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 TITLE  \* MERGEFORMAT PR_COD_1amCom 

 

 

Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.  

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a 

jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných 

technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi 

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0031), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 

souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0015/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

25. května 20161, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 

pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro dopravu a 

cestovní ruch (A8-0000/2016), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

 

                                                 
1  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
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Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Aktuální problémy s prováděním 

rámce pro schvalování typu navíc odhalily 

konkrétní slabé stránky a ukázaly, že je 

třeba provést zásadní revizi, aby se vytvořil 

spolehlivý, transparentní, předvídatelný a 

udržitelný regulační rámec, který poskytne 

vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví a životního prostředí. 

(5) Aktuální problémy s prováděním 

rámce pro schvalování typu navíc odhalily 

konkrétní slabé stránky a ukázaly, že je 

třeba provést další posílení regulačního 

rámce, aby byl spolehlivý, transparentní, 

předvídatelný a udržitelný a poskytl 

vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví a životního prostředí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) vozidla používaná na kolejích. (c) pásová vozidla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro následující vozidla a stroje 

může výrobce požádat o schválení typu 

nebo jednotlivé schválení vozidla podle 

tohoto nařízení za předpokladu, že tato 

vozidla splňují hmotněprávní požadavky 

tohoto nařízení: 

3. Pro následující vozidla a stroje 

může výrobce požádat o schválení typu 

nebo jednotlivé schválení vozidla podle 

tohoto nařízení za předpokladu, že tato 

vozidla splňují požadavky tohoto nařízení: 



 

PR\1100240CS.doc 7/91 PE585.750v01-00 

 CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) „konstrukční částí“ se rozumí 

zařízení, jež má být součástí vozidla, pro 

něž lze získat schválení typu nezávisle na 

daném vozidle a které podléhá 

požadavkům tohoto nařízení nebo 

některého regulačního aktu uvedeného v 

příloze IV; 

(5) „konstrukční částí“ se rozumí 

zařízení, jež má být součástí vozidla, pro 

něž lze získat schválení typu nezávisle na 

daném vozidle a které podléhá 

požadavkům tohoto nařízení nebo 

některého regulačního aktu uvedeného v 

příloze IV, je-li tato možnost v regulačním 

aktu výslovně uvedena; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) „samostatným technickým celkem“ 

se rozumí zařízení, jež má být součástí 

vozidla, pro něž lze získat schválení typu 

nezávisle, ale pouze ve vztahu k jednomu 

nebo několika určeným typům vozidel, a 

které podléhá požadavkům tohoto nařízení 

nebo některého regulačního aktu 

uvedeného v příloze IV; 

(6) „samostatným technickým celkem“ 

se rozumí zařízení, jež má být součástí 

vozidla, pro něž lze získat schválení typu 

nezávisle, ale pouze ve vztahu k jednomu 

nebo několika určeným typům vozidel, a 

které podléhá požadavkům tohoto nařízení 

nebo některého regulačního aktu 

uvedeného v příloze IV, je-li tato možnost 

v regulačním aktu výslovně uvedena; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) „zařízením“ se rozumí zboží jiné 

než díly, jež lze přidat do vozidla nebo na 

něj instalovat; 

(8) „zařízením“ se rozumí zboží jiné 

než díly, jež lze přidat do vozidla nebo na 

něj instalovat, uvedené v příloze XIII; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) „kombinovaným schválením typu“ 

se rozumí postupné schválení, během 

něhož se při závěrečné fázi schvalování 

vozidla získá jedno nebo více schválení pro 

systémy, aniž by bylo nutné vydat pro tyto 

systémy certifikáty EU schválení typu; 

(32) „kombinovaným schválením typu“ 

se rozumí postupné schválení, během 

něhož se při závěrečné fázi celkového 

schvalování typu vozidla získá jedno nebo 

více schválení pro systémy, aniž by bylo 

nutné vydat pro tyto systémy certifikáty 

EU schválení typu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 35 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) „typem vozidla“ se rozumí určitá 

kategorie vozidel, která sdílí alespoň 

základní kritéria stanovená v části B 

přílohy II a jež může zahrnovat varianty a 

verze tam uvedené; 

(35) „typem vozidla“ se rozumí určitá 

skupina vozidel, která sdílí alespoň 

základní kritéria stanovená v části B 

přílohy II a jež může zahrnovat varianty a 

verze tam uvedené; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 37 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) „základním vozidlem“ se rozumí 

jakékoli vozidlo, jež se využívá v počáteční 

fázi vícestupňového schválení typu; 

(37) „základním vozidlem“ se rozumí 

jakékoli vozidlo, jež se využívá v počáteční 

fázi vícestupňového schválení typu, bez 

ohledu na to, zda se jedná o motorové 

vozidlo; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 42 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(42) „jednotlivým schválením vozidla“ 

se rozumí postup, kterým schvalovací 

orgán osvědčuje, že určité vozidlo, ať již 

jedinečné či nikoliv, vyhovuje příslušným 

správním ustanovením a technickým 

požadavkům pro EU jednotlivé schválení 

vozidla a vnitrostátní jednotlivé schválení 

vozidla; 

(42) „jednotlivým schválením vozidla“ 

se rozumí postup, kterým schvalovací 

orgán osvědčuje, že určité vozidlo, ať již 

jedinečné či nikoliv, vyhovuje příslušným 

správním ustanovením a technickým 

požadavkům pro EU jednotlivé schválení 

vozidla nebo vnitrostátní jednotlivé 

schválení vozidla; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 55 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(55) „posouzením na místě“ se rozumí 

inspekce v prostorách technické zkušebny 

nebo jednoho z jejích subdodavatelů či 

poboček vykonaná schvalovacím 

orgánem; 

(55) „posouzením na místě“ se rozumí 

inspekce v prostorách technické zkušebny 

nebo jednoho z jejích subdodavatelů či 

poboček; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 88 za účelem změn přílohy II 

týkajících se zařazení vozidel do 

podkategorií, typů vozidel a typů karoserií 

s cílem přizpůsobit ji technickému 

pokroku. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 88 za účelem změn přílohy II 

týkajících se typů vozidel a typů karoserií s 

cílem přizpůsobit ji technickému pokroku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členský stát, ve kterém je za 

schválení typu vozidla, včetně schválení 

jednotlivého typu vozidla, odpovědný více 

než jeden schvalovací orgán, určí jeden 

schvalovací orgán odpovědný za výměnu 

informací se schvalovacími orgány 

ostatních členských států a za plnění 

povinností stanovených v kapitole XV 

tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 5 
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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, být oprávněny 

ke vstupu do prostor hospodářského 

subjektu na jejich území a odběru 

nezbytných vzorků vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků za účelem provedení 

zkoušek souladu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy pravidelně 

přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich 

činnosti schválení typu. Uvedené 

přezkumy a hodnocení se uskuteční 

alespoň jednou za čtyři roky a o jejich 

výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské 

státy a Komise. Dotčený členský stát 

vypracuje souhrn výsledků přístupný pro 

veřejnost, zahrnující zejména údaje o 

počtu udělených schválení typu a totožnost 

jednotlivých výrobců. 

6. Členské státy pravidelně 

přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich 

činnosti schválení typu. Uvedené 

přezkumy a hodnocení se uskuteční 

alespoň jednou za tři roky a o jejich 

výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské 

státy, Komise a fórum zřízené podle 

článku 10. Dotčený členský stát vypracuje 

souhrn výsledků přístupný pro veřejnost, 

který bude obsahovat zejména údaje o 

počtu udělených nebo zamítnutých 

schválení typu, předmět certifikátu 

schválení typu a totožnost jednotlivých 

výrobců. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Členské státy pravidelně 

přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich 

činnosti dozoru. Uvedené přezkumy a 

hodnocení se uskuteční alespoň jednou za 

čtyři roky a o jejich výsledcích jsou 

uvědomeny ostatní členské státy a Komise. 

Dotčený členský stát vypracuje souhrn 

výsledků přístupný pro veřejnost. 

7. Členské státy pravidelně 

přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich 

činnosti dozoru. Uvedené přezkumy a 

hodnocení se uskuteční alespoň jednou za 

tři roky a o jejich výsledcích jsou 

uvědomeny ostatní členské státy a Komise. 

Dotčený členský stát vypracuje souhrn 

výsledků přístupný pro veřejnost, který 

bude obsahovat zejména počet vozidel, 

systémů, konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků, které 

jsou předmětem testování nebo jiného 

hodnocení. Souhrn bude obsahovat 

seznam těchto vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků, u nichž bylo zjištěno, 

že případně nesplňují požadavky tohoto 

nařízení, totožnost jednotlivých výrobců a 

stručný popis povahy neshody. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 7a. Komise může přijmout prováděcí 

akty, kterými stanoví společná kritéria pro 

jmenování, přezkoumání a posouzení 

schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor 

nad trhem na vnitrostátní úrovni. Tyto 

prováděcí akty se přijímají v souladu s 

přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 

2. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členský stát, ve kterém je za schválení 

vozidla, včetně schválení jednotlivého 

vozidla, odpovědný více než jeden 

schvalovací orgán, určí jeden schvalovací 

orgán odpovědný za výměnu informací se 

schvalovacími orgány ostatních členských 

států a za povinnosti stanovené v kapitole 

XV tohoto nařízení. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgány pro dozor nad trhem 

provádějí pravidelné kontroly s cílem 

ověřit soulad vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků s požadavky 

stanovenými v tomto nařízení a správnost 

schválení typu. Tyto kontroly provádějí v 

přiměřeném rozsahu, a to prostřednictvím 

kontrol dokladů, jakož i zkoušek ve 

skutečném provozu a laboratorních 

zkoušek na základě statisticky významných 

vzorků. Orgány pro dozor nad trhem 

přitom zohlední zavedené zásady 

hodnocení rizik, stížnosti a další informace. 

1. Orgány pro dozor nad trhem 

provádějí pravidelné kontroly s cílem 

ověřit soulad vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků s požadavky 

stanovenými v tomto nařízení. Tyto 

kontroly provádějí v přiměřeném rozsahu, 

a to prostřednictvím kontrol dokladů, jakož 

i zkoušek ve skutečném provozu a 

laboratorních zkoušek na základě 

odpovídajících vzorků. Orgány pro dozor 

nad trhem přitom zohlední zavedené 

zásady hodnocení rizik, stížnosti a další 

informace, včetně veškerých informací 

poskytnutých testovacími pracovníky 

třetích stran. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V případě vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků, kterým bylo uděleno 

schválení typu, orgány pro dozor nad trhem 

řádně zohlední prohlášení o shodě 

předložená hospodářskými subjekty. 

3. V případě vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků, kterým bylo uděleno 

schválení typu, orgány pro dozor nad trhem 

řádně zohlední prohlášení o shodě, značky 

schválení typu a certifikáty schválení typu 
předložené hospodářskými subjekty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgány pro dozor nad trhem spolupracují s 

hospodářskými subjekty na opatřeních, 

která by mohla zamezit nebo omezit rizika 

způsobená vozidly, systémy, 

konstrukčními částmi a samostatnými 

technickými celky, které tyto subjekty 

dodaly. 

Orgány pro dozor nad trhem spolupracují s 

hospodářskými subjekty na opatřeních, 

která by mohla zamezit nebo omezit rizika 

způsobená vozidly, systémy, 

konstrukčními částmi a samostatnými 

technickými celky, které tyto subjekty 

dodaly. V případě, že tyto hospodářské 

subjekty nejsou výrobci, provádí se 

veškeré kroky pod dozorem výrobce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Rozhodnou-li se orgány pro dozor 

nad trhem jednoho členského státu 

stáhnout z trhu vozidlo, systém, 

5. Rozhodnou-li se orgány pro dozor 

nad trhem jednoho členského státu 

stáhnout z trhu vozidlo, systém, 
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konstrukční část a samostatný technický 

celek v souladu s čl. 49 odst. 5, uvědomí o 

tom daný hospodářský subjekt a případně 

příslušný schvalovací orgán. 

konstrukční část a samostatný technický 

celek v souladu s čl. 49 odst. 5, uvědomí o 

tom daný hospodářský subjekt a příslušný 

schvalovací orgán. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Členské státy provádějí pravidelný 

přezkum a posouzení fungování svých 

činností dozoru. Tyto přezkumy a 

posouzení se provádějí nejméně jednou za 

čtyři roky a jejich výsledky se sdělí 

ostatním členským státům a Komisi. 

Dotčený členský stát vypracuje souhrn 

výsledků, které budou zpřístupněny 

veřejnosti. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Orgány jednotlivých členských 

států pro dozor nad trhem koordinují své 

činnosti v oblasti dozoru nad trhem, 

vzájemně spolupracují a sdílejí výsledky 

těchto činností navzájem a s Komisí. 

Orgány pro dozor nad trhem se případně 

dohodnou na sdílení práce a specializací. 

8. Orgány jednotlivých členských 

států pro dozor nad trhem koordinují své 

činnosti v oblasti dozoru nad trhem, 

vzájemně spolupracují a sdílejí výsledky 

těchto činností navzájem a s Komisí. 

Orgány pro dozor nad trhem se případně 

dohodnou na sdílení práce a specializací 

pod vedením fóra zřízeného podle článku 

10. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. Komise může přijmout prováděcí 

akty, kterými stanoví kritéria pro určení 

povinného rozsahu, působnosti a četnosti 

kontrol pro ověření souladu s požadavky 

na odebraných vzorcích, jak je uvedeno v 

odstavci 1. Tyto prováděcí akty se 

přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 87 odst. 2. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Článek 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9 vypouští se 

Ověření souladu s požadavky prováděné 

Komisí a koordinace vynucování s 

členskými státy 

 

1. Komise organizuje a provádí v 

přiměřeném rozsahu zkoušky a kontroly 

vozidel, systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků již 

dodaných na trh nebo nařídí provedení 

těchto zkoušek s cílem ověřit, zda jsou tato 

vozidla, systémy, konstrukční části a 

samostatné technické celky ve shodě se 

schváleními typu a platnými právními 

předpisy, a zajistit správnost schválení 

typu. 

 

Tyto zkoušky a kontroly mohou být 

provedeny na nových vozidlech 

poskytnutých výrobci nebo hospodářskými 

subjekty podle odstavce 2 níže. 
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Tyto zkoušky a kontroly mohou být 

provedeny rovněž na registrovaných 

vozidlech po dohodě s držitelem registrace 

vozidla. 

 

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. 

 

3. Aby Komise mohla provádět 

zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2, 

členské státy jí zpřístupní veškeré údaje 

vztahující se ke schválení typu vozidla, 

systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků, jež jsou 

předmětem zkoušek pro ověření souladu s 

požadavky. Tyto údaje zahrnují alespoň 

informace obsažené v certifikátu 

schválení typu a v jeho přílohách 

uvedených v čl. 26 odst. 1. 

 

V případě vozidel schválených v souladu s 

postupným nebo vícestupňovým postupem 

schvalování typu poskytnou členské státy 

Komisi certifikát schválení typu a jeho 

přílohy uvedené v čl. 26 odst. 1 rovněž pro 

příslušná schválení typu systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků. 

 

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 
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postupem podle čl. 87 odst. 2. 

5. Pokud Komise zjistí, že vozidla, jež 

byla podrobena zkoušce nebo kontrole, 

nesplňují požadavky pro schválení typu 

stanovené tímto nařízením či některým z 

regulačních aktů uvedených v příloze IV 

nebo že schválení typu bylo uděleno na 

základě nesprávných údajů, v souladu s 

čl. 54 odst. 8 dotčenému hospodářskému 

subjektu neprodleně nařídí, aby přijal 

veškerá vhodná nápravná opatření, 

kterými uvede vozidla v soulad s těmito 

požadavky; případně Komise přijme 

omezující opatření spočívající v tom, že 

hospodářskému subjektu nařídí, aby 

dotčená vozidla buď stáhl z trhu, nebo z 

oběhu v přiměřené časové lhůtě, a to 

podle závažnosti zjištěného nesouladu. 

 

Pokud uvedené zkoušky a kontroly 

zpochybní správnost samotného schválení 

typu, Komise uvědomí dotčený 

schvalovací orgán nebo orgány a fórum 

pro výměnu informací o vynucování. 

 

Komise zveřejní zprávu o svých zjištěních 

vždy poté, co provede jakékoli zkoušky pro 

ověření souladu. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Fórum pro výměnu informací o 

vynucování 

Fórum o vynucování 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise zřídí fórum pro výměnu informací 

o vynucování (dále jen fórum) a předsedá 

mu. 

Komise zřídí fórum o vynucování (dále jen 

fórum) a předsedá mu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Mezi jeho poradní úkoly patří mimo jiné 

prosazování osvědčených postupů, 

výměna informací o problémech 

týkajících se vynucování, o spolupráci, o 

vývoji pracovních metod a nástrojů, o 

vývoji elektronické výměny informací, o 

hodnocení harmonizovaných projektů v 

oblasti vynucování, o sankcích a 

společných kontrolách. 

Mezi jeho poradní úkoly patří: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (a) přispívat k podpoře osvědčených 

postupů, jejichž cílem je zajištění 

účinného a harmonizovaného provádění 

tohoto nařízení, zejména postupů 

týkajících se hodnocení, určení a 

monitorování určených orgánů, a obecné 

uplatňování požadavků stanovených v 
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tomto nařízení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (b) pomáhat příslušným orgánům 

členských států při činnostech v oblasti 

dozoru nad trhem, včetně koordinace 

činností v oblasti dozoru nad trhem, je-li 

to vhodné a požadují-li to členské státy, a 

to buď na regionální úrovni, nebo na 

úrovni EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (c) hodnotit výsledky přezkumů, jak 

podle čl. 6 odst. 6, tak přezkumů podle 

vzájemného hodnocení na základě čl. 71 

odst. 8, fungování orgánů pro schvalování 

typu a dávat obecná doporučení 

vyplývající z jednoho nebo z několika 

takových přezkumů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d (nové) 



 

PR\1100240CS.doc 21/91 PE585.750v01-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (d) přezkoumávat výsledky hodnocení 

fungování činností v oblasti dozoru nad 

trhem a dávat obecná doporučení 

vyplývající z jednoho nebo z několika 

takových přezkumů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (e) posuzovat účinnost činností v 

oblasti vynucování, případně včetně 

důslednosti a účinnosti každé opravy, 

stažení nebo pokuty uplatněné členskými 

státy v případě, že vozidla, systémy, 

konstrukční části nebo samostatné 

technické celky, které vykazují neshody, 

jsou uváděny na trh ve více než jednom 

členském státě, a pokud je to požadováno, 

poskytovat obecná doporučení vyplývající 

z tohoto hodnocení, které se uskuteční 

alespoň jednou za dva roky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výrobce zajistí, aby vozidla, 

systémy, konstrukční části nebo samostatné 

technické celky, které vyrobil a které byly 

uvedeny na trh nebo uvedeny do provozu, 

byly vyrobeny a schváleny v souladu s 

1. Výrobce zajistí, aby vozidla, 

systémy, konstrukční části nebo samostatné 

technické celky, které jsou uvedeny na trh 

nebo uvedeny do provozu, byly vyrobeny a 

schváleny v souladu s požadavky 
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požadavky stanovenými v tomto nařízení. stanovenými v tomto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Výrobce odpovídá schvalovacímu orgánu 

za všechny aspekty procesu schvalování a 

za zajištění souladu výroby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pro účely EU schválení typu 

jmenuje výrobce usazený mimo Unii 

jediného zástupce usazeného v Unii, aby 

jej zastupoval před schvalovacím orgánem. 

Dotyčný výrobce jmenuje také jediného 

zástupce usazeného v Unii pro účely 

dozoru nad trhem, což může být tentýž 

zástupce, jako byl jmenován pro účely EU 

schválení typu. 

4. Pro účely EU schválení typu 

jmenuje výrobce vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků usazený mimo Unii 

jediného zástupce usazeného v Unii, aby 

jej zastupoval před schvalovacím orgánem. 

Dotyčný výrobce jmenuje také jediného 

zástupce usazeného v Unii pro účely 

dozoru nad trhem, což může být tentýž 

zástupce, jako byl jmenován pro účely EU 

schválení typu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Výrobce odpovídá schvalovacímu 

orgánu za všechna hlediska postupu 

schvalování a za zajištění shodnosti 

výroby, ať již je výrobce přímo zapojen do 

všech stupňů výroby vozidla, systému, 

konstrukční části nebo samostatného 

technického celku, či nikoliv. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výrobce, který se domnívá, že vozidlo, 

systém, konstrukční část, samostatný 

technický celek nebo díl či zařízení, které 

byly uvedeny na trh nebo do provozu, 

nejsou ve shodě s tímto nařízením nebo že 

schválení typu bylo uděleno na základě 

nesprávných údajů, přijme neprodleně 

vhodná opatření, která jsou nezbytná k 

uvedení tohoto vozidla, systému, 

konstrukční části, samostatného 

technického celku, dílu či zařízení ve 

shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo 

z oběhu. 

Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, 

samostatný technický celek nebo díl či 

zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do 

provozu, nejsou ve shodě s tímto nařízením 

nebo pokud schválení typu bylo uděleno na 

základě nesprávných údajů, výrobce přijme 

neprodleně vhodná opatření, která jsou 

nezbytná k uvedení tohoto vozidla, 

systému, konstrukční části, samostatného 

technického celku, dílu či zařízení ve 

shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo 

z oběhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud vozidlo, systém, konstrukční 

část, samostatný technický celek, díl nebo 

2. Pokud vozidlo, systém, konstrukční 

část, samostatný technický celek, díl nebo 
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zařízení představuje závažné nebezpečí, 

výrobce okamžitě poskytne podrobné 

informace o neshodě a o přijatých 

opatřeních schvalovacím orgánům a 

orgánům pro dozor nad trhem členských 

států, v nichž došlo k dodání na trh nebo 

uvedení do provozu tohoto vozidla, 

systému, konstrukční části, samostatného 

technického celku, dílu nebo zařízení. 

zařízení představuje závažné nebezpečí, 

výrobce okamžitě poskytne podrobné 

informace o riziku a o přijatých opatřeních 

schvalovacím orgánům a orgánům pro 

dozor nad trhem členských států. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výrobce uchovává dokumentaci uvedenou 

v čl. 24 odst. 4 po období deseti let poté, co 

bylo vozidlo uvedeno na trh, přičemž u 

systému, konstrukční části nebo 

samostatného technického celku tato doba 

činí pět let. 

Výrobce uchovává certifikát schválení 

typu a jeho přílohy po období deseti let 

poté, co skončila platnost EU schválení 

typu vozidla, přičemž u systému, 

konstrukční části nebo samostatného 

technického celku tato doba činí pět let po 

skončení platnosti EU schválení typu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výrobce vozidla uchovává pro potřebu 

schvalovacích orgánů kopii prohlášení o 

shodě uvedenou v článku 34. 

Výrobce vozidla uchovává pro potřebu 

schvalovacích orgánů kopii prohlášení o 

shodě uvedenou v článku 34 po období 

deseti let. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výrobce předloží vnitrostátnímu orgánu na 

základě jeho odůvodněné žádosti a 

prostřednictvím schvalovacího orgánu 
kopii certifikátu EU schválení typu nebo 

povolení uvedené v čl. 55 odst. 1, které 

prokazuje shodu vozidla, systému, 

konstrukční části nebo samostatného 

technického celku v jazyce, který je 

vnitrostátnímu orgánu snadno 

srozumitelný. 

Výrobce předloží vnitrostátnímu orgánu na 

základě jeho odůvodněné žádosti a kopii 

certifikátu EU schválení typu nebo 

povolení uvedené v čl. 55 odst. 1, které 

prokazuje shodu vozidla, systému, 

konstrukční části nebo samostatného 

technického celku, části nebo zařízení v 

jazyce, který je vnitrostátnímu orgánu 

snadno srozumitelný. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnosti zástupců výrobce v oblasti 

dozoru nad trhem 

Povinnosti zástupců výrobce 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zástupce výrobce pro dozor nad 

trhem vykonává úkoly stanovené v plné 

moci, kterou obdržel od výrobce. Tato plná 

moc musí zástupci umožňovat alespoň: 

1. Zástupce výrobce vykonává úkoly 

stanovené v plné moci, kterou obdržel od 

výrobce. Tato plná moc musí zástupci 

umožňovat alespoň: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) mít přístup k dokumentaci uvedené 

v článku 22 a k prohlášení o shodě 

uvedeném v článku 34 v jednom z 

úředních jazyků Unie. Tato dokumentace 

je k dispozici schvalovacím orgánům po 

období deseti let poté, co bylo vozidlo 

uvedeno na trh, přičemž u systému, 

konstrukční části nebo samostatného 

technického celku tato doba činí pět let; 

(a) mít přístup k certifikátu schválení 

typu a jeho přílohám a k prohlášení o 

shodě v jednom z úředních jazyků Unie. 

Tato dokumentace je k dispozici 

schvalovacím orgánům po období deseti let 

poté, co bylo vozidlo uvedeno na trh, 

přičemž u systému, konstrukční části nebo 

samostatného technického celku tato doba 

činí pět let; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Dovozce smí uvádět na trh pouze 

vozidla, systémy, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky, které obdržely 

buď EU schválení typu nebo vnitrostátní 

schválení typu, nebo díly či zařízení, které 

splňují požadavky nařízení (ES) č. 

765/2008. 

1. Dovozce smí uvádět na trh pouze 

vozidla, systémy, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky, které splňují 

požadavky tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Před uvedením na trh vozidla, systému, Před uvedením na trh vozidla, systému, 
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konstrukční části nebo samostatného 

technického celku, které obdržely 

schválení typu, dovozce ověří, že 

schvalovací orgán zkompletoval 

schvalovací dokumentaci uvedenou v čl. 

24 odst. 4 a že systém, konstrukční část 

nebo samostatný technický celek nese 

požadovanou značku schválení typu a je v 

souladu s čl. 11 odst. 7. 

konstrukční části nebo samostatného 

technického celku, které obdržely 

schválení typu, dovozce ověří, že má 

platný certifikát schválení typu a že 

konstrukční část nebo samostatný 

technický celek nese požadovanou značku 

schválení typu a je v souladu s čl. 11 odst. 

7. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Domnívá-li se dovozce, že vozidlo, 

systém, konstrukční část nebo samostatný 

technický celek není ve shodě s požadavky 

tohoto nařízení, zejména že neodpovídá 

svému schválení typu, nesmí vozidlo, 

systém, konstrukční část nebo samostatný 

technický celek uvést na trh, umožnit jejich 

uvedení do provozu nebo zaregistrovat, 

dokud nebudou uvedeny ve shodu. Pokud 

se navíc domnívá, že vozidlo, systém, 

konstrukční část, samostatný technický 

celek, díl nebo zařízení představuje 

závažné nebezpečí, informuje o tom 

výrobce a orgány pro dozor nad trhem. V 

případě vozidel, systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků, 

kterým bylo uděleno schválení typu, 

informuje rovněž schvalovací orgán, který 

udělil souhlas. 

3. Pokud vozidlo, systém, konstrukční 

část nebo samostatný technický celek není 

ve shodě s požadavky tohoto nařízení, 

zejména pokud neodpovídá svému 

schválení typu, nesmí dovozce vozidlo, 

systém, konstrukční část nebo samostatný 

technický celek uvést na trh, umožnit jejich 

uvedení do provozu nebo zaregistrovat, 

dokud nebudou uvedeny ve shodu. 

 Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, 

samostatný technický celek, díl nebo 

zařízení představuje závažné nebezpečí, 

dovozce o tom informuje výrobce a orgány 

pro dozor nad trhem. V případě vozidel, 

systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků, kterým 

bylo uděleno schválení typu, informuje 

rovněž schvalovací orgán, který udělil 
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souhlas. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Dovozce provede v zájmu ochrany 

zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a 

vede knihu stížností a stažení vozidel, 

systémů, konstrukčních částí, samostatných 

technických celků, dílů nebo zařízení, která 

byla uvedena na trh, z oběhu a o těchto 

kontrolách průběžně informuje své 

distributory. 

6. Dovozce v zájmu ochrany zdraví a 

bezpečnosti spotřebitelů vede knihu 

stížností a stažení vozidel, systémů, 

konstrukčních částí, samostatných 

technických celků, dílů nebo zařízení, která 

byla uvedena na trh, z oběhu a o těchto 

stížnostech a staženích průběžně informuje 

své distributory. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Dovozce neprodleně informuje 

výrobce o stížnostech a zprávách 

týkajících se rizik, podezřelých událostí, 

nesouladu s požadavky u dovezených 

vozidel, systémů, konstrukčních částí, 

samostatných technických celků, dílů 

nebo zařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud vozidlo, systém, konstrukční 

část nebo samostatný technický celek, 

které dovozce uvedl na trh, není ve shodě s 

tímto nařízením, přijme dovozce okamžitě 

vhodná opatření, která jsou nezbytná k 

uvedení tohoto vozidla, systému, 

konstrukční části nebo samostatného 

technického celku ve shodu, případně k 

jeho stažení z trhu nebo z oběhu. 

1. Pokud vozidlo, systém, konstrukční 

část nebo samostatný technický celek, 

které dovozce uvedl na trh, není ve shodě s 

tímto nařízením, přijme dovozce okamžitě 

vhodná opatření, která jsou nezbytná k 

uvedení tohoto vozidla, systému, 

konstrukční části nebo samostatného 

technického celku ve shodu pod kontrolou 

výrobce, případně k jeho stažení z trhu 

nebo z oběhu. Dovozce rovněž informuje 

výrobce a schvalovací orgán typu, který 

udělil schválení typu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, 

samostatný technický celek, díl nebo 

zařízení představuje závažné nebezpečí, 

dovozce okamžitě poskytne podrobné 

informace o závažném nebezpečí výrobci, 

schvalovacím orgánům a orgánům pro 

dozor nad trhem členských států, v nichž 

došlo k dodání na trh tohoto vozidla, 

systému, konstrukční části, samostatného 

technického celku, dílu nebo zařízení. 

Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, 

samostatný technický celek, díl nebo 

zařízení, které bylo uvedeno na trh, 

představuje závažné nebezpečí, dovozce 

okamžitě poskytne podrobné informace o 

závažném nebezpečí výrobci, 

schvalovacím orgánům a orgánům pro 

dozor nad trhem členských států, v nichž 

došlo k dodání na trh tohoto vozidla, 

systému, konstrukční části, samostatného 

technického celku, dílu nebo zařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 
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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. Pokud vozidlo, systém, konstrukční 

část nebo samostatný technický celek není 

ve shodě s požadavky tohoto nařízení, 

distributor informuje výrobce, dovozce a 

schvalovací orgán typu, který udělil 

schválení typu,  a nesmí vozidlo, systém, 

konstrukční část nebo samostatný 

technický celek uvést na trh, umožnit jejich 

uvedení do provozu nebo zaregistrovat, 

dokud nebudou uvedeny ve shodu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Distributor, který se domnívá, že 

vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek, který uvedl na 

trh, není ve shodě s tímto nařízením, 

informuje výrobce nebo dovozce s cílem 

zajistit, aby byla v souladu s čl. 12 odst. 1 

nebo čl. 15 odst. 1 přijata vhodná opatření 

nezbytná k uvedení tohoto vozidla, 

systému, konstrukční části nebo 

samostatného technického celku ve 

shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo 

z oběhu. 

2. Pokud vozidlo, systém, konstrukční 

část nebo samostatný technický celek, 

který distributor uvedl na trh, není ve 

shodě s tímto nařízením, distributor 

informuje výrobce a dovozce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud vozidlo, systém, konstrukční 

část, samostatný technický celek, díl nebo 

zařízení představuje závažné nebezpečí, 

distributor okamžitě poskytne podrobné 

informace o závažném nebezpečí výrobci, 

dovozci, schvalovacím orgánům a orgánům 

pro dozor nad trhem členských států, v 

nichž došlo k uvedení na trh tohoto 

vozidla, systému, konstrukční části, 

samostatného technického celku, dílu nebo 

zařízení. Distributor je rovněž informuje o 

všech učiněných krocích a uvede 

podrobnosti zejména o závažném 

nebezpečí a o nápravných opatřeních 

přijatých výrobcem. 

3. Pokud vozidlo, systém, konstrukční 

část, samostatný technický celek, díl nebo 

zařízení představuje závažné nebezpečí, 

distributor okamžitě poskytne podrobné 

informace o závažném nebezpečí výrobci, 

dovozci, schvalovacím orgánům a orgánům 

pro dozor nad trhem členských států, v 

nichž došlo k uvedení na trh tohoto 

vozidla, systému, konstrukční části, 

samostatného technického celku, dílu nebo 

zařízení. Distributor je rovněž informuje o 

všech učiněných krocích a uvede 

podrobnosti o nápravných opatřeních 

přijatých výrobcem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro schválení typu systému, 

schválení typu konstrukční části a 

schválení typu samostatného technického 

celku se použije pouze jednorázové 

schválení typu. 

2. Aniž jsou dotčeny požadavky 

regulačních aktů uvedených v příloze IV, 

pro schválení typu systému, schválení typu 

konstrukční části a schválení typu 

samostatného technického celku se použije 

pouze jednorázové schválení typu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. EU schválení typu pro závěrečný 4. EU schválení typu pro závěrečný 
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stupeň dokončení se udělí teprve poté, co 

schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla 

schválený v závěrečném stupni splňuje v 

době schválení všechny platné technické 

požadavky. Ověření zahrnuje 

dokumentární kontrolu všech požadavků 

pro EU schválení typu neúplného vozidla, 

které je uděleno v rámci vícestupňového 

postupu schválení typu, a to i v případě, že 

je uděleno pro jinou kategorii vozidla. 

stupeň dokončení se udělí teprve poté, co 

schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla 

schválený v závěrečném stupni splňuje v 

době schválení všechny platné technické 

požadavky, v souladu s postupy 

uvedenými v příloze XVII. Ověření 

zahrnuje dokumentární kontrolu všech 

požadavků pro EU schválení typu 

neúplného vozidla, které je uděleno v 

rámci vícestupňového postupu schválení 

typu, a to i v případě, že je uděleno pro 

jinou kategorii vozidla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Výrobce dá schvalovacímu orgánu 

k dispozici tolik vozidel, konstrukčních 

částí nebo samostatných technických 

celků, kolik je jich podle příslušných 

regulačních aktů nebo nařízení potřeba k 

provedení požadovaných zkoušek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) informační dokument stanovený v 

příloze I pro jednorázové či kombinované 

schválení typu nebo v příloze III pro 

postupné schválení typu; 

(a) informační dokument stanovený v 

příloze I pro jednorázové či kombinované 

schválení typu nebo v příloze III pro 

postupné celkové schválení typu nebo v 

příslušných regulačních aktech v případě 

schválení systému, části nebo 

samostatného technického celku; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) veškeré další informace 

požadované schvalovacím orgánem v 

rámci postupu podávání žádosti. 

(d) veškeré další informace 

požadované schvalovacím orgánem v 

rámci postupu schválení typu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Dokumentace musí být dodána v 

elektronickém formátu, který poskytne 

Komise, ale může být dodána také v 

papírové podobě. 

2. Dokumentace musí být dodána v 

elektronickém formátu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

K žádosti o postupné schválení typu se 

kromě dokumentace podle článku 22 

připojí úplný soubor certifikátů EU 

schválení typu včetně protokolů o 

zkouškách požadovaných podle 

použitelných aktů uvedených v příloze IV. 

K žádosti o postupné schválení typu se 

kromě dokumentace podle článku 22 

připojí úplný soubor certifikátů EU nebo 

EHK OSN schválení typu včetně protokolů 

o zkouškách a informačních dokumentů 

požadovaných podle regulačních aktů 

uvedených v příloze IV. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě žádosti o schválení typu 

systému, konstrukční části nebo 

samostatného technického celku podle 

použitelných aktů, jejichž seznam je 

uveden v příloze IV, má schvalovací orgán 

přístup k související dokumentaci, a to až 

do okamžiku, kdy je vydáno nebo 

odmítnuto schválení typu vozidla. 

V případě žádosti o schválení typu 

systému, konstrukční části nebo 

samostatného technického celku podle 

regulačních aktů, jejichž seznam je uveden 

v příloze IV, má schvalovací orgán přístup 

k související dokumentaci a informačním 

dokumentům, a to až do okamžiku, kdy je 

vydáno nebo odmítnuto schválení typu 

vozidla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

K žádosti o kombinované schválení typu se 

kromě dokumentace podle článku 22 

připojí certifikáty EU schválení typu 

včetně protokolů o zkouškách 

požadovaných podle použitelných aktů 

uvedených v příloze IV. 

K žádosti o kombinované schválení typu se 

kromě dokumentace podle článku 22 

připojí certifikáty EU nebo EHK OSN 

schválení typu včetně protokolů o 

zkouškách a informačních dokumentů 

požadovaných podle regulačních aktů 

uvedených v příloze IV. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro systémy, pro něž nebyl předložen 

žádný certifikát EU schválení typu, musí 

být k žádosti kromě dokumentace uvedené 

v článku 22 přiloženy informace uvedené v 

příloze I, jež jsou vyžadovány pro 

schválení těchto systémů během fáze 

schvalování vozidla, a protokol o zkoušce 

namísto certifikátu EU schválení typu. 

Pro systémy, pro něž nebyl předložen 

žádný certifikát EU nebo EHK OSN 

schválení typu, musí být k žádosti kromě 

dokumentace uvedené v článku 22 

přiloženy informace uvedené v příloze I, 

jež jsou vyžadovány pro schválení těchto 

systémů během fáze schvalování vozidla, a 

protokol o zkoušce namísto certifikátu EU 

nebo EHK OSN schválení typu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) v prvním stupni ty části 

dokumentace a certifikáty EU schválení 

typu, jež jsou důležité pro stav dokončení 

základního vozidla; 

(a) v prvním stupni ty části 

dokumentace a případně protokoly o 

zkouškách a certifikáty EU nebo EHK 

OSN schválení typu, jež jsou důležité pro 

stav dokončení základního vozidla; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) ve druhém a dalších stupních ty 

části dokumentace a certifikáty EU 

schválení typu, které jsou důležité pro 

stávající stupeň dokončení, kopie 

certifikátu EU schválení typu vozidla 

vydaného pro vozidlo na předchozím 

stupni výroby a veškeré údaje o jakýchkoli 

změnách nebo doplňcích, které výrobce na 

(b) ve druhém a dalších stupních ty 

části dokumentace a certifikáty EU 

schválení typu, které jsou důležité pro 

stávající stupeň dokončení, kopie 

certifikátu EU celkového schválení typu 

vozidla vydaného pro vozidlo na 

předchozím stupni výroby a veškeré údaje 

o jakýchkoli změnách nebo doplňcích, 
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vozidle provedl. které výrobce na vozidle provedl. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Informace uvedené v písmenech a) a b) lze 

poskytnout v souladu s čl. 22 odst. 2. 

Informace uvedené v písmenech a) a b) 

jsou poskytovány v souladu s čl. 22 odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schvalovací orgán a technické zkušebny 

mají přístup k softwaru a algoritmům 

vozidla. 

Schvalovací orgán a technické zkušebny 

mají přístup k softwaru a algoritmům 

vozidla společně s dokumentací nebo 

jinými informacemi umožňujícími 

náležitou a odpovídající úroveň pochopení 

systémů a funkcí tohoto softwaru, který 

umožňuje, aby vozidlo splňovalo 

požadavky tohoto nařízení. 

 V případě celkového schválení typu 

vozidla musí mít schvalovací orgán a 

technické zkušebny přístup ke strategiím 

řídicí jednotky motoru, které mohou být 

použity. Výrobce musí zpřístupnit 

příslušné informace týkající se těchto 

strategií řídicí jednotky, včetně parametrů 

každé takové strategie a technického 

zdůvodnění, které podrobně uvádí, proč 

jsou nezbytné. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) že pro dotyčný typ vozidla, 

systému, konstrukční části nebo 

samostatného technického celku nebylo 

ještě vydáno žádné schválení typu; 

(b) že pro dotyčný typ vozidla, 

systému, konstrukční části nebo 

samostatného technického celku nebylo 

ještě vydáno žádné schválení typu, což 

prokazuje prohlášení výrobce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) v případě schválení typu vozidla 

podle postupných, kombinovaných a 

vícestupňových postupů ověří schvalovací 

orgány v souladu s čl. 20 odst. 4, že se na 

systémy, konstrukční části a samostatné 

technické celky vztahují samostatná 

schválení typu na základě požadavků 

platných v době udělení schválení typu 

vozidla. 

(d) v případě schválení typu vozidla 

podle postupných, kombinovaných a 

vícestupňových postupů ověří schvalovací 

orgány v souladu s čl. 20 odst. 4, že se na 

systémy, konstrukční části a samostatné 

technické celky vztahují samostatná platná 

schválení typu na základě požadavků 

platných v době udělení schválení typu 

vozidla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Součástí schvalovací dokumentace je 

rejstřík, který jasně uvádí všechny stránky 

a formát každého dokumentu a 

Součástí schvalovací dokumentace, která 

může být vedena elektronicky, je rejstřík, 

který jasně uvádí všechny stránky a formát 
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chronologicky zaznamenává provádění EU 

schválení typu. 

každého dokumentu a chronologicky 

zaznamenává provádění EU schválení 

typu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě postupných, kombinovaných a 

vícestupňových postupů schválení typu 

schvalovací orgán v souladu s čl. 20 odst. 4 

a 5 odmítne udělit EU schválení typu, 

pokud zjistí, že systémy, konstrukční části 

nebo samostatné technické celky nejsou v 

souladu s požadavky stanovenými tímto 

nařízením nebo akty uvedenými v příloze 

IV. 

V případě postupných, kombinovaných a 

vícestupňových postupů schválení typu 

schvalovací orgán v souladu s článkem 20 

odmítne udělit EU schválení typu, pokud 

zjistí, že systémy, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky nejsou v 

souladu s požadavky stanovenými tímto 

nařízením nebo akty uvedenými v příloze 

IV. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Schvalovací orgán zasílá ve 

tříměsíčních odstupech schvalovacím 

orgánům ostatních členských států a 

Komisi seznam EU schválení typu pro 

systémy, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky, která během 

předchozího období vydal, změnil, odmítl 

udělit nebo odňal. Tento seznam obsahuje 

informace stanovené v příloze XIV. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Schvalovací orgán neprodleně 

uvědomí schvalovací orgány ostatních 

členských států a Komisi o tom, že odmítl 

vydat nebo odňal jakékoliv EU schválení 

typu, a uvede důvody svého rozhodnutí. 

4. Pomocí společného zabezpečeného 

elektronického systému nebo v podobě 

zabezpečeného elektronického souboru 

schvalovací orgán neprodleně uvědomí 

schvalovací orgány ostatních členských 

států a Komisi o tom, že odmítl vydat nebo 

odňal jakékoliv EU schválení typu, a uvede 

důvody svého rozhodnutí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) protokoly o zkouškách požadované 

regulačními akty uvedenými v čl. 28 odst. 

1 v případě schválení typu systému, 

konstrukční části nebo samostatného 

technického celku nebo list s výsledky 

zkoušek v případě schválení typu vozidla; 

(b) protokoly o zkouškách požadované 

regulačními akty uvedenými v příloze IV; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) jména a podpisové vzory osob 

oprávněných podepisovat prohlášení o 

shodě a jejich funkce v podniku; 

(c) v případě celkového schválení typu 

vozidla jména a podpisové vzory osob 

oprávněných podepisovat prohlášení o 

shodě a jejich funkce v podniku; 
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Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) v případě schválení typu vozidla 

vyplněný vzor prohlášení o shodě. 

(d) v případě schválení typu vozidla 

vyplněný vzor prohlášení o shodě typu 

vozidla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud se výrobce vozidla rozhodne 

pro postup kombinovaného schválení typu, 

vyplní schvalovací orgán v informační 

dokumentaci odkazy na protokoly o 

zkouškách požadované regulačními akty 

uvedenými v čl. 28 odst. 1 pro systémy, 

konstrukční části nebo samostatné 

technické celky, pro něž nebyl vydán 

žádný certifikát EU schválení typu. 

5. Pokud se výrobce vozidla rozhodne 

pro postup kombinovaného schválení typu, 

vyplní schvalovací orgán v informační 

dokumentaci odkazy na protokoly o 

zkouškách požadované regulačními akty 

uvedenými v příloze IV pro systémy, 

konstrukční části nebo samostatné 

technické celky, pro něž nebyl vydán 

žádný certifikát EU schválení typu, a 

označí poslední regulační akt a případně 

stadium provádění tohoto regulačního 

aktu příslušného pro schválení typu 

vozidla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Shoda s technickými požadavky 

tohoto nařízení a regulačních aktů 

uvedených v příloze IV se prokazuje v 

souladu s příslušnými regulačními akty 

uvedenými v příloze IV vhodnými 

zkouškami provedenými určenými 

technickými zkušebnami. 

1. Pro účely EU schválení typu 

schvalovací orgán ověří shodu s 

technickými požadavky tohoto nařízení a 

regulačních aktů uvedených v příloze IV 

pomocí vhodných zkoušek provedených 

určenými technickými zkušebnami. 

 Formát zkušebních protokolů musí 

vyhovovat všeobecným požadavkům tak, 

jak jsou stanoveny v dodatku 3 přílohy V. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výrobce poskytne schvalovacímu 

orgánu vozidla, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky, které jsou 

podle příslušných aktů uvedených v příloze 

IV potřeba k provedení požadovaných 

zkoušek. 

2. Výrobce poskytne technickým 

zkušebnám vozidla, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky, které jsou 

podle příslušných regulačních aktů 

uvedených v příloze IV potřeba k 

provedení požadovaných zkoušek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Požadované zkoušky se provádí v 

souladu s příslušnými regulačními akty 

uvedenými v příloze IV. Pokud je ve 

zkušebních postupech stanovených v 

příslušných regulačních aktech stanoven 

rozsah hodnot, technické zkušebny musí 
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být schopny stanovit parametry a 

podmínky používané pro provádění 

příslušných zkoušek uvedených v odstavci 

1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. 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, s přihlédnutím k potřebě 

chránit obchodní tajemství a osobní údaje 

podle právních předpisů Unie a 

vnitrostátních předpisů. Tyto prováděcí 

akty se přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 87 odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Schvalovací orgán, který udělil 

schválení typu vozidla, ověří soulad 

statisticky významného počtu vybraných 

vozidel a prohlášení o shodě s články 34 a 

35 a správnost údajů v prohlášeních o 

shodě. 

2. Schvalovací orgán, který udělil 

schválení typu vozidla, ověří soulad 

odpovídajícího a statisticky významného 

počtu vybraných vozidel a prohlášení o 

shodě s články 34 a 35 a správnost údajů v 

prohlášeních o shodě. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Za účelem ověření, zda se vozidlo, 

systém, konstrukční část nebo samostatný 

technický celek shoduje se schváleným 

typem, musí schvalovací orgán, který 

udělil EU schválení typu, provést kontroly 

nebo zkoušky vyžadované pro EU 

schválení typu na vzorcích odebraných v 

zařízeních výrobce, včetně výrobních 

zařízení. 

4. Za účelem ověření, zda se vozidlo, 

systém, konstrukční část nebo samostatný 

technický celek shoduje se schváleným 

typem, musí schvalovací orgán, který 

udělil EU schválení typu, provést kontroly 

nebo zkoušky vyžadované pro EU 

schválení typu na vzorcích odebraných v 

zařízeních výrobce, včetně výrobních 

zařízení. Kontroly musí být prováděny 

nejméně jednou ročně v náhodných 

intervalech určených schvalovacím 

orgánem. První kontroly produktů budou 

provedeny do jednoho roku od data 

vystavení prohlášení o shodě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Schvalovací orgán, který udělil EU 

schválení typu a zjistí, že výrobce již 

nevyrábí vozidla, systémy, konstrukční 

části nebo samostatné technické celky ve 

shodě se schváleným typem nebo že 

prohlášení o shodě již nesplňují články 34 

a 35, ačkoliv výroba pokračuje, přijme 

nezbytná opatření pro zajištění správného 

provádění postupu týkajícího se shodnosti 

výroby nebo odejme schválení typu. 

5. Schvalovací orgán, který udělil EU 

schválení typu a zjistí, že výrobce již 

nevyrábí vozidla, systémy, konstrukční 

části nebo samostatné technické celky ve 

shodě se schváleným typem, s požadavky 

tohoto nařízení nebo požadavky 

regulačních aktů uvedených v příloze IV, 
nebo že prohlášení o shodě již nesplňují 

články 34 a 35, ačkoliv výroba pokračuje, 

přijme nezbytná opatření pro zajištění 

správného provádění opatření týkajícího se 

shodnosti výroby nebo odejme schválení 

typu. Schvalovací orgán může rozhodnout 

o přijetí veškerých nezbytných 
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omezujících opatření v souladu s články 

53 a 54. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh nařízení 

Článek 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 30 vypouští se 

Struktura vnitrostátních poplatků na 

pokrytí nákladů na schválení typu a dozor 

nad trhem 

 

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. 

 

2.  Tyto vnitrostátní poplatky se 

vybírají od výrobců, kteří si zažádali o 

schválení typu v dotčeném členském státě. 

Poplatky nevybírají přímo technické 

zkušebny. 

 

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. 

 

4.  Podrobnosti o struktuře svých 

vnitrostátních poplatků členské státy 

oznámí ostatním členským státům a 

Komisi. První oznámení se provede dne 

[date of entry into force of this Regulation 

+ 1 year]. Následné aktualizace struktury 

vnitrostátních poplatků se jednou ročně 
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oznámí členským státům a Komisi. 

5.  Komise může přijmout prováděcí 

akty, kterými vymezí koeficient nákladů 

uvedených v odstavci 3, jenž se použije na 

vnitrostátní poplatky uvedené v odstavci 1. 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 

s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 

2. 

 

__________________  

26 Nařízení (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). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud schvalovací orgán zjistí, že 

změny údajů zaznamenaných ve 

schvalovací dokumentaci jsou natolik 

podstatné, že nemohou být řešeny 

rozšířením stávajícího schválení typu, 

odmítne změnit EU schválení typu a 

požádá výrobce, aby zažádal o nové EU 

schválení typu. 

5. Pokud schvalovací orgán zjistí, že 

změny údajů zaznamenaných ve 

schvalovací dokumentaci nemohou být 

řešeny rozšířením stávajícího schválení 

typu, odmítne změnit EU schválení typu a 

požádá výrobce, aby zažádal o nové EU 

schválení typu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – odst. 1 
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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 

regulačních aktů na nová vozidla, systémy, 

konstrukční části a samostatné technické 

celky daného typu. 

1. Schválení typu vozidla se vydávají 

na omezenou dobu 8 let. Datum uplynutí 

platnosti musí být uvedeno v certifikátu 

EU schválení typu. Před uplynutím 

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 

regulačních aktů na vozidla tohoto 

schváleného typu. Pokud se schválený typ 

nezměnil, nevyžaduje toto ověření 

opakování žádných zkoušek provedených 

podle článku 28. 

 Aby mohl schvalovací orgán plnit své 

úkoly, podá mu výrobce svou žádost 

nejdříve dvanáct a nejpozději šest měsíců 

před datem konce platnosti certifikátu EU 

schválení typu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Aniž je dotčen odstavec 1, může 

výrobce předávat prohlášení o shodě 

vnitrostátním registračním orgánům také 

elektronickými prostředky. 

6. Aniž je dotčen odstavec 1, může 

výrobce předávat prohlášení o shodě také 

elektronickými prostředky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 3 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Hospodářské subjekty smějí uvádět 

na trh pouze vozidla, konstrukční části 

nebo samostatné technické celky, které 

jsou označeny způsobem, který splňuje 

požadavky tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud nebyly přijaty nezbytné 

kroky k úpravě regulačních aktů uvedené v 

odstavci 1, může Komise schválit rozšíření 

prozatímního EU schválení typu 

rozhodnutím na žádost členského státu, 

který prozatímní EU schválení typu udělil. 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 

s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 

2. 

3. Pokud nebyly přijaty nezbytné 

kroky k úpravě regulačních aktů uvedené v 

odstavci 1, může Komise schválit rozšíření 

platnosti prozatímního EU schválení typu 

rozhodnutím na žádost členského státu, 

který prozatímní EU schválení typu udělil. 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 

s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 

2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy se mohou rozhodnout 

osvobodit kterýkoli typ vozidla uvedený v 

odstavci 1 od jednoho nebo více 

hmotněprávních požadavků stanovených 
v regulačních aktech uvedených v příloze 

IV za předpokladu, že dotyčné členské 

státy stanoví odpovídající alternativní 

požadavky. 

2. Členské státy se mohou rozhodnout 

osvobodit kterýkoli typ vozidla uvedený v 

odstavci 1 od shody s jedním nebo více 

požadavky stanovenými v regulačních 

aktech uvedených v příloze IV za 

předpokladu, že dotyčné členské státy 

stanoví odpovídající alternativní 

požadavky. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Schvalovací orgány členských států 

sdělí do dvou měsíců své rozhodnutí 

schvalovacímu orgánu, který udělil 

vnitrostátní schválení typu. 

4. Schvalovací orgány členských států 

sdělí do dvou měsíců své rozhodnutí 

schvalovacímu orgánu, který udělil 

vnitrostátní schválení typu. Pokud nebyla v 

této lhůtě dvou měsíců podána žádná 

námitka, je vnitrostátní schválení typu 

považováno za přijaté. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Na žádost žadatele, jenž si přeje uvést na 

trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu 

vozidlo s vnitrostátním schválením typu 

vozidel vyráběných v malých sériích v 

jiném členském státě, schvalovací orgán, 

jenž udělil vnitrostátní schválení typu 

vozidel vyráběných v malých sériích, 

poskytne vnitrostátnímu orgánu tohoto 

jiného členského státu kopii certifikátu 

schválení typu včetně schvalovací 

dokumentace. 

Na žádost žadatele, jenž si přeje uvést na 

trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu 

vozidlo s vnitrostátním schválením typu 

vozidel vyráběných v malých sériích v 

jiném členském státě, schvalovací orgán, 

jenž udělil vnitrostátní schválení typu 

vozidel vyráběných v malých sériích, 

poskytne vnitrostátnímu orgánu tohoto 

jiného členského státu kopii certifikátu 

schválení typu včetně jeho příloh. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy udělí EU jednotlivé 

schválení vozidla vozidlu, které splňuje 

požadavky stanovené v dodatku 2 k části I 

přílohy IV nebo v části III přílohy IV pro 

vozidla zvláštního určení. 

1. Členské státy udělí EU jednotlivé 

schválení vozidla vozidlu, které splňuje 

požadavky stanovené v dodatku 2 k části I 

přílohy IV nebo v části III přílohy IV pro 

vozidla zvláštního určení. Toto nařízení se 

nepoužije na neúplná vozidla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  98 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Žádost o EU jednotlivé schválení 

vozidla podává výrobce nebo vlastník 

vozidla nebo zástupce vlastníka, pokud je 

tento zástupce usazen v Unii. 

2. Žádost o EU jednotlivé schválení 

vozidla podává vlastník vozidla, výrobce 

nebo zástupce výrobce, pokud je tento 

zástupce usazen v Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  99 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. U určitého vozidla, ať již 

jedinečného či nikoliv, se členské státy 

mohou rozhodnout upustit od dodržení 

jednoho nebo více ustanovení tohoto 

nařízení nebo hmotněprávních požadavků 

stanovených v regulačních aktech 

uvedených v příloze IV za předpokladu, že 

dotyčné členské státy stanoví odpovídající 

alternativní požadavky. 

1. U určitého vozidla, ať již 

jedinečného či nikoliv, se členské státy 

mohou rozhodnout upustit od dodržení 

jednoho nebo více ustanovení tohoto 

nařízení nebo požadavků stanovených v 

regulačních aktech uvedených v příloze IV 

za předpokladu, že dotyčné členské státy 

stanoví odpovídající alternativní 

požadavky. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  100 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Žádost o vnitrostátní jednotlivé 

schválení vozidla podává výrobce nebo 

vlastník vozidla nebo zástupce vlastníka, 

pokud je tento zástupce usazen v Unii. 

2. Žádost o EU jednotlivé schválení 

vozidla podává vlastník vozidla, výrobce 

nebo zástupce výrobce, pokud je tento 

zástupce usazen v Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Podoba certifikátu o vnitrostátním 

jednotlivém schválení vozidla se řídí 

vzorem certifikátu EU schválení typu 

uvedeným v příloze VI a obsahuje alespoň 

informace nezbytné pro podání žádosti o 

registraci podle směrnice Rady 
1999/37/ES28. 

Podoba certifikátu o vnitrostátním 

jednotlivém schválení vozidla se řídí 

vzorem certifikátu EU schválení typu 

uvedeným v příloze VI a obsahuje alespoň 

informace obsažené ve vzoru EU 

certifikátu o jednotlivém schválení 

stanoveném v příloze VI. 

__________________  

28 Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. 

dubna 1999 o registračních dokladech 

vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Návrh nařízení 

Čl. 44 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členský stát povolí, aby vozidlo, 3. Členský stát povolí, aby vozidlo, 
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jemuž jiný členský stát udělil vnitrostátní 

jednotlivé schválení vozidla v souladu s 

článkem 43, bylo dodáno na trh, 

zaregistrováno nebo uvedeno do provozu, 

ledaže se může odůvodněně domnívat, že 

příslušné alternativní požadavky, podle 

nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají 

jeho vlastním požadavkům. 

jemuž jiný členský stát udělil vnitrostátní 

jednotlivé schválení vozidla v souladu s 

článkem 43, bylo dodáno na trh, 

zaregistrováno nebo uvedeno do provozu, 

ledaže se může odůvodněně domnívat, že 

příslušné alternativní požadavky, podle 

nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají 

jeho vlastním požadavkům, nebo že 

vozidlo nesplňuje tyto požadavky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 

Návrh nařízení 

Čl. 45 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Postupy uvedené v článcích 43 a 44 

se mohou použít na konkrétní vozidlo 

během jednotlivých stupňů výroby podle 

vícestupňového schvalování typu. 

1. Postupy uvedené v článcích 42 a 43 

se mohou použít na konkrétní vozidlo 

během jednotlivých stupňů výroby podle 

vícestupňového schvalování typu. Pro 

vozidla schválená v rámci vícestupňového 

schválení typu se použije příloha XVII. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Návrh nařízení 

Čl. 45 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Postupy uvedenými v článcích 43 a 

44 nelze nahradit stupeň meziproduktu v 

rámci běžného vícestupňového schvalování 

typu a nelze je použít pro účely získání 

schválení vozidla v prvním stupni. 

2. Postupy uvedené v článcích 42 a 43 

nenahrazují stupeň meziproduktu v rámci 

běžného vícestupňového schvalování typu 

a nepoužijí se pro účely získání schválení 

vozidla v prvním stupni. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  105 

Návrh nařízení 

Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Neúplná vozidla mohou být dodána na trh 

nebo uvedena do provozu, ale vnitrostátní 

orgány odpovědné za registraci vozidel 

mohou odmítnout registraci takových 

vozidel a jejich používání na pozemních 

komunikacích. 

Neúplná vozidla mohou být dodána na trh, 

ale vnitrostátní orgány odpovědné za 

registraci vozidel mohou odmítnout 

registraci, uvedení do provozu takových 

vozidel a jejich používání na pozemních 

komunikacích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Návrh nařízení 

Čl. 46 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Také vozidla, jež jsou osvobozena 

od požadavku na prohlášení o shodě, 

mohou být dodána na trh, registrována 

nebo uvedena do provozu, pokud splňují 

příslušné technické požadavky tohoto 

nařízení. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  107 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vozidla z výběhu série, jejichž EU 

schválení typu pozbylo platnosti podle čl. 

33 odst. 2 písm. a), mohou být dodána na 

trh, registrována nebo uvedena do provozu 

pouze za předpokladu, že je splněn 

požadavek stanovený v odstavci 4 a lhůty 

Vozidla z výběhu série, jejichž EU 

schválení typu pozbylo platnosti podle čl. 

33 odst. 2 písm. a), mohou být registrována 

nebo uvedena do provozu pouze za 

předpokladu, že je splněn požadavek 

stanovený v odstavci 4. 
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stanovené v odstavcích 2 a 4. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

První pododstavec se použije pouze na 

vozidla, která před tím, než jejich EU 

schválení typu pozbylo své platnosti, již 

byla na území Unie a ještě nebyla dodána 

na trh ani zaregistrována nebo uvedena do 

provozu. 

První pododstavec se použije pouze na 

vozidla, která před tím, než jejich EU 

schválení typu pozbylo své platnosti, již 

byla na území Unie a ještě nebyla 

zaregistrována nebo uvedena do provozu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

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 

 

Pozměňovací návrh  110 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výrobce, který chce v souladu s odstavcem Výrobce, který chce v souladu s odstavcem 
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1 dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést do 

provozu vozidla z výběhu série, předloží za 

tímto účelem žádost vnitrostátnímu orgánu 

členského státu, který udělil EU schválení 

typu. V této žádosti se uvedou všechny 

technické a ekonomické důvody, jež brání 

tomu, aby tato vozidla splnila nové 

požadavky na schválení typu, a zahrne se 

identifikační číslo (VIN) dotyčných 

vozidel. 

1 dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést do 

provozu vozidla z výběhu série, předloží za 

tímto účelem žádost vnitrostátnímu 

schvalovacímu orgánu typu členského 

státu, který udělil EU schválení typu. V 

této žádosti se uvedou všechny technické a 

ekonomické důvody, jež brání tomu, aby 

tato vozidla splnila nové požadavky na 

schválení typu, a zahrne se identifikační 

číslo (VIN) dotyčných vozidel. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  111 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dotyčný vnitrostátní orgán rozhodne do tří 

měsíců od obdržení žádosti, zda povolit 

uvádění na trh, registraci a uvedení do 

provozu těchto vozidel na území 

dotyčného členského státu, a určí počet 

vozidel, pro který může být uděleno 

povolení. 

Vnitrostátní schvalovací orgán typu, který 

udělil EU schválení typu, povolí do 

jednoho měsíce od obdržení žádosti 

uvádění na trh, registraci a uvedení do 

provozu těchto vozidel v rámci Unie. 

Vnitrostátní schvalovací orgán typu, který 

udělil schválení, sdělí do jednoho měsíce 

identifikační číslo (VIN) dotyčných 

vozidel ostatním členským státům. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  112 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V Unii mohou být dodána na trh, 

registrována nebo uvedena do provozu 

pouze vozidla z výběhu série s platným 

prohlášením o shodě, které zůstává v 

platnosti nejméně po dobu tří měsíců ode 

dne svého vydání, ale jejichž schválení 

4. V Unii mohou být registrována 

nebo uvedena do provozu pouze vozidla z 

výběhu série s platným prohlášením o 

shodě, které zůstává v platnosti nejméně po 

dobu tří měsíců ode dne svého vydání, ale 

jejichž schválení typu pozbylo platnosti 
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typu pozbylo platnosti podle čl. 33 odst. 2 

písm. a). 

podle čl. 33 odst. 2 písm. a). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

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 

 

Pozměňovací návrh  114 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy povedou záznamy 

identifikačních čísel (VIN) vozidel, jejichž 

dodání na trh, zaregistrování nebo uvedení 

do provozu povolily podle tohoto článku. 

6. Členské státy povedou záznamy 

identifikačních čísel (VIN) vozidel, jejichž 

zaregistrování nebo uvedení do provozu 

provedly podle tohoto článku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Návrh nařízení 

Čl. 48 – odst. 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Členské státy mohou rovněž 

povolit dodání na trh nebo uvedení do 

provozu konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků, které 

musí být použity u vozidel, u nichž bylo 

provedeno schválení typu dříve, než 

vstoupily v platnost požadavky příslušných 

regulačních aktů uvedených v příloze IV, 

v souladu s požadavky příslušného aktu 

platného v době, kdy tato schválení byla 

původně udělena. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Postup zacházení s vozidly, systémy, 

konstrukčními částmi nebo samostatnými 

technickými celky představujícími závažné 

nebezpečí na vnitrostátní úrovni 

Postup zacházení s vozidly, systémy, 

konstrukčními částmi nebo samostatnými 

technickými celky představujícími závažné 

nebezpečí 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Návrh nařízení 

Čl. 50 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Postupy oznamování a vznášení námitek Postupy oznamování a vznášení námitek 

týkající se omezujících opatření přijatých 

na vnitrostátní úrovni 

týkající se omezujících opatření přijatých v 

případech závažného nebezpečí 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  118 

Návrh nařízení 

Čl. 50 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud do jednoho měsíce od přijetí 

informací uvedených v odstavci 1 nepodá 

žádný jiný členský stát ani Komise 

námitku vůči omezujícímu opatření, které 

členský stát přijal, považuje se opatření za 

oprávněné. Ostatní členské státy zajistí, 

aby byla v souvislosti s dotčeným 

vozidlem, systémem, konstrukční částí 

nebo samostatným technickým celkem 

přijata obdobná omezující opatření. 

5. Pokud do jednoho měsíce od přijetí 

informací uvedených v odstavci 1 nepodá 

žádný jiný členský stát ani Komise 

námitku vůči omezujícímu opatření, které 

členský stát přijal, považuje se opatření za 

oprávněné. V případě odůvodněných 

omezujících opatření členské státy 

přijmou v souvislosti s dotčeným 

vozidlem, systémem, konstrukční částí 

nebo samostatným technickým celkem 

nezbytná rovnocenná omezující opatření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ochranný postup Unie Ochranný postup Unie v případech 

závažného nebezpečí 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jsou během postupu uvedeného v čl. 

50 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti 

omezujícímu opatření členského státu nebo 

pokud se Komise domnívá, že je 

vnitrostátní opatření v rozporu s právními 

předpisy Unie, provede Komise po 

Pokud jsou po dokončení postupu 

stanoveného v čl. 50 odst. 3 a 4 vzneseny 

námitky proti opatření přijatému členským 

státem nebo pokud se Komise domnívá, že 

vnitrostátní opatření může být v rozporu s 

právními předpisy Unie, zahájí Komise 
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konzultaci s členskými státy a příslušným 

hospodářským subjektem nebo subjekty 

neprodleně hodnocení vnitrostátního 

opatření. Na základě výsledků tohoto 

hodnocení Komise přijme rozhodnutí, zda 

je vnitrostátní opatření oprávněné, či 

nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají v 

souladu s přezkumným postupem podle čl. 

87 odst. 2. 

neprodleně konzultace s členskými státy a 

příslušným hospodářským hospodářským 

subjektem nebo subjekty a provede 

hodnocení vnitrostátního opatření. Na 

základě výsledků tohoto hodnocení 

Komise přijme rozhodnutí, zda je 

vnitrostátní opatření oprávněné, či nikoli. 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 

s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 

2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  121 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise neprodleně konzultuje 

členské státy a příslušný hospodářský 

subjekt nebo subjekty, a zejména 

schvalovací orgán, který udělil schválení 

typu, a vyhodnotí opatření přijaté na 

vnitrostátní úrovni. Na základě tohoto 

hodnocení Komise rozhodne, zda jsou 

vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 1 

považována za oprávněná, či nikoli, a v 

případě nutnosti navrhne vhodná 

opatření. Tyto prováděcí akty se přijímají 

v souladu s přezkumným postupem podle 

čl. 87 odst. 2. 

4. Komise neprodleně konzultuje 

členské státy a příslušný hospodářský 

subjekt nebo subjekty, a zejména 

schvalovací orgán, který udělil schválení 

typu, a vyhodnotí opatření přijaté na 

vnitrostátní úrovni. Na základě tohoto 

hodnocení Komise rozhodne,  zda jsou 

vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 1 

považována za oprávněná, či nikoli. Tyto 

prováděcí akty se přijímají v souladu s 

přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 

2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Pokud Komise považuje 

vnitrostátní opatření za oprávněné, 
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všechny členské státy přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby byly vozidlo, 

systém, konstrukční část nebo samostatný 

technický celek staženy z jejich trhu, 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 Komise uvedeným 

v odstavci 3. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

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, 

mohou schvalovací orgány nebo orgány 

pro dozor nad trhem neprodleně 

dotčenému hospodářskému subjektu 

nařídit, aby přijal buď veškerá vhodná 

nápravná opatření, kterými uvede vozidlo, 

systém, konstrukční část nebo samostatný 

technický celek v soulad s těmito 

požadavky, nebo omezující opatření za 

účelem stáhnout vozidlo, systém, 

konstrukční část nebo samostatný 

technický celek z trhu nebo z oběhu v 

přiměřené lhůtě v závislosti na povaze 

rizika. 

 Na omezující opatření uvedená ve prvním 

pododstavci se použije článek 21 nařízení 
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(ES) č. 765/2008. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro účely odstavce 1 se odchylky 

od údajů uvedených v certifikátu EU 

schválení typu nebo ve schvalovací 

dokumentaci považují za nedodržení shody 

se schváleným typem. 

2. Odchylky od údajů uvedených v 

certifikátu EU schválení typu nebo ve 

schvalovací dokumentaci představují 

formální nesoulad se schváleným typem. 

Schvalovací orgány nebo orgány dohledu 

nad trhem členského státu požádají 

příslušný hospodářský subjekt, aby 

napravil tento formální nesoulad. Pokud 

nesoulad přetrvává, mohou tyto orgány 

přijmout další omezující opatření tak, jak 

je stanoveno v odstavci 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 1 

 

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. 

vypouští se 
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1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Schvalovací orgán nebo orgán pro 

dozor nad trhem rovněž požádá 

schvalovací orgán, který udělil EU 

schválení typu, aby ověřil, zda se 

jednotlivá vyráběná vozidla, systémy, 

konstrukční části nebo samostatné 

technické celky i nadále shodují se 

schváleným typem, případně aby zajistil, 

aby vozidla, systémy, konstrukční části 

nebo samostatné technické celky, které již 

byly uvedeny na trh, byly uvedeny opět ve 

shodu. 

2. Jestliže existuje pouze formální 

nesoulad ve smyslu čl. 53 odst. 2, 

schvalovací orgán nebo orgán pro dozor 

nad trhem požádá schvalovací orgán, který 

udělil EU schválení typu, aby ověřil, zda se 

jednotlivá vyráběná vozidla, systémy, 

konstrukční části nebo samostatné 

technické celky i nadále shodují se 

schváleným typem, případně aby zajistil, 

aby vozidla, systémy, konstrukční části 

nebo samostatné technické celky, které již 

byly uvedeny na trh, byly uvedeny opět ve 

shodu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Po obdržení žádosti uvedené v 

odstavcích 1 až 4 schvalovací orgán, který 

udělil EU schválení typu, zhodnotí, zda 

dotčená vozidla, systémy, konstrukční části 

nebo samostatné technické celky splňují 

všechny požadavky stanovené tímto 

nařízením. Schvalovací orgán rovněž ověří 

údaje, na jejichž základě bylo schválení 

uděleno. Příslušné hospodářské subjekty se 

schvalovacím orgánem plně spolupracují. 

5. Po obdržení žádosti uvedené v 

odstavcích 1 až 4 schvalovací orgán, který 

udělil EU schválení typu, zhodnotí, zda 

dotčená vozidla, systémy, konstrukční části 

nebo samostatné technické celky splňují 

všechny požadavky stanovené tímto 

nařízením. Schvalovací orgán v případě 

potřeby rovněž ověří údaje, na jejichž 

základě bylo schválení uděleno. Příslušné 

hospodářské subjekty se schvalovacím 

orgánem plně spolupracují. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Pokud do uplynutí lhůty jednoho 

měsíce ode dne oznámení omezujících 

opatření přijatých v souladu s čl. 53 odst. 1 

nevznese jiný členský stát ani Komise k 

omezujícímu opatření přijatému některým 

členským státem námitky, považuje se toto 

opatření za odůvodněné. Ostatní členské 

státy zajistí, aby byla v souvislosti s 

dotčeným vozidlem, systémem, 

konstrukční částí nebo samostatným 

technickým celkem přijata obdobná 

omezující opatření. 

9. Pokud do uplynutí lhůty jednoho 

měsíce ode dne oznámení omezujících 

opatření přijatých v souladu s čl. 53 odst. 1 

nevznese jiný členský stát ani Komise k 

omezujícímu opatření přijatému některým 

členským státem námitky, považuje se toto 

opatření za odůvodněné. V případě 

odůvodněných omezujících opatření 
členské státy přijmou v souvislosti s 

dotčeným vozidlem, systémem, 

konstrukční částí nebo samostatným 

technickým celkem nezbytná rovnocenná 

omezující opatření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výrobce, jemuž bylo uděleno 

schválení typu vozidla a je v souladu s čl. 

12 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 

49 odst. 1 a 6, čl. 51 odst. 4, čl. 52 odst. 1 a 

čl. 53 odst. 1 tohoto nařízení a s článkem 

20 nařízení (ES) č. 765/2008 povinen 

stáhnout vozidla z oběhu, o tom okamžitě 

informuje schvalovací orgán, který 

schválení typu vozidla udělil. 

1. Výrobce, jemuž bylo uděleno 

schválení typu vozidla a je v souladu s čl. 

12 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 

49 odst. 1, čl. 52 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 

tohoto nařízení a s článkem 20 nařízení 

(ES) č. 765/2008 povinen stáhnout vozidla 

z oběhu, o tom okamžitě informuje 

schvalovací orgán, který schválení typu 

vozidla udělil. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  130 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výrobce systémů, konstrukčních 

částí nebo samostatných technických celků, 

jemuž bylo uděleno EU schválení typu a je 

v souladu s čl. 12 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 

17 odst. 2, čl. 49 odst. 1 a 6, čl. 51 odst. 4, 

čl. 52 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 tohoto 

nařízení a s článkem 20 nařízení (ES) č. 

765/2008 povinen stáhnout systémy, 

konstrukční části nebo samostatné 

technické celky z oběhu, o tom okamžitě 

informuje schvalovací orgán, který EU 

schválení typu udělil. 

2. Výrobce systémů, konstrukčních 

částí nebo samostatných technických celků, 

jemuž bylo uděleno EU schválení typu a je 

v souladu s čl. 12 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 

17 odst. 2, čl. 49 odst. 1, čl. 52 odst. 1 a čl. 

53 odst. 1 tohoto nařízení a s článkem 20 

nařízení (ES) č. 765/2008 povinen stáhnout 

systémy, konstrukční části nebo samostatné 

technické celky z oběhu, o tom okamžitě 

informuje schvalovací orgán, který EU 

schválení typu udělil. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Návrh nařízení 

Čl. 59 – odst. 2 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud je opatření obecného rozsahu, je 

odpovídajícím způsobem zveřejněno ve 

vnitrostátním úředním věstníku nebo 

rovnocenném nástroji. 

Pokud je opatření obecného rozsahu, je 

odpovídajícím způsobem zveřejněno ve 

vnitrostátním úředním věstníku, na 

domovské stránce schvalovacího orgánu 

typu, na domovské stránce orgánu pro 

dozor nad trhem nebo rovnocenném 

nástroji. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Návrh nařízení 

Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tento akt v přenesené pravomoci stanoví 

lhůty pro povinné použití předpisu EHK 

OSN nebo jeho změn a případně zahrne 

přechodná ustanovení. 

Tento akt v přenesené pravomoci stanoví 

lhůty pro povinné použití předpisu EHK 

OSN nebo jeho změn a případně zahrne 

přechodná ustanovení a – je-li to potřeba 

pro účely schválení typu – první registrace 

a uvedení vozidel do provozu a uvedení na 

trh systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výrobce nesmí poskytnout 

technické informace o údajích typu 

vozidla, systému, konstrukční části nebo 

samostatného technického celku 

stanovených v tomto nařízení nebo v jeho 

aktech v přenesené pravomoci nebo 

prováděcích aktech přijatých na základě 

tohoto nařízení, jež se odchylují od údajů 

typu schváleného schvalovacím orgánem. 

1. Výrobce nesmí poskytnout 

technické informace o údajích typu 

vozidla, systému, konstrukční části nebo 

samostatného technického celku 

stanovených v tomto nařízení, v jeho 

aktech v přenesené pravomoci nebo 

prováděcích aktech přijatých na základě 

tohoto nařízení nebo v regulačních aktech 

uvedených v příloze IV, jež se odchylují od 

údajů typu schváleného schvalovacím 

orgánem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Návrh nařízení 

Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do doby, než Komise přijme příslušnou 

normu prostřednictvím činnosti 

Evropského výboru pro normalizaci (CEN) 

Do doby, než Komise přijme příslušnou 

normu prostřednictvím činnosti 

Evropského výboru pro normalizaci (CEN) 
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nebo srovnatelných normalizačních 

orgánů, budou informace palubního 

diagnostického systému vozidla a 

informace o opravách a údržbě vozidla 

uváděny snadno dostupným způsobem, 

umožňujícím nezávislým provozovatelům 

jejich zpracování s vynaložením 

přiměřeného úsilí. 

nebo srovnatelných normalizačních 

orgánů, budou informace palubního 

diagnostického systému vozidla a 

informace o opravách a údržbě vozidla 

uváděny snadno dostupným a strojově 

čitelným způsobem, umožňujícím 

nezávislým provozovatelům jejich 

zpracování s vynaložením přiměřeného 

úsilí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Návrh nařízení 

Čl. 65 – odst. 9 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nezávislé opravny musí mít bezplatný 

přístup k záznamům o opravách a údržbě 

vozidla, jež jsou vedeny v centrální 

databázi výrobce vozidla nebo v databázi 

vedené jeho jménem. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Návrh nařízení 

Čl. 65 – odst. 9 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto nezávislé opravny musí mít možnost 

zadávat do příslušné databáze informace o 

opravách a údržbě, které provedly. 

Pokud jsou záznamy o opravách a údržbě 

vozidla vedeny v centrální databázi 

výrobce vozidla nebo jeho jménem, 
nezávislé opravny musí mít k těmto 

záznamům bezplatný přístup a musí mít 
možnost zadávat informace o opravách a 

údržbě, které provedly. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  137 

Návrh nařízení 

Čl. 66 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Konečný výrobce je odpovědný za 

poskytování informací o celém vozidle 

samostatným provozovatelům. 

2. V případě vícestupňového 

schválení typu je konečný výrobce 

odpovědný za zpřístupnění informací 

systému OBD vozidla a informací o 

opravách a údržbě vozidla, pokud jde o 

jeho vlastní stupeň (stupně) výroby a 

propojení s předchozím stupněm 

(předchozími stupni). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Návrh nařízení 

Čl. 67 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výrobce může účtovat přiměřený a 

úměrný poplatek za přístup k informacím o 

opravách a údržbě vozidla jiným než 

záznamy uvedené v čl. 65 odst. 8. Tyto 

poplatky nesmí odrazovat od přístupu k 

dotyčným informacím tím, že nezohledňují 

rozsah, ve kterém je samostatný 

provozovatel využívá. 

1. Výrobce může účtovat přiměřený a 

úměrný poplatek za přístup k informacím o 

opravách a údržbě vozidla jiným než 

záznamy uvedené v čl. 65 odst. 9. Tyto 

poplatky nesmí odrazovat od přístupu k 

dotyčným informacím tím, že nezohledňují 

rozsah, ve kterém je samostatný 

provozovatel využívá. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Schvalovací orgán určený členským 

státem v souladu s čl. 7 odst. 3 (dále jen 

„schvalovací orgán“) je odpovědný za 

1. Schvalovací orgán určený členským 

státem v souladu s čl. 7 odst. 3 nebo 

akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) 
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posouzení, určení, oznamování a 

monitorování technických zkušeben, 

včetně případných subdodavatelů nebo 

poboček těchto technických zkušeben. 

č. 765/2008 (dále jen „určující orgán“) je 

odpovědný za posouzení, určení, 

oznamování a monitorování technických 

zkušeben, včetně případných 

subdodavatelů nebo poboček těchto 

technických zkušeben. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Schvalovací orgán je organizován 

tak, že oznámení technické zkušebny je 

prováděno jinými zaměstnanci než těmi, 

kteří prováděli posouzení technické 

zkušebny. 

3. Určení technické zkušebny nesmí 

být prováděno zaměstnanci, kteří prováděli 

posouzení technické zkušebny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Schvalovací orgán neprovádí žádné 

činnosti, které provádějí technické 

zkušebny, a neposkytuje poradenské 

služby na komerčním či konkurenčním 

základě. 

4. Zaměstnanci určujícího orgánu, 

který odpovídá za posouzení, určení, 

oznámení a sledování technické zkušebny, 

neprovádí žádné činnosti, které provádějí 

technické zkušebny, a neposkytují 

poradenské služby na komerčním či 

konkurenčním základě. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  142 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Schvalovací orgán musí mít k 

dispozici dostatečný počet způsobilých 

zaměstnanců k řádnému plnění úkolů 

stanovených v tomto nařízení. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  143 

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. 

Určující orgán je podroben vzájemnému 

hodnocení ze strany dvou určujících 

orgánů jiných členských států. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  144 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 8 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy vypracují roční plán pro 

vzájemné hodnocení, který zajistí náležitou 

rotaci hodnotících a hodnocených orgánů, 

a předloží tento plán Komisi. 

Fórum zřízené podle článku 10 vypracuje 

pracovní program pro vzájemné 

hodnocení, který zajistí náležitou rotaci 

hodnotících a hodnocených orgánů. 

Pracovní program zohlední hodnocení 

schvalovacích orgánů prováděné 

členskými státy, které je stanoveno v čl. 6 

odst. 6, a zajistí, aby schvalovací orgány 

byly nejméně jednou za šest let podrobeny 

vzájemnému hodnocení. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Výsledky vzájemného hodnocení 

jsou sděleny všem členským státům a 

Komisi a souhrn výsledků je zpřístupněn 

veřejnosti. Budou projednány na fóru 

zřízeném podle článku 10 na základě 

posouzení těchto výsledků provedeného 

Komisí a fórum vydá doporučení. 

9. Výsledky vzájemného hodnocení 

jsou sděleny všem členským státům a 

Komisi a souhrn výsledků je zpřístupněn 

veřejnosti. Budou projednány na fóru 

zřízeném podle článku 10. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 10a. Komise může přijmout prováděcí 

akty a stanovit tak vzor pro poskytování 

informací o postupech členských států 

uvedených v odstavci 7. Tyto prováděcí 

akty se přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 87 odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Návrh nařízení 

Čl. 72 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) kategorie B: dohled na zkoušky 

uvedené v tomto nařízení a v aktech 

(b) kategorie B: dohled na zkoušky 

uvedené v tomto nařízení a v aktech 
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uvedených v příloze IV, kde jsou tyto 

zkoušky prováděny v zařízeních výrobce 

nebo v zařízeních třetí osoby; 

uvedených v příloze IV, kde jsou tyto 

zkoušky prováděny v zařízeních výrobce 

nebo v zařízeních třetí osoby; přípravu 

zkoušky a dohled nad ní provádí dozorce z 

technické zkušebny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Návrh nařízení 

Čl. 72 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. S výjimkou akreditované 

vnitropodnikové technické zkušebny 

výrobce podle článku 76 se technická 

zkušebna zřizuje podle vnitrostátního práva 

členského státu a má právní subjektivitu. 

3. S výjimkou technické zkušebny 

patřící schvalovacímu orgánu a 

akreditované vnitropodnikové technické 

zkušebny výrobce podle článku 76 se 

technická zkušebna zřizuje podle 

vnitrostátního práva členského státu a má 

právní subjektivitu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

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 určujícího 

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 
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Pozměňovací návrh  150 

Návrh nařízení 

Čl. 75 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Subdodavatelé technických 

zkušeben musí být oznámeni 

schvalovacímu orgánu a Komise musí 

zveřejnit jejich jména. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Návrh nařízení 

Čl. 76 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Vnitropodniková technická 

zkušebna se pro účely článku 78 nemusí 

oznamovat Komisi, avšak informace o 

akreditaci poskytne výrobce, jehož tvoří 

součást, nebo vnitrostátní akreditační 

orgán schvalovacímu orgánu na jeho 

žádost. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

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 

Před určením technické zkušebny ji 

určující 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 
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poboček a subdodavatelů umístěných v 

Unii nebo mimo ni. 

poboček a subdodavatelů umístěných v 

Unii nebo mimo ni. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

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 určujících orgánů alespoň dvou 

dalších členských států koordinovaně s 

určujícím 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 orgán 

technické zkušebny, jež podává žádost, 

těmto zástupcům poskytne včas přístup k 

dokumentům nezbytným k posouzení této 

technické zkušebny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  154 

Návrh nařízení 

Čl. 77 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy oznámí Komisi jména 

zástupců schvalovacích orgánů, které může 

Komise k jednotlivým společným 

posouzením přizvat. 

5. Členské státy oznámí Komisi jména 

zástupců určujících orgánů, které může 

Komise k jednotlivým společným 

posouzením přizvat. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  155 

Návrh nařízení 

Čl. 77 – odst. 7 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schvalovací orgán zašle hodnotící zprávu 

Komisi a určujícím orgánům ostatních 

členských státům spolu s listinnými důkazy 

o způsobilosti technické zkušebny a o 

přijatých opatřeních za účelem 

pravidelného monitorování technické 

zkušebny a zajištění, že i nadále splňuje 

požadavky stanovené tímto nařízením. 

Určující orgán zašle hodnotící zprávu 

Komisi a určujícím orgánům ostatních 

členských státům spolu s listinnými důkazy 

o způsobilosti technické zkušebny a o 

přijatých opatřeních za účelem 

pravidelného monitorování technické 

zkušebny a zajištění, že i nadále splňuje 

požadavky stanovené tímto nařízením. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Návrh nařízení 

Čl. 77 – odst. 7 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Oznamující schvalovací orgán dále 

předloží důkazy o tom, že má k dispozici 

způsobilé pracovníky pro monitorování 

technické zkušebny v souladu s čl. 71 odst. 

6. 

Oznamující určující orgán dále předloží 

důkazy o tom, že má k dispozici způsobilé 

pracovníky pro monitorování technické 

zkušebny v souladu s čl. 71 odst. 6. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  157 

Návrh nařízení 

Čl. 77 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Schvalovací orgány ostatních 

členských států a Komise mohou 

přezkoumat hodnotící zprávu a listinné 

důkazy, klást dotazy nebo vznášet 

připomínky a do jednoho měsíce od 

předložení hodnotící zprávy a listinných 

8. Určující orgány ostatních 

členských států a Komise mohou 

přezkoumat hodnotící zprávu a listinné 

důkazy, klást dotazy nebo vznášet 

připomínky a do jednoho měsíce od 

předložení hodnotící zprávy a listinných 
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důkazů si mohou vyžádat další listinné 

důkazy. 

důkazů si mohou vyžádat další listinné 

důkazy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Návrh nařízení 

Čl. 77 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Schvalovací orgán v členském 

státě, kde je usazena technická zkušebna, 

která podává žádost, na tyto dotazy, 

připomínky a žádosti o další listinné 

důkazy odpoví do čtyř týdnů od jejich 

obdržení. 

9. Určující orgán v členském státě, 

kde je usazena technická zkušebna, která 

podává žádost, na tyto dotazy, připomínky 

a žádosti o další listinné důkazy odpoví do 

čtyř týdnů od jejich obdržení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Návrh nařízení 

Čl. 77 – odst. 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. Schvalovací orgány v ostatních 

členských státech nebo Komise mohou 

jednotlivě nebo společně do čtyř týdnů od 

obdržení odpovědi uvedené v odstavci 9 

adresovat doporučení schvalovacímu 

orgánu typu členského státu, kde je 

usazena technická zkušebna, která podává 

žádost. Uvedený schvalovací orgán 

doporučení zohlední při přijímání 

rozhodnutí o určení technické zkušebny. 

Pokud se tento schvalovací orgán rozhodne 

neřídit doporučeními ostatních členských 

států nebo Komise, do dvou týdnů od 

přijetí rozhodnutí uvede důvody, které jej k 

tomu vedly. 

10. Určující orgány v ostatních 

členských státech nebo Komise mohou 

jednotlivě nebo společně do čtyř týdnů od 

obdržení odpovědi uvedené v odstavci 9 

adresovat doporučení určujícímu orgánu 

typu členského státu, kde je usazena 

technická zkušebna, která podává žádost. 

Uvedený určující orgán doporučení 

zohlední při přijímání rozhodnutí o určení 

technické zkušebny. Pokud se tento 

určující orgán rozhodne neřídit 

doporučeními ostatních členských států 

nebo Komise, do dvou týdnů od přijetí 

rozhodnutí uvede důvody, které jej k tomu 

vedly. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  160 

Návrh nařízení 

Čl. 78 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do 28 dnů od oznámení může členský stát 

nebo Komise vznést písemnou námitku s 

odůvodněním buď ohledně technické 

zkušebny, nebo ohledně jejího 

monitorování schvalovacím orgánem. 

Jestliže členský stát nebo Komise vznese 

námitky, účinek oznámení se pozastavuje. 

V tomto případě Komise konzultuje se 

zúčastněnými stranami a rozhodne formou 

prováděcího aktu, zda může být 

pozastavení oznámení zrušeno, či nikoli. 

Tento prováděcí akt se přijímá 

přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 

2. 

Do jednoho měsíce od oznámení může 

členský stát nebo Komise vznést písemnou 

námitku s odůvodněním buď ohledně 

technické zkušebny, nebo ohledně jejího 

monitorování určujícím orgánem. Jestliže 

členský stát nebo Komise vznese námitky, 

účinek oznámení se pozastavuje. V tomto 

případě Komise konzultuje se 

zúčastněnými stranami a rozhodne formou 

prováděcího aktu, zda může být 

pozastavení oznámení zrušeno, či nikoli. 

Tento prováděcí akt se přijímá 

přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 

2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  161 

Návrh nařízení 

Čl. 78 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Táž technická zkušebna může být 

určena několika schvalovacími orgány a 

oznámena Komisi členskými státy těchto 

schvalovacích orgánů bez ohledu na 

kategorii nebo kategorie činností, které 

bude dotyčná technická zkušebna 

vykonávat v souladu s čl. 72 odst. 1. 

3. Táž technická zkušebna může být 

určena několika určujícími orgány a 

oznámena Komisi členskými státy těchto 

určujících orgánů bez ohledu na kategorii 

nebo kategorie činností, které bude dotyčná 

technická zkušebna vykonávat v souladu s 

čl. 72 odst. 1. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  162 

Návrh nařízení 

Čl. 78 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud regulační akt uvedený v 

příloze IV vyžaduje, aby schvalovací orgán 

určil zvláštní organizaci nebo příslušný 

subjekt pro výkon činnosti, která není 

zahrnuta do kategorií činností uvedených v 

čl. 72 odst. 1, provede členský stát 

oznámení uvedené v odstavci 1. 

4. Pokud regulační akt uvedený v 

příloze IV vyžaduje, aby určující orgán 

určil zvláštní organizaci nebo příslušný 

subjekt pro výkon činnosti, která není 

zahrnuta do kategorií činností uvedených v 

čl. 72 odst. 1, provede členský stát 

oznámení uvedené v odstavci 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Návrh nařízení 

Čl. 79 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud schvalovací orgán zjistí nebo je 

upozorněn na to, že technická zkušebna již 

nesplňuje požadavky stanovené v tomto 

nařízení, omezí, pozastaví nebo případně 

zruší její určení podle toho, jak je neplnění 

těchto požadavků závažné. 

Pokud určující orgán zjistí nebo je 

upozorněn na to, že technická zkušebna již 

nesplňuje požadavky stanovené v tomto 

nařízení, omezí, pozastaví nebo případně 

zruší její určení podle toho, jak je neplnění 

těchto požadavků závažné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Návrh nařízení 

Čl. 79 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schvalovací orgán o každém pozastavení, 

omezení nebo odvolání oznámení 

neprodleně uvědomí Komisi a ostatní 

členské státy. 

Určující orgán o každém pozastavení, 

omezení nebo odvolání oznámení 

neprodleně uvědomí Komisi a ostatní 

členské státy. 



 

PR\1100240CS.doc 77/91 PE585.750v01-00 

 CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Návrh nařízení 

Čl. 79 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případě omezení, pozastavení 

nebo zrušení určení nebo v případě, že 

technická zkušebna ukončila svou činnost, 

předá určující schvalovací orgán podklady 

uvedené technické zkušebny jiné technické 

zkušebně k dalšímu zpracování, nebo je 

uchová k dispozici schvalovacím orgánům 

nebo orgánům pro dozor nad trhem. 

2. V případě omezení, pozastavení 

nebo zrušení určení nebo v případě, že 

technická zkušebna ukončila svou činnost, 

určující orgán uchová podklady uvedené 

technické zkušebny a dá je k dispozici 

schvalovacím orgánům nebo orgánům pro 

dozor nad trhem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  166 

Návrh nařízení 

Čl. 79 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud má nesplnění požadavků ze strany 

technické zkušebny dopad na certifikáty 

schválení typu vydané na základě 

protokolů o kontrolách a zkouškách 

vydaných technickou zkušebnou, jíž se 

týká změna oznámení, schvalovací orgán 

informuje ostatní schvalovací orgány a 

Komisi. 

Pokud má nesplnění požadavků ze strany 

technické zkušebny dopad na certifikáty 

schválení typu vydané na základě 

protokolů o kontrolách a zkouškách 

vydaných technickou zkušebnou, jíž se 

týká změna oznámení, určující orgán 

informuje ostatní určující orgány a 

Komisi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Návrh nařízení 

Čl. 79 – odst. 3 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do dvou měsíců po oznámení změn 

předloží schvalovací orgán Komisi a 

ostatním schvalovacím orgánům zprávu o 

svých zjištěních týkajících se nesplnění 

požadavků. Je-li nezbytné zajistit 

bezpečnost vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků již uvedených na trh, dá 

určující schvalovací orgán pokyny 

příslušným schvalovacím orgánům, aby v 

rozumné lhůtě pozastavily nebo odňaly 

veškeré certifikáty, které byly vydány 

neoprávněně. 

Do dvou měsíců po oznámení změn 

předloží určující orgán Komisi a ostatním 

určujícím orgánům zprávu o svých 

zjištěních týkajících se nesplnění 

požadavků. Je-li nezbytné zajistit 

bezpečnost vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků již uvedených na trh, dá 

určující orgán pokyny příslušným 

schvalovacím orgánům, aby v rozumné 

lhůtě pozastavily nebo odňaly veškeré 

certifikáty, které byly vydány neoprávněně. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

Návrh nařízení 

Čl. 79 – odst. 4 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Ostatní certifikáty, které byly 

vydány na základě protokolů o kontrolách 

a zkouškách vydaných technickou 

zkušebnou, pro kterou bylo pozastaveno, 

omezeno nebo odvoláno oznámení, 

zůstávají platné za těchto podmínek: 

4. Certifikáty schválení typu, které 

byly vydány na základě protokolů o 

kontrolách a zkouškách vydaných 

technickou zkušebnou, pro kterou bylo 

pozastaveno, omezeno nebo odvoláno 

oznámení, zůstávají platné za těchto 

podmínek: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Návrh nařízení 

Čl. 79 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) v případě pozastavení oznámení: za 

podmínky, že do tří měsíců od pozastavení 

(a) v případě pozastavení určení: za 

podmínky, že do tří měsíců od pozastavení 



 

PR\1100240CS.doc 79/91 PE585.750v01-00 

 CS 

schvalovací orgán, který vydal certifikát 

schválení typu, písemně potvrdí 

schvalovacím orgánům ostatních členských 

států a Komisi, že přebírá funkce technické 

zkušebny během období pozastavení; 

schvalovací orgán, který vydal certifikát 

schválení typu, písemně potvrdí 

schvalovacím orgánům ostatních členských 

států a Komisi, že přebírá funkce technické 

zkušebny během období pozastavení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Návrh nařízení 

Čl. 79 – odst. 4 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) v případě omezení nebo odvolání 

oznámení: po dobu tří měsíců od omezení 

nebo odvolání. Schvalovací orgán, který 

vydal certifikáty, může prodloužit platnost 

certifikátů o další následná tříměsíční 

období, celkem nejvýše o dvanáct měsíců, 

za předpokladu, že během tohoto období 

převezme funkce technické zkušebny, jejíž 

oznámení bylo omezeno nebo odvoláno. 

(b) v případě omezení nebo odvolání 

určení: po dobu tří měsíců od omezení 

nebo odvolání. Schvalovací orgán, který 

vydal certifikáty, může prodloužit platnost 

certifikátů o další následná tříměsíční 

období, celkem nejvýše o dvanáct měsíců, 

za předpokladu, že během tohoto období 

převezme funkce technické zkušebny, jejíž 

oznámení bylo omezeno nebo odvoláno. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  171 

Návrh nařízení 

Čl. 79 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Určení technickou zkušebnou může 

být prodlouženo poté, co schvalovací 

orgán ověřil, zda dotčená technická 

zkušebna i nadále splňuje požadavky 

tohoto nařízení. Toto posouzení se provádí 

v souladu s postupem stanoveným v článku 

77. 

6. Určení technickou zkušebnou může 

být prodlouženo poté, co určující orgán 

ověřil, zda dotčená technická zkušebna i 

nadále splňuje požadavky tohoto nařízení. 

Toto posouzení se provádí v souladu s 

postupem stanoveným v článku 77. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  172 

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. 

Určující 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 

 

Pozměňovací návrh  173 

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 určujícímu orgánu 

ověřit plnění uvedených požadavků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

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, 

Technické zkušebny neprodleně informují 

určující 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, 
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systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků, pro které 

byly určeny. 

systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků, pro které 

byly určeny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 

Návrh nařízení 

Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schvalovací orgán členského státu, v němž 

je daná technická zkušebna usazena, zajistí, 

že technická zkušebna vykoná své 

povinnosti stanovené v odstavci 2, ledaže 

má oprávněný důvod, aby tyto povinnosti 

nevykonávala. 

Určující orgán členského státu, v němž je 

daná technická zkušebna usazena, zajistí, 

že technická zkušebna vykoná své 

povinnosti stanovené v odstavci 2, ledaže 

má oprávněný důvod, aby tyto povinnosti 

nevykonávala. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Návrh nařízení 

Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Technická zkušebna nebo schvalovací 

orgán mohou požadovat, aby s 

informacemi předanými orgánům jiného 

členského státu nebo Komisi bylo 

nakládáno jako s důvěrnými. 

Technická zkušebna nebo určující orgán 

mohou požadovat, aby s informacemi 

předanými orgánům jiného členského státu 

nebo Komisi bylo nakládáno jako s 

důvěrnými. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  177 

Návrh nařízení 

Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schvalovací orgán alespoň jednou za 30 

měsíců posoudí, zda každá technická 

zkušebna v jeho odpovědnosti i nadále 

splňuje požadavky stanovené v článcích 72 

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

příloze V. Součástí tohoto posouzení je 

inspekce na místě každé technické 

zkušebny, za kterou orgán nese 

zodpovědnost. 

Určující orgán alespoň jednou za 3 roky 

posoudí, zda každá technická zkušebna v 

jeho odpovědnosti i nadále splňuje 

požadavky stanovené v článcích 72 až 76, 

článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V 

a předloží posouzení odpovědnému 

členskému státu. Toto posouzení provádí 

společný tým pro posuzování určený v 

souladu s postupem uvedeným v čl. 77 

odst. 1 až 4 a součástí tohoto posouzení je 

inspekce na místě každé technické 

zkušebny, za kterou orgán nese 

zodpovědnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  178 

Návrh nařízení 

Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do dvou měsíců po dokončení uvedeného 
posouzení technické zkušebny členské 

státy podají o těchto monitorovacích 

činnostech zprávu Komisi a ostatním 

členským státům. Tato zpráva obsahuje 

souhrn posouzení, který je veřejně 

zpřístupněn. 

Výsledek posouzení je sdělen všem 

členským státům a Komisi a souhrn 

výsledků je zpřístupněn veřejnosti. Bude 

projednán na fóru zřízeném podle článku 

10. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Návrh nařízení 

Čl. 80 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pět let po oznámení technické 

zkušebny a pak každých následujících pět 

vypouští se 
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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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Návrh nařízení 

Čl. 82 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výměnu informací koordinuje 

fórum uvedené v článku 10. 

4. Výměnu informací koordinuje 

fórum stanovené v článku 10. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  181 

Návrh nařízení 

Čl. 83 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Je-li určení technické zkušebny 

založeno na akreditaci ve smyslu nařízení 

(ES) č. 765/2008, členské státy zajistí, aby 

byl vnitrostátní akreditační orgán, který 

konkrétní technickou zkušebnu 

akreditoval, informován schvalovacím 

orgánem o hlášení nežádoucích událostí a 

aby mu byly předávány další informace, 

které se týkají záležitostí, nad nimiž má 

technická zkušebna dohled, pokud jsou 

dané informace relevantní pro posouzení 

výkonu technické zkušebny. 

1. Je-li určení technické zkušebny 

založeno též na akreditaci ve smyslu 

nařízení (ES) č. 765/2008, členské státy 

zajistí, aby byl vnitrostátní akreditační 

orgán, který konkrétní technickou 

zkušebnu akreditoval, informován 

schvalovacím orgánem o hlášení 

nežádoucích událostí a aby mu byly 

předávány další informace, které se týkají 

záležitostí, nad nimiž má technická 

zkušebna dohled, pokud jsou dané 

informace relevantní pro posouzení výkonu 

technické zkušebny. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  182 

Návrh nařízení 

Čl. 84 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) umožnit svému schvalovacímu 

orgánu, aby byl svědkem výkonu technické 

zkušebny při posuzování shody; 

(a) umožnit svému schvalovacímu 

orgánu, aby byl svědkem výkonu technické 

zkušebny při zkoušení pro schválení typu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  183 

Návrh nařízení 

Článek 86 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 86 vypouští se 

Vnitrostátní poplatky za náklady 

související s činnostmi vykonávanými 

schvalovacími orgány 

 

1.  Od technických zkušeben 

usazených na jejich území a podávajících 

žádost o svěření určení členské státy 

vybírají poplatky, které zcela nebo zčásti 

pokrývají náklady související s činnostmi 

prováděnými vnitrostátními orgány 

odpovědnými za technické zkušebny v 

souladu s tímto nařízením. 

 

2.  Komise může přijímat prováděcí 

akty za účelem stanovení struktury a výše 

poplatků uvedených v odstavci a zohlední 

přitom cíle bezpečnosti, ochrany lidského 

zdraví, životního prostředí, podpory 

inovací a nákladové efektivnosti. Při 

určování vhodné výše těchto poplatků se 

zvláštní pozornost věnuje těm technickým 

zkušebnám, které předložily platný 

certifikát vydaný vnitrostátním 

akreditačním orgánem podle článku 83, a 

technickým zkušebnám, které se podle 
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definice doporučení Komise 

2003/361/ES29. řadí k malým a středně 

velkým podnikům. Tyto prováděcí akty se 

přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 87 odst. 2. 

__________________  

29 Doporučení Komise ze dne 6. května 

2003 o definici mikropodniků a malých a 

středních podniků (Úř. věst. L 124, 

20.5.2003, s. 36). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Návrh nařízení 

Čl. 88 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Návrh nařízení 

Čl. 89 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení povinností stanovených 

v článcích tohoto nařízení, zejména v 

článcích 11 až 19 a 72 až 76, 84 a 85, ze 

strany hospodářských subjektů a 

technických zkušeben a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k zajištění uplatňování 

1. Členské státy stanoví pravidla pro 

sankce za porušení povinností stanovených 

v článcích tohoto nařízení ze strany 

hospodářských subjektů a technických 

zkušeben a přijmou veškerá opatření 

nezbytná k zajištění uplatňování těchto 

pravidel. Stanovené sankce musí být 
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těchto pravidel. Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

účinné, přiměřené a odrazující. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

Návrh nařízení 

Čl. 89 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ca) nedostatečné plnění požadavků ze 

strany technických zkušeben pro jejich 

určování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Návrh nařízení 

Čl. 89 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) dodávání vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků, které podléhají 

schválení, na trh bez tohoto schválení, 

nebo padělání dokladů nebo označení s 

tímto úmyslem. 

(b) dodávání vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků, které podléhají 

schválení, na trh bez tohoto schválení, 

nebo padělání dokladů, prohlášení o 

shodě, povinných štítků nebo značek 

schválení typu s tímto úmyslem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  188 

Návrh nařízení 

Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže ověření souladu s požadavky, které Jestliže ověření souladu s požadavky, které 
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provede Komise a které je uvedeno v čl. 9 

odst. 1 a 4 nebo čl. 54 odst. 1, odhalí 

nesoulad vozidla, systému, konstrukční 

součásti nebo samostatného technického 

celku s požadavky stanovenými v tomto 

nařízení, může Komise uložit dotčenému 

hospodářskému subjektu správní pokutu za 

porušení tohoto nařízení. Vyměřené 

správní pokuty jsou účinné, přiměřené a 

odrazující. Výše pokut odpovídá zejména 

počtu nevyhovujících vozů registrovaných 

na trhu Unie nebo počtu nevyhovujících 

systémů, konstrukčních součástí nebo 

samostatných technických celků 

uvedených na trh Unie. 

provede Komise a které je uvedeno v čl. 9 

odst. 1 a 4 nebo čl. 54 odst. 1, odhalí 

nesoulad vozidla, systému, konstrukční 

součásti nebo samostatného technického 

celku s požadavky stanovenými v tomto 

nařízení, může Komise posoudit potřebu 

uložit dotčenému hospodářskému subjektu 

správní pokutu za porušení tohoto nařízení. 

Na základě těchto posouzení Komise 

přijme prováděcí akty obsahující její 

rozhodnutí uložit správní pokuty. 

 Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 

s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 

2. 

 Rozhodnutí Komise je určeno všem 

členským státům a Komise o něm 

neprodleně uvědomí příslušné 

hospodářské subjekty. Členské státy 

provedou rozhodnutí Komise bezodkladně 

a uvědomí o tom Komisi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  189 

Návrh nařízení 

Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní pokuty uložené Komisí se 

neukládají navíc k sankcím uloženým 

členskými státy podle článku 89 za týž 

případ nedodržení předpisů a nepřekročí 

částku 30 000 EUR za každé nevyhovující 

vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek. 

Správní pokuty uložené prováděcími akty 

uvedenými v odstavci 1 se neukládají navíc 

k sankcím uloženým členskými státy podle 

článku 89 za týž případ nedodržení 

předpisů a nepřekročí částku 30 000 EUR 

za každé nevyhovující vozidlo, systém, 

konstrukční část nebo samostatný 

technický celek. Tyto prováděcí akty 

nebudou navíc přijaty před ukončením 

jakýchkoli kroků v rámci správních 

postupů zavedených členskými státy a 

oznámených Komisi ve smyslu článku 89. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

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. Částku správní pokuty uložené 

prováděcím aktem uvedeným v odstavci 1 

si členské státy ponechají pro účely 

odškodnění osob negativně postižených 

porušením předpisů a na jiné podobné 

činnosti ve prospěch spotřebitelů, nebo 

případně na ochranu životního prostředí v 

členském státě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Návrh nařízení 

Čl. 98 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Avšak ode dne [...] [PO: please insert the 

date 12 months after entry into force of this 

Regulation.] nesmí vnitrostátní orgány 

odmítnout udělit EU schválení typu nebo 

vnitrostátní schválení typu novému typu 

vozidla nebo zakázat registraci, uvedení na 

trh nebo uvedení do provozu nového 

vozidla na základě žádosti výrobce, pokud 

toto vozidlo splňuje požadavky tohoto 

nařízení a aktů v přenesené pravomoci a 

prováděcích aktů přijatých na jeho 

základě. 

Avšak ode dne [...] [PO: please insert the 

date 12 months after entry into force of this 

Regulation.] nesmí vnitrostátní orgány 

odmítnout udělit EU schválení typu nebo 

vnitrostátní schválení typu novému typu 

vozidla nebo zakázat registraci, uvedení na 

trh nebo uvedení do provozu nového 

vozidla na základě žádosti výrobce, pokud 

toto vozidlo splňuje požadavky tohoto 

nařízení a regulačních aktů uvedených v 

příloze IV. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  192 

Návrh nařízení 

Příloha V – dodatek A – bod 1.1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Technické zkušebny pověřené činnostmi 

kategorie A mohou provádět nebo dohlížet 

na zkoušky stanovené v regulačních 

aktech, jimiž byly pověřeny, a to v 

zařízeních výrobce nebo třetí osoby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Návrh nařízení 

Příloha XII – bod 1 – druhý sloupec 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jednotky Jednotky 

1 000 1 500 

0 0 

1 000 1 500 

0 1 500 

0 0 

0 0 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  194 

Návrh nařízení 

Příloha XII – bod 2 – druhý sloupec 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jednotky Jednotky 

100 250 

250 250 
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500 do 31. října 2016 500 do 31. října 2016 

250 od 1. listopadu 2016 250 od 1. listopadu 2016 

250 250 

500 500 

250 250 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Návrh nařízení 

Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.1 – odstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V databázi snadno dostupné samostatným 

provozovatelům musí být poskytnuty 

informace o všech částech vozidla, jimiž je 

vozidlo, jak je identifikováno číslem VIN a 

podle jakýchkoli dalších kritérií, jako je 

rozvor náprav, výkon motoru, úroveň nebo 

možnosti vybavení, vybaveno výrobcem 

vozidla a které mohou být nahrazeny 

náhradními díly, jež poskytuje výrobce 

vozidla svým autorizovaným opravnám 

nebo obchodním zástupcům nebo třetím 

stranám formou odkazu na číslo částí 

původního vybavení. 

V databázi dostupné samostatným 

provozovatelům musí být poskytnuty 

informace, ve strojově čitelné podobě a v 

elektronicky zpracovatelných datových 

souborech, o všech částech vozidla, jimiž 

je vozidlo, jak je identifikováno číslem 

VIN a podle jakýchkoli dalších kritérií, 

jako je rozvor náprav, výkon motoru, 

úroveň nebo možnosti vybavení, vybaveno 

výrobcem vozidla a které mohou být 

nahrazeny náhradními díly, jež poskytuje 

výrobce vozidla svým autorizovaným 

opravnám nebo obchodním zástupcům 

nebo třetím stranám formou odkazu na 

číslo částí původního vybavení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 

Návrh nařízení 

Příloha XVIII – bod 7 – bod 7.4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 7.4 a. Výrobci zpřístupní prostřednictvím 

internetové služby nebo jako soubor ke 

stažení elektronický datový soubor 

obsahující seznam čísel VIN a související 
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jednotlivé specifikace a konfigurace 

příslušného vozidla. 

Or. en 

 


