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Pozměňovací návrh 9
Virginie Joron

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zavedením a následnou revizí 
norem Euro byly postupně výrazně 
zpřísněny požadavky na schválení typu 
týkající se emisí z motorových vozidel. 
Zatímco u vozidel celkově došlo 
k podstatnému snížení emisí celé řady 
regulovaných znečišťujících látek, 
v případě emisí NOx ze vznětových 
motorů ani v případě částic u motorů 
s přímým vstřikováním benzinu, které jsou 
montovány zejména do lehkých vozidel, 
tomu tak nebylo. Proto je třeba přijmout 
opatření k nápravě této situace.

(3) Zavedením a následnou revizí 
norem Euro byly postupně výrazně 
zpřísněny požadavky na schválení typu 
týkající se emisí z motorových vozidel. 
Zatímco u vozidel celkově došlo 
k podstatnému snížení emisí celé řady 
regulovaných znečišťujících látek, 
v případě emisí NOx ze vznětových 
motorů ani v případě částic u motorů 
s přímým vstřikováním benzinu, které jsou 
montovány zejména do lehkých vozidel, 
tomu tak nebylo. Proto je třeba přijmout 
opatření k nápravě této situace, která však 
nebudou mít negativní dopady na 
soukromé osoby, které již vozidla se 
vznětovým motorem nebo s motorem s 
přímým vstřikováním benzinu vlastní.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Virginie Joron

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Transparentnost informací o 
odškodnění pro účastníky vnitřního trhu 
je důležitou hodnotou Unie, a to zejména 
pro Evropany, kteří si přejí prodat nebo 
koupit ojetý automobil v Evropě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Pro obnovení důvěry spotřebitelů 
je zásadní, aby k informacím o opravách a 
údržbě vozidel měli přístup nezávislí 
pozorovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Nedávné případy porušování 
stávajícího právního rámce, včetně 
právních závazků plynoucích z nařízení 
(ES) č. 715/2007, ze strany výrobců 
poukázaly na nedostatečné kontrolní a 
donucovací mechanismy. Spotřebitelé byli 
ponecháni bez uspokojivé kompenzace, 
neboť i v případech, kdy bylo odškodnění 
poskytnuto, neuvedlo vozidla do souladu s 
normami Euro 5 a Euro 6. Vzhledem k 
tomu, že stále častěji vydávané zákazy 
vznětových motorů v evropských městech 
ovlivňují každodenní život občanů, 
vhodná kompenzační opatření by 
představovalo dovybavení dotčených 
vozidel nejnovějšími technologiemi pro 
zpracování výfukových plynů („změna 
hardware“) nebo nabídka prémií za 
konverzi v případě, že si spotřebitel přeje 
vyměnit zakoupené vozidlo za 
ekologičtější model.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Evžen Tošenovský
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie 
v oblasti kvality ovzduší a snížit emise 
z vozidel by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), pokud jde 
o podrobná pravidla týkající se zvláštních 
postupů, zkoušek a požadavků pro 
schválení typu. V rámci tohoto přenesení 
pravomoci by mělo být nařízení (ES) 
č. 715/2007 doplněno o příslušná 
revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly 
používané pro měření emisí; požadavky na 
uplatňování zákazu používání 
odpojovacích zařízení, která snižují 
účinnost systémů regulace emisí; opatření 
nezbytná k uplatňování povinnosti výrobce 
poskytovat neomezený a standardizovaný 
přístup k informacím o opravách a údržbě 
vozidla; a o přijetí revidovaného postupu 
pro měření částic. Přenesení pravomoci by 
se mělo dále týkat změny nařízení (ES) 
č. 715/2007 za účelem úpravy konečných 
faktorů shodnosti směrem dolů za účelem 
zohlednění technického pokroku v oblasti 
přenosných systémů pro měření emisí 
a přehodnocení mezních hodnot pro 
hmotnost částic a zavedení mezních hodnot 
pro počet částic. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci své přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů. Zejména aby 
byla zajištěna rovná účast na 
vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci, měly by Evropský parlament 
a Rada obdržet veškeré dokumenty 
současně s odborníky členských států 
a jejich odborníci by měli mít systematicky 
přístup na zasedání expertních skupin 

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie 
v oblasti kvality ovzduší a snížit emise 
z vozidel by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), pokud jde 
o podrobná pravidla týkající se zvláštních 
postupů, zkoušek a požadavků pro 
schválení typu. V rámci tohoto přenesení 
pravomoci by mělo být nařízení (ES) 
č. 715/2007 doplněno o příslušná 
revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly 
používané pro měření emisí; požadavky na 
uplatňování zákazu používání 
odpojovacích zařízení, která snižují 
účinnost systémů regulace emisí; a o přijetí 
revidovaného postupu pro měření částic. 
Bez ohledu na krátký interval mezi 
vstupem tohoto nařízení v platnost a 
zrušením ustanovení týkajících se 
informací o opravách a údržbě podle 
nařízení (EU) 2018/858 by mělo přenesení 
pravomoci pro účely právní jistoty a k 
zajištění toho, aby zákonodárce měl k 
dispozici všechny možnosti, zahrnovat i 
opatření nezbytná k uplatňování povinnosti 
výrobce poskytovat neomezený a 
standardizovaný přístup k informacím o 
opravách a údržbě vozidla. Přenesení 
pravomoci by se mělo dále týkat změny 
nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem 
úpravy konečných faktorů shodnosti 
směrem dolů za účelem zohlednění 
technického pokroku v oblasti přenosných 
systémů pro měření emisí a přehodnocení 
mezních hodnot pro hmotnost částic 
a zavedení mezních hodnot pro počet 
částic. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci své přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
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Komise, které se vypracováním aktů 
v přenesené pravomoci zabývají.

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Zejména aby byla 
zajištěna rovná účast na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci, měly by 
Evropský parlament a Rada obdržet 
veškeré dokumenty současně s odborníky 
členských států a jejich odborníci by měli 
mít systematicky přístup na zasedání 
expertních skupin Komise, které se 
vypracováním aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie 
v oblasti kvality ovzduší a snížit emise 
z vozidel by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), pokud jde 
o podrobná pravidla týkající se zvláštních 
postupů, zkoušek a požadavků pro 
schválení typu. V rámci tohoto přenesení 
pravomoci by mělo být nařízení (ES) 
č. 715/2007 doplněno o příslušná 
revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly 
používané pro měření emisí; požadavky na 
uplatňování zákazu používání 
odpojovacích zařízení, která snižují 
účinnost systémů regulace emisí; opatření 
nezbytná k uplatňování povinnosti 
výrobce poskytovat neomezený 
a standardizovaný přístup k informacím 
o opravách a údržbě vozidla; a o přijetí 
revidovaného postupu pro měření částic. 
Přenesení pravomoci by se mělo dále týkat 
změny nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem 
úpravy konečných faktorů shodnosti 
směrem dolů za účelem zohlednění 
technického pokroku v oblasti přenosných 
systémů pro měření emisí a přehodnocení 

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie 
v oblasti kvality ovzduší a snížit emise 
z vozidel by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), pokud jde 
o podrobná pravidla týkající se zvláštních 
postupů, zkoušek a požadavků pro 
schválení typu. V rámci tohoto přenesení 
pravomoci by mělo být nařízení (ES) 
č. 715/2007 doplněno o příslušná 
revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly 
používané pro měření emisí; požadavky na 
uplatňování zákazu používání 
odpojovacích zařízení, která snižují 
účinnost systémů regulace emisí; a o přijetí 
revidovaného postupu pro měření částic. 
Přenesení pravomoci by se mělo dále týkat 
změny nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem 
úpravy konečných faktorů shodnosti 
směrem dolů za účelem zohlednění 
technického pokroku v oblasti přenosných 
systémů pro měření emisí a přehodnocení 
mezních hodnot pro hmotnost částic 
a zavedení mezních hodnot pro počet 
částic. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci své přípravné činnosti vedla 
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mezních hodnot pro hmotnost částic 
a zavedení mezních hodnot pro počet 
částic. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci své přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Zejména aby byla 
zajištěna rovná účast na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci, měly by 
Evropský parlament a Rada obdržet 
veškeré dokumenty současně s odborníky 
členských států a jejich odborníci by měli 
mít systematicky přístup na zasedání 
expertních skupin Komise, které se 
vypracováním aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Zejména aby byla 
zajištěna rovná účast na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci, měly by 
Evropský parlament a Rada obdržet 
veškeré dokumenty současně s odborníky 
členských států a jejich odborníci by měli 
mít systematicky přístup na zasedání 
expertních skupin Komise, které se 
vypracováním aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod měnit nařízení (ES) č. 715/2007 o informacích o opravách a údržbě, protože 
všechna ustanovení o opravách a údržbě jsou nyní přesunuta do nového rámcového nařízení 
o schvalování typu (nařízení (EU) 2018/858).

Pozměňovací návrh 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie 
v oblasti kvality ovzduší a snížit emise 
z vozidel by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), pokud jde 
o podrobná pravidla týkající se zvláštních 
postupů, zkoušek a požadavků pro 
schválení typu. V rámci tohoto přenesení 
pravomoci by mělo být nařízení (ES) 
č. 715/2007 doplněno o příslušná 

(11) S cílem přispět k dosažení cílů Unie 
v oblasti kvality ovzduší a snížit emise 
z vozidel by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), pokud jde 
o podrobná pravidla týkající se zvláštních 
postupů, zkoušek a požadavků pro 
schválení typu. V rámci tohoto přenesení 
pravomoci by mělo být nařízení (ES) 
č. 715/2007 doplněno o příslušná 
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revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly 
používané pro měření emisí; požadavky na 
uplatňování zákazu používání 
odpojovacích zařízení, která snižují 
účinnost systémů regulace emisí; opatření 
nezbytná k uplatňování povinnosti výrobce 
poskytovat neomezený a standardizovaný 
přístup k informacím o opravách a údržbě 
vozidla; a o přijetí revidovaného postupu 
pro měření částic. Přenesení pravomoci by 
se mělo dále týkat změny nařízení (ES) 
č. 715/2007 za účelem úpravy konečných 
faktorů shodnosti směrem dolů za účelem 
zohlednění technického pokroku v oblasti 
přenosných systémů pro měření emisí 
a přehodnocení mezních hodnot pro 
hmotnost částic a zavedení mezních hodnot 
pro počet částic. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci své přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů. Zejména aby 
byla zajištěna rovná účast na 
vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci, měly by Evropský parlament 
a Rada obdržet veškeré dokumenty 
současně s odborníky členských států 
a jejich odborníci by měli mít systematicky 
přístup na zasedání expertních skupin 
Komise, které se vypracováním aktů 
v přenesené pravomoci zabývají.

revidovaná pravidla, jakož i zkušební cykly 
používané pro měření emisí; požadavky na 
uplatňování zákazu používání 
odpojovacích zařízení, která snižují 
účinnost systémů regulace emisí; opatření 
nezbytná k uplatňování povinnosti výrobce 
poskytovat neomezený a standardizovaný 
přístup k informacím o opravách a údržbě 
vozidla, zejména, ale nikoli pouze u 
vozidel, která byla prodána spotřebitelům, 
kteří byli nesprávně informováni o úrovni 
emisí takových vozidel, což vedlo k 
poškození spotřebitelů; a o přijetí 
revidovaného postupu pro měření částic. 
Přenesení pravomoci by se mělo dále týkat 
změny nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem 
úpravy konečných faktorů shodnosti 
směrem dolů za účelem zohlednění 
technického pokroku v oblasti přenosných 
systémů pro měření emisí a přehodnocení 
mezních hodnot pro hmotnost částic 
a zavedení mezních hodnot pro počet 
částic. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci své přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Zejména aby byla 
zajištěna rovná účast na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci, měly by 
Evropský parlament a Rada obdržet 
veškeré dokumenty současně s odborníky 
členských států a jejich odborníci by měli 
mít systematicky přístup na zasedání 
expertních skupin Komise, které se 
vypracováním aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž 
stanovení pravidel týkajících se emisí 
z motorových vozidel s cílem přispět 
k dosažení základních cílů v oblasti kvality 
ovzduší, nemůže být uspokojivě dosaženo 
členskými státy, protože motorová vozidla 
s platným schválením typu mohou být 
uváděna na trh přes hranice států, ale spíše 
jich z důvodu rozsahu a účinků opatření 
může být lépe dosaženo na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

(14) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž 
stanovení pravidel týkajících se emisí 
z motorových vozidel s cílem přispět 
k dosažení základních cílů v oblasti kvality 
ovzduší, nemůže být uspokojivě dosaženo 
členskými státy, protože motorová vozidla 
s platným schválením typu mohou být 
uváděna na trh přes hranice států a 
spotřebitelé musí být stejně chráněni v 
celé Unii, ale spíše jich z důvodu rozsahu 
a účinků opatření může být lépe dosaženo 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Kateřina Konečná

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 715/2007
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) článek 8 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Článek 8
Akty v přenesené pravomoci týkající se 
přístupu k informacím o opravách 
a údržbě vozidla
Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 14a akty v přenesené 
pravomoci za účelem doplnění článků 6 
a 7. To zahrnuje definici a aktualizaci 
technických specifikací týkajících se 
způsobu, jakým budou informace 
o systému OBD a o opravách a údržbě 
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vozidla poskytovány, přičemž bude 
věnována zvláštní pozornost zvláštním 
potřebám malých a středních podniků.“;

Or. en

Odůvodnění

Všechny požadavky týkající se informací o opravách a údržbě byly přesunuty do nového 
rámcového nařízení o schvalování typu (nařízení (EU) 2018/858). Proto nejsou přenesené 
pravomoci týkající se informací o opravách a údržbě v souvislosti s nařízením (ES) č. 
715/2007 potřebné.

Pozměňovací návrh 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 715/2007
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 14a akty v přenesené pravomoci 
za účelem doplnění článků 6 a 7. To 
zahrnuje definici a aktualizaci technických 
specifikací týkajících se způsobu, jakým 
budou informace o systému OBD 
a o opravách a údržbě vozidla 
poskytovány, přičemž bude věnována 
zvláštní pozornost zvláštním potřebám 
malých a středních podniků.;

Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 14a akty v přenesené pravomoci 
za účelem doplnění článků 6 a 7. To 
zahrnuje definici a aktualizaci technických 
specifikací týkajících se způsobu, jakým 
budou informace o systému OBD 
a o opravách a údržbě vozidla 
poskytovány, přičemž bude věnována 
zvláštní pozornost zvláštním potřebám 
malých a středních podniků, mikropodniků 
a samostatně výdělečně činných 
provozovatelů.;

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné pro zlepšení rozsahu působnosti.

Pozměňovací návrh 19
Maria Grapini, Monika Beňová
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost pátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en


