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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových 
vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu 
k informacím o opravách a údržbě vozidel je stanovit harmonizovaná pravidla pro konstrukci 
motorových vozidel, a zabezpečit tak fungování vnitřního trhu a zároveň vysokou úroveň 
ochrany životního prostředí, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.

Má-li být na trhu opravárenských a údržbářských služeb zaručena účinná hospodářská soutěž 
a má-li být zajištěno, aby samostatní provozovatelé nebyli z trhu vyloučeni, musí výrobci 
vozidel poskytnout samostatným provozovatelům, jako jsou opravny, výrobci nebo 
distributoři opravárenských zařízení, nástrojů nebo náhradních dílů, neomezený a 
standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému a informacím o 
opravách a údržbě vozidla.

Navrhovatelka návrh celkově podporuje, avšak předkládá další zlepšení týkající se přístupu k 
informacím o opravách vozidel. Těžká nákladní vozidla jsou často vyráběna v několika 
fázích, přístup k informacím o opravách vozidla je proto třeba zabezpečit i v těchto situacích, 
aby měli samostatní provozovatelé k dispozici aktuální informace o všech aspektech vozidla.
Navrhovatelka tedy doporučuje, aby výrobce odpovědný za každé schválení v případě 
vícefázového schválení typu rovněž zodpovídal za předání informací o opravách pro danou 
fázi jak konečnému výrobci, tak i samostatným provozovatelům.

Pokud jde o standardizovaný formát předávání, nelze pravidla pro přístup k informacím o 
opravách a údržbě z normy Euro 5 (osobní vozidla) jednoduše převést do normy Euro VI 
(těžká nákladní vozidla). Komise proto pověřila Evropský výbor pro normalizaci přípravou 
nového formátu pro předávání informací o opravách a údržbě, který bude odrážet současný 
stav vývoje v oblasti technologií pro výrobu vozidel a jehož bude možno použít rovněž pro 
těžká nákladní vozidla. Jakmile bude tento nový formát přijat, bude nutné předkládat všechny 
informace o opravách a údržbě v souladu s ním.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zlepšení fungování vnitřního 
trhu, zejména v oblasti volného pohybu 
zboží, svobody usazování a volného 
pohybu služeb je potřebný neomezený 

(8) V zájmu zlepšení fungování vnitřního 
trhu, zejména v oblasti volného pohybu 
zboží, svobody usazování a volného 
pohybu služeb je potřebný neomezený 
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přístup k informacím o opravách vozidla 
prostřednictvím standardizované 
vyhledávací funkce, kterou je možno 
použít k vyhledání technických informací, 
a účinná hospodářská soutěž v oblasti 
služeb poskytujících informace o opravách 
a údržbě vozidel. Velká část těchto 
informací se týká palubních diagnostických 
systémů a jejich vzájemného působení s 
ostatními systémy vozidla. Je vhodné
stanovit technické specifikace, kterými by 
se měli výrobci řídit, na svých 
internetových stránkách, spolu s cílenými 
opatřeními, která zajistí přiměřený přístup 
malým a středním podnikům.

přístup k informacím o opravách vozidla 
prostřednictvím standardizované 
vyhledávací funkce, kterou je možno 
použít k vyhledání technických informací, 
a účinná hospodářská soutěž v oblasti 
služeb poskytujících informace o opravách 
a údržbě vozidel. Velká část těchto 
informací se týká palubních diagnostických 
systémů a jejich vzájemného působení s 
ostatními systémy vozidla. Je nezbytné
stanovit technické specifikace, kterými by 
se měli výrobci řídit, na svých 
internetových stránkách, spolu s cílenými 
opatřeními, která zajistí přiměřený přístup 
malým a středním podnikům.

Or. en

Odůvodnění

Je nejen vhodné, ale i nezbytné stanovit technické specifikace, kterými by se měli výrobci 
na svých internetových stránkách řídit.  

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Nejpozději do ...* by měla Komise 
přezkoumat fungování systému 
neomezeného přístupu k veškerým 
informacím o opravách a údržbě vozidel 
s cílem rozhodnout, zda by nebylo vhodné 
provést konsolidaci všech ustanovení o 
přístupu k informacím o opravách a 
údržbě vozidel v rámci revidovaných 
rámcových právních předpisů o 
schvalování typu. Pokud budou 
ustanovení o přístupu k takovým 
informacím tímto způsobem 
konsolidována, měla by být odpovídající 
ustanovení v tomto nařízení zrušena, 
pokud budou zachována stávající práva 
na přístup k informacím o opravách a 
údržbě vozidla.
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___________

* Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Přístup k veškerým informacím o opravách a údržbě vozidla by měl být začleněn do rámcové 
směrnice o schvalování typu či jiných rámcových právních předpisů o schvalování typu.
Obdobné nařízení Euro 5/6 pro osobní vozidla ((ES) č. 715/2007) obsahuje totožný bod 
odůvodnění (č. 9).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Komise by měla podporovat vytvoření 
mezinárodně harmonizovaného 
standardního formátu pro neomezený a 
standardizovaný přístup k informacím o 
opravách a údržbě vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Komise musí vyvíjet tlak na to, aby vznikl mezinárodně harmonizovaný formát v podobě 
normy ISO pro přístup k informacím o opravách, s cílem zajistit rozvoj mezinárodní 
harmonizace právních předpisů pro motorová vozidla a rozšířit harmonizaci na oblasti, které 
dosud nejsou pokryty.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) Je nezbytné vypracovat společnou 
evropskou normu pro formát informací 
palubního diagnostického systému a 
informací o opravách a údržbě vozidla.
Jelikož v případě těžkých nákladních 
vozidel nelze stávající formát OASIS pro 
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informace palubního diagnostického 
systému a informace o opravách a údržbě 
vozidla plně využít, byl CEN pověřen 
vypracováním rozšířené normy pro tyto 
informace. Tato norma by měla vycházet z 
formátu OASIS a být přizpůsobena 
zvláštním potřebám těžkých nákladních 
vozidel. Dokud CEN tuto normu nepřijme, 
měly by být informace palubního 
diagnostického systému a informace o 
opravách a údržbě vozidla v případě 
těžkých nákladních vozidel uváděny 
snadno přístupným způsobem a ve 
formátu, který zajišťuje nediskriminační 
přístup. Tyto informace by měly být 
zpřístupněny na internetových stránkách 
výrobců nebo, není-li to vzhledem k 
povaze těchto informací proveditelné, v 
jiné vhodné formě. Rozsah technických 
informací uvedených v dokumentu OASIS 
SC1-D2 by měl být vymezen v opatřeních 
přijatých v rámci provádění tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 3 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „palubním diagnostickým systémem“ 
nebo „systémem OBD“ se rozumí takový 
systém pro regulaci emisí, který je 
schopný rozeznat pravděpodobnou oblast 
nesprávné činnosti pomocí chybových 
kódů uložených v paměti počítače;

7) „palubním diagnostickým systémem“ 
nebo „systémem OBD“ se rozumí takový 
systém ve vozidle nebo motoru, který je 
schopný rozeznat funkční poruchy a 
případně na jejich vznik upozornit pomocí
systému varování, pomocí údajů
uložených v paměti počítače ukázat jejich 
pravděpodobnou oblast a tyto údaje 
zpřístupnit pro vnější použití; Komise 
může postupem podle čl. 39 odst. 9 
směrnice 2007/46/ES přijmout další 
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definici s cílem zohlednit technický 
pokrok v systémech OBD;

Or. en

Odůvodnění

Systém OBD sám emise neomezuje. Systém OBD dohlíží na výkon systémů a součástí, které 
emise omezují. Navrhovaná nová definice je v souladu s definicí celosvětově 
harmonizovaných palubních diagnostických systémů (WWH-OBD).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci poskytnou samostatným 
provozovatelům neomezený a 
standardizovaný přístup k informacím 
palubního diagnostického systému a 
informacím o opravách a údržbě vozidla.

1. Výrobci poskytnou samostatným 
provozovatelům neomezený a 
standardizovaný přístup k informacím 
palubního diagnostického systému a 
informacím o opravách a údržbě vozidla.

Výrobce odpovědný za každé schválení 
v případě vícestupňového schválení typu 
je odpovědný rovněž za dodání informací 
o opravách pro daný stupeň jak 
konečnému výrobci, tak i samostatným 
provozovatelům. Konečný výrobce je 
odpovědný za to, že samostatným 
provozovatelům budou dodány informace 
o celém vozidle. Poplatky za čas, kdy je 
využíván přístup, lze uložit pouze jednou.

Použijí se články 6 a 7 nařízení (ES) č. 
715/2007.

Přiměřeně se použijí články 6 a 7 nařízení 
(ES) č. 715/2007. Po přijetí příslušné 
normy CEN budou informace palubního 
diagnostického systému a informace o 
opravách a údržbě vozidla založeny na 
této normě.
Do přijetí příslušné normy CEN budou 
informace palubního diagnostického 
systému a informace o opravách a údržbě 
vozidla uváděny snadno přístupným, 
nediskriminačním způsobem. Tyto 
informace budou zpřístupněny na 
internetových stránkách výrobců, a není-li 
to v důsledku povahy těchto informací 
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proveditelné, v jiné vhodné formě.

Or. en

Odůvodnění

Těžká nákladní vozidla jsou často kompletována jediným výrobcem, avšak nemalý počet z 
nich je montován v několika stupních a poté prodáván, jako např. podvozek a motor. Trh s 
náhradními částmi musí získat informace o opravách jak v případě plně smontovaných 
vozidel, tak i vozidel prodávaných např. ve formě motoru/podvozku.

Pravidla o přístupu k informacím o opravách nelze z Euro 5 (osobní vozidla) jednoduše 
převést do Euro VI (těžká nákladní vozidla). Standardizovaný formát je proto třeba 
přizpůsobit potřebám odvětví výroby těžkých nákladních vozidel.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise postupem podle čl. 39 odst. 9 
směrnice 2007/46/ES k provedení odstavce 
1 tohoto článku stanoví a aktualizuje 
technické specifikace týkající se způsobu, 
jakým mají být poskytnuty informace 
palubního diagnostického systému a 
informace o opravách a údržbě vozidla.

2. Komise postupem podle čl. 39 odst. 9 
směrnice 2007/46/ES k provedení odstavce 
1 tohoto článku stanoví a aktualizuje 
příslušné technické specifikace týkající se 
způsobu, jakým mají být poskytnuty 
informace palubního diagnostického 
systému a informace o opravách a údržbě 
vozidla. Komise vezme v úvahu stávající 
informační technologie, chystané 
technologie pro výrobu vozidel, stávající 
normy ISO a možnost stanovení 
celosvětové normy ISO.

Or. en

Odůvodnění

Je velice důležité, aby Komise při stanovování a aktualizaci technických specifikací týkajících 
se informací OBD a informací o opravách a údržbě vozidla vzala v úvahu stávající i chystané 
technologie pro výrobu vozidel a normy ISO.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přijme prováděcí opatření 
uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 
odst. 2 nejpozději 31. prosince 2009.

Or. en

Odůvodnění

Všichni výrobci potřebují dostatečný čas na přizpůsobení poté, co budou postupy 
spolurozhodování a projednávání ve výborech dokončeny a vstoupí v platnost. V případě 
nedávné Euro 5/6 pro osobní vozidla Komise zavedla během postupu projednávání ve 
výborech několik opatření, která budou stěží dokončena dříve, než se od září 2009 stanou v 
rámci Euro 5 závaznými, a výrobci tak nebudou mít téměř žádný čas na přizpůsobení. Touto 
obavou je třeba se zabývat v rámci Euro VI.


