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Pozměňovací návrh 16
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES

o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 17
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES

o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
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(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V Unii byla přijata řada technických 
norem a požadavků na bezpečnost vozidel. 
Pomocí systému pravidelných technických 
prohlídek je však třeba zajistit, aby vozidla 
po uvedení na trh nadále splňovala 
bezpečnostní normy po celou dobu jejich 
životnosti. Tento systém by se měl 
vztahovat na kategorie vozidel, jak jsou 
definovány ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18.
března 2002 o schvalování typu 
dvoukolových a tříkolových motorových 
vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 
92/61/EHS, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. 
září 2007, kterou se stanoví rámec pro 
schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla a směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 
o schvalování typu zemědělských a 
lesnických traktorů, jejich přípojných 
vozidel a výměnných tažených strojů, 
jakož i jejich systémů, konstrukčních částí 
a samostatných technických celků a o 
zrušení směrnice 74/150/EHS.

(4) V Unii byla přijata řada technických 
norem a požadavků na bezpečnost vozidel. 
Pomocí systému pravidelných technických 
prohlídek je však třeba zajistit, aby vozidla 
po uvedení na trh nadále splňovala 
bezpečnostní normy po celou dobu jejich 
životnosti. Členské státy by mohly zavést 
vnitrostátní požadavky týkající se 
technických prohlídek u kategorií vozidel, 
jak jsou definovány ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o 
schvalování typu dvoukolových a 
tříkolových motorových vozidel, kterou se 
zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS. Tento 
systém by se měl vztahovat na kategorie 
vozidel definované ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se 
stanoví rámec pro schvalování motorových 
vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i 
systémů, konstrukčních částí a 
samostatných technických celků určených 
pro tato vozidla a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. 
května 2003 o schvalování typu 
zemědělských a lesnických traktorů, jejich 
přípojných vozidel a výměnných tažených 
strojů, jakož i jejich systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků a o zrušení směrnice 
74/150/EHS.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 19
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Existuje jasná souvislost mezi úrovní 
bezpečnosti silničního provozu a počtem 
technických nedostatků vozidel. V roce 
2009 bylo na evropských silnicích 
zaznamenáno 35 000 úmrtí. Za 
předpokladu, že technické nedostatky 
způsobují úmrtí ve stejné míře, jako 
způsobují dopravní nehody, lze 
technickým nedostatkům vozidel přičíst 
více než 2 000 úmrtí v Unii ročně. Podle 
dostupných studií by k 900 až 1 100 
z těchto případů nemuselo dojít, kdyby byl 
systém technických prohlídek 
odpovídajícím způsobem zlepšen.

(5) Lze se domnívat, že existuje souvislost 
mezi úrovní bezpečnosti silničního 
provozu a technickými nedostatky vozidel. 
V roce 2009 bylo na evropských silnicích 
zaznamenáno 35 000 úmrtí. Odpovídající 
zlepšení systémů technických prohlídek 
mohou přispět k minimalizaci počtu 
smrtelných nehod.

Or. de

Odůvodnění

Uvedené vědecké tvrzení lze zpochybnit. Podle policejních šetření v Německu je vliv 
technických vad vozidla na následky nehody mnohem menší.

Pozměňovací návrh 20
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Velký podíl celkových emisí silniční 
dopravy, zejména emisí CO2, způsobuje 
jen malá část vozidel s nedokonale 
fungujícím systémem regulace emisí. 
Odhaduje se, že 5 % vozového parku 
způsobuje 25 % všech emisí znečišťujících 

(6) Velký podíl celkových emisí silniční 
dopravy, zejména emisí CO2, způsobuje 
jen malá část vozidel s nedokonale 
fungujícím systémem regulace emisí. 
Odhaduje se, že 5 % vozového parku 
způsobuje 25 % všech emisí znečišťujících 
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látek. Z toho důvodu by režim 
pravidelných technických prohlídek 
snížením průměrných emisí vozidel rovněž 
přispěl ke zlepšení životního prostředí.

látek.

To se týká také zvýšení podílu částic a 
emisí oxidů dusíku z moderních motorů, 
jež vyžadují komplexnější kontrolu emisí, 
včetně elektronické kontroly integrity a 
funkčnosti vlastního palubního 
diagnostického systému (OBD) ověřované 
prostřednictvím stávajících měření u 
koncovek výfuku s cílem zajistit úplný a 
přesný test systému emisí, neboť samotný 
OBD není spolehlivý.
Z toho důvodu by režim pravidelných 
technických prohlídek snížením 
průměrných emisí vozidel rovněž přispěl 
ke zlepšení životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

OBD není zaručenou metodou měření emisí; tento systém je tudíž nutné ověřovat měřením 
výfukových emisí u koncovky výfuku.

Pozměňovací návrh 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Důvěryhodné výsledky šetření ukazují, 
že 8 % nehod s účastí motocyklů bylo 
způsobeno technickými vadami nebo 
s nimi souvisí. Motocyklisté jsou
z bezpečnostního hlediska nejvíce 
ohroženou skupinou účastníků silničního 
provozu, přičemž počet úmrtí má v jejich 
případě rostoucí tendenci. V celkovém 
počtu úmrtí jsou nadměrně zastoupeni 
řidiči mopedů, jichž v roce 2008 na 
silnicích zemřelo více než 1 400. 

vypouští se
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Povinnost provádění technických 
prohlídek musí proto být rozšířena na 
nejrizikovější skupinu účastníků 
silničního provozu, dvoukolová a 
tříkolová vozidla poháněná motorem.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality je potřeba ponechat možnost rozšířit 
technickou kontrolu na dvoukolová a tříkolová vozidla poháněná motorem na uvážení 
členských států. Kromě toho údaje Komise o nehodovosti dvoukolových a tříkolových vozidel 
nesouhlasí s jinými studiemi vypracovanými dříve.

Pozměňovací návrh 22
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Důvěryhodné výsledky šetření ukazují, 
že 8 % nehod s účastí motocyklů bylo 
způsobeno technickými vadami nebo 
s nimi souvisí. Motocyklisté jsou 
z bezpečnostního hlediska nejvíce 
ohroženou skupinou účastníků silničního 
provozu, přičemž počet úmrtí má v jejich 
případě rostoucí tendenci. V celkovém 
počtu úmrtí jsou nadměrně zastoupeni 
řidiči mopedů, jichž v roce 2008 na 
silnicích zemřelo více než 1 400. Povinnost 
provádění technických prohlídek musí 
proto být rozšířena na nejrizikovější 
skupinu účastníků silničního provozu, 
dvoukolová a tříkolová vozidla poháněná 
motorem.

(7) Motocyklisté jsou z bezpečnostního 
hlediska nejvíce ohroženou skupinou 
účastníků silničního provozu, přičemž 
počet úmrtí má v jejich případě rostoucí 
tendenci. V celkovém počtu úmrtí jsou 
nadměrně zastoupeni řidiči mopedů, jichž 
v roce 2008 na silnicích zemřelo více než 1 
400. Povinnost provádění technických 
prohlídek musí proto být rozšířena na 
nejrizikovější skupinu účastníků silničního 
provozu, dvoukolová a tříkolová vozidla 
poháněná motorem.

Or. de

Odůvodnění

(Viz také odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k pátému bodu odůvodnění.) Uvedené vědecké 
tvrzení lze zpochybnit. Podle policejních šetření v Německu je vliv technických vad vozidla na 
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následky nehody mnohem menší. Správné je však rozšířit oblast působnosti.

Pozměňovací návrh 23
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Důvěryhodné výsledky šetření ukazují, 
že 8 % nehod s účastí motocyklů bylo 
způsobeno technickými vadami nebo 
s nimi souvisí. Motocyklisté jsou 
z bezpečnostního hlediska nejvíce 
ohroženou skupinou účastníků silničního 
provozu, přičemž počet úmrtí má v jejich 
případě rostoucí tendenci. V celkovém 
počtu úmrtí jsou nadměrně zastoupeni 
řidiči mopedů, jichž v roce 2008 na 
silnicích zemřelo více než 1 400. 
Povinnost provádění technických 
prohlídek musí proto být rozšířena na 
nejrizikovější skupinu účastníků 
silničního provozu, dvoukolová a 
tříkolová vozidla poháněná motorem.

(7) Výsledky šetření týkajících se nehod 
s účastí motocyklů způsobených
technickými vadami nebo vadami s nimi 
souvisejícími jsou velmi rozdílné.
Všeobecně se uznává, že řidiči motocyklů 
o své vozidlo náležitě pečují a jen velmi 
málo nehod souvisí s jeho technickým 
stavem. V celkovém počtu úmrtí jsou 
nadměrně zastoupeni řidiči mopedů, jichž 
v roce 2008 na silnicích zemřelo více než 1 
400.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Technické prohlídky spadají do oblasti 
působnosti státu, a proto by měly být 
prováděny členskými státy nebo 
pověřenými subjekty pod státním 
dohledem. Odpovědnost za provádění 
technických prohlídek by v každém 
případě měla zůstat členským státům, a to i 

(Netýká se českého znění.)
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tehdy, pokud vnitrostátní systém 
umožňuje, aby tuto činnost vykonávaly 
schválené soukromé subjekty, včetně 
opravárenských dílen.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pro zajištění vysoké kvality 
technických prohlídek v celé Unii by na 
úrovni Unie měla být stanovena zkušební 
zařízení, která mají být při prohlídkách 
použita, jejich údržba a kalibrace.

(12) Pro zajištění vysoké kvality 
technických prohlídek v celé Unii by na 
úrovni Unie měla být stanovena zkušební 
zařízení, která mají být při prohlídkách 
použita, jejich údržba a kalibrace. Měly by 
být vytvořeny pobídky pro inovace 
v oblastech zkušebních systémů, postupů 
a zařízení, čímž by bylo možné dále snížit 
náklady a zlepšit jejich využívání.

Or. bg

Pozměňovací návrh 26
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V zájmu prosazování harmonizace 
norem a kvality v celé Evropské unii by 
měly být technické prohlídky a zařízení 
používané k jejich provádění, stejně jako 
jejich postupy a výsledky předmětem 
vhodných harmonizačních opatření.

Or. bg
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Pozměňovací návrh 27
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Výsledky technické prohlídky by 
neměly být pozměňovány pro obchodní 
účely. Pouze v případě, že zjištění na 
základě technické prohlídky provedené 
kontrolorem jsou zjevně nesprávná, by 
orgán dozoru měl mít možnost upravit 
výsledky technické prohlídky.

(14) Výsledky technické prohlídky by 
neměly být pozměňovány pro obchodní 
účely. Pouze v případě, že zjištění na 
základě technické prohlídky provedené 
kontrolorem jsou zjevně nesprávná, by 
orgán dozoru měl mít možnost upravit 
výsledky technické prohlídky a uložit 
náležité sankce orgánu, který vydal 
osvědčení.

Or. bg

Pozměňovací návrh 28
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vysoká úroveň technických prohlídek 
vyžaduje vysokou úroveň kvalifikace a 
způsobilosti pracovníků provádějících 
technické prohlídky. Měl by být zaveden 
systém odborné přípravy, který by 
zahrnoval úvodní školení a poté pravidelná 
opakovací školení. Mělo by být stanoveno 
přechodné období pro usnadnění hladkého 
přechodu stávajících pracovníků 
provádějících technické prohlídky do 
režimu pravidelných školení.

(15) Vysoká úroveň technických prohlídek 
vyžaduje vysokou úroveň kvalifikace a 
způsobilosti pracovníků provádějících 
technické prohlídky. Měl by být zaveden 
celoevropský systém odborné přípravy, 
který by zahrnoval úvodní školení a poté 
pravidelná opakovací školení. Mělo by být 
stanoveno přechodné období pro usnadnění 
hladkého přechodu stávajících pracovníků 
provádějících technické prohlídky do 
režimu pravidelných školení.

Or. bg
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Pozměňovací návrh 29
Toine Manders

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Po každé technické prohlídce by mělo 
být vydáno osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla, mj. včetně údajů o 
totožnosti vozidla a informací o výsledcích 
prohlídky. S cílem zajistit řádné sledování 
technických prohlídek by členské státy 
měly tyto informace shromažďovat a 
uchovávat v databázi.

(22) Po každé technické prohlídce by mělo 
být vydáno elektronické osvědčení o 
technické způsobilosti vozidla, mj. včetně 
údajů o totožnosti vozidla a informací o 
výsledcích prohlídky. S cílem zajistit řádné 
sledování technických prohlídek by 
členské státy měly tyto informace 
shromažďovat a uchovávat v databázi.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) V návaznosti na harmonizaci 
zařízení a postupů by měly být vzájemně 
uznávány následné kontroly a kvalifikace 
pracovníků odpovědných za provádění 
zkoušek technické způsobilosti a 
osvědčení vydávaná jednotlivými 
členskými státy. To by umožnilo provádět 
zkoušky pravidelně v jakémkoli členském 
státě Evropské unie, a vyloučit tak 
požadavek návratu vozidla do země 
registrace za tímto účelem. Přineslo by to 
také snížení zbytečných nákladů pro 
hospodářství a spotřebitele a omezení 
nejen nepříznivých dopadů silniční 
dopravy na životní prostředí, ale také 
rizika nehod.

Or. bg
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Pozměňovací návrh 31
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Technické prohlídky jsou součástí 
komplexnějšího regulačního systému, který 
upravuje problematiku vozidel po celou 
dobu jejich životnosti od schválení 
prostřednictvím registrací, přes kontroly až 
po jejich likvidaci. Rozvoj a propojení 
elektronických databází vozidel 
jednotlivých států a výrobců by v zásadě 
přispěly ke zlepšení účinnosti celého 
administrativního řetězce týkajícího se 
vozidel a ke snížení nákladů a 
administrativní zátěže. Komise by proto 
měla provést studii proveditelnosti, 
nákladů a přínosů zavedení evropské
elektronické platformy pro informace o 
vozidlech za tímto účelem.

(25) Technické prohlídky jsou součástí 
komplexnějšího regulačního systému, který 
upravuje problematiku vozidel po celou 
dobu jejich životnosti od schválení 
prostřednictvím registrací, přes kontroly až 
po jejich likvidaci. Rozvoj a propojení 
elektronických databází vozidel 
jednotlivých států a výrobců by v zásadě 
přispěly ke zlepšení účinnosti celého 
administrativního řetězce týkajícího se 
vozidel a ke snížení nákladů a 
administrativní zátěže. Komise by proto 
měla provést studii věnovanou 
optimalizaci tohoto právního předpisu a 
jeho přizpůsobení stávající elektronické 
platformě pro informace o vozidlech za 
tímto účelem, tj. evropským rejstříkům 
podniků silniční dopravy (ERRU).

Or. bg

Pozměňovací návrh 32
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pro doplnění tohoto nařízení o další 
technické podrobnosti by na Komisi měla 
být přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, aby byl 
v případě potřeby zohledněn vývoj 
právních předpisů Unie o schvalování typu 

(26) Pro doplnění této směrnice o další 
technické podrobnosti by na Komisi měla 
být přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, aby byl 
v případě potřeby zohledněn vývoj 
právních předpisů Unie o schvalování typu 
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v souvislosti s kategoriemi vozidel, jakož i 
potřeba aktualizovat přílohy s ohledem na 
technický pokrok. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

v souvislosti s kategoriemi vozidel, jakož i 
potřeba aktualizovat přílohy s ohledem na 
technický pokrok. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 33
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení
by měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Tyto prováděcí pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

(27) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění této směrnice by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Tyto prováděcí pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
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prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 34
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
stanovení minimálních společných 
požadavků a harmonizovaných pravidel 
týkajících se provádění technických 
prohlídek vozidel v Unii, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, a proto jej může být lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

(29) Jelikož cíle této směrnice, totiž 
stanovení minimálních společných 
požadavků a harmonizovaných pravidel 
týkajících se provádění technických 
prohlídek vozidel v Unii, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, a proto jej může být lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 35
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Toto nařízení ctí základní práva 
a zachovává zásady uznané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie, 
uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské 
unii.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Toto nařízení ctí základní práva 
a zachovává zásady uznané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie, 
uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské 
unii.

(30) Tato směrnice ctí základní práva 
a zachovává zásady uznané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie, 
uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské 
unii.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 37
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Toto nařízení aktualizuje technické (31) Tato směrnice aktualizuje technické
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požadavky směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. 
května 2009 o technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel a rozšiřuje oblast její působnosti 
tak, aby zahrnovala zejména zřízení stanic 
technické kontroly a jejich orgánů dozoru, 
jakož i jmenování kontrolorů pověřených 
výkonem technických prohlídek. Uvedená 
směrnice by proto měla být zrušena. 
Kromě toho toto nařízení začleňuje 
pravidla uvedená v doporučení Komise 
2010/378/EU ze dne 5. července 2010 o 
posuzování závad při technických 
prohlídkách podle směrnice 2009/40/ES 
s cílem dosáhnout kvalitnější právní úpravy 
metod technických prohlídek, 

požadavky směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. 
května 2009 o technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel a rozšiřuje oblast její působnosti 
tak, aby zahrnovala zejména zřízení stanic 
technické kontroly a jejich orgánů dozoru, 
jakož i jmenování kontrolorů pověřených 
výkonem technických prohlídek. Uvedená 
směrnice by proto měla být zrušena. 
Kromě toho toto nařízení začleňuje 
pravidla uvedená v doporučení Komise 
2010/378/EU ze dne 5. července 2010 o 
posuzování závad při technických 
prohlídkách podle směrnice 2009/40/ES 
s cílem dosáhnout kvalitnější právní úpravy 
metod technických prohlídek,

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 38
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví systém pravidelných 
technických prohlídek vozidel.

Tato směrnice stanoví systém 
pravidelných technických prohlídek 
vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
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prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 39
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví systém pravidelných 
technických prohlídek vozidel.

Tato směrnice stanoví systém 
pravidelných technických prohlídek 
vozidel prováděných na základě 
minimálních technických norem 
a požadavků s cílem zajistit vysokou 
úroveň bezpečnosti silničního provozu 
a ochrany životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice stanoví společné minimální normy pro pravidelné technické prohlídky, avšak 
zároveň zohledňuje rozdíly mezi členskými státy. Vyšší technické normy a požadavky jsou 
povoleny.

Pozměňovací návrh 40
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na vozidla 
následujících kategorií s konstrukční 
rychlostí vyšší než 25 km/h podle směrnice 
2002/24/ES, směrnice 2007/46/ES a 
směrnice 2003/37/ES:

1. Tato směrnice se použije na vozidla 
následujících kategorií s konstrukční 
rychlostí vyšší než 25 km/h podle směrnice 
2002/24/ES, směrnice 2007/46/ES a 
směrnice 2003/37/ES:

Or. de
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Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 41
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na vozidla 
následujících kategorií s konstrukční 
rychlostí vyšší než 25 km/h podle směrnice 
2002/24/ES, směrnice 2007/46/ES a 
směrnice 2003/37/ES:

1. Tato směrnice se použije na vozidla 
následujících kategorií s konstrukční 
rychlostí vyšší než 25 km/h podle směrnice 
2002/24/ES, směrnice 2007/46/ES a 
směrnice 2003/37/ES:

Or. en

Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 42
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na vozidla 
následujících kategorií s konstrukční 
rychlostí vyšší než 25 km/h podle směrnice 
2002/24/ES, směrnice 2007/46/ES a 
směrnice 2003/37/ES:

1. Toto nařízení se použije na vozidla 
následujících kategorií s konstrukční 
rychlostí vyšší než 25 km/h podle směrnice 
2007/46/ES a směrnice 2003/37/ES:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dvoukolová a tříkolová vozidla –
kategorie vozidel L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e a L7e,

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality je potřeba ponechat možnost rozšířit 
technickou kontrolu na dvoukolová a tříkolová vozidla poháněná motorem na uvážení 
členských států. Kromě toho údaje Komise ohledně nehodovosti dvoukolových a tříkolových 
vozidel nesouhlasí s jinými studiemi vypracovanými dříve.

Pozměňovací návrh 44
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dvoukolová a tříkolová vozidla –
kategorie vozidel L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e a L7e,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se nevztahuje na: 2. Tato směrnice se nevztahuje na:
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Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 46
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se nevztahuje na: 2. Tato směrnice se nevztahuje na:

Or. en

Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 47
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dvoukolová a tříkolová vozidla –
kategorie vozidel L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e a L7e,

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Wim van de Camp
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou zavést vnitrostátní 
požadavky týkající se technických 
prohlídek pro vozidla uvedená v odstavci 
2, která jsou registrována na jejich území.

3. Členské státy mohou zavést vnitrostátní 
požadavky týkající se technických
prohlídek pro vozidla uvedená v odst. 1 
odrážce 7 a odstavci 2, která jsou 
registrována na jejich území.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je automatickým důsledkem změny formy nařízení na formu 
směrnice. Je nicméně důležité výslovně to na tomto místě zmínit. Členské státy, jež provádějí 
technické prohlídky, by měly mít možnost je zachovat. Členské státy neprovádějící technické 
prohlídky by neměly mít povinnost takové prohlídky zavádět.

Pozměňovací návrh 49
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: Pro účely této směrnice se rozumí:

Or. en

Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „dvoukolovými a tříkolovými vozidly“ 
jakékoli motorem poháněné vozidlo na 
dvou kolech, s postranním vozíkem nebo 
bez něj, tříkolky a čtyřkolky;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality je potřeba ponechat možnost rozšířit 
technickou kontrolu na dvoukolová a tříkolová vozidla poháněná motorem na uvážení 
členských států. Kromě toho nejsou údaje Komise v oblasti nehodovosti dvoukolových a 
tříkolových vozidel v souladu s jinými studiemi vypracovanými dříve.

Pozměňovací návrh 51
Matteo Salvini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „technickou prohlídkou“ ověření, zda
jsou části a konstrukční části vozidla 
v souladu s jeho vlastnostmi z hlediska 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí 
platnými v době schválení, první 
registrace nebo uvedení do provozu, jakož 
i při jejich dodatečném vybavení;

9) „technickou prohlídkou“ kontrola 
k ověření, zda lze vozidlo bezpečně užívat 
na veřejných pozemních komunikacích 
a zda má požadované vlastnosti z hlediska 
životního prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Technické prohlídky částí a konstrukčních částí na základě kritéria požadavků na schválení 
typu jsou nevhodné a nepraktické. Mohlo by to také vést – což by bylo ještě zásadnější –
k vyloučení konkurenceschopných částí odpovídající kvality z trhu.

Pozměňovací návrh 52
Kerstin Westphal
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) „stanicí technické kontroly“ 
veřejnoprávní nebo soukromé subjekty 
nebo zařízení, včetně těch, které provádějí 
opravy vozidel, schválené členským státem 
k provádění technických prohlídek;

(15) „stanicí technické kontroly“ 
veřejnoprávní nebo soukromé subjekty 
nebo zařízení, schválené členským státem 
k provádění technických prohlídek;

Or. de

Odůvodnění

Pokud před vydáním pokynu k prohlídce vozidla nebo po ní provede zařízení provádějící 
opravy vozidel jeho opravu nebo pokud toto zařízení odstraní závady vytknuté při prohlídce, 
dojde k jasnému střetu zájmů v případě, že toto zařízení provádějící opravy vozidel provádí 
současně i kontrolu, což brání řádnému provedení kontroly.

Pozměňovací návrh 53
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel se provádí pravidelné 
technické prohlídky v souladu s tímto 
nařízením v členském státě, v němž jsou 
registrována.

1. U motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel se provádí pravidelné 
technické prohlídky v souladu s touto 
směrnicí v členském státě, v němž jsou 
registrována.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.
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Pozměňovací návrh 54
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel se provádí pravidelné 
technické prohlídky v souladu s tímto 
nařízením v členském státě, v němž jsou 
registrována.

1. U motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel členské státy zajistí
pravidelné technické prohlídky v souladu 
s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná podmínka by příliš omezovala provádění technických prohlídek v jiném členském 
státě, než je vozidlo registrováno. 

Pozměňovací návrh 55
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci vozidel poskytnou stanicím 
technické kontroly nebo případně 
příslušnému orgánu přístup k technickým 
informacím potřebným pro účely technické 
prohlídky, jak je stanoveno v příloze I. 
Komise přijme podrobná pravidla týkající 
se postupů pro přístup k technickým 
informacím stanoveným v příloze I 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 16 odst. 2.

3. Výrobci vozidel poskytnou stanicím 
technické kontroly a nezávislým 
provozovatelům nebo případně 
příslušnému orgánu přístup k technickým 
informacím potřebným pro účely technické 
prohlídky, jak je stanoveno v příloze I. 
Komise přijme podrobná pravidla týkající 
se postupů pro přístup k technickým 
informacím stanoveným v příloze I 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 16 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Do přípravy vozidla před prohlídkou a do jakýchkoli oprav vyžadovaných v případě, že 
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vozidlo při prohlídce nevyhoví, je zapojeno několik nezávislých subjektů. Tyto subjekty 
potřebují znát kritéria pro „vyhovění a nevyhovění“, aby mohly vozidla náležitě připravit či 
opravit. Tyto informace jsou důležité, neboť vozidla se stále více liší podle konkrétního 
modelu výrobce.

Pozměňovací návrh 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla kategorií L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e a L7e: čtyři roky ode dne první 
registrace vozidla, potom za dva roky a 
poté každoročně,

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality je potřeba ponechat možnost rozšířit 
technickou kontrolu na dvoukolová a tříkolová vozidla poháněná motorem na uvážení 
členských států. Kromě toho údaje Komise ohledně nehodovosti dvoukolových a tříkolových 
vozidel nesouhlasí s jinými studiemi vypracovanými dříve.

Pozměňovací návrh 57
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla kategorií L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e a L7e: čtyři roky ode dne první 
registrace vozidla, potom za dva roky a 
poté každoročně,

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 58
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla kategorií L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e a L7e: čtyři roky ode dne první 
registrace vozidla, potom za dva roky a 
poté každoročně,

– vozidla kategorií L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e a L7e: čtyři roky ode dne první 
registrace vozidla a poté každé dva roky,

Or. de

Odůvodnění

Při zvažování frekvence prohlídek je kromě možného zlepšení nutné zvážit také náklady na 
kontrolu, které musejí nést spotřebitelé. Technické nedostatky lze odhalit pouze důkladnějšími 
kontrolami; jsou-li kontroly prováděny pouze povrchně, nepomůže ani zvýšení jejich 
frekvence.

Pozměňovací návrh 59
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla kategorií M1, N1 a O2: čtyři roky 
ode dne první registrace vozidla, potom za
dva roky a poté každoročně,

– vozidla kategorií M1, N1 a O2: čtyři roky 
ode dne první registrace vozidla a poté 
každé dva roky,

Or. de

Odůvodnění

Při zvažování frekvence prohlídek je kromě možného zlepšení nutné zvážit také náklady na 
kontrolu, které musejí nést spotřebitelé. Technické nedostatky lze odhalit pouze důkladnějšími 
kontrolami; jsou-li kontroly prováděny pouze povrchně, nepomůže ani zvýšení jejich 
frekvence.

Pozměňovací návrh 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla kategorií M1, N1 a O2: čtyři roky 
ode dne první registrace vozidla, potom za 
dva roky a poté každoročně,

– vozidla kategorií M1, N1 a O2: čtyři roky 
ode dne první registrace vozidla a poté 
každé dva roky,

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality je potřeba ponechat možnost zvýšit 
frekvenci technických kontrol na zvážení členských států. Kromě toho se dodatečné náklady 
způsobené každoročními technickými kontrolami nejeví jako odůvodněné vzhledem ke 
skutečné přidané hodnotě takového opatření.

Pozměňovací návrh 61
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla kategorie M1 registrovaná jako 
vozidla taxislužby a záchranné služby, 
vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, T5, O3 
a O4: jeden rok ode dne první registrace 
vozidla a poté každoročně.

– vozidla kategorie M1 registrovaná jako 
vozidla taxislužby a záchranné služby, 
vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, T5, O3 
a O4: dva roky ode dne první registrace 
vozidla a poté každé dva roky.

Or. de

Odůvodnění

Technické nedostatky lze odhalit pouze důkladnějšími kontrolami; jsou-li kontroly prováděny 
pouze povrchně, nepomůže ani zvýšení jejich frekvence. Vyšší frekvencí kontrol nebude 
dosaženo významnější přidané hodnoty.

Pozměňovací návrh 62
Kerstin Westphal
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, kdy vozidlo kategorií M1 
nebo N1 při první technické zkoušce ode 
dne první registrace vozidla dosáhne 
160 000 ujetých kilometrů, musí být 
podrobeno technické prohlídce 
každoročně.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Souvislost mezi ujetým počtem kilometrů či stářím vozidel a nedostatečnou bezpečností 
provozu lze zpochybnit. Starší vozidla nevykazují častější účast na dopravních nehodách než 
nová vozidla.

Pozměňovací návrh 63
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Bez ohledu na datum poslední 
technické prohlídky může příslušný orgán 
požadovat, aby vozidlo bylo podrobeno 
technické prohlídce nebo dodatečné 
prohlídce před datem uvedeným 
v odstavcích 1 a 2, a to v těchto případech:

vypouští se

– po nehodě, kdy došlo k vážnému 
poškození hlavních bezpečnostních 
konstrukčních částí vozidla, jako jsou 
kola, zavěšení náprav, deformační zóny, 
řízení nebo brzdy,
– jestliže byly změněny nebo upraveny 
bezpečnostní a environmentální systémy a 
konstrukční části vozidla,
– v případě změny držitele osvědčení o 
registraci vozidla.
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Or. de

Odůvodnění

Cílem legislativního návrhu je zlepšit technické kontroly. Důvody pro podezření na technické 
nedostatky při změně držitele vozidla nejsou zřejmé.

Pozměňovací návrh 64
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v důsledku silniční kontroly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Stanice technické kontroly nebo 
případně příslušný orgán, které provedly 
technickou prohlídku vozidla, vydají 
osvědčení o technické způsobilosti daného 
vozidla, které musí obsahovat alespoň 
prvky stanovené v příloze IV.

1. Stanice technické kontroly nebo 
případně příslušný orgán, které provedly 
technickou prohlídku vozidla, vydají 
osvědčení o technické způsobilosti daného 
vozidla, které musí obsahovat alespoň 
prvky stanovené v příloze IV. Tato 
osvědčení vydaná různými členskými státy 
bude po uplynutí doby pro harmonizaci 
pravidel a technických prohlídek 
vzájemně uznáváno v celé Evropské unii.

Or. bg

Odůvodnění

Vzájemné uznávání osvědčení v EU po uplynutí doby pro harmonizaci příslušných pravidel by 
ulevilo hospodářství a spotřebiteli od zbytečných nákladů způsobených návratem vozidel do 
členského státu jejich registrace za účelem absolvování prohlídky.
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Pozměňovací návrh 66
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Stanice technické kontroly nebo 
případně příslušný orgán, které provedly 
technickou prohlídku vozidla, vydají 
osvědčení o technické způsobilosti daného 
vozidla, které musí obsahovat alespoň 
prvky stanovené v příloze IV.

1. Stanice technické kontroly nebo 
případně příslušný orgán, které provedly 
technickou prohlídku vozidla, vydají
elektronické osvědčení o technické 
způsobilosti daného vozidla, které musí 
obsahovat alespoň prvky stanovené 
v příloze IV. 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Stanice technické kontroly nebo 
případně příslušný orgán poskytne osobě, 
která vozidlo k technické prohlídce 
předala, osvědčení o technické způsobilosti 
vozidla nebo – v případě elektronické 
verze osvědčení o technické způsobilosti 
vozidla – řádně potvrzený výtisk tohoto 
osvědčení.

2. Stanice technické kontroly nebo 
případně příslušný orgán neprodleně 
poskytne osobě, která vozidlo k technické 
prohlídce předala, osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla nebo – v případě 
elektronické verze osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla – řádně potvrzený 
výtisk tohoto osvědčení.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost a nejpozději do tří let poté 
stanice technické kontroly sdělí 
příslušnému orgánu členského státu 
elektronickou cestou informace uvedené 
v jimi vydaných osvědčeních o technické 
způsobilosti vozidla. Učiní tak v přiměřené 
lhůtě od vydání osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla. Do tohoto data 
mohou stanice technické kontroly sdělit 
tyto informace příslušnému orgánu 
jakýmkoli jiným způsobem. Příslušný 
orgán tyto informace uchová po dobu 36 
měsíců ode dne jejich přijetí.

3. Ode dne vstupu této směrnice v platnost 
a nejpozději do tří let poté stanice 
technické kontroly sdělí příslušnému 
orgánu členského státu elektronickou 
cestou informace uvedené v jimi vydaných 
osvědčeních o technické způsobilosti 
vozidla. Učiní tak v přiměřené lhůtě od 
vydání osvědčení o technické způsobilosti 
vozidla. Do tohoto data mohou stanice 
technické kontroly sdělit tyto informace 
příslušnému orgánu jakýmkoli jiným
způsobem. Příslušný orgán tyto informace 
uchová po dobu 36 měsíců ode dne jejich 
přijetí.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 69
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost a nejpozději do tří let poté 
stanice technické kontroly sdělí 
příslušnému orgánu členského státu 
elektronickou cestou informace uvedené 
v jimi vydaných osvědčeních o technické 
způsobilosti vozidla. Učiní tak v přiměřené 
lhůtě od vydání osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla. Do tohoto data 
mohou stanice technické kontroly sdělit 

3. Ode dne vstupu této směrnice v platnost 
a nejpozději do tří let poté stanice 
technické kontroly sdělí příslušnému 
orgánu členského státu elektronickou 
cestou informace uvedené v jimi vydaných 
osvědčeních o technické způsobilosti 
vozidla. Učiní tak v přiměřené lhůtě od 
vydání osvědčení o technické způsobilosti 
vozidla. Do tohoto data mohou stanice 
technické kontroly sdělit tyto informace 
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tyto informace příslušnému orgánu 
jakýmkoli jiným způsobem. Příslušný 
orgán tyto informace uchová po dobu 36 
měsíců ode dne jejich obdržení.

příslušnému orgánu jakýmkoli jiným 
způsobem. Příslušný orgán tyto informace 
uchová po dobu 36 měsíců ode dne jejich 
obdržení.

Or. en

Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 70
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výsledky technické prohlídky se oznámí 
orgánu, který provedl registraci vozidla. 
Toto oznámení musí obsahovat informace 
uvedené v osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla.

5. Výsledky technické prohlídky se 
neprodleně oznámí orgánu, který provedl 
registraci vozidla. Toto oznámení musí 
obsahovat informace uvedené v osvědčení 
o technické způsobilosti vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na kontrolory zaměstnané příslušnými 
orgány členských států nebo stanicemi 
technické kontroly v den použitelnosti 
tohoto nařízení se nevztahují požadavky 
stanovené v příloze VI bodě 1. Členské 
státy těmto kontrolorům vystaví osvědčení 
o rovnocennosti.

3. Na kontrolory zaměstnané příslušnými 
orgány členských států nebo stanicemi 
technické kontroly v den použitelnosti této 
směrnice se nevztahují požadavky 
stanovené v příloze VI bodě 1. Členské 
státy těmto kontrolorům vystaví osvědčení 
o rovnocennosti.

Or. de
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Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 72
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na kontrolory zaměstnané příslušnými 
orgány členských států nebo stanicemi 
technické kontroly v den použitelnosti 
tohoto nařízení se nevztahují požadavky 
stanovené v příloze VI bodě 1.

3. Na kontrolory zaměstnané příslušnými 
orgány členských států nebo stanicemi 
technické kontroly v den použitelnosti této 
směrnice se nevztahují požadavky 
stanovené v příloze VI bodě 1.

Or. en

Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 73
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Stanice technické kontroly informuje 
osobu, která vozidlo k technické prohlídce 
předala, o nezbytných opravách, které musí 
být provedeny, a nesmí změnit výsledky 
technické prohlídky pro obchodní účely.

5. Stanice technické kontroly informuje 
osobu, která vozidlo k technické prohlídce 
předala, o nezbytných opravách, které 
objektivně musí být provedeny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí vnitrostátní 
kontaktní místo pověřené výměnou 
informací s ostatními členskými státy a 
Komisí v rámci provádění tohoto nařízení.

1. Každý členský stát určí vnitrostátní 
kontaktní místo pověřené výměnou 
informací s ostatními členskými státy a 
Komisí v rámci provádění této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 75
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí vnitrostátní 
kontaktní místo pověřené výměnou 
informací s ostatními členskými státy a 
Komisí v rámci provádění tohoto nařízení.

1. Každý členský stát určí vnitrostátní 
kontaktní místo pověřené výměnou 
informací s ostatními členskými státy a 
Komisí v rámci provádění této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 76
Wim van de Camp



PE508.009v01-00 34/59 AM\931274CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi názvy a 
kontaktní údaje svých vnitrostátních
kontaktních míst nejpozději do [jeden rok 
od vstupu tohoto nařízení v platnost] a 
neprodleně ji informují o jakýchkoli 
změnách těchto údajů. Komise sestaví 
seznam všech vnitrostátních kontaktních 
míst a rozešle jej členským státům.

2. Členské státy sdělí Komisi názvy a 
kontaktní údaje svých vnitrostátních 
kontaktních míst nejpozději do [jeden rok 
od vstupu této směrnice v platnost] a 
neprodleně ji informují o jakýchkoli 
změnách těchto údajů. Komise sestaví 
seznam všech vnitrostátních kontaktních 
míst a rozešle jej členským státům.

Or. en

Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 77
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá proveditelnost, 
náklady a přínosy vytvoření elektronické 
platformy pro informace o vozidlech, která 
by umožnila výměnu informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel.

Komise zřídí elektronickou platformu pro 
informace o vozidlech, která by umožnila 
výměnu informací o údajích týkajících se 
technických prohlídek mezi příslušnými 
orgány členských států, které jsou 
odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly, výrobci 
zkušebních a měřicích přístrojů pro 
technické kontroly ve smyslu tohoto 
nařízení, nezávislými výrobci 
automobilových dílů a systémů a výrobci 
vozidel.

Or. de
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Odůvodnění

Pro harmonizaci rozdílné kvality prohlídek je zapotřebí společná datová platforma. Jelikož 
však funkcí této platformy nemá být pouhé hromadění údajů v rukou Komise, ale tvůrci údajů 
mají na základě souborů údajů získávat důležité poznatky pro zlepšování vozidel, jejich 
zkoušky a sledování, musí být oblast působnosti rozšířena.

Pozměňovací návrh 78
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá proveditelnost, 
náklady a přínosy vytvoření elektronické 
platformy pro informace o vozidlech, která
by umožnila výměnu informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel.

Komise přezkoumá možnosti optimalizace 
tohoto právního předpisu a jeho 
přizpůsobení stávající elektronické 
platformě pro informace o vozidlech, což
by umožnilo výměnu informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel.

Or. bg

Odůvodnění

Pokud by členské státy měly povinnost využívat stávající elektronickou platformu pro 
informace o vozidlech, pomohlo by to zabránit dodatečným administrativním a finančním 
nákladům na vytvoření nového elektronického nástroje a zabránilo zdvojenému 
shromažďování údajů.

Pozměňovací návrh 79
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá proveditelnost, náklady Komise přezkoumá proveditelnost, náklady 
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a přínosy vytvoření elektronické platformy 
pro informace o vozidlech, která by 
umožnila výměnu informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel.

a přínosy vytvoření elektronické platformy 
pro informace o vozidlech, která by 
umožnila výměnu informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly, výrobci 
vozidel a výrobci zkušebních zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá proveditelnost, náklady 
a přínosy vytvoření elektronické platformy 
pro informace o vozidlech, která by 
umožnila výměnu informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel.

Komise přezkoumá proveditelnost, náklady 
a přínosy vytvoření elektronické platformy 
pro informace o vozidlech, která by 
umožnila výměnu informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly, výrobci 
vozidel a nezávislými provozovateli.

Or. en

Odůvodnění

Přístup k výsledkům nesmí být omezen jen na některé účastníky trhu. Získali by tak 
privilegované informace a mohlo by to způsobit situaci bránící hospodářské soutěži. Tyto 
informace by tudíž měly být dostupné i pro ostatní dotčené subjekty.

Pozměňovací návrh 81
Matteo Salvini

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

Komise přezkoumá proveditelnost, náklady 
a přínosy vytvoření elektronické platformy 
pro informace o vozidlech, která by 
umožnila výměnu informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel.

Komise přezkoumá proveditelnost, náklady 
a přínosy vytvoření elektronické platformy 
pro informace o vozidlech, která by 
umožnila výměnu informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly, výrobci 
vozidel a nezávislými subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Přístup k výsledkům nesmí být omezen jen na některé účastníky trhu (jako jsou výrobce 
vozidel). Získali by tak privilegované informace a mohlo by to způsobit situaci bránící 
hospodářské soutěži. Tyto informace by tudíž měly být dostupné i pro ostatní dotčené subjekty.

Pozměňovací návrh 82
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě tohoto přezkumu Komise 
navrhne a zhodnotí jednotlivé varianty 
řešení, včetně možnosti zrušení požadavku 
na doklad o technické prohlídce podle 
článku 10. Do dvou let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o výsledcích přezkumu, ke které 
případně připojí legislativní návrh.

Účelem této platformy je poskytnout 
příslušným orgánům členských států 
odpovědným za zkoušení, registraci a 
schvalování vozidel, stanicím technické 
kontroly, výrobcům zkušebních a měřicích 
zařízení pro technické prohlídky ve smyslu 
tohoto nařízení, nezávislým výrobcům 
automobilových dílů a systémů a 
výrobcům vozidel ze souboru těchto údajů 
informace, jež konkrétně potřebují pro 
zlepšení bezpečnosti vozidel či jejich 
kontroly. Při poskytování údajů dbá 
Komise na to, aby záznamy jasně 
rozdělovala v závislosti na jejich použití a 
na následném uživateli a aby poskytovala 
pouze údaje potřebné pro daná zlepšení. O 
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případných pochybnostech o potřebnosti 
údajů rozhodne výbor uvedený v článku 
16.

Or. de

Odůvodnění

Pro harmonizaci rozdílné kvality prohlídek je zapotřebí společné datové platformy. Jelikož 
však funkcí této platformy nemá být pouhé hromadění údajů v rukou Komise, ale tvůrci údajů 
mají na základě souborů údajů získávat důležité poznatky pro zlepšování vozidel, jejich 
zkoušky a sledování, musí být oblast působnosti rozšířena.

Pozměňovací návrh 83
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě tohoto přezkumu Komise 
navrhne a zhodnotí jednotlivé varianty 
řešení, včetně možnosti zrušení požadavku 
na doklad o technické prohlídce podle 
článku 10. Do dvou let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o výsledcích přezkumu, ke které 
případně připojí legislativní návrh.

Na základě tohoto přezkumu Komise 
navrhne a zhodnotí jednotlivé varianty 
řešení, včetně možnosti zrušení požadavku 
na doklad o technické prohlídce podle 
článku 10. Do dvou let ode dne 
použitelnosti této směrnice předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o výsledcích přezkumu, ke které 
případně připojí legislativní návrh.

Or. en

Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 84
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 17 je svěřeno Komisi na dobu 
neurčitou ode dne [datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost].

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 17 je svěřeno Komisi na dobu 
neurčitou ode dne [datum vstupu této 
směrnice v platnost].

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelný. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 85
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené
v článku 17 je svěřeno Komisi na dobu 
neurčitou ode dne [datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 17 je svěřena
Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 
této směrnice v platnost]. Komise předloží 
zprávu o výkonu přenesení pravomoci 
nejpozději devět měsíců před koncem 
tohoto období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Or. en

Odůvodnění

Přechodná doba přenesení pravomoci je vhodnější. Komise by měla vypracovat zprávu 
týkající se fungování aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 86
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
provádění těchto pravidel. Tyto sankce 
musí být účinné, přiměřené, odrazující a 
nediskriminační.

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná pro provádění 
těchto pravidel. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené, odrazující a 
nediskriminační.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 87
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
provádění těchto pravidel. Tyto sankce 
musí být účinné, přiměřené, odrazující a 
nediskriminační.

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná pro provádění 
těchto pravidel. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené, odrazující a 
nediskriminační.

Or. en
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Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 88
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [jeden rok ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] a neprodleně 
jí oznámí veškeré následné změny, které se 
jich budou týkat.

3. Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [jeden rok ode dne 
použitelnosti této směrnice] a neprodleně jí 
oznámí veškeré následné změny, které se 
jich budou týkat.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 89
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [jeden rok ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] a neprodleně 
jí oznámí veškeré následné změny, které se 
jich budou týkat.

3. Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [jeden rok ode dne 
použitelnosti této směrnice] a neprodleně jí 
oznámí veškeré následné změny, které se 
jich budou týkat.

Or. en
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Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 90
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zkušební zařízení a vybavení podle 
článku 11, která dne [datum použitelnosti 
tohoto nařízení] nesplňují minimální 
požadavky stanovené v příloze V, mohou 
být používána pro provádění technických 
prohlídek po dobu nejvýše pěti let od 
uvedeného data.

1. Zkušební zařízení a vybavení podle 
článku 11, která dne [datum použitelnosti 
této směrnice] nesplňují minimální 
požadavky stanovené v příloze V, mohou 
být používána pro provádění technických 
prohlídek po dobu nejvýše pěti let od 
uvedeného data.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 91
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zkušební zařízení a vybavení podle 
článku 11, která dne [datum použitelnosti 
tohoto nařízení] nesplňují minimální 
požadavky stanovené v příloze V, mohou 
být používána pro provádění technických 
prohlídek po dobu nejvýše pěti let od 

1. Zkušební zařízení a vybavení podle 
článku 11, která dne [datum použitelnosti 
této směrnice] nesplňují minimální 
požadavky stanovené v příloze V, mohou 
být používána pro provádění technických 
prohlídek po dobu nejvýše pěti let od 
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uvedeného data. uvedeného data.

Or. en

Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 92
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy uplatní požadavky 
stanovené v příloze VII nejpozději od 
pátého roku následujícího po datu 
použitelnosti tohoto nařízení.

2. Členské státy uplatní požadavky 
stanovené v příloze VII nejpozději od 
pátého roku následujícího po datu 
použitelnosti této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

(Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu ohledně názvu.)

Pozměňovací návrh 93
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy uplatní požadavky 
stanovené v příloze VII nejpozději od 
pátého roku následujícího po datu 
použitelnosti tohoto nařízení.

2. Členské státy uplatní požadavky 
stanovené v příloze VII nejpozději od 
pátého roku následujícího po datu 
použitelnosti této směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Terminologie v souladu se směrnicí.

Pozměňovací návrh 94
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2009/40/ES a doporučení 
Komise 2010/378/EU se zrušují s účinkem 
od [datum použitelnosti tohoto nařízení].

Směrnice 2009/40/ES a doporučení 
Komise 2010/378/EU se zrušují s účinkem 
od [datum použitelnosti této směrnice].

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 95
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2009/40/ES a doporučení 
Komise 2010/378/EU se zrušují s účinkem 
od [datum použitelnosti tohoto nařízení].

Směrnice 2009/40/ES a doporučení 
Komise 2010/378/EU se zrušují s účinkem 
od [datum použitelnosti této směrnice].

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Kerstin Westphal
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 97
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se od [dvanáct měsíců po vstupu 
v platnost].

Použije se od [24 měsíců po vstupu 
v platnost].
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Or. en

Pozměňovací návrh 99
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských 
státech.

Tato směrnice je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelná ve všech členských 
státech.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení v tomto případě není správným právním aktem. Účelu sledovaného tímto zákonem, 
tedy minimalizace počtu dopravních nehod prostřednictvím pravidelných technických 
prohlídek, lze dosáhnout i právním nástrojem, který méně výrazně zasahuje do vnitrostátního 
práva. Tvrzení, na němž je návrh založen, je zpochybnitelné. Jelikož tyto pochybnosti nelze 
rozptýlit, je třeba upřednostnit směrnici jakožto přiměřenější nástroj.

Pozměňovací návrh 100
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských 
státech.

Tato směrnice je závazná v celém rozsahu 
a přímo použitelná ve všech členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.1.2
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Znění navržené Komisí

Zaměření světlometu 
není v mezích 
stanovených v rámci 
požadavků.

4.1.2. Seřízení S použitím 
zařízení 
k zaměření 
světlometu nebo 
měřící stěny se 
určí vodorovné 
zaměření každého 
světlometu 
potkávacího 
světla.

Pozměňovací návrh Parlamentu

a) Zaměření 
světlometu není 
v mezích stanovených 
v rámci požadavků.

4.1.2. Seřízení S použitím 
zařízení 
k zaměření 
světlometu, 
případně 
elektronického 
kontrolního 
zařízení pro 
kontrolu 
dynamické 
funkčnosti, se 
určí vodorovné a 
svislé zaměření 
každého 
světlometu 
potkávacího 
světla.

b) Kontrola a seřízení 
dynamického systému 
fungování světlometu.

Or. en

Odůvodnění

Vertikální měření jsou pro seřízení ještě zásadnějšími kritérii, měla by tudíž být zahrnuta. Pro 
zajištění přesného seřízení světlometu a přizpůsobení ohniskové vzdálenosti je zapotřebí 
zařízení pro zaměřování světlometu, zejména pro vysokou intenzitu disperzního osvětlení a 
dynamicky kontrolovaných systémů. Toho nelze vhodně dosáhnout použitím pouhé měřící 
stěny. U dynamicky kontrolovaných systémů světlometů s vysokou intenzitou zdroje světla by 
mělo být spolu se vhodným zařízením pro kontrolu seřízení světlometu používáno elektronické 
kontrolní zařízení.
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Pozměňovací návrh 102
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.1.2

Znění navržené Komisí

a) Spínač nefunguje 
v souladu s požadavky 
(počet současně 
rozsvícených 
světlometů).

4.1.3 Spínače Vizuální kontrola 
a zkouška činnosti

b) Narušená funkce 
ovládacího zařízení.

Pozměňovací návrh Parlamentu

a) Spínač nefunguje 
v souladu s požadavky 
(počet současně 
rozsvícených 
světlometů).

4.1.3 Spínače Vizuální kontrola 
a zkouška 
činnosti, případně 
za použití 
elektronického 
kontrolního 
zařízení. b) Narušená funkce 

ovládacího zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Pro náležitou kontrolu automatického spínače kontroly světlometů (např. u dálkového 
světlometu) by kontrola měla být provedena za použití elektronického kontrolního zařízení, 
aby bylo ověřeno správné fungování.

Pozměňovací návrh 103
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.1.5

Znění navržené Komisí

a) Zařízení nefunguje.4.1.5. Korektory 
sklonu světlometů 
(jsou-li povinné)

Případná vizuální 
kontrola a 
zkouška činnosti. b) Ručně ovládané 

zařízení nelze uvést do 
provozu ze sedadla 
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řidiče.
Pozměňovací návrh Parlamentu

a) Zařízení nefunguje.4.1.5. Korektory 
sklonu světlometů 
(jsou-li povinné)

Vizuální kontrola 
a zkouška 
činnosti, případně 
za použití 
elektronického 
kontrolního 
zařízení.

b) Ručně ovládané 
zařízení nelze uvést do 
provozu ze sedadla 
řidiče.

Or. en

Odůvodnění

Pro náležitou kontrolu automatické funkce korektorů sklonu světlometů by zkouška měla být 
provedena pomocí elektronického kontrolního zařízení, aby se zajistilo správné fungování 
korektoru sklonu světlometu.

Pozměňovací návrh 104
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.3.2

Znění navržené Komisí

a) Spínač nefunguje 
v souladu 
s požadavky.

4.3.2. Spínače Vizuální kontrola 
a zkouška 
činnosti.

b) Narušená funkce 
ovládacího zařízení.

Pozměňovací návrh Parlamentu

a) Spínač nefunguje 
v souladu 
s požadavky.
b) Narušená funkce 
ovládacího zařízení.

4.3.2 Brzdové svítilny 
– spínače nouzového 
brzdového světla

Vizuální kontrola 
a zkouška činnosti
za použití 
elektronického 
kontrolního 
zařízení pro 
odlišnost vstupu 
senzoru 
brzdového pedálu 
a kontrolu 

c) Nouzové brzdové 
světlo nefunguje nebo 
nefunguje správně.
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fungování 
nouzového 
brzdového světla 
na základě 
pozorování.

Or. en

Odůvodnění

Pro vyvolání vstupních signálů senzoru brzdového pedálu by mělo být použito elektronické 
kontrolní zařízení, aby se ověřilo správné fungování funkce nouzového brzdového světla 
(včetně automatického spouštění dvojblinkrů), a pak by měla následovat kontrola přímým 
pozorováním.

Pozměňovací návrh 105
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.5.2

Znění navržené Komisí

4.5.2 Seřízení (X)(2) Zkouška činnosti, 
použití zařízení 
k zaměření 
světlometu

Přední mlhovka není 
vodorovně seřízená, 
je-li osvětlení 
v rozhraní.

Pozměňovací návrh Parlamentu

4.5.2 Seřízení (X)(2) Zkouška činnosti, 
použití zařízení 
k zaměření 
světlometu

Přední mlhovka není 
vodorovně a svisle 
seřízená, je-li 
osvětlení v rozhraní.

Or. en

Odůvodnění

Vertikální měření jsou pro seřízení ještě zásadnějšími kritérii, a měla by být tudíž zahrnuta.

Pozměňovací návrh 106
Wim van de Camp

Návrh nařízení
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Příloha II – bod 5.3.2

Znění navržené Komisí

a) Nespolehlivé 
připevnění tlumičů 
k podvozku nebo 
nápravě.

5.3.2. Tlumiče 
pérování

Vizuální kontrola, 
vozidlo se umístí 
nad montážní 
jámu nebo na 
zvedák nebo se
použije zvláštní
zařízení, pokud je 
k dispozici.

b) Poškozený tlumič 
se známkami 
výrazného úniku 
média nebo nesprávné 
funkce.

Pozměňovací návrh Parlamentu

a) Nespolehlivé 
připevnění tlumičů 
k podvozku nebo 
nápravě.

5.3.2. Tlumiče 
pérování

Vizuální kontrola, 
vozidlo se umístí 
nad montážní 
jámu nebo na 
zvedák za použití 
zvláštního
zařízení.

b) Poškozený tlumič 
se známkami 
výrazného úniku 
média nebo nesprávné 
funkce.

Or. en

Odůvodnění

Objektivně posoudit účinnost tlumení systému odpružení vozidla je možné pouze 
prostřednictvím využití přístroje pro měření tlumení. U elektronicky kontrolovaných systémů 
odpružení vozidla by mělo být používáno elektronické kontrolní zařízení a zároveň provedena 
souběžná měření za použití přístroje pro měření tlumení s cílem posoudit správné fungování 
systému. Navrhuje se, aby jako praktické a realistické kritérium vyhovění či nevyhovění byl 
stanoven 30% rozdíl mezi levou a pravou stranou téže nápravy.

Pozměňovací návrh 107
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Příloha II – bod 5.3.2.1

Znění navržené Komisí

5.3.2.1 Zkouška Použije se zvláštní a) Výrazný rozdíl 
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mezi levou a pravou 
stranou.

účinnosti tlumení vybavení
a srovnávají se 
rozdíly mezi 
levou a pravou 
stranou a/nebo 
absolutními 
hodnotami 
udávanými 
výrobci.

b) Dané minimální 
hodnoty nejsou 
splněny.

Pozměňovací návrh Parlamentu

a) Výrazný rozdíl 
mezi levou a pravou 
stranou.

b) Nesplnění hodnoty 
poměrného tlumení.

5.3.2.1 Zkouška 
účinnosti tlumení

Použije se přístroj 
pro měření 
tlumení
a srovnávají se 
rozdíly mezi 
levou a pravou 
stranou a 
poměrnou 
hodnotou 
udávanou 
výrobcem vozidla, 
pokud tyto 
hodnoty 
překračují 
obecnou hraniční 
hodnotu 
poměrného 
tlumení 0,1.

c) Nevyváženost 
naměřených hodnot 
mezi levou a pravou 
stranou téže nápravy 
přesahující 30 %.

Or. en

Odůvodnění

Objektivně posoudit účinnost tlumení systému odpružení vozidla je možná pouze za využití 
přístroje pro měření tlumení. U elektronicky kontrolovaných systémů odpružení vozidla by 
mělo být používáno elektronické kontrolní zařízení a zároveň provedena souběžná měření za 
použití přístroje pro měření tlumení s cílem posoudit správné fungování systému. Navrhuje se, 
aby jako praktické a realistické kritérium vyhovění či nevyhovění byl stanoven 30% rozdíl 
mezi levou a pravou stranou téže nápravy.

Pozměňovací návrh 108
Wim van de Camp

Návrh nařízení
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Příloha II – bod 8.2.2.2

Znění navržené Komisí

8.2.2.2 Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo uvedená do 
provozu před 1. lednem 
1980.

a) Měření opacity 
výfukového plynu při volné 
akceleraci (bez zatížení, od 
volnoběžných otáček do 
maximálních regulovaných 
otáček) s řadicí pákou 
převodovky v neutrálu a 
s rozpojenou spojkou.

a) Platí pro vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená poprvé do 
provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

b) Stabilizace vozidla: opacita přesahuje 
úroveň uvedenou na 
štítku výrobce.

1. Vozidla se mohou zkoušet 
bez stabilizace, ačkoliv 
z bezpečnostních důvodů by 
se mělo ověřit, že je motor 
teplý a je ve vyhovujícím 
mechanickém stavu.

b) Pokud tato informace 
není k dispozici nebo 
požadavky(1)

nepřipouštějí použití 
referenčních hodnot,

2. Požadavky na stabilizaci: u motorů 
s atmosférickým sáním: 
2,5 m-1,
u přeplňovaných 
motorů: 3,0 m-1,

nebo u vozidel 
specifikovaných 
v požadavcích(1)

nebo poprvé 
registrovaných nebo 
poprvé uvedených do 
provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),

i) Motor musí mít plnou 
provozní teplotu, například 
teplota oleje v motoru 
měřená snímačem v trubici 
měrky hladiny oleje musí být 
nejméně 80 °C, nebo musí
mít běžnou provozní 
hodnotu, jestliže je nižší, 
nebo teplota bloku motoru 
měřená hladinou 
infračerveného záření musí 
mít nejméně ekvivalentní 
teplotu. Jestliže toto měření 
není proveditelné vzhledem 
ke konfiguraci vozidla, může 
se určit běžná provozní 
teplota motoru jiným 
způsobem, například 
z činnosti chladicího 
ventilátoru motoru.

1,5 m-1,7,
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ii) výfukový systém se 
propláchne nejméně třemi 
cykly volné akcelerace nebo 
rovnocenným způsobem.

c) Postup zkoušky:

Před začátkem každého 
cyklu volné akcelerace musí 
mít motor a popřípadě 
přeplňovací turbodmychadlo 
volnoběžné otáčky. 
U vznětových motorů 
těžkých vozidel to znamená, 
že je nutno vyčkat nejméně 
10 sekund po uvolnění 
pedálu akcelerátoru.
2. Na začátku každého cyklu 
volné akcelerace musí být 
pedál akcelerátoru plně 
sešlápnut rychle a 
rovnoměrně (v době kratší 
než jedna sekunda), avšak 
nenásilně, aby byla dosažena 
maximální dodávka ze 
vstřikovacího čerpadla.

3. Při každém cyklu volné 
akcelerace musí motor 
dosáhnout maximálních 
regulovaných otáček nebo u 
vozidel s automatickou 
převodovkou otáček 
specifikovaných výrobcem, 
nebo není-li tento údaj 
k dispozici, dvou třetin 
maximálních regulovaných 
otáček předtím, než je 
uvolněn pedál akcelerátoru. 
To lze zkontrolovat 
například sledováním otáček 
motoru nebo tak, že se od 
začátku sešlapování pedálu 
akcelerátoru do jeho 
uvolnění nechá uplynout 
dostatečná doba. U vozidel 
kategorií 1 a 2 podle 
přílohy 1 by měla tato doba 
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být nejméně dvě sekundy.

4. Zkouška se hodnotí jako 
nevyhovující jen tehdy, 
jestliže aritmetický průměr 
z nejméně tří posledních 
cyklů volné akcelerace 
přesahuje mezní hodnotu. 
Tato hodnota se vypočte bez 
uvažování změřených 
hodnot, které se významně 
odchylují od střední hodnoty 
změřených hodnot, nebo se 
zjistí jiným způsobem 
statistického výpočtu, při 
kterém se uvažuje rozptyl 
měřených hodnot. Členské 
státy mohou omezit počet 
zkušebních cyklů.

5. S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení mohou 
členské státy hodnotit jako 
nevyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty 
výrazně přesahují mezní 
hodnoty po méně než třech 
cyklech volné akcelerace 
nebo po proplachovacích 
cyklech. S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení rovněž 
mohou členské státy hodnotit 
jako vyhovující vozidla, 
u nichž měřené hodnoty jsou 
výrazně menší než mezní 
hodnoty po méně než třech 
cyklech volné akcelerace 
nebo po proplachovacích 
cyklech.

Pozměňovací návrh Parlamentu

8.2.2.2 Tento požadavek se 
nevztahuje na vozidla 
registrovaná nebo uvedená do 
provozu před 1. lednem 
1980.

a) Měření opacity 
výfukového plynu při volné 
akceleraci (bez zatížení, od 
volnoběžných otáček do 
maximálních regulovaných 
otáček) s řadicí pákou 
převodovky v neutrálu a 

a) Platí pro vozidla 
registrovaná nebo 
uvedená poprvé do 
provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),
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s rozpojenou spojkou. Toto 
měření u koncovky výfuku je 
vždy základní metodou pro 
posuzování výfukových 
emisí, a to i v případě použití 
OBD.
b) Stabilizace vozidla: opacita přesahuje 

úroveň uvedenou na 
štítku výrobce.

1. Vozidla se mohou zkoušet 
bez stabilizace, ačkoliv 
z bezpečnostních důvodů by 
se mělo ověřit, že je motor 
teplý a je ve vyhovujícím 
mechanickém stavu.

b) Pokud tato 
informace není 
k dispozici nebo 
požadavky(1)

nepřipouštějí použití 
referenčních hodnot,

2. Požadavky na stabilizaci: u motorů 
s atmosférickým sáním: 
2,5 m-1,

u přeplňovaných 
motorů: 3,0 m-1,

nebo u vozidel 
specifikovaných 
v požadavcích(1)

nebo poprvé 
registrovaných nebo 
poprvé uvedených do 
provozu po datu 
stanoveném 
v požadavcích(1),
1,5 m-1,7,

nebo

i) Motor musí mít plnou 
provozní teplotu, například 
teplota oleje v motoru 
měřená snímačem v trubici 
měrky hladiny oleje musí být 
nejméně 80 °C, nebo musí 
mít běžnou provozní 
hodnotu, jestliže je nižší, 
nebo teplota bloku motoru 
měřená hladinou 
infračerveného záření musí 
mít nejméně ekvivalentní 
teplotu. Jestliže toto měření 
není proveditelné vzhledem 
ke konfiguraci vozidla, může 
se určit běžná provozní 
teplota motoru jiným 
způsobem, například 
z činnosti chladicího 
ventilátoru motoru.

0,2 m-1

ii) výfukový systém se 
propláchne nejméně třemi 
cykly volné akcelerace nebo 
rovnocenným způsobem.

c) Postup zkoušky:
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Před začátkem každého cyklu 
volné akcelerace musí mít 
motor a popřípadě 
přeplňovací turbodmychadlo 
volnoběžné otáčky. 
U vznětových motorů 
těžkých vozidel to znamená, 
že je nutno vyčkat nejméně 
10 sekund po uvolnění 
pedálu akcelerátoru.

2. Na začátku každého cyklu 
volné akcelerace musí být 
pedál akcelerátoru plně 
sešlápnut rychle a 
rovnoměrně (v době kratší 
než jedna sekunda), avšak 
nenásilně, aby byla dosažena 
maximální dodávka ze 
vstřikovacího čerpadla.
3. Při každém cyklu volné 
akcelerace musí motor 
dosáhnout maximálních 
regulovaných otáček nebo u 
vozidel s automatickou 
převodovkou otáček 
specifikovaných výrobcem, 
nebo není-li tento údaj 
k dispozici, dvou třetin 
maximálních regulovaných 
otáček předtím, než je 
uvolněn pedál akcelerátoru. 
To lze zkontrolovat například 
sledováním otáček motoru 
nebo tak, že se od začátku 
sešlapování pedálu 
akcelerátoru do jeho uvolnění 
nechá uplynout dostatečná 
doba. U vozidel kategorií 1 
a 2 podle přílohy 1 by měla 
tato doba být nejméně dvě 
sekundy.

Úroveň emisí oxidů 
dusíku není v souladu 
s požadavky.

4. Zkouška se hodnotí jako 
nevyhovující jen tehdy, 
jestliže aritmetický průměr 
z nejméně tří posledních 
cyklů volné akcelerace 
přesahuje mezní hodnotu. 

Hodnoty emisí částic 
nejsou v souladu 
s požadavky.
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Tato hodnota se vypočte bez 
uvažování změřených 
hodnot, které se významně 
odchylují od střední hodnoty 
změřených hodnot, nebo se 
zjistí jiným způsobem 
statistického výpočtu, při 
kterém se uvažuje rozptyl 
měřených hodnot. Členské 
státy mohou omezit počet 
zkušebních cyklů.
5. S cílem zamezit 
zbytečnému zkoušení mohou 
členské státy hodnotit jako 
nevyhovující vozidla, u nichž 
měřené hodnoty výrazně 
přesahují mezní hodnoty po 
méně než třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech. 
S cílem zamezit zbytečnému 
zkoušení rovněž mohou 
členské státy hodnotit jako 
vyhovující vozidla, u nichž 
měřené hodnoty jsou výrazně 
menší než mezní hodnoty po 
méně než třech cyklech volné 
akcelerace nebo po 
proplachovacích cyklech. 
Měření úrovně emisí oxidů 
dusíku a částic za použití 
vhodného zařízení či vhodně 
vybaveného zařízení pro 
měření výfukových plynů, a 
to stávající zkušební 
metodou volné akcelerace.

Or. en

Odůvodnění

OBD není zaručenou metodou měření emisí, proto je nutné emise ověřovat měřením 
výfukových emisí u koncovky výfuku. Emise oxidů dusíku činí problémy zvláště u vozidel 
s dieselovým motorem, kde nízké úrovně kouře obvykle vytvářejí vysoké úrovně oxidů dusíku. 
U vozidel vybavených dieselovým filtrem částic je důležité měřit úroveň částic, a nikoli 
hodnotu opacity. V zájmu zajištění harmonizovaných a přesných měření by teplota motoru a 
otáčky motoru měly být měřeny v souladu se zkušebními podmínkami výrobce vozidla.
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Pozměňovací návrh 109
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Technická část – Příloha V – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) přístroj pro zkoušení účinnosti 
tlumičů;

10) přístroj pro měření absorpce energie 
tlumičů oscilátorů vozidla s cílem ověřit 
účinnost tlumení složek systému 
odpružení vozidla;

Or. en

Odůvodnění

Objektivně posoudit účinnost tlumení systému odpružení vozidla je možné pouze 
prostřednictvím přístroje pro měření tlumení za použití hodnot poměrného tlumení udávaných 
výrobcem vozidla, pokud hodnoty výrobce vozidla překračují obecné mezní hodnoty pro 
poměrné tlumení ve výši 0,1.


