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Pozměňovací návrh 294
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pro cíle zřízení a fungování vnitřního 
trhu Unie je vhodné nahradit systém 
schvalování členskými státy postupem 
schvalování Unie založený na zásadě úplné 
harmonizace, zatímco současně je brán 
ohled na hledisko hospodárnosti, přičemž 
zvláštní pozornost je věnována malým a 
středním podnikům.

(2) Pro cíle zřízení a fungování vnitřního 
trhu Unie i z důvodu stimulace 
konkrenceschopnosti průmyslu je vhodné 
nahradit systém schvalování členskými 
státy postupem schvalování Unie založený 
na zásadě úplné harmonizace, zatímco 
současně je brán ohled na hledisko 
hospodárnosti, přičemž zvláštní pozornost 
je věnována malým a středním podnikům.

Or. lt

Pozměňovací návrh 295
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, bezpečnosti osádky a 
ochrany životního prostředí, měly by být 
harmonizovány technické požadavky a 
normy na ochranu životního prostředí, 
které se používají pro vozidla, systémy, 
konstrukční části nebo samostatné 
technické celky s ohledem na schvalování.

(5) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, bezpečnosti osádky a 
ochrany životního prostředí a aby byl 
vytvořen systém schvalování v EU, měly 
by být harmonizovány technické 
požadavky a normy na ochranu životního 
prostředí, které se používají pro vozidla, 
systémy, konstrukční části nebo samostatné 
technické celky s ohledem na schvalování.
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Or. lt

Pozměňovací návrh 296
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je vhodné stanovit zásadu, že vozidla 
musí být konstruována, vyráběna a 
montována takovým způsobem, aby se 
minimalizovalo riziko zranění cestujících 
ve vozidle a ostatních účastníků provozu 
na pozemních komunikacích. Výrobci za 
tím účelem musí zajistit, aby vozidla 
splňovala příslušné požadavky stanovené 
tímto nařízením. Kromě jiného musí 
uvedená ustanovení obsahovat požadavky 
ohledně kompaktnosti konstrukce vozidel, 
pomocných systémů ovládání vozidla 
řidičem, systémů umožňujících řidiči 
viditelnost a informace o stavu vozidla a 
okolního prostředí, osvětlovacích systémů 
vozidla, systémů ochrany cestujících ve 
vozidle, vnějšku vozidla a příslušenství, 
hmotnosti a rozměrů vozidla a pneumatik.

(13) Je vhodné stanovit zásadu, že vozidla 
musí být konstruována, vyráběna a 
montována takovým způsobem, aby se 
minimalizovalo riziko zranění cestujících 
ve vozidle a ostatních účastníků provozu 
na pozemních komunikacích a aby byl 
vnitřní trh Unie ochráněn před 
zemědělskými a lesnickými dopravními 
prostředky, které jsou nekvalitní, životu 
nebezpečné, škodí zdraví a ohrožují 
životní prostředí. Výrobci za tím účelem 
musí zajistit, aby vozidla splňovala 
příslušné požadavky stanovené tímto 
nařízením. Kromě jiného musí uvedená 
ustanovení obsahovat požadavky ohledně 
kompaktnosti konstrukce vozidel, 
pomocných systémů ovládání vozidla 
řidičem, systémů umožňujících řidiči 
viditelnost a informace o stavu vozidla a 
okolního prostředí, osvětlovacích systémů 
vozidla, systémů ochrany cestujících ve 
vozidle, vnějšku vozidla a příslušenství, 
hmotnosti a rozměrů vozidla a pneumatik.

Or. lt

Pozměňovací návrh 297
Toine Manders

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19 a) Aby se zabránilo nekalé soutěži s 
vozidly pro výstavbu silnic, musí vozidla 
spadající do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, která se používají při výstavbě 
silnic, splňovat stejné požadavky jako 
vozidla pro výstavbu silnic.

Or. nl

Pozměňovací návrh 298
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo umožněno výrobcům dílů 
nebo zvláštních technických jednotek 
žádat o EU schválení typu pro díly nebo 
zvláštní technické jednotky nebo 
o autorizace, je také důležité, aby tito 
výrobci měli přístup k určitým 
informacím, které mohou poskytnout 
pouze výrobci automobilů, jako jsou 
technické informace včetně výkresů 
potřebných pro vývoj dílů k dodatečné 
instalaci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo umožněno výrobcům dílů 
nebo zvláštních technických jednotek žádat 

(20) Aby bylo umožněno výrobcům dílů 
nebo zvláštních technických jednotek žádat 
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o EU schválení typu pro díly nebo zvláštní 
technické jednotky nebo o autorizace, je 
také důležité, aby tito výrobci měli přístup 
k určitým informacím, které mohou 
poskytnout pouze výrobci automobilů, jako 
jsou technické informace včetně výkresů 
potřebných pro vývoj dílů k dodatečné 
instalaci.

o EU schválení typu pro díly nebo zvláštní 
technické jednotky nebo o autorizace, je 
také důležité, aby tito výrobci měli přístup 
k určitým informacím, které mohou 
poskytnout pouze výrobci automobilů, jako 
jsou technické informace potřebné pro 
vývoj dílů k dodatečné instalaci.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci konstrukčních částí nebo samostatných technických celků by neměli mít k výkresům 
přístup. Výkresy jsou duševním vlastnictvím výrobce vozidla a neměly by se třetím stranám 
zpřístupňovat. V souladu s kapitolou XVI týkající se informací o opravách a údržbě jsou 
informace, které mají být poskytnuty, uvedené v čl. 47 odst. 3.

Pozměňovací návrh 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo umožněno výrobcům dílů 
nebo zvláštních technických jednotek žádat 
o EU schválení typu pro díly nebo zvláštní 
technické jednotky nebo o autorizace, je 
také důležité, aby tito výrobci měli přístup 
k určitým informacím, které mohou 
poskytnout pouze výrobci automobilů, jako 
jsou technické informace včetně výkresů 
potřebných pro vývoj dílů k dodatečné 
instalaci.

(20) Aby bylo umožněno výrobcům dílů 
nebo zvláštních technických jednotek žádat 
o EU schválení typu pro díly nebo zvláštní 
technické jednotky nebo o autorizace, je 
také důležité, aby tito výrobci měli přístup 
k určitým informacím, které mohou 
poskytnout pouze výrobci automobilů, jako 
jsou technické informace potřebné pro 
vývoj dílů k dodatečné instalaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo umožněno výrobcům dílů 
nebo zvláštních technických jednotek žádat 
o EU schválení typu pro díly nebo zvláštní 
technické jednotky nebo o autorizace, je 
také důležité, aby tito výrobci měli přístup 
k určitým informacím, které mohou 
poskytnout pouze výrobci automobilů, jako 
jsou technické informace včetně výkresů 
potřebných pro vývoj dílů k dodatečné 
instalaci.

(20) Aby bylo umožněno výrobcům dílů 
nebo zvláštních technických jednotek žádat 
o EU schválení typu pro díly nebo zvláštní 
technické jednotky nebo o autorizace, je
také důležité, aby tito výrobci měli přístup 
k určitým informacím, které mohou 
poskytnout pouze výrobci automobilů, jako 
jsou technické informace včetně 
nechráněných výkresů potřebných pro 
vývoj dílů k dodatečné instalaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en



PE475.768v01-00 8/70 AM\881687CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) V zájmu zlepšení fungování vnitřního 
trhu, zejména v oblasti volného pohybu 
zboží, svobody usazování a volného 
pohybu služeb je potřebný přístup 
k informacím o opravách traktoru
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 
(OBD) systémů a jejich vzájemného 
působení s ostatními systémy vozidla. Je 
vhodné stanovit technické specifikace, 
kterými by se měli výrobci řídit, na svých 
internetových stránkách, kde by měla být 
vzata v úvahu zásada úměrnosti a
přiměřenosti, a to jak z hlediska objemu 
prodeje různých typů vozidel, tak pokud 
jde o velikost výrobců.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je sladit bod odůvodnění 21 s kapitolou XVI a navrženými souvisejícími změnami. 
Samostatní provozovatelé obdrží nediskriminačním způsobem ve standardizovaném formátu 
tytéž informace, jaké byly poskytnuty autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám. 
Vozidla kategorie R (přípojná vozidla) a kategorie S (výměnná tažená zařízení) by měla být 
vyňata z požadavků informací o opravách a údržbě. Zvláštní pozornost musí být věnována 
malým a středním podnikům.

Pozměňovací návrh 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) V zájmu zlepšení fungování vnitřního 
trhu, zejména v oblasti volného pohybu 
zboží, svobody usazování a volného 
pohybu služeb je potřebný vhodný přístup 
k informacím o opravách traktoru
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 
(OBD) systémů a jejich vzájemného 
působení s ostatními systémy vozidla. Je 
vhodné stanovit technické specifikace, 
kterými by se měli výrobci řídit, na svých 
internetových stránkách, s náležitým 
ohledem na zásadu přiměřenosti, kde 
bude vzat v úvahu objem prodeje i 
kapacity malých a středních výrobců.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) V zájmu zlepšení fungování vnitřního 
trhu, zejména v oblasti volného pohybu 
zboží, svobody usazování a volného 
pohybu služeb je potřebný neomezený 
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 
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a údržbě vozidel. Velká část těchto 
informací se týká palubních diagnostických 
(OBD) 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.

a údržbě vozidel. Velká část těchto 
informací se týká palubních diagnostických 
(OBD) 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 v souladu se 
zásadou přiměřenosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Toine Manders

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pro všechny zúčastněné strany je 
důležité stanovit jasný vztah mezi tímto 
nařízením a směrnicí 2006/42/ES o 
strojních zařízeních34, aby bylo možné 
jasně stanovit, které požadavky musí určitý 
výrobek splnit. 

(27) Pro všechny zúčastněné strany je 
důležité stanovit jasný vztah mezi tímto 
nařízením a směrnicí 2006/42/ES o 
strojních zařízeních34, aby nedocházelo 
k překrývání a aby bylo možné jasně 
stanovit, které požadavky musí určitý 
výrobek splnit. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 307
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pojízdné stroje (kategorie U). vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 308
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) užitková terénní vozidla (kategorie T)

Or. en

Odůvodnění

Musí se rozlišovat mezi funkčními zemědělskými a lesnickými vozidly a čtyřkolkami dvojího 
použití. Viz pozměňovací návrh k článku 3 týkající se terénních vozidel a vozidel side-by-side, 
kde jsou uvedeny další zdůvodňující informace.

Pozměňovací návrh 309
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) užitková vozidla side-by side 
(kategorie T)

Or. en

Odůvodnění

Musí se rozlišovat mezi funkčními zemědělskými a lesnickými vozidly a čtyřkolkami dvojího 
použití. Viz pozměňovací návrh k článku 3 týkající se terénních vozidel a vozidel side-by-side, 
kde jsou uvedeny další zdůvodňující informace.

Pozměňovací návrh 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se neuplatňuje na výměnné 
stroje, které jsou celé zdviženy nad zemí, 
pokud je vozidlo, ke kterému jsou stroje 
připojeny, provozováno na pozemní 
komunikaci.

2. Toto nařízení se neuplatňuje na výměnné 
stroje, které jsou celé zdviženy nad zemí 
nebo které není možno spojovat kolem 
svislé osy, pokud je vozidlo, ke kterému 
jsou stroje připojeny, provozováno na 
pozemní komunikaci.

Or. en

Odůvodnění

Některé výměnné stroje jsou z důvodů hmotnosti vybaveny podpůrnými volně otočnými koly. 
Samotný výměnný stroj je upevněn na traktor a nedovoluje spojování kolem svislé osy. 
V důsledku tohoto doplňkového kola není kombinace vozidlo-vyměnitelný stroj vystavena 
žádným dalším rizikům. Je tedy smysluplné také tento stroj vyjmout z nařízení.

Pozměňovací návrh 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se neuplatňuje na výměnné 
stroje, které jsou celé zdviženy nad zemí, 
pokud je vozidlo, ke kterému jsou stroje 
připojeny, provozováno na pozemní 
komunikaci.

2. Toto nařízení se neuplatňuje na výměnné 
stroje, které jsou celé zdviženy nad zemí 
nebo které není možno spojovat kolem 
svislé osy, pokud je vozidlo, ke kterému 
jsou stroje připojeny, provozováno na 
pozemní komunikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pojízdné stroje; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pojízdné stroje (kategorie U) by neměly být do tohoto nařízení zahrnuty, protože jejich 
součást tvoří výrobky používané v různých jiných odvětvích, než je zemědělství nebo lesnictví, 
které podléhají jiným platným právním předpisům a jsou v rozporu se strukturou 
navrhovaného nařízení.

Pozměňovací návrh 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pojízdné stroje; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pásové traktory (kategorie C)

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Andreas Schwab
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) kategorie T s písmenem „b“

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pásové traktory, kategorie C

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) kolové traktory zvláštního určení 
(kategorie T4.1 a T4.2)

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. c b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) kolové traktory zvláštního určení: 
kategorie T4.1 a T4.2

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „přípojným vozidlem“ každé 
zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo 
určené hlavně k vezení nákladu a 
konstruované k tomu, aby bylo taženo 
traktorem pro zemědělské nebo lesnické 
účely, přičemž není konstruováno ke 
zpracování materiálů [poměr celkové 
technicky přípustné hmotnosti k 
nenaložené hmotnosti tohoto vozidla roven 
3,0 nebo větší];

9. „přípojným vozidlem“ každé 
zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo 
určené hlavně k vezení nákladu nebo ke 
zpracování materiálů a konstruované 
k tomu, aby bylo taženo traktorem pro 
zemědělské nebo lesnické účely, přičemž
poměr celkové technicky přípustné 
hmotnosti k nenaložené hmotnosti tohoto 
vozidla je roven 2,0 nebo větší;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „výměnným taženým zařízením“ každé
vozidlo užívané v zemědělství nebo 
lesnictví, které je konstruováno tak, aby 
bylo taženo traktorem, a které mění nebo 
doplňuje jeho funkce, zahrnující trvale 
nástroj nebo konstruované ke 
zpracovávání materiálů, které může 

10. „výměnným taženým zařízením“ každý
prostředek nebo stroj užívaný
v zemědělství nebo lesnictví, který je 
konstruován tak, aby byl tažen traktorem, 
přičemž poměr celkové technicky 
přípustné hmotnosti k nenaložené 
hmotnosti tohoto vozidla je maximálně 2,0. 
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zahrnovat ložnou plošinu konstruovanou 
a vyrobenou k tomu, aby přijala nějaký 
nástroj a zařízení potřebné pro využití 
tohoto stroje, a může dočasně uskladnit 
jakýkoli materiál vytvořený nebo potřebný 
v průběhu prací, přičemž poměr celkové 
technicky přípustné hmotnosti 
k nenaložené hmotnosti tohoto vozidla je 
maximálně 3,0;

Jestliže však maximální technicky 
přípustná hrubá hmotnost přesahuje 
14 000 kg, je prostředek nebo stroj 
v každém případě zařazen do kategorie 
přípojné vozidlo;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

43a. „užitkovým terénním vozidlem“ 
vozidlo, které má sedadlo navržené tak, 
aby na něm obsluha seděla obkročmo, a 
má řidítka k ovládání řízení.
Užitkové terénní vozidlo má následující 
doplňkové vlastnosti:
maximální konstrukční rychlost 60 km/h, 
konstrukční tlak pneumatik < 5 kPa (0,5 
barů), vzor pneumatik: terénní, ruční 
ovládání plynu, struktura(y) přenášející 
namáhání s minimálním poměrem mezi 
vozidlem a plochou přenášející struktury / 
přenášejících struktur > 25 %, hmotnost 
v provozním stavu < 400 kg, přípustná 
celková hmotnost tažného zařízení 
umístěného vzadu splňuje zkoušku 
pevnosti > dvojnásobek hmotnosti 
v provozním stavu;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
George Lyon
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

43a. „užitkovým terénním vozidlem“ 
motorizované vozidlo zkonstruované pro 
jízdu na čtyřech pneumatikách s nízkým 
tlakem, které má sedadlo navržené tak, 
aby na něm obsluha seděla obkročmo, a 
má řidítka k ovládání řízení.
Terénní vozidlo má následující doplňkové 
vlastnosti:
maximální konstrukční rychlost 60 km/h;
konstruovaný tlak pneumatik < 0,5 barů; 
vzor pneumatik: terénní (nesilniční 
povrch vozovky);
ruční ovládání plynu;
Splňuje alespoň dva z následujících 
požadavků na přenášení namáhání:
i) struktura přenášející namáhání 
s minimálním poměrem mezi vozidlem a 
plochou přenášející struktury > 25 %;
ii) každá jednotlivá struktura přenášející 
namáhání musí mít minimálně plochu 
0,2 m²;
iii) celková struktura přenášející 
namáhání musí mít kombinovanou 
minimální plochu 0,5 m²;
iv) celkový kapacitní poměr nákladu 
(snížená hmotnost vozidla ku hmotnosti 
nákladu) > 25%;
tažné zařízení umístěné vzadu: tažená 
hmotnost > dvojnásobek vlastní hmotnosti 
jako pevnostní zkouška, nepovažuje se za 
přípustnou hmotnost přívěsu;
hmotnost v provozním stavu < 400 kg;
světlá výška nad vozovkou > 180 mm;
poměr rozvoru náprav ke světlé výšce < 6;

Or. en
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Odůvodnění

Musí se rozlišovat mezi funkčními zemědělskými a lesnickými vozidly a čtyřkolkami dvojího 
použití. Viz pozměňovací návrh k článku 3 týkající se terénních vozidel a vozidel side-by-side, 
kde jsou uvedeny další zdůvodňující informace.

Pozměňovací návrh 323
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 43 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

43b. „užitkovým vozidlem side-by-side“ 
motorizované vozidlo zkonstruované 
k přepravě osob a/nebo nákladu a 
k tlačení nebo k tažení zařízení.
Vozidlo side-by-side má následující 
doplňkové vlastnosti:
maximální konstrukční rychlost 60 km/h;
obsluha a nejvýše dva spolujezdci;
sklápěcí nebo lavicová sedadla;
volant;
vzor pneumatik: terénní (nesilniční 
povrch vozovky);
Splňuje alespoň dva z následujících 
požadavků na přenášení namáhání:
i) struktura přenášející namáhání 
s minimálním poměrem mezi vozidlem a 
plochou přenášející struktury > 20 %
ii) každá jednotlivá struktura přenášející 
namáhání musí mít minimálně plochu 
0,9 m²
iii) celkový kapacitní poměr nákladu 
(snížená hmotnost vozidla ku hmotnosti 
nákladu) > 30 %
tažné zařízení umístěné vzadu: tažená 
hmotnost > 1,5násobek vlastní hmotnosti 
jako pevnostní zkouška, nepovažuje se za 
přípustnou hmotnost přívěsu;



AM\881687CS.doc 19/70 PE475.768v01-00

CS

hmotnost v provozním stavu < 1 100 kg;
světlá výška nad vozovkou > 200 mm;
poměr rozvoru náprav ke světlé výšce < 8;

Or. en

Odůvodnění

Užitková terénní vozidla a vozidla side-by-side jsou určena pro používání v terénu, a měla by 
tudíž být zahrnuta do tohoto nařízení. Uvedené definice se navrhují kvůli tomu, aby bylo 
možné regulovat terénní vozidla a vozidla side-by-side jako užitková vozidla a aby 
nedocházelo k zaměňování se „čtyřkolkami dvojího použití“, specificky navrženými jak pro 
využití na silnicích, tak v terénu. Tyto čtyřkolky jsou patřičněji zohledněny v návrhu nařízení 
o schvalování a dozoru nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek 
KOM(2010)0542.

Pozměňovací návrh 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „kategorie T“ zahrnuje veškeré kolové 
traktory;

1. „kategorie T“ zahrnuje veškeré kolové 
traktory; podle konstrukční rychlosti se 
označuje každá kategorie kolového 
traktoru uvedená v bodech 2 až 8 ještě 
písmenem „a“ nebo „b“:
– a) „a“ platí pro kolové traktory 
s maximální konstrukční rychlostí rovnou 
40 km/h nebo nižší,
– b) „b“ platí pro přípojná vozidla 
s maximální konstrukční rychlostí vyšší 
než 40 km/h;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „kategorie T1“: kolové traktory 
s maximální konstrukční rychlostí 
nepřevyšující 40 km/h, s nápravou 
nejbližší k řidiči s minimálním rozchodem 
minimálně 1 150 mm, s nenaloženou 
hmotností v provozním stavu větší než 
600 kg a se světlou výškou nad vozovkou 
maximálně 1 000 mm;

2. „kategorie T1“: kolové traktory
s nápravou nejbližší k řidiči s minimálním 
rozchodem minimálně 1 150 mm, 
s nenaloženou hmotností v provozním 
stavu větší než 600 kg a se světlou výškou 
nad vozovkou maximálně 1 000 mm;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „kategorie T2“: kolové traktory 
s minimálním rozchodem menším než 
1 150 mm, s nenaloženou hmotností 
v provozním stavu větší než 600 kg a se 
světlou výškou nad vozovkou maximálně 
600 mm a s maximální konstrukční 
rychlostí nepřevyšující 40 km/h. Jestliže 
však výška těžiště traktoru (měřeno vůči 
vozovce) dělená střední hodnotou 
minimálního rozchodu všech náprav je 
větší než 0,90, je maximální konstrukční 
rychlost omezena na 30 km/h;

3. „kategorie T2“: kolové traktory 
s minimálním rozchodem menším než 
1 150 mm, s nenaloženou hmotností 
v provozním stavu větší než 600 kg a se 
světlou výškou nad vozovkou maximálně 
600 mm a v případě, že výška těžiště 
traktoru (měřeno vůči vozovce) dělená 
střední hodnotou minimálního rozchodu 
všech náprav je větší než 0,90, maximální 
konstrukční rychlost je omezena na 
30 km/h;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „kategorie T3“: kolové traktory 
s maximální konstrukční rychlostí 
nepřevyšující 40 km/h a s nenaloženou 
hmotností v provozním stavu maximálně 
600 kg;

4. kategorie T3“: kolové traktory 
s nenaloženou hmotností v provozním 
stavu maximálně 600 kg; patří sem i 
traktory, které mají řídítkové řízení, jak je 
definováno v čl. 3 bodě 43a;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „kategorie T4“: kolové traktory
zvláštního určení s maximální konstrukční 
rychlostí nepřevyšující 40 km/h;

5. „kategorie T4“: kolové traktory 
zvláštního určení;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „kategorie T5“: kolové traktory 
s maximální konstrukční rychlostí vyšší 
než 40 km/h;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Malcolm Harbour
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. „kategorie U“: strojní zařízení, jak je 
definováno ve směrnici 2006/42/ES, které 
je samojízdné a určené k použití v 
zemědělství nebo lesnictví.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 331
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a. „kategorie T6“ užitková terénní 
vozidla a vozidla side-by-side;

Or. en

Odůvodnění

Musí se rozlišovat mezi funkčními zemědělskými a lesnickými vozidly a čtyřkolkami dvojího 
použití. Viz pozměňovací návrh k článku 3 týkající se terénních vozidel a vozidel side-by-side, 
kde jsou uvedeny další zdůvodňující informace. Funkční terénní vozidla a vozidla side-by-side 
je vhodnější považovat za vozidla kategorie T a nikoli vozidla kategorie L.

Pozměňovací návrh 332
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Článek 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky na bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích

Požadavky na bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích a na provozní 
bezpečnost
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Or. en

Pozměňovací návrh 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) zařízení pro ochranu proti podjetí 
zezadu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích: nejsou pro traktory 
použitelné a jsou pro ně nerelevantní.

Pozměňovací návrh 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) zařízení pro ochranu proti podjetí 
zezadu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) boční ochranu; vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích: nejsou pro traktory 
použitelné a jsou pro ně nerelevantní.

Pozměňovací návrh 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) boční ochranu; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise bude mít pravomoc, aby 
v souladu s článkem 57 přijala akt 
v přenesené pravomoci, který stanoví 
podrobné technické požadavky, případně i 
včetně zkušebních postupů a mezních 
hodnot, pro prvky uvedené v odstavci 2, 
aby byla zajištěna vysoká úroveň
bezpečnosti osádky.

4. Komise v zájmu dosažení vysoké úrovně 
provozní bezpečnosti bude mít pravomoc, 
aby v souladu s článkem 57 přijala akt 
v přenesené pravomoci, který stanoví 
podrobné technické požadavky, případně i 
včetně zkušebních postupů a mezních 
hodnot, pro prvky uvedené v odstavci 2. 
Podrobné technické požadavky zajistí, aby 
tam, kde je to na místě, vozidla 
s maximální rychlostí vyšší než 40 km/h, 
bez taženého nářadí S, dosahovala stejné 
úrovně bezpečnosti silničního provozu 
jako motorová vozidla a jejich přípojná
vozidla, a to co se týče výkonu brzd a 
protiblokovacích brzdových systémů.

Or. en
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Odůvodnění

Pro zemědělská a lesnická vozidla je ABS nová technologie – podrobné podmínky a 
načasování zavedení budou součástí detailnějšího zhodnocení Komisí v rámci vytváření aktu 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise bude mít pravomoc, aby 
v souladu s článkem 57 přijala akt 
v přenesené pravomoci, který stanoví 
podrobné technické požadavky, případně i 
včetně zkušebních postupů a mezních 
hodnot, pro prvky uvedené v odstavci 2, 
aby byla zajištěna vysoká úroveň
bezpečnosti osádky.

4. Komise v zájmu dosažení vysoké úrovně 
provozní bezpečnosti bude mít pravomoc, 
aby v souladu s článkem 57 přijala akt 
v přenesené pravomoci, který stanoví 
podrobné technické požadavky, případně i 
včetně zkušebních postupů a mezních 
hodnot, pro prvky uvedené v odstavci 2. 
Podrobné technické požadavky zajistí, aby 
tam, kde je to na místě, vozidla 
s maximální rychlostí vyšší než 40 km/h, 
bez taženého nářadí S, dosahovala stejné 
úrovně bezpečnosti silničního provozu 
jako motorová vozidla a jejich přípojná 
vozidla, a to co se týče výkonu brzd a 
protiblokovacích brzdových systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) provoz a údržba;
(Tento text by měl být doplněn k příloze I a 
měl by se vztahovat na všechny příslušné 
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kategorie vozidel)

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) bezpečnost a spolehlivost ovládacích 
systémů, včetně vývodových hřídelů 
k vlečenému stroji;
(Tento text by měl být doplněn k příloze I a 
měl by se vztahovat na všechny příslušné 
kategorie vozidel)

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) ochrana proti mechanickým 
nebezpečím;
(Tento text by měl být doplněn k příloze I a 
měl by se vztahovat na všechny příslušné 
kategorie vozidel)

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Pier Antonio Panzeri
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) ergonomie (včetně předvídatelného 
nesprávného užití, použitelnosti 
kontrolních systémů, přístupu 
k ovládacím prvkům, aby se zamezilo 
jejich neúmyslné aktivaci, přizpůsobení 
rozhraní člověk-vozidlo předvídatelným 
vlastnostem řidiče, zásahu obsluhy);
(Tento text by měl být doplněn k příloze I a 
měl by se vztahovat na všechny příslušné 
kategorie vozidel)

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) kryty a ochranná zařízení;
(Tento text by měl být doplněn k příloze I a
měl by se vztahovat na všechny příslušné 
kategorie vozidel)

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kb) riziko ztráty stability;
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(Tento text by měl být doplněn k příloze I a 
měl by se vztahovat na všechny příslušné 
kategorie vozidel)

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) materiály a produkty;
(Tento text by měl být doplněn k příloze I a 
měl by se vztahovat na všechny příslušné 
kategorie vozidel)

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. m b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mb) baterie;
(Tento text by měl být doplněn k příloze I a 
měl by se vztahovat na všechny příslušné 
kategorie vozidel)

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. m c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mc) brzdění včetně parkovacích funkcí;
(Tento text by měl být doplněn k příloze I a 
měl by se vztahovat na všechny příslušné 
kategorie vozidel)

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud s kupcem vozidla nebyla 
uzavřena jiná smlouva, prohlášení o shodě 
bude vystaveno v úředním jazyce
členského státu, kde je vozidlo zakoupeno.

3. Pokud s kupcem vozidla nebyla 
uzavřena jiná smlouva, prohlášení o shodě 
bude vystaveno v jednom z úředních 
jazyků Unie podle volby výrobce.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prohlášení o shodě je upraveno tak, aby 
se zabránilo jeho padělání. K tomuto účelu 
se použije papír chráněný barevnými 
grafickými prostředky nebo vodotiskem 
v podobě identifikačního označení 
výrobce.

4. Prohlášení o shodě je upraveno tak, aby 
se zabránilo jeho padělání. K tomuto účelu 
se použije papír chráněný přiměřeným 
způsobem, například barevnými
grafickými prostředky nebo vodotiskem
v podobě identifikačního označení 
výrobce.

Or. en
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Odůvodnění

Existuje mnohem více možností, jak chránit prohlášení o shodě, například hologramy; volba 
by měla být ponechána na výrobci a nařízení by mělo poskytovat jen některé nezávazné 
příklady.

Pozměňovací návrh 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prohlášení o shodě je upraveno tak, aby 
se zabránilo jeho padělání. K tomuto účelu 
se použije papír chráněný barevnými 
grafickými prostředky nebo vodotiskem 
v podobě identifikačního označení 
výrobce.

4. Prohlášení o shodě je upraveno tak, aby 
se zabránilo jeho padělání. K tomuto účelu 
se použije papír chráněný přiměřeným 
způsobem, například barevnými
grafickými prostředky nebo vodotiskem
v podobě identifikačního označení 
výrobce.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se uplatní u úplných vozidel 
po dobu dvanácti měsíců ode dne, k němuž 
pozbylo EU schválení typu platnosti, a 
u dokončených vozidel po dobu osmnácti
měsíců od uvedeného dne.

2. Odstavec 1 se uplatní u úplných vozidel 
po dobu 24 měsíců ode dne, k němuž 
pozbylo EU schválení typu platnosti, a 
u dokončených vozidel po dobu 30 měsíců
od uvedeného dne.

Or. en

Odůvodnění

Vozidla z výběhu série. Změna se zavádí ke sladění tohoto nařízení s článkem 10 směrnice 
2003/37 EU.
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Pozměňovací návrh 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se uplatní u úplných vozidel 
po dobu dvanácti měsíců ode dne, k němuž 
pozbylo EU schválení typu platnosti, a 
u dokončených vozidel po dobu osmnácti
měsíců od uvedeného dne.

2. Odstavec 1 se uplatní u úplných vozidel 
po dobu 24 měsíců ode dne, k němuž 
pozbylo EU schválení typu platnosti, a 
u dokončených vozidel po dobu 30 měsíců
od uvedeného dne.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se uplatní u úplných vozidel 
po dobu dvanácti měsíců ode dne, k němuž 
pozbylo EU schválení typu platnosti, a 
u dokončených vozidel po dobu osmnácti
měsíců od uvedeného dne.

2. Odstavec 1 se uplatní u úplných vozidel 
po dobu 24 měsíců ode dne, k němuž 
pozbylo EU schválení typu platnosti, a 
u dokončených vozidel po dobu 30 měsíců
od uvedeného dne.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Toine Manders

Návrh nařízení
Kapitola 12 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA XII a
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UŹÍVANÍ VOZIDEL NA VEŘEJNÝCH 
KOMUNIKACÍCH
Čl. 35a
1. Vozidlo může být užíváno na veřejných 
komunikacích, pokud splňuje požadavky 
provozu na veřejných komunikacích 
týkající se velikosti, hmotnosti, 
bezpečnosti, osvětlení a pojištění a pokud 
je řízeno držitelem jednotného evropského 
řidičského průkazu opravňujícího k řízení 
takového vozidla.
2. Pokud vozidlo nesplňuje požadavky pro 
užívání na veřejných komunikacích, bude 
označeno jako „nadměrný náklad“, který 
bude odpovídajícím způsobem 
přepravován nebo doprovázen.

Or. nl

Pozměňovací návrh 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle hodnocení prováděných podle čl. 36 
odst. 1 musejí členské státy maximálně 
zohlednit skutečnosti, které zjistí orgán 
pro schválení typu;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úplné protokoly o zkouškách vystavené 
na základě normalizovaných kodexů 
OECD, jejichž seznam je uveden v příloze 
I, schválené podle všeobecných pravidel 
OECD mohou být alternativou 
k protokolům o zkouškách vystaveným 
podle tohoto nařízení nebo jednotlivých 
nařízení.

2. Protokoly o zkouškách vystavené na 
základě normalizovaných kodexů OECD, 
jejichž seznam je uveden v příloze I, nebo 
v souladu s obdobnými normami mohou 
být alternativou k protokolům o zkouškách 
vystaveným podle tohoto nařízení nebo 
jednotlivých nařízení. Zvláštní schválení 
typu může být podle volby výrobce vydáno 
orgánem pro schválení typu nebo 
případně OECD.

Or. en

Odůvodnění

Samostatné ES schválení udělené orgánem pro schválení typu je již povinné pro získání ES 
schválení typu jako celku pro úplné vozidlo. Pokud by se stalo povinné schválení vydané 
OECD, budou v praxi existovat dvojí schvalovací postupy, s vysokými náklady (skupina 
traktorů může mít až 2–3 kabiny). OECD je organizací mimo EU a koordinační středisko 
vydávající konečné schválení nemá nic společného s orgánem pro schválení typu. Výrobci 
nemohou být nuceni vyčleňovat další finanční prostředky na OECD.

Pozměňovací návrh 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úplné protokoly o zkouškách vystavené 
na základě normalizovaných kodexů 
OECD, jejichž seznam je uveden v příloze 
I, schválené podle všeobecných pravidel 
OECD mohou být alternativou 
k protokolům o zkouškách vystaveným 
podle tohoto nařízení nebo jednotlivých 
nařízení.

2. Protokoly o zkouškách vystavené na 
základě normalizovaných kodexů OECD, 
jejichž seznam je uveden v příloze I, nebo 
norem jim rovnocenných mohou být 
alternativou k protokolům o zkouškách 
vystaveným podle tohoto nařízení nebo 
jednotlivých nařízení. Zvláštní schválení 
typu může být podle volby výrobce vydáno 
orgánem pro schválení typu nebo 
případně OECD.

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Kapitola 16 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k informacím o opravách a údržbě 
vozidla

Přístup k informacím o opravách a údržbě 
traktoru

Or. en

Odůvodnění

V souladu se studií EP pro výbor IMCO požadující právní předpisy o informacích o opravách 
a údržbě zemědělských a lesnických vozidel, které by byly „šity na míru“, a na základě zásady 
přiměřenosti by se povinnosti týkající se informací o opravách a údržbě měly vztahovat pouze 
na traktory, nikoli na kategorie R (přípojná vozidla) a S (výměnná tažená zařízení), neboť 
výměnná tažená zařízení jsou vyráběna téměř výhradně v malých množstvích, řadě různých 
modelů, a hlavně malými a středními podniky.

Pozměňovací návrh 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Kapitola 16 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k informacím o opravách a údržbě 
vozidla

Přístup k informacím o opravách a údržbě 
traktoru

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Kapitola 16 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k informacím o opravách a údržbě 
vozidla

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47 vypouští se
Povinnosti výrobce
1. Výrobci poskytnou samostatným 
provozovatelům neomezený a 
standardizovaný přístup k informacím 
o opravách a údržbě vozidla na svých 
internetových stránkách, a to snadným a 
rychle dostupným způsobem. Zejména by 
tento přístup měl být nediskriminační 
v porovnání s daným ustanovením nebo 
přístupem poskytovaným autorizovaným 
obchodním zástupcům a opravnám.
Tyto informace musí obsahovat všechny 
informace požadované k montáži 
součástek nebo vybavení do vozidel.
2. Výrobci poskytnou nezávislým 
provozovatelům, autorizovaným 
obchodním zástupcům a opravnám školicí 
materiály.
3. Údaje uvedené v odstavci 1 musí 
zahrnovat alespoň následující: 
a) jednoznačné identifikační číslo vozidla;
b) příručky k obsluze včetně záznamů 
o opravách a údržbě;
c) technické manuály;
d) informace o konstrukčních částech a 
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diagnostické informace (jako například 
minimální a maximální teoretické 
hodnoty pro měření);
e) schémata zapojení;
f) diagnostické chybové kódy, včetně 
specifických kódů výrobce;
g) softwarové kalibrační identifikační 
číslo vztahující se na typ vozidla;
h) informace týkající se značkových 
nástrojů a zařízení a poskytované a 
dodávané jejich prostřednictvím;
i) informace o zaznamenávání údajů a 
údaje o obousměrném monitorování a 
zkouškách;
j) pracovní jednotky.
4. Autorizovaní obchodní zástupci nebo 
opravny v rámci distribučního systému 
určitého výrobce vozidel se pro účely 
tohoto nařízení považují za samostatné 
provozovatele, pokud poskytují 
opravárenské nebo údržbářské služby k 
vozidlům, pro něž nejsou členy 
distribučního systému daného výrobce 
vozidel.
5. Informace o opravách a údržbě vozidel 
musí být vždy dostupné, s výjimkou 
případů údržby informačního systému.
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6. Pro účely výroby a údržby náhradních 
dílů a dílů pro údržbu a diagnostických 
přístrojů a zkušebních zařízení 
kompatibilních se systémem OBD 
poskytnou výrobci informace 
o příslušných systémech OBD a opravách 
a údržbě vozidel nediskriminačním 
způsobem každému výrobci nebo opravně 
konstrukčních částí, diagnostických 
nástrojů nebo zkušebního zařízení.
7. Pro účely projektování a výroby 
vybavení pro traktory poháněné 
alternativním palivem poskytnou výrobci 
informace o příslušných systémech OBD 
a opravách a údržbě vozidel 
nediskriminačním způsobem každému 
zúčastněnému výrobci nebo servisnímu 
technikovi, který provádí instalaci nebo 
opravu vybavení pro vozidla poháněná 
alternativním palivem.
8. Pokud výrobce žádá o EU schválení 
typu nebo vnitrostátní schválení typu, 
musí schvalovacímu orgánu poskytnout 
důkaz o souladu s tímto nařízením, 
týkajícím se informací vyžadovaných v 
tomto článku.
V případě, že takové informace nejsou 
dostupné nebo nejsou v souladu s tímto 
nařízením a jeho prováděcími opatřeními, 
výrobce je dodá do šesti měsíců od data 
schválení.
9. Pokud tento důkaz o dodržení 
podmínek není během této lhůty dodán, 
schvalovací orgán přijme vhodná opatření 
k zajištění jejich dodržování.
10. Výrobce zpřístupní na svých 
internetových stránkách následné změny 
a doplnění informací o opravách a údržbě 
vozidla v tutéž dobu, kdy je zpřístupní 
autorizovaným opravnám.
11. Pokud jsou záznamy o opravách a 
údržbě vozidla vedeny v centrální databázi 
výrobce vozidla nebo jeho jménem, 
nezávislí servisní pracovníci musí mít 
k těmto záznamům bezplatný přístup a 
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musí mít možnost zadávat informace 
o opravách a údržbě, které provedli.
12. Komise bude mít pravomoc, aby 
v souladu s článkem 57 přijala akt 
v přenesené pravomoci, který stanoví 
podrobné požadavky s ohledem na přístup 
k informacím o opravách a údržbě 
vozidla, zejména k technickým 
specifikacím týkajícím se způsobu, jakým 
mají být informace o opravách a údržbě 
vozidla poskytnuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci poskytnou samostatným 
provozovatelům neomezený a 
standardizovaný přístup k informacím 
o opravách a údržbě vozidla na svých 
internetových stránkách, a to snadným a 
rychle dostupným způsobem. Zejména by 
tento přístup měl být nediskriminační 
v porovnání s daným ustanovením nebo
přístupem poskytovaným autorizovaným 
obchodním zástupcům a opravnám.

Výrobci poskytnou autorizovaným 
obchodním zástupcům a opravnám a 
samostatným provozovatelům podobný
přístup k informacím o opravách a údržbě 
traktoru na svých internetových stránkách, 
za použití standardizovaného formátu, a 
to snadným a rychle dostupným způsobem. 
Tento přístup musí být nediskriminační 
zejména v porovnání s přístupem 
poskytovaným autorizovaným obchodním 
zástupcům a opravnám.

Or. en

Odůvodnění

Samostatní provozovatelé obdrží nediskriminačním způsobem ve standardizovaném formátu 
tytéž informace, jaké byly poskytnuty autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám. 
Změny jsou zavedeny ke zdůraznění toho, že pro výrobce jsou si všechny subjetky rovné. 
Poskytované informace jsou uvedené v čl. 47 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 363
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci poskytnou samostatným 
provozovatelům neomezený a 
standardizovaný přístup k informacím 
o opravách a údržbě vozidla na svých 
internetových stránkách, a to snadným a 
rychle dostupným způsobem. Zejména by 
tento přístup měl být nediskriminační
v porovnání s daným ustanovením nebo 
přístupem poskytovaným autorizovaným 
obchodním zástupcům a opravnám.

Výrobci poskytnou autorizovaným 
obchodním zástupcům, opravnám a 
samostatným provozovatelům rovnocenný
přístup k informacím o opravách a údržbě 
vozidla na svých internetových stránkách, 
za použití standardizovaného formátu, a 
to snadným a rychle dostupným způsobem. 
Tento přístup bude nediskriminační.
Systém, který má rozhodující význam pro 
správné fungování bezpečnostních a 
environmentálních kontrolních systémů, 
se omezuje na opravu a údržbu, a tedy by 
se neměl týkat softwaru pro změnu 
parametrů a souborů údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Do doby, než Komise přijme společné 
normy pro informace poskytované 
samostatným provozovatelům, se 
informace zpřístupňují jednotným 
způsobem, který umožní jejich zpracování 
s přiměřeným úsilím.

Or. en

Odůvodnění

Do té doby, než Komise přijme společnou normu, budou platit zásady pro přechodná 
opatření.
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Pozměňovací návrh 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto informace musí obsahovat všechny 
informace požadované k montáži součástek 
nebo vybavení do vozidel.

Tyto informace musí obsahovat všechny 
informace požadované k montáži součástek 
nebo vybavení do traktorů.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se studií EP pro výbor IMCO požadující právní předpisy o informacích o opravách 
a údržbě zemědělských a lesnických vozidel, které by byly „šity na míru“, a na základě zásady 
přiměřenosti by se povinnosti týkající se informací o opravách a údržbě měly vztahovat pouze 
na traktory, nikoli na kategorie R (přípojná vozidla) a S (výměnná tažená zařízení), neboť 
výměnná tažená zařízení jsou vyráběna téměř výhradně v malých množstvích, řadě různých 
modelů, a hlavně malými a středními podniky.

Pozměňovací návrh 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto informace musí obsahovat všechny 
informace požadované k montáži součástek 
nebo vybavení do vozidel.

Tyto informace musí obsahovat všechny 
informace požadované k montáži součástek 
nebo vybavení do traktorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do doby, než Komise přijme společnou 
normu pro informace poskytované 
samostatným provozovatelům, se 
informace zpřístupňují jednotným 
způsobem, který umožní jejich zpracování 
s přiměřeným úsilím.

Or. en

Odůvodnění

Do té doby, než Komise přijme společnou normu, budou platit zásady pro přechodná 
opatření.

Pozměňovací návrh 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci poskytnou nezávislým 
provozovatelům, autorizovaným 
obchodním zástupcům a opravnám školicí 
materiály.

2. S výjimkou softwaru pro změnu 
parametrů a souborů údajů výrobci 
poskytnou nezávislým provozovatelům, 
autorizovaným obchodním zástupcům a 
opravnám školicí materiály a vhodné 
související nástroje. Dále jim poskytnou 
odpovídající odbornou přípravu týkající se 
stahování softwaru a řízení 
diagnostických chybových kódů.

Or. en

Odůvodnění

Není možné, aby se softwarem manipuloval jakýkoli provozovatel (autorizovaný či 
samostatný). K tomu nemají oprávnění. Pouze výrobce má právo a odpovědnost software 
přeměnit. Provozovatelé si ho můžou pouze stáhnout na modul traktoru.
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Pozměňovací návrh 369
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci poskytnou nezávislým 
provozovatelům, autorizovaným 
obchodním zástupcům a opravnám školicí 
materiály.

2. S výjimkou softwaru pro změnu 
parametrů a souborů údajů výrobci 
poskytnou nezávislým provozovatelům, 
autorizovaným obchodním zástupcům a 
opravnám školicí materiály a vhodné 
související nástroje. Dále jim poskytnou 
odpovídající odbornou přípravu týkající se 
stahování softwaru a řízení 
diagnostických chybových kódů.

Or. en

Odůvodnění

Není možné, aby se softwarem manipuloval jakýkoli provozovatel (autorizovaný či 
samostatný). K tomu nemají oprávnění. Pouze výrobce má právo a odpovědnost software 
přeměnit. Provozovatelé si ho můžou pouze stáhnout na modul traktoru.

Pozměňovací návrh 370
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci poskytnou nezávislým 
provozovatelům, autorizovaným 
obchodním zástupcům a opravnám školicí 
materiály.

2. Výrobci poskytnou jak autorizovaným 
obchodním zástupcům, tak též opravnám a 
nezávislým provozovatelům školicí 
materiály a potřebné nástroje (bez 
softwaru pro změnu parametrů a souborů 
údajů).

Or. en
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Pozměňovací návrh 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aby byla zajištěna provozní bezpečnost 
vozidla a ochrana životního prostředí, 
zavede a definuje příslušný vnitrostátní 
orgán normu pro stvrzení kvality a 
schopnosti opravny. Výrobce poskytuje 
konkrétní a odpovídající odbornou 
přípravu nabízenou za přiměřený 
poplatek.

Or. en

Odůvodnění

Traktor je velice složitý a nikoli standardizovaný produkt; na trhu jsou navíc tisíce různých 
modelů traktorů. Návod ani internetové stránky pro opravování traktorů nestačí. Výrobci již 
nyní prověřují technické dovednosti autorizovaných opraven, kterým poskytují také 
odpovídající odbornou přípravu. Musí být ale též ověřovány schopnosti a kvalita 
samostatných provozovatelů.

Pozměňovací návrh 372
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aby byla zajištěna provozní bezpečnost
vozidla a ochrana životního prostředí, 
zavede a definuje příslušný vnitrostátní 
orgán normu pro stvrzení kvality a 
schopnosti opravny. Výrobce poskytuje 
konkrétní a odpovídající odbornou 
přípravu nabízenou za přiměřený 
poplatek.

Or. en
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Odůvodnění

Traktor je velice složitý a nikoli standardizovaný produkt; na trhu jsou navíc tisíce různých 
modelů traktorů. Návod ani internetové stránky pro opravování traktorů nestačí. Výrobci již 
nyní prověřují technické dovednosti autorizovaných opraven, kterým poskytují také 
odpovídající odbornou přípravu. Musí být ale též ověřovány schopnosti a kvalita 
samostatných provozovatelů.

Pozměňovací návrh 373
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aby byla zajištěna provozní bezpečnost 
vozidla a ochrana životního prostředí, 
zavede a definuje příslušný vnitrostátní 
orgán normu pro stvrzení kvality a 
schopnosti opravny. Výrobce poskytuje 
konkrétní a odpovídající odbornou 
přípravu nabízenou za přiměřený 
poplatek.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje uvedené v odstavci 1 musí 
zahrnovat alespoň následující:

3. Údaje podle odstavce 1 musí zahrnovat 
následující:

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadu doprovázející návrh nařízení neřeší otázku informací o opravách a údržbě. 
To není v souladu se zásadami používání „inteligentní regulace“ prosazovanými Evropským 
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parlamentem. Pouhé překopírování údajů z informací o opravách a údržbě osobních 
automobilů a užitkových vozidel není vhodné. Jak se zdůrazňuje v závěrech informačního 
dokumentu o přístupu k informacím o opravách a údržbě vyžádaného výborem IMCO, jsou 
pro traktory nezbytné právní předpisy „na míru“ spočívající ve vlastních informacích 
o opravách a údržbě použitelných pro tuto oblast, které jsou v souladu s charakteristickými 
vlastnostmi traktorů.

Pozměňovací návrh 375
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje uvedené v odstavci 1 musí 
zahrnovat alespoň následující:

3. Údaje uvedené v odstavci 1 musí 
zahrnovat následující:

Or. en

Odůvodnění

Uvedené informace se nezakládají na řádném posouzení. Posouzení dopadu doprovázející 
návrh nařízení neřeší otázku informací o opravách a údržbě. To není v souladu se zásadami 
používání „inteligentní regulace“ prosazovanými Evropským parlamentem. Pouhé 
překopírování údajů z informací o opravách a údržbě osobních automobilů (nařízení 
715/2007) a užitkových vozidel (nařízení 595/2009) tudíž není vhodné. Jak se zdůrazňuje 
v závěrech „informačního dokumentu“ o přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vyžádaného výborem IMCO, jsou pro traktory nezbytné právní předpisy „na míru“ 
spočívající ve vlastních informacích o opravách a údržbě použitelných pro tuto oblast, které 
jsou v souladu s charakteristickými vlastnostmi traktorů.

Pozměňovací návrh 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) softwarové kalibrační identifikační
číslo vztahující se na typ vozidla;

g) softwarové číslo dílu vztahující se na 
typ vozidla;

Or. en
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Odůvodnění

Software je součást vozidla, stejně jako hardwarová část (tj. převodové soukolí či šroub). 
Software má své „číslo dílu“ pro identifikaci vlastností a typu vozidla, do kterého je možno ho 
stáhnout. Jedná se o informaci, která je v současnosti poskytována autorizovaným opravnám.

Pozměňovací návrh 377
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) softwarové kalibrační identifikační
číslo vztahující se na typ vozidla;

g) softwarové číslo dílu vztahující se na 
typ vozidla;

Or. en

Odůvodnění

 Software je součást vozidla, stejně jako hardwarová část (tj. převodové soukolí či šroub). 
Software má své „číslo dílu“ pro identifikaci vlastností a typu vozidla, do kterého je možno ho 
stáhnout. Jedná se o informaci, která je v současnosti poskytována autorizovaným opravnám.

Pozměňovací návrh 378
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) softwarové kalibrační identifikační
číslo vztahující se na typ vozidla;

g) softwarové číslo dílu vztahující se na 
typ vozidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) informace o zaznamenávání údajů a 
údaje o obousměrném monitorování a 
zkouškách;

i) technické informace;

Or. en

Odůvodnění

Oboustranné monitorování není v odvětví traktorů použitelné. Je tomu tak hlavně proto, že na 
rozdíl od osobních automobilů existuje u traktorů velké množství různých modelů a ty se 
vyskytují v malých objemech. Je zřejmé, že taková investice je pro osobní automobily 
opodstatněná, avšak u traktorů by byla nepřiměřená. Výrobce poskytuje všem opravnám, 
samostatným i autorizovaným, všeobecné informace.

Pozměňovací návrh 380
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) informace o zaznamenávání údajů a 
údaje o obousměrném monitorování a 
zkouškách;

i) technické informace;

Or. en

Odůvodnění

Oboustranné monitorování není v odvětví traktorů použitelné. Je tomu tak hlavně proto, že na 
rozdíl od osobních automobilů existuje u traktorů velké množství různých modelů a ty se 
vyskytují v malých objemech. Je zřejmé, že taková investice je pro osobní automobily 
opodstatněná, avšak u traktorů by byla nepřiměřená. Výrobce poskytuje všem opravnám, 
samostatným i autorizovaným, všeobecné informace.

Pozměňovací návrh 381
Pier Antonio Panzeri
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Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) informace o zaznamenávání údajů a 
údaje o obousměrném monitorování a
zkouškách;

i) informace o zaznamenávání údajů, 
zkouškách a technické informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) pracovní jednotky. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek se neobjevuje v nařízení 715/2007, pokud jde o homologaci osobních a 
nákladních automobilů, ani v nařízení 595/2009 týkajícím se informací o opravách a údržbě 
osobních a nákladních automobilů. Pracovní jednotky používají výrobci pro správu operací 
reklamací ze záruky. Záruka se samostatných provozovatelů netýká, takže není potřeba tyto 
informace poskytovat.

Pozměňovací návrh 383
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) pracovní jednotky. vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tento požadavek se neobjevuje v nařízení 715/2007, pokud jde o homologaci osobních a 
nákladních automobilů, ani v nařízení 595/2009 týkajícím se informací o opravách a údržbě 
osobních a nákladních automobilů. Pracovní jednotky používají výrobci pro správu operací 
reklamací ze záruky. Záruka se samostatných provozovatelů netýká, takže není potřeba tyto 
informace poskytovat.

Pozměňovací návrh 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Autorizovaní obchodní zástupci nebo 
opravny v rámci distribučního systému 
určitého výrobce vozidel se pro účely 
tohoto nařízení považují za samostatné 
provozovatele, pokud poskytují 
opravárenské nebo údržbářské služby 
k vozidlům, pro něž nejsou členy 
distribučního systému daného výrobce 
vozidel.

4. Autorizovaní obchodní zástupci nebo 
opravny v rámci distribučního systému 
určitého výrobce traktorů se pro účely 
tohoto nařízení považují za samostatné 
provozovatele, pokud poskytují 
opravárenské nebo údržbářské služby 
k vozidlům, pro něž nejsou členy 
distribučního systému daného výrobce 
traktorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Autorizovaní obchodní zástupci nebo 
opravny v rámci distribučního systému 
určitého výrobce vozidel se pro účely 
tohoto nařízení považují za samostatné 
provozovatele, pokud poskytují 
opravárenské nebo údržbářské služby 
k vozidlům, pro něž nejsou členy 
distribučního systému daného výrobce 

4. Autorizovaní obchodní zástupci nebo 
opravny v rámci distribučního systému 
určitého výrobce traktorů se pro účely 
tohoto nařízení považují za samostatné 
provozovatele, pokud poskytují 
opravárenské nebo údržbářské služby 
k vozidlům, pro něž nejsou členy 
distribučního systému daného výrobce 



PE475.768v01-00 50/70 AM\881687CS.doc

CS

vozidel. traktorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Informace o opravách a údržbě vozidel
musí být vždy dostupné, s výjimkou 
případů údržby informačního systému.

5. Informace o opravách a údržbě traktorů
musí být vždy dostupné, s výjimkou 
případů údržby informačního systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Informace o opravách a údržbě vozidel
musí být vždy dostupné, s výjimkou 
případů údržby informačního systému.

5. Informace o opravách a údržbě traktorů
musí být vždy dostupné, s výjimkou 
případů údržby informačního systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely výroby a údržby náhradních 
dílů a dílů pro údržbu a diagnostických 

6. Pro účely výroby a údržby náhradních 
dílů a dílů pro údržbu a diagnostických 
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přístrojů a zkušebních zařízení 
kompatibilních se systémem OBD 
poskytnou výrobci informace o příslušných 
systémech OBD a opravách a údržbě 
vozidel nediskriminačním způsobem 
každému výrobci nebo opravně 
konstrukčních částí, diagnostických 
nástrojů nebo zkušebního zařízení.

přístrojů a zkušebních zařízení 
kompatibilních se systémem OBD 
poskytnou výrobci informace o příslušných 
systémech OBD a opravách a údržbě 
traktorů nediskriminačním způsobem 
každému výrobci nebo opravně 
konstrukčních částí, diagnostických 
nástrojů nebo zkušebního zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely výroby a údržby náhradních 
dílů a dílů pro údržbu a diagnostických 
přístrojů a zkušebních zařízení 
kompatibilních se systémem OBD 
poskytnou výrobci informace o příslušných 
systémech OBD a opravách a údržbě 
vozidel nediskriminačním způsobem 
každému výrobci nebo opravně 
konstrukčních částí, diagnostických 
nástrojů nebo zkušebního zařízení.

6. Pro účely výroby a údržby náhradních 
dílů a dílů pro údržbu a diagnostických 
přístrojů a zkušebních zařízení 
kompatibilních se systémem OBD 
poskytnou výrobci informace o příslušných 
systémech OBD a opravách a údržbě 
traktorů nediskriminačním způsobem 
každému výrobci nebo opravně 
konstrukčních částí, diagnostických 
nástrojů nebo zkušebního zařízení.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se studií EP pro výbor IMCO požadující právní předpisy o informacích o opravách 
a údržbě zemědělských a lesnických vozidel, které by byly „šity na míru“, a na základě zásady 
přiměřenosti by se povinnosti týkající se informací o opravách a údržbě měly vztahovat pouze 
na traktory, nikoli na kategorie R (přípojná vozidla) a S (výměnná tažená zařízení), neboť 
výměnná tažená zařízení jsou vyráběna téměř výhradně v malých množstvích, řadě různých 
modelů, a hlavně malými a středními podniky.

Pozměňovací návrh 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely výroby a údržby náhradních 
dílů a dílů pro údržbu a diagnostických 
přístrojů a zkušebních zařízení 
kompatibilních se systémem OBD 
poskytnou výrobci informace o příslušných 
systémech OBD a opravách a údržbě 
vozidel nediskriminačním způsobem 
každému výrobci nebo opravně 
konstrukčních částí, diagnostických 
nástrojů nebo zkušebního zařízení.

6. Pro účely výroby a údržby náhradních 
dílů a dílů pro údržbu a diagnostických 
přístrojů a zkušebních zařízení 
kompatibilních se systémem OBD 
poskytnou výrobci informace o příslušných 
systémech OBD a opravách a údržbě 
traktorů nediskriminačním způsobem 
každému výrobci nebo opravně 
konstrukčních částí, diagnostických 
nástrojů nebo zkušebního zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pro účely projektování a výroby 
vybavení pro traktory poháněné 
alternativním palivem poskytnou výrobci 
informace o příslušných systémech OBD a 
opravách a údržbě vozidel
nediskriminačním způsobem každému 
zúčastněnému výrobci nebo servisnímu 
technikovi, který provádí instalaci nebo 
opravu vybavení pro vozidla poháněná
alternativním palivem.

7. Pro účely projektování a výroby 
vybavení pro traktory poháněné 
alternativním palivem poskytnou výrobci 
informace o příslušných systémech OBD a 
opravách a údržbě traktorů
nediskriminačním způsobem každému 
zúčastněnému výrobci nebo servisnímu 
technikovi, který provádí instalaci nebo 
opravu vybavení pro traktory poháněné
alternativním palivem.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pro účely projektování a výroby 
vybavení pro traktory poháněné 
alternativním palivem poskytnou výrobci 
informace o příslušných systémech OBD a 
opravách a údržbě vozidel
nediskriminačním způsobem každému 
zúčastněnému výrobci nebo servisnímu 
technikovi, který provádí instalaci nebo 
opravu vybavení pro vozidla poháněná
alternativním palivem.

7. Pro účely projektování a výroby 
vybavení pro traktory poháněné 
alternativním palivem poskytnou výrobci 
informace o příslušných systémech OBD a 
opravách a údržbě traktorů
nediskriminačním způsobem každému 
zúčastněnému výrobci nebo servisnímu 
technikovi, který provádí instalaci nebo 
opravu vybavení pro traktory poháněné
alternativním palivem.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se studií EP pro výbor IMCO požadující právní předpisy o informacích o opravách 
a údržbě zemědělských a lesnických vozidel, které by byly „šity na míru“, a na základě zásady 
přiměřenosti by se povinnosti týkající se informací o opravách a údržbě měly vztahovat pouze 
na traktory, nikoli na kategorie R (přípojná vozidla) a S (výměnná tažená zařízení), neboť 
výměnná tažená zařízení jsou vyráběna téměř výhradně v malých množstvích, řadě různých 
modelů, a hlavně malými a středními podniky.

Pozměňovací návrh 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pro účely projektování a výroby 
vybavení pro traktory poháněné 
alternativním palivem poskytnou výrobci 
informace o příslušných systémech OBD a 
opravách a údržbě vozidel
nediskriminačním způsobem každému 
zúčastněnému výrobci nebo servisnímu 
technikovi, který provádí instalaci nebo 
opravu vybavení pro vozidla poháněná
alternativním palivem.

7. Pro účely projektování a výroby 
vybavení pro traktory poháněné 
alternativním palivem poskytnou výrobci 
informace o příslušných systémech OBD a 
opravách a údržbě traktorů
nediskriminačním způsobem každému 
zúčastněnému výrobci nebo servisnímu 
technikovi, který provádí instalaci nebo 
opravu vybavení pro traktory poháněné
alternativním palivem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Výrobce zpřístupní na svých 
internetových stránkách následné změny a 
doplnění informací o opravách a údržbě 
vozidla v tutéž dobu, kdy je zpřístupní 
autorizovaným opravnám.

10. Výrobce zpřístupní na svých 
internetových stránkách následné změny a 
doplnění informací o opravách a údržbě 
traktoru v tutéž dobu, kdy je zpřístupní 
autorizovaným opravnám.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Výrobce zpřístupní na svých 
internetových stránkách následné změny a 
doplnění informací o opravách a údržbě 
vozidla v tutéž dobu, kdy je zpřístupní 
autorizovaným opravnám.

10. Výrobce zpřístupní na svých 
internetových stránkách následné změny a 
doplnění informací o opravách a údržbě 
traktoru v tutéž dobu, kdy je zpřístupní 
autorizovaným opravnám.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Pokud jsou záznamy o opravách a 
údržbě vozidla vedeny v centrální databázi 

11. Pokud jsou záznamy o opravách a 
údržbě traktoru vedeny v centrální 



AM\881687CS.doc 55/70 PE475.768v01-00

CS

výrobce vozidla nebo jeho jménem, 
nezávislí servisní pracovníci musí mít 
k těmto záznamům bezplatný přístup a 
musí mít možnost zadávat informace 
o opravách a údržbě, které provedli.

databázi výrobce traktoru nebo jeho 
jménem, nezávislí servisní pracovníci musí 
mít v řádně odůvodněných případech a za 
přiměřený poplatek k těmto záznamům
přístup a musí mít možnost zadávat 
informace o opravách a údržbě, které 
provedli.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jednotnosti s článkem 49 by přístup k informacím o opravách a údržbě měl být 
poskytován za přiměřený poplatek.

Pozměňovací návrh 397
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Pokud jsou záznamy o opravách a 
údržbě vozidla vedeny v centrální databázi 
výrobce vozidla nebo jeho jménem, 
nezávislí servisní pracovníci musí mít 
k těmto záznamům bezplatný přístup a 
musí mít možnost zadávat informace 
o opravách a údržbě, které provedli.

11. Pokud jsou záznamy o opravách a 
údržbě traktoru vedeny v centrální
databázi výrobce traktoru nebo jeho 
jménem, nezávislí servisní pracovníci musí 
mít v řádně odůvodněných případech a za 
přiměřený poplatek k těmto záznamům
přístup a musí mít možnost zadávat 
informace o opravách a údržbě, které 
provedli.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se studií EP pro výbor IMCO požadující právní předpisy o informacích o opravách 
a údržbě zemědělských a lesnických vozidel, které by byly „šity na míru“, a na základě zásady 
přiměřenosti by se povinnosti týkající se informací o opravách a údržbě měly vztahovat pouze 
na traktory, nikoli na kategorie R (přípojná vozidla) a S (výměnná tažená zařízení), neboť 
výměnná tažená zařízení jsou vyráběna téměř výhradně v malých množstvích, řadě různých 
modelů, a hlavně malými a středními podniky. V zájmu jednotnosti s článkem 49 by přístup 
k informacím o opravách a údržbě měl být poskytován za přiměřený poplatek.
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Pozměňovací návrh 398
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Pokud jsou záznamy o opravách a 
údržbě vozidla vedeny v centrální databázi 
výrobce vozidla nebo jeho jménem, 
nezávislí servisní pracovníci musí mít 
k těmto záznamům bezplatný přístup a 
musí mít možnost zadávat informace 
o opravách a údržbě, které provedli.

11. Pokud jsou záznamy o opravách a 
údržbě traktoru vedeny v centrální 
databázi výrobce traktoru nebo jeho 
jménem, nezávislí servisní pracovníci musí 
mít k těmto záznamům přístup a musí mít 
možnost zadávat informace o opravách a 
údržbě, které provedli.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Komise bude mít pravomoc, aby 
v souladu s článkem 57 přijala akt 
v přenesené pravomoci, který stanoví 
podrobné požadavky s ohledem na přístup 
k informacím o opravách a údržbě vozidla, 
zejména k technickým specifikacím 
týkajícím se způsobu, jakým mají být 
informace o opravách a údržbě vozidla
poskytnuty.

12. Komise bude mít pravomoc, aby
v souladu s článkem 57 přijala akt 
v přenesené pravomoci, který stanoví 
podrobné požadavky s ohledem na přístup 
k informacím o opravách a údržbě vozidla, 
zejména k technickým specifikacím 
týkajícím se způsobu, jakým mají být 
informace o opravách a údržbě traktoru
poskytnuty.

Komise zajistí, aby poskytované informace 
a související postupy dodržovaly zásadu 
úměrnosti a přiměřenosti, a to jak ohledně 
objemu prodeje různých typů vozidel, tak 
ohledně velikosti výrobců. Zvláštní 
pozornost musí být věnována potřebám 
malých a středních podniků.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu se studií EP pro výbor IMCO požadující právní předpisy „na míru“ pro informace 
o opravách a údržbě zemědělských a lesnických vozidel, musí nařízení zohlednit 
charakteristické vlastnosti traktorů a zemědělských strojů (více než 50 evropských výrobců, 
mnoho z nich jsou malé a střední podniky, a tisíce modelů často vyráběných v malých 
množstvích). Zásada proporcionality se musí zavést proto, abychom předešli situaci, kdy 
přístup k informacím uplatňovaný na odvětví traktorů vytvoří nesmyslné povinnosti – v tomto 
ohledu by se měla vzít v úvahu struktura odvětví traktorů –, s neudržitelnými náklady pro 
výrobce.

Pozměňovací návrh 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Komise bude mít pravomoc, aby 
v souladu s článkem 57 přijala akt 
v přenesené pravomoci, který stanoví 
podrobné požadavky s ohledem na přístup 
k informacím o opravách a údržbě vozidla, 
zejména k technickým specifikacím 
týkajícím se způsobu, jakým mají být 
informace o opravách a údržbě vozidla 
poskytnuty.

12. Komise bude mít pravomoc, aby 
v souladu s článkem 57 přijala akt 
v přenesené pravomoci, který stanoví 
podrobné požadavky s ohledem na přístup 
k informacím o opravách a údržbě vozidla, 
zejména k technickým specifikacím 
týkajícím se způsobu, jakým mají být 
informace o opravách a údržbě vozidla 
poskytnuty.

Komise však zajistí, aby poskytované 
informace a související postupy byly 
přiměřené cíli a aby se nevytvářela 
nepřiměřená zátěž pro malé a střední 
podniky, Komise zajistí zejména řádné 
zohlednění omezeného objemu prodeje 
některých typů a modelů vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Komise bude mít pravomoc, aby 
v souladu s článkem 57 přijala akt 
v přenesené pravomoci, který stanoví 
podrobné požadavky s ohledem na přístup 
k informacím o opravách a údržbě vozidla, 
zejména k technickým specifikacím 
týkajícím se způsobu, jakým mají být 
informace o opravách a údržbě vozidla
poskytnuty.

12. Komise bude mít pravomoc, aby 
v souladu s článkem 57 přijala akt 
v přenesené pravomoci, který stanoví 
podrobné požadavky s ohledem na přístup 
k informacím o opravách a údržbě vozidla, 
zejména k technickým specifikacím 
týkajícím se způsobu, jakým mají být 
informace o opravách a údržbě traktoru
poskytnuty.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se studií EP pro výbor IMCO požadující právní předpisy o informacích o opravě a 
údržbě zemědělských a lesnických vozidel, které by byly „šity na míru“, a na základě zásady 
přiměřenosti by se povinnosti týkající se informací o opravě a údržbě měly vztahovat pouze na 
traktory a nikoli na kategorie R (přípojná vozidla) a S (výměnná tažená zařízení), neboť 
výměnná tažená zařízení jsou vyráběna téměř výhradně v malých množstvích, v řadě různých 
modelů, a hlavně malými a středními podniky.

Pozměňovací návrh 402
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozdělení povinností s ohledem na více 
držitelů schválení typu

vypouští se

V případě postupného schválení typu, 
včetně vícestupňového schválení typu, 
musí být výrobce odpovědný za příslušné 
schválení typu odpovědný také za sdělení 
informací o opravách týkajících se 
zvláštního systému, konstrukčních částí a 
samostatných technických celků nebo 
dané fáze jak konečnému výrobci, tak 
samostatným provozovatelům.
Konečný výrobce je odpovědný za sdělení 
informací o celém vozidle samostatným 
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provozovatelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konečný výrobce je odpovědný za sdělení 
informací o celém vozidle samostatným 
provozovatelům.

Konečný výrobce je odpovědný za sdělení 
informací o celém traktoru samostatným 
provozovatelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poplatky za přístup k informacím o 
opravách a údržbě vozidla

vypouští se

1. Výrobci mohou účtovat přiměřený a 
úměrný poplatek za přístup k informacím 
o opravách a údržbě vozidla, na které se 
vztahuje toto nařízení.
2. Poplatek není přiměřený nebo úměrný, 
pokud odrazuje od přístupu k informacím 
tím, že nezohledňuje rozsah, ve kterém je 
samostatný subjekt využívá. Výrobci 
zpřístupní informace o opravách vozidla a 
údržbě na dobu jednoho dne, měsíce nebo 
roku, přičemž poplatky se musí lišit 
v závislosti na časovém období, na které se 
tento přístup poskytuje.
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Or. en

Pozměňovací návrh 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Článek 49 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poplatky za přístup k informacím 
o opravách a údržbě vozidla

Poplatky za přístup k informacím 
o opravách a údržbě traktoru

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce může za přístup k informacím 
o opravách a údržbě vozidla, na které se 
vztahuje toto nařízení, účtovat přiměřený a 
úměrný poplatek.

1. Výrobce může za přístup k informacím 
o opravách a údržbě traktoru, k pracovním 
nástrojům, internetovým stránkám a 
kurzům odborné přípravy, na které se 
vztahuje toto nařízení, účtovat přiměřený a 
úměrný poplatek.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zdůraznit, co je nezbytné a co výrobci musí poskytovat pro opravy a údržbu. Za tento 
„úplný balíček" musejí všichni provozovatelé zaplatit přiměřený poplatek.

Pozměňovací návrh 407
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce může za přístup k informacím
o opravách a údržbě vozidla, na které se 
vztahuje toto nařízení, účtovat přiměřený a 
úměrný poplatek.

1. Výrobce může za informace o opravách 
a údržbě traktoru, za pracovní nástroje a 
přístup k internetovým stránkám, na které 
se vztahuje toto nařízení, účtovat 
přiměřený a úměrný poplatek.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci mohou účtovat přiměřený a 
úměrný poplatek za přístup k informacím 
o opravách a údržbě vozidla, na které se 
vztahuje toto nařízení.

1. Výrobce může za přístup k informacím 
o opravách a údržbě vozidla, k pracovním 
nástrojům, internetovým stránkám a 
kurzům odborné přípravy, na které se 
vztahuje toto nařízení, účtovat přiměřený a 
úměrný poplatek.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek není přiměřený nebo úměrný, 
pokud odrazuje od přístupu k informacím 
tím, že nezohledňuje rozsah, ve kterém je 
samostatný subjekt využívá. Výrobci 
zpřístupní informace o opravách vozidla a 
údržbě na dobu jednoho dne, měsíce nebo 
roku, přičemž poplatky se musí lišit 
v závislosti na časovém období, na které se 

2. Poplatek není přiměřený nebo úměrný, 
pokud odrazuje od přístupu k informacím 
tím, že nezohledňuje rozsah, ve kterém je 
samostatný subjekt využívá. Výrobci 
zpřístupní informace o opravách traktoru a 
údržbě na dobu jednoho dne, měsíce nebo 
roku, přičemž poplatky se musí lišit 
v závislosti na časovém období, na které se 
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tento přístup poskytuje. tento přístup poskytuje.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se studií EP pro výbor IMCO požadující právní předpisy o informacích o opravě a 
údržbě zemědělských a lesnických vozidel, které by byly „šity na míru“, a na základě zásady 
přiměřenosti by se povinnosti týkající se informací o opravě a údržbě měly vztahovat pouze na 
traktory a nikoli na kategorie R (přípojná vozidla) a S (výměnná tažená zařízení), neboť 
výměnná tažená zařízení jsou vyráběna téměř výhradně v malých množstvích, v řadě různých 
modelů, a hlavně malými a středními podniky.

Pozměňovací návrh 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek není přiměřený nebo úměrný, 
pokud odrazuje od přístupu k informacím 
tím, že nezohledňuje rozsah, ve kterém je 
samostatný subjekt využívá. Výrobci 
zpřístupní informace o opravách vozidla a 
údržbě na dobu jednoho dne, měsíce nebo 
roku, přičemž poplatky se musí lišit 
v závislosti na časovém období, na které se 
tento přístup poskytuje.

2. Poplatek není přiměřený nebo úměrný, 
pokud odrazuje od přístupu k informacím 
tím, že nezohledňuje rozsah, ve kterém je 
samostatný subjekt využívá. Výrobci 
zpřístupní informace o opravách traktoru a 
údržbě na dobu jednoho dne, měsíce nebo 
roku, přičemž poplatky se musí lišit 
v závislosti na časovém období, na které se 
tento přístup poskytuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou předpisy, které 
stanoví sankce za porušení ustanovení 
tohoto nařízení ze strany výrobců, a 

1. Členské státy přijmou předpisy, které 
stanoví sankce za porušení ustanovení 
tohoto nařízení ze strany výrobců, a 
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přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatnění. Tyto sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
uvědomí o těchto pravidlech Komisi 
nejpozději do [6 měsíců od vyhlášení 
tohoto nařízení] a neprodleně ji uvědomí 
o veškerých pozdějších změnách, které se 
jich dotýkají.

přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatnění. Tyto sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
uvědomí o těchto pravidlech Komisi 
nejpozději do [24 měsíců od vyhlášení 
tohoto nařízení] a neprodleně ji uvědomí 
o veškerých pozdějších změnách, které se 
jich dotýkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Článek 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 57a (nový)
Přijetí aktů v přenesené pravomoci
Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 4, 
čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 5, čl. 18 odst. 6, 
čl. 38 odst. 1, 2 a 3, čl. 47 odst. 10, čl. 51 
odst. 8 a článku 56, a to do 30. června 
2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Schvalovací orgány nadále mohou těmto 
vozidlům, konstrukčním částem a 
samostatným technickým celkům udělovat 
rozšíření schválení za podmínek 
stanovených směrnicí 2003/37/ES a 

2. Schvalovací orgány nadále mohou těmto 
vozidlům, konstrukčním částem a 
samostatným technickým celkům udělovat 
rozšíření schválení za podmínek 
stanovených směrnicí 2003/37/ES a 
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jakoukoliv ze směrnic uvedených v čl. 56 
odst. 2.

jakoukoliv ze směrnic uvedených v čl. 62 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření stávajících schválení typu bude udělováno podle jediné směrnice 2003/37/ES. Bylo 
by velmi matoucí, kdyby byly použity „nové“ akty v přenesené pravomoci v rámci „staré“ 
rámcové směrnice, neboť nebude existovat žádný poměr jedna ku jedné mezi jedinou směrnicí 
a akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 414
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Schvalovací orgány nadále mohou těmto 
vozidlům, konstrukčním částem a 
samostatným technickým celkům udělovat 
rozšíření schválení za podmínek 
stanovených směrnicí 2003/37/ES a 
jakoukoliv ze směrnic uvedených v čl. 56 
odst. 2.

2. Schvalovací orgány nadále mohou těmto
vozidlům, konstrukčním částem a 
samostatným technickým celkům udělovat 
rozšíření schválení za podmínek 
stanovených směrnicí 2003/37/ES a 
jakoukoliv ze směrnic uvedených v čl. 62 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření stávajících schválení typu bude udělováno podle jediné směrnice 2003/37/ES. Bylo 
by velmi matoucí, kdyby byly použity „nové“ akty v přenesené pravomoci v rámci „staré“ 
rámcové směrnice, neboť nebude existovat žádný poměr jedna ku jedné mezi jedinou směrnicí 
a akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 61 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nesilniční pojízdné stroje
Komise předloží nejpozději do [3. ledna 
2013] Evropskému parlamentu a Radě 
návrh na harmonizaci právních předpisů 
členských států ohledně technických 
požadavků platných pro nesilniční 
pojízdné stroje, jejich systémy a součásti 
s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti 
silničního provozu, s přihlédnutím 
k platným použitelným právním 
předpisům Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Směrnice 2003/37/ES, jakož i směrnice 
74/347/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 
77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 
86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 
87/402/EHS, 2000/25/ES, 2009/57/ES, 
2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 
2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 
2009/66/ES, 2009/68/ES; 2009/75/ES, 
2009/76/ES, 2009/144/ES se zrušují 
s účinkem ode dne 1. ledna 2014.

1. Směrnice 2003/37/ES, jakož i směrnice 
74/347/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 
77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 
86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 
87/402/EHS, 2000/25/ES, 2009/57/ES, 
2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 
2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 
2009/66/ES, 2009/68/ES; 2009/75/ES, 
2009/76/ES, 2009/144/ES se zrušují 
s účinkem od data uvedeného v čl. 64 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s upraveným pozměňovacím návrhem k čl. 64 odst. 2 (pozměňovací návrh 22).
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Pozměňovací návrh 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Směrnice 2003/37/ES, jakož i směrnice 
74/347/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 
77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 
86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 
87/402/EHS, 2000/25/ES, 2009/57/ES, 
2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 
2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 
2009/66/ES, 2009/68/ES; 2009/75/ES, 
2009/76/ES, 2009/144/ES se zrušují 
s účinkem ode dne 1. ledna 2014.

1. Směrnice 2003/37/ES, jakož i směrnice 
74/347/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 
77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 
86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 
87/402/EHS, 2000/25/ES, 2009/57/ES, 
2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 
2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 
2009/66/ES, 2009/68/ES; 2009/75/ES, 
2009/76/ES, 2009/144/ES se zrušují s 
účinkem od data uvedeného v čl. 64 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Směrnice 2003/37/ES, jakož i směrnice 
74/347/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 
77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 
86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 
87/402/EHS, 2000/25/ES, 2009/57/ES, 
2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 
2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 
2009/66/ES, 2009/68/ES; 2009/75/ES, 
2009/76/ES, 2009/144/ES se zrušují 
s účinkem ode dne 1. ledna 2014.

1. Směrnice 2003/37/ES, jakož i směrnice 
74/347/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 
77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 
86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 
87/402/EHS, 2000/25/ES, 2009/57/ES, 
2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 
2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 
2009/66/ES, 2009/68/ES; 2009/75/ES, 
2009/76/ES, 2009/144/ES se zrušují 
s účinkem od data uvedeného v čl. 64 
odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s upraveným pozměňovacím návrhem k čl. 64 odst. 2 (pozměňovací návrh 22).

Pozměňovací návrh 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2014. Použije se na:

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2014. Členské státy použijí na žádost výrobce 
toto nařízení na nové typy vozidel k datu 
vstupu v platnost posledního aktu 
v přenesené pravomoci použitelného pro 
příslušnou kategorii vozidel, nejdříve však 
1. ledna 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2014. Použije se na:
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a) nové typy vozidel od 1. ledna 2014, 
nejdříve však dva roky po vstupu 
v platnost posledního aktu v přenesené 
pravomoci použitelného pro příslušnou 
kategorii vozidel,
b) na všechna nová vozidla od 1. ledna 
2018, nejdříve však čtyři roky po vstupu 
v platnost posledního aktu v přenesené 
pravomoci použitelného pro příslušnou 
kategorii vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Panuje pocit, že smíšený přístup plánovaný pro směrnici 2003/37/ES s oddělením nových 
schválení typu od uvedení na trh, by byl nejlepší způsob, jak se přizpůsobit novým postupům, 
aniž by došlo k nějakému skutečnému zpoždění. Zabránilo by se tak také interferencím 
s doložkami o přechodných obdobích ohledně výfukových plynů. Je vhodné zavést toto 
nařízení postupně, nejprve pro schválení nových typů a poté pro stávající schválení typu.

Pozměňovací návrh 422
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2014. Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nové typy vozidel od 1. ledna 2014, 
nejdříve však dva roky po vstupu 
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v platnost posledního aktu v přenesené 
pravomoci použitelného pro příslušnou 
kategorii vozidel;

Or. en

Odůvodnění

Panuje pocit, že smíšený přístup plánovaný pro směrnici 2003/37/ES s oddělením nových 
schválení typu od uvedení na trh, by byl nejlepší způsob, jak se přizpůsobit novým postupům, 
aniž by došlo k nějakému skutečnému zpoždění. Zabránilo by se tak také interferencím 
s doložkami o přechodných obdobích ohledně výfukových plynů. Je vhodné zavést toto 
nařízení postupně, nejprve pro schválení nových typů a poté pro stávající schválení typu.

Pozměňovací návrh 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na všechny nové typy vozidel od 
1. ledna 2018, nejdříve však čtyři roky po 
vstupu v platnost posledního aktu 
v přenesené pravomoci použitelného pro 
příslušnou kategorii vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Panuje pocit, že smíšený přístup plánovaný pro směrnici 2003/37/ES s oddělením nových 
schválení typu od uvedení na trh, by byl nejlepší způsob, jak se přizpůsobit novým postupům, 
aniž by došlo k nějakému skutečnému zpoždění. Zabránilo by se tak také interferencím 
s doložkami o přechodných obdobích ohledně výfukových plynů. Je vhodné zavést toto 
nařízení postupně, nejprve pro schválení nových typů a poté pro stávající schválení typu.

Pozměňovací návrh 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uplatní toto nařízení na 
nové typy vozidel dva roky po vstupu 
v platnost posledního aktu v přenesené 
pravomoci použitelného pro příslušnou 
kategorii vozidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uplatní toto nařízení na 
všechna nová vozidla čtyři roky po vstupu 
v platnost posledního aktu v přenesené 
pravomoci.

Or. en


