhem shledají, že 

vozidla, systémy, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky nejsou 

v souladu s tímto nařízením a že jim bylo 

uděleno schválení typu na základě 

nesprávných údajů nebo že se vozidla, 

systémy, konstrukční části nebo samostatné 

technické celky vybavené prohlášením 

o shodě či opatřené značkou schválení typu 

neshodují se schváleným typem, přijmou 

veškerá vhodná omezující opatření ve 

smyslu čl. 53 odst. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnost přijmout opatření v případě neshody by měla být stanovena jednoznačně. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 69 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Schvalovací orgán může kdykoli 

z vlastního podnětu, na základě stížnosti 

nebo na základě posouzení technickou 

zkušebnou zkontrolovat, zda výrobce plní 

povinnosti stanovené články 65 až 70 

a podmínky stanovené certifikátem 

o přístupu k informacím palubního 

diagnostického systému vozidla a 

k informacím o opravách a údržbě vozidla 

stanoveným v dodatku 1 k příloze XVIII. 

1. Daný schvalovací orgán může 

kdykoli z vlastního podnětu, na základě 

stížnosti nebo na základě posouzení 

technickou zkušebnou zkontrolovat, zda 

výrobce plní povinnosti stanovené články 

65 až 70 a podmínky stanovené 

certifikátem o přístupu k informacím 

palubního diagnostického systému vozidla 

a k informacím o opravách a údržbě 

vozidla stanoveným v dodatku 1 k příloze 

XVIII. 

Or. en 

Odůvodnění 

Právo ověřovat, zda výrobce plní povinnost umožnit přístup k informacím o opravách 

a údržbě vozidla, by v zájmu soudržného a efektivního systému měl mít pouze orgán, který 
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k danému vozidlu udělil schválení typu. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 69 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud schvalovací orgán zjistí, že výrobce 

povinnosti týkající se přístupu 

k informacím palubního diagnostického 

systému vozidla a k informacím 

o opravách a údržbě vozidla neplní, přijme 

schvalovací orgán, který udělil příslušné 

schválení typu, vhodná opatření k nápravě 

situace. 

Pokud daný schvalovací orgán zjistí, že 

výrobce povinnosti týkající se přístupu 

k informacím palubního diagnostického 

systému vozidla a k informacím 

o opravách a údržbě vozidla neplní, přijme 

vhodná opatření k nápravě situace. 

Or. en 

Odůvodnění 

Právo ověřovat, zda výrobce plní povinnost umožnit přístup k informacím o opravách 

a údržbě vozidla, by v zájmu soudržného a efektivního systému měl mít pouze orgán, který 

k danému vozidlu udělil schválení typu. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy si mohou rozhodnout, že 

posuzování a monitorování technických 

zkušeben a případně subdodavatelů nebo 

poboček těchto technických zkušeben 

bude provádět vnitrostátní akreditační 

orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 

a v souladu s ním. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s praxí v některých členských státech je možné, aby si členské státy rozhodly o tom, 

že posuzování a monitorování technických zkušeben bude provádět vnitrostátní akreditační 

orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním. 
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Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 8 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schvalovací orgán je každé dva roky 

podroben vzájemnému hodnocení ze strany 

dvou schvalovacích orgánů jiných 

členských států. 

Schvalovací orgán je každých pět let 

podroben vzájemnému hodnocení ze strany 

dvou schvalovacích orgánů jiných 

členských států. 

Or. en 

Odůvodnění 

Schvalovací orgány jsou různě velké a jednotlivým orgánům hrozí, že budou podrobeny 

nadměrně vysoké administrativní zátěži, pokud by vzájemné hodnocení jiných schvalovacích 

orgánů probíhalo příliš často. Nižší četnost by kompenzovalo udělení pravomoci Komisi 

iniciovat vzájemné hodnocení, pokud nastane důvod se domnívat, že je to třeba. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 8 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise může vzájemná hodnocení 

schvalovacího orgánu zahájit častěji, 

pokud je důvod se domnívat, že je třeba 

provést dodatečná hodnocení daného 

schvalovacího orgánu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Schvalovací orgány jsou různě velké a jednotlivým orgánům hrozí, že budou podrobeny 

nadměrně vysoké administrativní zátěži, pokud by vzájemné hodnocení jiných schvalovacích 

orgánů probíhalo příliš často. Nižší četnost by kompenzovalo udělení pravomoci Komisi 

iniciovat vzájemné hodnocení, pokud nastane důvod se domnívat, že je to třeba. 
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Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 74 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Technická zkušebna musí být 

schopna provádět všechny činnosti, 

o jejichž svěření podává žádost podle čl. 72 

odst. 1. Musí schvalovacímu orgánu 

prokázat, že má vše níže uvedené: 

1. Technická zkušebna musí být 

schopna provádět všechny činnosti, 

o jejichž svěření podává žádost podle čl. 72 

odst. 1. Musí schvalovacímu orgánu nebo 

v případě akreditace vnitrostátnímu 

akreditačnímu orgánu prokázat, že má vše 

níže uvedené: 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud posouzení provádí vnitrostátní akreditační orgán, prokazuje technická zkušebna svou 

způsobilost tomuto orgánu. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 75 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Technické zkušebny mohou se 

souhlasem svého určujícího schvalovacího 

orgánu zadat některé z kategorií činností, 

pro které byly v souladu s čl. 72 odst. 1 

určeny, subdodavateli nebo nechat tyto 

činnosti provést pobočkou. 

1. Technické zkušebny mohou se 

souhlasem svého určujícího schvalovacího 

orgánu nebo v případě akreditace 

vnitrostátního akreditačního orgánu zadat 

některé z kategorií činností, pro které byly 

v souladu s čl. 72 odst. 1 určeny, 

subdodavateli nebo nechat tyto činnosti 

provést pobočkou. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s praxí v některých členských státech je možné, aby si členské státy rozhodly o tom, 

že posuzování a monitorování technických zkušeben bude provádět vnitrostátní akreditační 

orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním. 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 75 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud technická zkušebna zadá 

specifické úkoly z kategorií činností, jež jí 

byly svěřeny, subdodavateli nebo pověří 

jejich provedením pobočku, zajistí, aby 

subdodavatel nebo pobočka splnili 

požadavky stanovené v článcích 73 a 74, 

a informuje o tom schvalovací orgán. 

2. Pokud technická zkušebna zadá 

specifické úkoly z kategorií činností, jež jí 

byly svěřeny, subdodavateli nebo pověří 

jejich provedením pobočku, zajistí, aby 

subdodavatel nebo pobočka splnili 

požadavky stanovené v článcích 73 a 74, 

a informuje o tom schvalovací orgán nebo 

v případě akreditace vnitrostátní 

akreditační orgán. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s praxí v některých členských státech je možné, aby si členské státy rozhodly o tom, 

že posuzování a monitorování technických zkušeben bude provádět vnitrostátní akreditační 

orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 75 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Technická zkušebna uchovává pro 

potřebu schvalovacího orgán příslušné 

doklady týkající se posouzení kvalifikací 

subdodavatele nebo pobočky a úkolů, které 

vykonávají. 

4. Technická zkušebna uchovává pro 

potřebu schvalovacího orgánu nebo 

v případě akreditace vnitrostátního 

akreditačního orgánu příslušné doklady 

týkající se posouzení kvalifikací 

subdodavatele nebo pobočky a úkolů, které 

vykonávají. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s praxí v některých členských státech je možné, aby si členské státy rozhodly o tom, 

že posuzování a monitorování technických zkušeben bude provádět vnitrostátní akreditační 

orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním. 
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Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Před určením technické zkušebny ji 

schvalovací orgán posoudí v souladu 

s kontrolním seznamem pro posuzování, 

který obsahuje alespoň požadavky uvedené 

v dodatku 2 k příloze V. Posouzení 

zahrnuje posouzení na místě v prostorách 

technické zkušebny podávající žádost 

o svěření určení a případně i u kterékoli 

z poboček a subdodavatelů umístěných 

v Unii nebo mimo ni. 

Před určením technické zkušebny ji 

schvalovací orgán nebo v případě 

akreditace vnitrostátní akreditační orgán 

posoudí v souladu s kontrolním seznamem 

pro posuzování, který obsahuje alespoň 

požadavky uvedené v dodatku 2 k příloze 

V. Posouzení zahrnuje posouzení na místě 

v prostorách technické zkušebny 

podávající žádost a případně i u kterékoli 

z poboček a subdodavatelů umístěných 

v Unii nebo mimo ni. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s praxí v některých členských státech je možné, aby si členské státy rozhodly o tom, 

že posuzování a monitorování technických zkušeben bude provádět vnitrostátní akreditační 

orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zástupci schvalovacích orgánu alespoň 

dvou dalších členských států koordinovaně 

se schvalujícím orgánem typu členského 

státu, kde je usazena technická zkušebna, 

jež podává žádost, spolu se zástupcem 

Komise vytvoří společný tým pro 

posuzování a podílejí se na posouzení 

technické zkušebny, jež podává žádost, 

včetně posouzení na místě. Určující 

schvalovací orgán členského státu, kde je 

usazena technická zkušebna, jež podává 

žádost, těmto zástupcům poskytne včas 

přístup k dokumentům nezbytným 

k posouzení této technické zkušebny. 

Zástupci schvalovacích orgánů alespoň 

dvou dalších členských států způsobilých 

posuzovat technické zkušebny 

koordinovaně se schvalujícím orgánem 

typu nebo v případě akreditace 

vnitrostátním akreditačním orgánem 
členského státu, kde je usazena technická 

zkušebna, jež podává žádost, spolu se 

zástupcem Komise vytvoří společný tým 

pro posuzování a podílejí se na posouzení 

technické zkušebny, jež podává žádost, 

včetně posouzení na místě. Určující 

schvalovací orgán nebo v případě 

akreditace vnitrostátní akreditační orgán 
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členského státu, kde je usazena technická 

zkušebna, jež podává žádost, těmto 

zástupcům poskytne včas přístup 

k dokumentům nezbytným k posouzení 

této technické zkušebny. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s praxí v některých členských státech je možné, aby si členské státy rozhodly o tom, 

že posuzování a monitorování technických zkušeben bude provádět vnitrostátní akreditační 

orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 77 – odst. 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

11. Platnost určení technických 

zkušeben je omezena na nejvýše pět let. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Článkem 80 se zřizuje průběžné monitorování a nejméně každých 30 měsíců se provádí 

posuzování. Je důležité neuvalovat na technické zkušebny nebo orgány členských států 

zbytečnou administrativní zátěž ani jim nevytvářet zbytečné náklady. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schvalovací orgán průběžně monitoruje 

technické zkušebny s cílem zajistit plnění 

požadavků stanovených v článcích 72 až 

76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze 

V. 

Schvalovací orgán nebo v případě 

akreditace vnitrostátní akreditační orgán 

průběžně monitoruje technické zkušebny 

s cílem zajistit plnění požadavků 

stanovených v článcích 72 až 76, článcích 

84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V. 

Or. en 
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Odůvodnění 

V souladu s praxí v některých členských státech je možné, aby si členské státy rozhodly o tom, 

že posuzování a monitorování technických zkušeben bude provádět vnitrostátní akreditační 

orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Technické zkušebny poskytnou na 

požádání veškeré podstatné informace 

a dokumenty umožňující schvalovacímu 

orgánu ověřit plnění uvedených 

požadavků. 

Technické zkušebny poskytnou na 

požádání veškeré podstatné informace 

a dokumenty umožňující schvalovacímu 

orgánu nebo v případě akreditace 

vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu 

ověřit plnění uvedených požadavků. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s praxí v některých členských státech je možné, aby si členské státy rozhodly o tom, 

že posuzování a monitorování technických zkušeben bude provádět vnitrostátní akreditační 

orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Technické zkušebny neprodleně informují 

schvalovací orgán o jakýchkoli změnách, 

zejména týkají-li se jejich zaměstnanců, 

zařízení, poboček a dodavatelů, které 

mohou ovlivnit plnění požadavků 

stanovených v článcích 72 až 76, článcích 

84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V nebo 

jejich schopnost provádět úkoly 

posuzování shody týkající se vozidel, 

systémů, konstrukčních částí 

a samostatných technických celků, pro 

které byly určeny. 

Technické zkušebny neprodleně informují 

schvalovací orgán nebo v případě 

akreditace vnitrostátní akreditační orgán 

o jakýchkoli změnách, zejména týkají-li se 

jejich zaměstnanců, zařízení, poboček 

a dodavatelů, které mohou ovlivnit plnění 

požadavků stanovených v článcích 72 až 

76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze 

V nebo jejich schopnost provádět úkoly 

posuzování shody týkající se vozidel, 

systémů, konstrukčních částí 

a samostatných technických celků, pro 
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které byly určeny. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s praxí v některých členských státech je možné, aby si členské státy rozhodly o tom, 

že posuzování a monitorování technických zkušeben bude provádět vnitrostátní akreditační 

orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 80 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pět let po oznámení technické 

zkušebny a pak každých následujících pět 

let provede schvalovací orgán v členském 

státě, v němž je technická zkušebna 

usazena, a společný tým pro posuzování 

určený v souladu s postupem popsaným 

v čl. 77 odst. 1 až 4 posouzení s cílem 

určit, zda technická zkušebna stále 

splňuje požadavky stanovené v článcích 

72 až 76, článcích 84 a 85 a dodatku 2 

k příloze V. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Systém průběžného monitorování a pravidelné posuzování stanovené v tomto článku ruší 

potřebu pětiletých cyklů, a tudíž je třeba je odstranit, aby právní předpis případně nezvyšoval 

administrativní zátěž. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 90 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Částka správní pokuty se považuje 

za příjem do souhrnného rozpočtu 

Evropské unie. 

3. Částka správní pokuty se považuje 

za příjem do souhrnného rozpočtu 

Evropské unie a snižuje podíl příspěvků 

členských států založených na hrubém 
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národním důchodu (HND) do rozpočtu 

Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Žádné administrativní pokuty by neměly být přijímány nad rámec rozpočtu EU. Naopak se 

použijí ke snížení podílu příspěvků členských států založených na HND. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 91 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (ES) č. 715/2007 

Čl. 11a – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) hodnoty emisí CO2 a spotřeby 

paliva určené příslušným zkušebním 

postupem odpovídají emisím, které jsou 

naměřeny při podmínkách skutečného 

provozu na silnici. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Srovnání hodnot CO2/fc ze schválení typu s hodnotami CO2/fc naměřenými při zkoušení emisí 

ve skutečném provozu by mohlo být velmi komplikované, protože výsledky získané při 

zkouškách v podmínkách skutečného provozu na silnici se občas mohou lišit. Vyzývám 

Komisi, aby objasnila, jak lze do předpisu začlenit zkoušení emisí ve skutečném provozu 

a zachovat při tom důvěryhodnost postupu, a pokud to není možné, aby bylo toto ustanovení 

z návrhu vypuštěno. 

 

 

 

 


