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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Systém označování pneumatik na úrovni EU bude doplněním k mezním hodnotám palivové 
účinnosti, přilnavosti za mokra a emisím hluku, jak je stanoveno v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. XXXX/XXXX o požadavcích pro schvalování typu motorových 
vozidel ohledně obecné bezpečnosti (KOM(2008)0316). Zatímco nařízení stanoví normy, 
které případně stáhnou z trhu typy s nejnižší výkonností, směrnice o označování podnítí 
inovace a rychlejší vývoj trhu směrem k bezpečnějším a tišším pneumatikám, které povedou 
k vyšší palivové účinnosti.  

Evropský trh s pneumatikami je vysoce konkurenční. Avšak vzhledem k nedostatku jasných 
informací určených spotřebitelům je zde hospodářská soutěž motivována spíše cenami 
a uznávanými značkami než výkonnostními charakteristikami pneumatik. Rozhodnutí o koupi 
založená především na prodejní ceně spíše než na kvalitě výrobku neposouvají trh směrem 
k účinnějším a bezpečnějším pneumatikám. Díky zavedení systému označování budou mít 
spotřebitelé poprvé přístup k systematickému a jednotnému zdroji nezávisle ověřených
informací o výkonnosti pneumatiky. Zahrnutí tří výkonnostních charakteristik, jimiž je 
palivová účinnost, přilnavost za mokra a hlučnost, je nezbytné k tomu, aby bylo zajištěno úsilí 
o optimalizaci každé z těchto vlastností (nikoli zkvalitnění jedné na úkor ostatních).

Valivý odpor pneumatik odpovídá za 20–30 % spotřeby paliva vozidel.  V současné době 
existuje na evropském trhu velký rozdíl (100 %) mezi pneumatikami s nejvyšší a nejnižší 
výkonností. Z posouzení dopadu vypracovaného Komisí vyplývá, že pneumatiky s palivovou 
účinností jsou efektivní z hlediska nákladů a zároveň jsou nízkonákladovým prostředkem ke 
snižování emisí CO2 (KOM(2008)746). Snížení valivého odporu o 30 % ze současných 
průměrových hodnot valivého odporu pneumatik na trhu (cca 10kg/t) na současnou úroveň 
osvědčených postupů (cca 7kg/t) by přineslo přibližně 5% úsporu paliva v rámci celého 
vozového parku. Očekává se, že jakékoli zvýšení výrobních nákladů a spotřebitelských cen 
pneumatik bude vyrovnáno úsporou paliva s dobou návratnosti kratší než 8 měsíců u 
pneumatik s nejnižší palivovou účinností. Zejména se vzrůstajícími cenami benzínu je to jak 
ve finančním zájmu spotřebitele, tak v zájmu životního prostředí.

Častější používání tišších pneumatik sníží úroveň hluku na silnici a zlepší kvalitu života 
a zdraví lidí, kteří žijí v městských oblastech a poblíž dálnic. Bude snížen dopad na zdraví 
a s ním spojené náklady, veřejné správě bude umožněno využít jiným způsobem část nákladů, 
které jsou v současné době používány na protihlukové bariéry, a chránit hodnotu nemovitostí 
podél silnic. Nicméně od spotřebitelů nelze očekávat, že budou obeznámeni s decibelovou 
stupnicí, a proto by jim měly být dány k dispozici jednoduché barevné schématické modely, 
jež by znázorňovaly vysokou, průměrnou a nízkou hlučnost.

Evropská komise musí hrát klíčovou úlohu při informování spotřebitelů tím, že zřídí 
internetovou stránku a zorganizuje informační kampaň týkající se výhod, jako jsou snížené 
náklady na palivo a přínos pro životní prostředí. Na této stránce by si mohli spotřebitelé 
vypočítat, kolik paliva by mohli uspořit, kdyby přešli k pneumatikám s vyšší účinností. 
Požadavky na výrobce a všechny subjekty v distribučním a prodejním řetězci musí být 
vyjasněny a podřízeny dohledu. Pro zajištění souladu se systémem označování je nezbytné, 
aby příslušné orgány v členských státech prováděly kontroly a aby byly ukládány účinné 
pokuty. 
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Je důležité si uvědomit, že systém označování bude užitečný nejen pro jednotlivé spotřebitele 
a řidiče, ale také pro správce vozového parku a pro účely zadávání veřejných zakázek. Jelikož 
tito kupující mají vyšší úroveň odborných znalostí, studie trhu naznačují, že by velmi ocenili 
více informací, pokud jde o palivovou účinnost.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pro pneumatiky je charakteristický 
určitý počet parametrů, které jsou na sobě 
vzájemně závislé. Zlepšení jednoho 
parametru, např. valivého odporu, může 
mít negativní dopad na jiné parametry, 
např. přilnavost za mokra, zatímco zlepšení 
přilnavosti za mokra může mít za následek 
zvýšení vnějšího hluku odvalování 
pneumatik. Výrobci pneumatik by měli být 
motivováni k tomu, aby optimalizovali 
všechny parametry.

(4) Pro pneumatiky je charakteristický 
určitý počet parametrů, které jsou na sobě 
vzájemně závislé. Zlepšení jednoho 
parametru, např. valivého odporu, může 
mít negativní dopad na jiné parametry, 
např. přilnavost za mokra, zatímco zlepšení 
přilnavosti za mokra může mít za následek 
zvýšení vnějšího hluku odvalování 
pneumatik. Stejně tak v důsledku 
zvýšeného opotřebení pneumatik při 
změně parametrů může dojít ke 
zvýšenému znečištění jemnými 
prachovými částicemi. Výrobci pneumatik 
by měli být motivováni k tomu, aby 
optimalizovali všechny parametry.

Odůvodnění

Provoz motorových vozidel je jednou z hlavních příčin emisí CO2. Roční emise jemných 
prachových částic z důvodu opotřebení pneumatik činí cca 6,5 kt. Do roku 2010 vstoupí 
v platnost další přísnější předpisy upravující emise jemných prachových částic. Dojde-li ke 
změně parametrů, jako je valivý odpor, je také vždy nutné zvážit, jaký dopad to bude mít na 
opotřebování pneumatik a s tím spojené znečištění jemnými prachovými částicemi.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Výrobce pneumatik, dodavatele 
a distributory je třeba podpořit, aby plnili 
ustanovení této směrnice do roku 2012, a 
urychlit tak seznámení se systémem a 
realizaci výhod. 

Odůvodnění

Co nejrychlejší zavedení systému označování, zpočátku prostřednictvím dobrovolného plnění, 
umožní zákazníkům se se systémem obeznámit a přinese dřívější snížení spotřeby paliva, emisí 
CO2 a hluku v silničním provozu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Potenciálním kupcům by měly být 
dány k dispozici doplňkové 
standardizované informace, které by 
vysvětlovaly každý údaj z označení, 
palivovou účinnost, přilnavost za mokra 
a emise hluku a jejich relevantnost, včetně 
kalkulátoru úspory paliva, který by 
znázorňoval průměrnou úsporu paliva, 
CO2 a nákladů. Tyto informace by měly 
být poskytnuty na vysvětlujících letácích 
a plakátech umístěných ve všech 
prodejních místech a na internetové 
stránce označování pneumatik v EU. 
Adresa internetové stránky by měla být 
jasně uvedena na označení a ve veškeré 
technické propagační literatuře.

Odůvodnění

Za účelem zřízení centrálního zdroje informací, jenž by jasně udával důvody, které vedly k 
zavedení systému označování, vysvětloval výhody pro spotřebitele z hlediska úspor paliva a 
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nákladů a objasňoval přínos, který tento systém bude mít, pokud jde o omezování emisí CO2 a 
hluku z dopravy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komisi by měla být zejména svěřena 
pravomoc zavést požadavky týkající se 
klasifikace přilnavosti za mokra u 
pneumatik tříd C2 a C3, požadavky týkající 
se jiných důležitých parametrů než je 
palivová účinnost, přilnavost za mokra a 
vnější hluk odvalování pneumatik, a 
upravit přílohy podle technického pokroku.
Jelikož tato opatření mají obecnou 
působnost a jsou vypracována za účelem 
změny nepodstatných prvků této směrnice 
její náhradou, musí být přijata podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES,

(22) Komisi by měla být zejména svěřena 
pravomoc zavést požadavky týkající se 
klasifikace přilnavosti za mokra u 
pneumatik tříd C2 a C3, požadavky týkající 
se jiných důležitých parametrů než je 
palivová účinnost a vnější hluk odvalování 
pneumatik, a upravit přílohy podle 
technického pokroku, a to i s ohledem na 
znečištění jemnými prachovými částicemi 
v důsledku opotřebení pneumatik. Jelikož 
tato opatření mají obecnou působnost a 
jsou vypracována za účelem změny 
nepodstatných prvků této směrnice její 
náhradou, musí být přijata podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES,

Odůvodnění
Odkaz na uvedený parametr přilnavosti za mokra se již v návrhu Komise vyskytuje.

Provoz motorových vozidel je jednou z hlavních příčin emisí CO2. Roční emise jemných 
prachových částic z důvodu opotřebení pneumatik činí cca 6,5 kt. Do roku 2010 vstoupí 
v platnost další přísnější předpisy upravující emise jemných prachových částic. Dojde-li ke 
změně parametrů, jako je valivý odpor, je také vždy nutné zvážit, jaký dopad to bude mít na 
opotřebování pneumatik a s tím spojené znečištění jemnými prachovými částicemi.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 3 –- odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „technickou propagační literaturou“ se 
rozumí všechen materiál v tištěné nebo 

4) „technickou propagační literaturou“ 
se rozumí všechen materiál v tištěné nebo 
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elektronické podobě používaný při uvádění 
na trh pneumatik nebo vozidel určený pro 
konečné uživatele nebo distributory, který 
popisuje specifické parametry pneumatik, 
včetně technických návodů, brožur, 
internetových obchodů, letáků a katalogů;

elektronické podobě používaný při uvádění 
na trh pneumatik nebo vozidel určený pro 
konečné uživatele nebo distributory, který 
popisuje specifické parametry pneumatik 
nebo uvádí kupní cenu, včetně 
technických návodů, brožur, seznamu 
zboží na skladě, internetových obchodů, 
letáků a katalogů;

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno informování potenciálních kupujících, kteří pneumatiky před montáží 
nevidí (např. objednávky on-line, smlouvy o správě vozového parku), je nezbytně nutné uvádět 
informace z označení i v jiných zdrojích propagačních materiálů. Informace uvedené na 
označení musí být poskytnuty vždy při uvedení kupní ceny.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. „internetovou stránkou označování 
pneumatik v EU“ se rozumí centrální on-
line zdroj vysvětlujících a doplňujících 
informací ohledně každého údaje 
uvedeného na označení u pneumatiky, 
včetně kalkulátoru úspory paliva, který 
spravuje Komise.

Odůvodnění

Za účelem zřízení centrálního zdroje informací, jenž by jasně udával důvody, které vedly k 
zavedení systému označování, vysvětloval výhody pro spotřebitele z hlediska úspor paliva a 
nákladů a objasňoval přínos, který tento systém bude mít, pokud jde o omezování emisí CO2 a 
hluku z dopravy.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. „kalkulátorem úspory paliva“ se 
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rozumí nástroj, který bude k dispozici 
na internetové stránce označování 
pneumatik v EU a na vysvětlujících 
letácích a plakátech a jehož cílem je 
prokázat potenciální průměrnou úsporu 
paliva (v procentech, v litrech a eurech) a 
snížení CO2 u pneumatik třídy C1, C2 
a C3.

Odůvodnění

Za účelem zvýšení informovanosti a zájmu o označování a za účelem prokázání přímého 
přínosu pro spotřebitele, pokud jde o spotřebu paliva a vynaložené finanční prostředky, 
a přínosu pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané distributorům 
nebo konečným uživatelům opatřeny 
nálepkou na běhounu, které zobrazuje
označení třídy palivové účinnosti, jak je 
stanoveno v příloze I části A a naměřenou 
hodnotu vnějšího hluku odvalování, jak je 
stanoveno v příloze I části C; na 
pneumatikách třídy C1 bude uvedena 
rovněž třída přilnavosti za mokra, jak je 
stanoveno v příloze I části B;

1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky 
třídy C1 a C2 dodávané do míst prodeje
opatřeny označením v jakékoli podobě, 
nebo nálepkou na běhounu, které zobrazují
palivovou účinnost, údaje o přilnavosti za 
mokra a naměřenou hodnotu vnějšího 
hluku odvalování, jak je stanoveno v 
příloze I části A, B a C;

Odůvodnění

Navržená úprava znění vyjasňuje informace poskytované v místě prodeje a zajišťuje, aby pro 
informovanost zákazníků byly použity co nejvhodnější a nejúčinnější prostředky; odkazy na 
„místa prodeje“ jsou v souladu s čl. 3 odst. 3 v pozměněném znění.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) dodavatelé uvedou třídu palivové 3) dodavatelé uvedou třídu palivové 
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účinnosti, třídu přilnavosti za mokra a 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování v technické propagační 
literatuře podle přílohy I v pořadí 
uvedeném v příloze III; 

účinnosti, třídu přilnavosti za mokra a 
naměřenou hodnotu vnějšího hluku 
odvalování ve veškeré technické 
propagační literatuře podle přílohy I v 
pořadí uvedeném v příloze III; 

Odůvodnění

Objasnění, aby se zajistilo, že je informace na označení uvedena ve veškerých technických 
propagačních materiálech.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) veškerá technická propagační 
literatura jasně uvede odkaz na 
internetovou stránku označování 
pneumatik v EU;

Odůvodnění

Za účelem zvýšení informovanosti o systému a lepšího porozumění by spotřebitelé měli být 
odkazováni na internetovou stránku EU jako na centrální zdroj vysvětlujících a doplňujících 
informací.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1)  distributoři zajistí, aby byly pneumatiky 
v souladu s čl. 4 odst. 1 v místě prodeje na 
viditelném místě označeny nálepkou, 
kterou poskytne dodavatel;

1) distributoři zajistí, aby v místě prodeje 
byly v bezprostřední blízkosti pneumatik
na viditelném místě k dispozici informace 
z označení, které poskytne dodavatel v 
souladu s čl. 4 odst. 1;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasnější znění s cílem posílit použití vyznačených 
informací soudržnějším způsobem.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti dodavatelů a distributorů 
automobilů

Povinnosti dodavatelů a distributorů 
vozidel
Horizontální pozměňovací návrh, který se 
použije na celý článek, bude-li přijat.

Odůvodnění

Tato ustanovení se uplatní na dodavatele veškerých typů vozidel opatřených pneumatikami v 
souladu s touto směrnicí, včetně dodávek, nákladních vozů a autobusů, s cílem zajistit, aby 
zákazníci typu B2B, kteří představují narůstající podíl na trhu s pneumatikami, byli rovněž 
obeznámeni se systémem označování. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 8 – pododstavec – 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
zavedly systém běžných a mimořádných 
inspekcí míst prodeje s cílem zajistit 
dodržování požadavků této směrnice.

Odůvodnění

Studie vypracované sdruženími spotřebitelů zjistily přetrvávající nesprávné označování 
produktů a chybějící informace. Členské státy by měly prostřednictvím kontrol na místě 
zajistit, aby byly produkty správně označovány a aby byly příslušné informace uváděny ve 
veškeré technické propagační literatuře, jak je stanoveno. Vlisování naměřených hodnot na 
bočnice pneumatik usnadní monitorování a zajistí řádné uplatňování směrnice.

Pozměňovací návrh 14
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Návrh směrnice
Čl. 8 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely posouzení a prosazování 
souladu členské státy případně přihlédnou 
k dokumentaci týkající se schvalování 
typu pneumatik a k příslušné doprovodné 
dokumentaci, kterou poskytne dodavatel.

Odůvodnění

Stávající předpisy již definují, jakým způsobem musejí členské státy stanovit spotřebu paliva, 
třídu přilnavosti za mokra a hodnoty vnějšího valivého odporu během testů při schvalování 
typu u nových vozidel. Má-li se předejít dodatečnému nepotřebnému testování a 
administrativní zátěži, postupy zavedené na úrovni EU by měly být uplatňovány a nikoli 
zpochybňovány. Je taktéž důležité minimalizovat a sladit testování pneumatik, a přispět tak 
ke snížení administrativní zátěže výrobců i nákladů na testování. Proto je třeba použít stejné 
testovací metody jako metody vymezené v právních předpisech upravujících schvalování typu 
pneumatik.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 14 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 29. října 2010 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu spolu s posouzením dopadu 
a případně i návrhy ohledně další revize 
této směrnice a jiných příslušných 
předpisů, s cílem rozšířit systém 
označování a začlenit do něj 
protektorované pneumatiky. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Příloha I – část A – tabulka – sloupec 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C1
RRC v kg/t Třída energetické účinnosti
RRC≤6,5 A
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6,6≤RRC≤7,7 B
7.8≤RRC≤9,0 C
Prázdná D
9,1≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤12,0 F
RRC≥12,1 G

Pozměňovací návrh 

Pneumatiky třídy C1
RRC v kg/t Třída energetické účinnosti
RRC≤6,5 A
6,6≤RRC≤7,5 B
7,6≤RRC≤8,5 C
8,6≤RRC≤9,5 D
9,6≤RRC≤10,5 E
10,6≤RRC≤11,5 F
RRC≥11,6 G

Odůvodnění
Za účelem lepšího porozumění systému a vyjasnění souvislosti s úsporou paliva je vhodné 
zohlednit zkvalitnění lineárních šířek pásma v hodnotě 1kg/t; je jednoznačně prokázáno, že 
lze uspořit 1,5 % paliva na jedno zkvalitněné pásmo: např. vyměněním pásma třídy F za třídu 
A se ušetří 7,5 % paliva. 

Prázdná třída pásma D je pro spotřebitele zavádějící. Systém by měl být souvislý a označení 
by se neměla dělit do dvou „podsystémů”, což narušuje účinnost. 

Klesající šířky pásma by nemusely poskytovat účinné pobídky ke zlepšení výkonnosti na celém 
trhu (méně pobídek k postupnému zkvalitňování mezi pásmy tříd E, F,G).

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Příloha II – část A – tabulka – sloupec 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C2
RRC v kg/t Třída energetické 

účinnosti
RRC≤5,5 A
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5,6≤RRC≤6,7 B
6.8≤RRC≤8,0 C
Prázdná D
8,1≤RRC≤9,2 E
9,3≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G

Pozměňovací návrh

Pneumatiky třídy C2
RRC v kg/t Třída energetické 

účinnosti
RRC≤5,5 A
5,6≤RRC≤6,5 B
6,6≤RRC≤7,5 C
7,6≤RRC≤8,5 D
8,6≤RRC≤9,5 E
9,6≤RRC≤10,5 F
RRC≥10,6 G

Odůvodnění

Za účelem lepšího porozumění systému a vyjasnění souvislosti s úsporou paliva jsou vhodné 
lineární šířky pásma v hodnotě 1kg/t, protože je lze jasně spojit s úsporami paliva na jedno 
zkvalitněné pásmo.
Prázdná třída pásma D je pro spotřebitele zavádějící. Systém by měl být souvislý a označení 
by se neměla dělit do dvou „podsystémů”, což narušuje účinnost.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Příloha I – část B – tabulka – sloupec 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C1
G Třídy přilnavosti za 

mokra
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Prázdná D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Prázdná G
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Pozměňovací návrh 

Pneumatiky třídy C1
G Třídy přilnavosti za 

mokra
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Prázdná F
Prázdná G

Odůvodnění

Navrhovaná prázdná třída pásma D je pro spotřebitele zavádějící. Je důležité, aby byl systém 
transparentní a srozumitelný. Systém by měl být souvislý a označení by se neměla dělit do 
dvou „podsystémů”, což narušuje účinnost.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dodavatelé musí na svých internetových 
stránkách rovněž uvést:

3. Dodavatelé musí na svých internetových 
stránkách rovněž uvést:

i) vysvětlení piktogramů uvedených na 
označení;

i) odkaz na internetovou stránku 
označování pneumatik v EU;

ii) upozornění, že skutečná úspora paliva 
a bezpečnost na silnicích závisí především 
na chování řidičů, zejména na:

ii) vysvětlení piktogramů uvedených na 
označení a kalkulátor úspory paliva podle 
internetové stránky označování pneumatik 
v EU;

(iii) upozornění, že skutečná úspora 
paliva a bezpečnost na silnicích závisí 
především na chování řidičů, a zejména 
uvést, že:

ekologická jízda výrazně snižuje spotřebu 
paliva; 

ekologická jízda výrazně snižuje spotřebu 
paliva; 

pro zvýšení přilnavosti za mokra a 
palivové účinnosti by měl být pravidelně 
kontrolován tlak v pneumatikách;

pro zvýšení přilnavosti za mokra a 
palivové účinnosti by měl být pravidelně 
kontrolován tlak v pneumatikách;

je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti 
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mezi vozidly vzhledem k brzdné dráze. mezi vozidly vzhledem k brzdné dráze.

(bod (ii) znění navržené Komisí je v tomto pozměňovacím návrhu přesunut do podbodu (iii))
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