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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování a dozoru nad trhem 
dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek
(KOM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0542),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0317/2010),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. ledna 
20111,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru 
pro dopravu a cestovní ruch (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vnitřní trh by měl být založen na 
transparentních, jednoduchých 
a jednotných pravidlech, která poskytují 
právní jistotu a srozumitelnost, z nichž 
mohou mít prospěch podniky 
i spotřebitelé.

                                               
1 Úř. věst. C ...
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Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Cílem tohoto nařízení je stanovit 
harmonizovaná pravidla pro výrobu 
vozidel kategorie L, aby bylo zajištěno 
fungování vnitřního trhu. Vozidla kategorie 
L jsou dvoukolová, tříkolová nebo 
čtyřkolová vozidla, například poháněná 
dvoukolová vozidla, tříkolky, silniční 
čtyřkolky a miniauta. Dále je jeho cílem 
zjednodušit stávající právní rámec, přispět 
k dosažení nižšího, přiměřenějšího podílu 
na celkovém objemu emisí ze silniční 
dopravy, zvýšit celkovou úroveň 
bezpečnosti, přizpůsobit se technickému 
vývoji a posílit pravidla dozoru nad trhem.

(3) Cílem tohoto nařízení je stanovit 
harmonizovaná pravidla pro výrobu 
vozidel kategorie L, aby bylo zajištěno 
fungování vnitřního trhu. Vozidla kategorie 
L jsou dvoukolová, tříkolová nebo 
čtyřkolová vozidla, například poháněná 
dvoukolová vozidla, tříkolky, silniční 
čtyřkolky, terénní vozidla (ATV)
a miniauta. Dále je jeho cílem zjednodušit 
stávající právní rámec, přispět k dosažení 
nižšího, přiměřenějšího podílu na 
celkovém objemu emisí ze silniční 
dopravy, zvýšit celkovou úroveň 
bezpečnosti, přizpůsobit se technickému 
vývoji a posílit pravidla dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V městských oblastech žije více než 
70 % obyvatel Unie, vzniká v nich však 
přibližně 85 % HDP Unie. Všechna velká 
města Evropy usilují o snížení dopravního 
zatížení, nehodovosti a znečištění. Lépe 
stanovené požadavky na schválení typů 
u vozidel kategorie L mohou usnadnit 
přechod k účinnější, bezpečnější a čistší 
městské mobilitě1. Nová inovační 
a technologicky pokročilá dvoukolová, 
tříkolová nebo lehká čtyřkolová vozidla 
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mohou městskou mobilitu značně zlepšit, 
protože zabírají méně místa, 
spotřebovávají méně energie, při výrobě 
a provozu produkují méně emisí 
a současně nabízí možnosti propojení 
i zábavu a jsou výkonná.
1Viz také sdělení Komise nazvaná Akční 
plán pro městskou mobilitu 
(KOM(2009)0490), Tematická strategie 
o znečišťování ovzduší (KOM(2005)0446) 
a Směrem k evropskému prostoru 
bezpečnosti silničního provozu 
(KOM(2010)0389).

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Vzhledem ke stávající ekonomické 
situaci, možnostem tohoto odvětví 
a velikosti subjektů v tomto odvětví 
působících by mu měla být poskytnuta 
dostatečně dlouhá doba na přizpůsobení 
se novým ustanovením tohoto nařízení 
a novým technickým specifikacím, jejichž 
stanovení bylo delegováno na Komisi. 
Včasné definování požadavků je klíčové, 
aby bylo výrobcům zajištěno dostatečné 
přípravné období, v němž budou moci 
vyvíjet, zkoušet a zavádět řešení v oblasti 
výroby vozidel, a aby byla výrobcům 
a orgánům schvalování typu v členských 
státech poskytnuta dostatečná lhůta pro 
zavedení nezbytných správních systémů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) V zájmu srozumitelnosti, logičnosti 
a zjednodušení by toto nařízení nemělo 
obsahovat příliš mnoho etap provádění 
pro zavedení přísnějších úrovní emisí 
a požadavků na bezpečnost. Měly by proto 
být stanoveny tři etapy s daty použitelnosti 
1. ledna 2014 (po vstupu tohoto nařízení 
v platnost), 1. ledna 2017 (2018) a 1. 
ledna 2020( 2021).

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Dozor nad trhem v automobilovém 
odvětví a zejména v odvětví vozidel 
kategorie L by měl být zlepšen posílením 
právních ustanovení, jimiž se řídí shodnost 
výroby, a určením povinností 
hospodářských subjektů v dodavatelském 
řetězci. Zejména by se měla vyjasnit úloha 
a povinnosti orgánů členských států 
odpovědných za schvalování typu a za 
dozor nad trhem a měly by se posílit 
požadavky ohledně kvalifikace, povinností 
a výkonů technických zkušeben, které 
provádějí schvalování typu vozidel. 
Dodržování požadavků týkajících se 
schvalování typu a shodnosti výroby 
obsažených v právních předpisech, jimiž se 
řídí automobilové odvětví, by mělo zůstat 
hlavní odpovědností schvalovacích orgánů, 
zatímco dozor nad trhem může být ve 
sdílené působnosti různých vnitrostátních 

(12) Dozor nad trhem v automobilovém 
odvětví a zejména v odvětví vozidel 
kategorie L by měl být zlepšen posílením 
právních ustanovení, jimiž se řídí shodnost 
výroby, a určením povinností 
hospodářských subjektů v dodavatelském 
řetězci. Zejména by se měla vyjasnit úloha 
a povinnosti orgánů členských států 
odpovědných za schvalování typu a za 
dozor nad trhem a měly by se posílit 
požadavky ohledně kvalifikace, povinností 
a výkonů technických zkušeben, které 
provádějí schvalování typu vozidel. 
Dodržování požadavků týkajících se 
schvalování typu a shodnosti výroby 
obsažených v právních předpisech, jimiž se 
řídí automobilové odvětví, by mělo zůstat 
hlavní odpovědností schvalovacích orgánů, 
zatímco dozor nad trhem může být ve 
sdílené působnosti různých vnitrostátních 
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orgánů. orgánů. Je třeba zajistit efektivní 
koordinaci a monitorování na úrovni EU 
i úrovni vnitrostátní, aby se zajistilo, že 
orgány dozoru nad trhem a orgány 
schvalování typu budou nová opatření 
účinně využívat.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby se zabránilo zneužívání, měl by 
být zjednodušený postup pro vozidla 
v malých sériích omezen na případy velmi 
omezené výroby. Proto je nezbytné pomocí 
počtu vozidel, jež byla prodána, 
zaregistrována a uvedena do provozu, 
přesně definovat pojem malých sérií.

(13) Aby se zabránilo zneužívání, měl by 
být zjednodušený postup pro vozidla 
v malých sériích omezen na malý počet 
vozidel. Proto je nezbytné pomocí počtu 
vozidel, jež byla prodána, zaregistrována 
a uvedena do provozu, přesně definovat 
pojem malých sérií.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise by měla být zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie týkající se 
funkční bezpečnosti a vlivu na životní 
prostředí, zkoušek, přístupu k informacím 
o opravách a údržbě a určení technických 
zkušeben a jejich konkrétních 
autorizovaných úkolů, s cílem doplnit 
nebo pozměnit některé prvky legislativních 
aktů, jež nejsou podstatné, prostřednictvím 
obecně použitelných ustanovení. Toto 
zmocnění by nemělo umožňovat změnu dat 

(17) Za účelem doplnění nebo změny 
některých prvků legislativních aktů, jež 
nejsou podstatné, prostřednictvím obecně 
použitelných ustanovení by pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
týkající se funkční bezpečnosti a vlivu na 
životní prostředí, zkoušek, přístupu 
k informacím o opravách a údržbě 
a určení technických zkušeben a jejich 
konkrétních autorizovaných úkolů měla 
být svěřena Komisi. Toto zmocnění by 
nemělo umožňovat změnu dat začátku 
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začátku použitelnosti uvedených v příloze 
IV nebo limitních hodnot emisí uvedených 
v příloze VI. Změny uvedených dat nebo 
hodnot by se měly stanovit řádným 
legislativním postupem podle článku 114 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

použitelnosti uvedených v příloze IV nebo 
limitních hodnot emisí uvedených v příloze 
VI. Změny uvedených dat nebo hodnot by 
se měly stanovit řádným legislativním 
postupem podle článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, 
a to i na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
Evropskému parlamentu a Radě 
současně, včas a vhodným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobeno nejnovějšímu znění týkajícímu se aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla být zmocněna 
přijmout prováděcí akt v souladu 
s článkem 291 Smlouvy s cílem stanovit 
jednotné podmínky pro provádění tohoto 
nařízení s ohledem na seznam informací, 
které je třeba předložit při žádosti 
o schválení typu, postupy schvalování 
typu, vzory pro doplňkové tabulky 
výrobce, certifikáty EU schválení typu, 
seznam vydaných schválení typu, číselný 
systém pro EU schválení typu a postupy 
k zajištění shodnosti výroby. V souvislosti 
s uvedenými prvky jsou nutné jednotné 
podmínky pro provádění ve členských 
státech, aby se zajistilo řádné fungování 
vnitřního trhu usnadněním vzájemného 
uznávání správních rozhodnutí přijatých 
v různých členských státech – zejména 
schválení typu – a přijímání dokumentů 
vydávaných výrobci vozidel (zejména 

(18) Za účelem stanovení jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení 
s ohledem na seznam informací, které je 
třeba předložit při žádosti o schválení typu, 
postupy schvalování typu, vzory pro 
doplňkové tabulky výrobce, certifikáty EU 
schválení typu, seznam vydaných schválení 
typu, číselný systém pro EU schválení typu 
a postupy k zajištění shodnosti výroby by 
prováděcí pravomoci měly být svěřeny 
Komisi. Tyto pravomoci by měly být 
uplatňovány 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 
pravomocí1. V souvislosti s uvedenými 
prvky jsou nutné jednotné podmínky pro 
provádění ve členských státech, aby se 
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prohlášení o shodě). zajistilo řádné fungování vnitřního trhu 
usnadněním vzájemného uznávání 
správních rozhodnutí přijatých v různých 
členských státech – zejména schválení typu 
– a přijímání dokumentů vydávaných 
výrobci vozidel (zejména prohlášení 
o shodě).
1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobeno nejnovějšímu znění týkajícímu se aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vozidla určená výlučně k soutěžnímu 
využití na silnici nebo v terénu;

d) vozidla určená výlučně k soutěžnímu 
využití;

Or. en

Odůvodnění

Redakční úprava: vypuštění nerelevantních kritérií pro tutu výjimku týkající se soutěží.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vozidla určená výlučně k využití pro 
ozbrojené síly, pořádkové orgány, civilní 
ochranu, požární sbory nebo subjekty 
provádějící veřejné práce;

e) vozidla určená výlučně k využití pro 
ozbrojené síly, pořádkové orgány, civilní 
ochranu, požární sbory nebo subjekty 
provádějící veřejné práce či poskytující 
veřejné služby;

Or. en
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Odůvodnění

Objasnění; výjimka se uplatňuje rovněž na vozidla určená výlučně k provádění veřejných 
prací a k poskytování veřejných služeb.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) vozidla určená především pro využití 
v terénu a zkonstruovaná pro jízdu na 
nezpevněném povrchu;

g) vozidla určená výlučně pro využití 
v terénu a zkonstruovaná pro jízdu na 
nezpevněném povrchu;

Or. en

Odůvodnění

Vyjmutí z oblasti působnosti tohoto nařízení by se mělo týkat pouze vozidel kategorie L 
určených výlučně pro využití v terénu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „prohlášením o shodě“ se rozumí 
dokument vydaný výrobcem vozidla
založený na vzoru uvedeném v prováděcím 
aktu, jímž výrobce osvědčuje, že vozidlo 
v době dokončení odpovídá typu vozidla, 
jež obdrželo schválení typu v souladu 
s tímto nařízením;

11. „prohlášením o shodě“ se rozumí 
dokument vydaný výrobcem založený na 
vzoru uvedeném v prováděcím aktu, jímž 
výrobce osvědčuje, že vozidlo v době 
dokončení odpovídá typu vozidla, jež 
obdrželo schválení typu v souladu s tímto 
nařízením;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 49
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

49. „informacemi o opravách a údržbě 
vozidla“ se rozumějí veškeré informace 
potřebné pro diagnózu, údržbu, prohlídku, 
pravidelné sledování, opravu, 
přeprogramování nebo opětovnou 
inicializaci vozidla, které výrobce 
poskytuje svým autorizovaným obchodním 
zástupcům a opravnám, včetně následných 
změn a doplňků těchto informací. Patří sem 
veškeré informace nutné pro instalaci 
systémů, konstrukčních částí nebo 
samostatných technických celků na 
vozidla;

49. „informacemi o opravách a údržbě 
vozidla“ se rozumějí veškeré informace 
potřebné pro diagnózu, údržbu, prohlídku, 
pravidelné sledování, opravu, 
přeprogramování nebo opětovnou 
inicializaci vozidla, které výrobce 
poskytuje svým autorizovaným obchodním 
zástupcům a opravnám, včetně následných 
změn a doplňků těchto informací. Patří sem 
veškeré informace nutné pro identifikaci 
a instalaci systémů, dílů, konstrukčních 
částí nebo samostatných technických celků 
na vozidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

50. „samostatným provozovatelem“ se
rozumějí podniky jiné než autorizovaní 
obchodní zástupci a opravny, které jsou
přímo nebo nepřímo zapojené do oprav 
a údržby motorových vozidel;

50. „samostatným provozovatelem“ se 
rozumí jakákoli fyzická či právnická 
osoba jiná než autorizovaní obchodní 
zástupci a opravny přímo nebo nepřímo 
zapojené do oprav a údržby motorových 
vozidel, zejména opravny, výrobci nebo 
distributoři opravárenských zařízení, 
nástrojů nebo náhradních dílů, vydavatelé 
technických informací, poskytovatelé 
silničních asistenčních služeb, subjekty 
nabízející inspekční, zkušební a školící 
služby a výrobci vybavení vozidel 
poháněných alternativním palivem 
a technici, kteří toto vybavení instalují;

Or. en

Odůvodnění

Spravedlivý přístup k informacím o opravách a údržbě (za přijatelnou cenu) by měl být 
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zajištěn pro všechny samostatné provozovatele, a nikoli jen pro „podniky“.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 50 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

50a. „autorizovaným obchodním 
zástupcem nebo autorizovanou opravnou“ 
se rozumí jakákoli fyzická či právnická 
osoba, která je členem distribučního 
systému daného výrobce vozidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

53a. „motocyklem enduro“ se rozumí 
poháněné dvoukolové vozidlo pro zvláštní 
využití splňující kritéria pro zařazení mezi 
vozidla kategorie L3e – S1;

Or. en

Odůvodnění

Zavedení zvláštní podkategorie pro motocykly enduro, které lze použít na silnici i v terénu. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 53 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

53b. „terénním motocyklem“ se rozumí 
poháněné dvoukolové vozidlo pro zvláštní 
využití splňující kritéria pro zařazení mezi 
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vozidla kategorie L3e – S2;

Or. en

Odůvodnění

Zavedení zvláštní podkategorie pro terénní motocykly, které lze použít na silnici i v terénu. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

57a. „terénním vozidlem“ se rozumí 
vozidlo splňující kritéria pro zařazení mezi 
vozidla kategorie L7Ce;

Or. en

Odůvodnění

Zavedení zvláštní podkategorie pro terénní vozidla (ATV), která lze použít na silnici i 
v terénu. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c – bod i – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Vozidlo A1 (motocykl s nízkým 
výkonem);

– Vozidlo L3e – A1 (motocykl s nízkým 
výkonem);

Or. en

Odůvodnění

Redakční úprava.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c – bod i – odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Vozidlo A2 (motocykl se středním 
výkonem);

– Vozidlo L3e – A2 (motocykl se středním 
výkonem);

Or. en

Odůvodnění

Redakční úprava.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c – bod i – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Vozidlo A3 (motocykl s vysokým 
výkonem).

– Vozidlo L3e – A3 (motocykl s vysokým 
výkonem);

Or. en

Odůvodnění

Redakční úprava.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) maximální konstrukční rychlosti 
vozidla:

vypouští se

– nižší nebo rovna 130 km;
– vyšší než 130 km/h.

Or. en

Odůvodnění

Maximální konstrukční rychlost vozidla je relevantní pro zkoušky emisí, a nikoli pro zařazení 
vozidla do určité kategorie. Toto kritérium není zahrnuto ani v příloze I.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii a) zvláštního způsobu využití na:
– Vozidlo L3e – S1 (motocykl enduro); 
– Vozidlo L3e – S2 (terénní motocykl);

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Vozidlo podkategorie L5Ae (tříkolka); i) Vozidlo L5Ae (tříkolka);

Or. en

Odůvodnění

Redakční úprava.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e – bod ii – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) Vozidlo podkategorie L5Be (komerční 
tříkolka), dále rozdělené do podkategorií:

ii) Vozidlo L5Be (komerční tříkolka), dále 
rozdělené do podkategorií:

Or. en

Odůvodnění

Redakční úprava.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. g – bod ii – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) Vozidlo podkategorie L7Be (těžké 
miniauto), dále rozdělené do podkategorií:

ii) Vozidlo L7Be (těžké miniauto), dále 
rozdělené do podkategorií:

Or. en

Odůvodnění

Redakční úprava.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. g – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) Vozidlo L7Ce (terénní vozidlo);

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kategorie L1e se svými 
podkategoriemi L1Ae a L1Be a kategorie 
L3e se svými podkategoriemi L3e – A1, 
L3e – A2 a L3e – A3;

a) kategorie L1e se svými 
podkategoriemi L1Ae a L1Be a kategorie 
L3e se svými podkategoriemi L3e – A1, 
L3e – A2, L3e – A3, L3Ae – S1 a L3Ae –
S2;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kategorie L6e se svými 
podkategoriemi L6Ae a L6Be a kategorie 
L7e se svými podkategoriemi L7Ae 
a L7Be;

c) kategorie L6e se svými 
podkategoriemi L6Ae a L6Be a kategorie 
L7e se svými podkategoriemi L7Ae, L7Be 
a L7Ce;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dále jmenuje zástupce pro účely dozoru 
nad trhem, jímž může být zástupce 
uvedený v odstavci 2 nebo jeden další 
zástupce.

4. Výrobce dále jmenuje zástupce pro účely 
dozoru nad trhem, jímž může být zástupce 
uvedený v odstavci 3 nebo jeden další 
zástupce.

Or. en

Odůvodnění

Správný odkaz.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že vozidlo, systém, 
konstrukční část nebo samostatný 
technický celek není ve shodě s požadavky 
tohoto nařízení, zejména že neodpovídá 
svému schválení typu, nesmí vozidlo, 

3. Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že vozidlo, systém, 
konstrukční část nebo samostatný 
technický celek není ve shodě s požadavky 
tohoto nařízení, zejména že neodpovídá 
svému schválení typu, musí kontaktovat 
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systém, konstrukční část nebo samostatný 
technický celek prodat nebo zaregistrovat, 
dokud nebude uveden ve shodu. Pokud se 
navíc domnívá nebo má důvod se 
domnívat, že vozidlo, systém, konstrukční 
část nebo samostatný technický celek 
představuje riziko, informuje o tom 
výrobce, orgány dozoru nad trhem 
a schvalovací orgány.

příslušné úřady a nesmí vozidlo, systém, 
konstrukční část nebo samostatný 
technický celek prodat nebo zaregistrovat, 
dokud neobdrží od příslušného úřadu 
potvrzení, že je ve shodě s tímto 
nařízením. Pokud se navíc domnívá nebo 
má důvod se domnívat, že vozidlo, systém, 
konstrukční část nebo samostatný 
technický celek představuje riziko, 
informuje o tom výrobce, orgány dozoru 
nad trhem a schvalovací orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Domnívá-li se distributor nebo má-li 
důvod se domnívat, že vozidlo, systém, 
konstrukční část nebo samostatný 
technický celek není ve shodě s požadavky 
tohoto nařízení, nesmí vozidlo, systém, 
konstrukční část nebo samostatný 
technický celek prodat nebo zaregistrovat 
a musí zabránit jejich uvedení do provozu, 
dokud nebudou uvedeny ve shodu.

1. Domnívá-li se distributor nebo má-li 
důvod se domnívat, že vozidlo, systém, 
konstrukční část nebo samostatný 
technický celek není ve shodě s požadavky 
tohoto nařízení, musí kontaktovat 
příslušné úřady a nesmí vozidlo, systém, 
konstrukční část nebo samostatný 
technický celek prodat nebo zaregistrovat, 
dokud neobdrží od příslušného úřadu 
potvrzení, že je ve shodě s tímto 
nařízením, a musí zabránit jejich uvedení 
do provozu, dokud nebudou uvedeny ve 
shodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po změně hnacího ústrojí musí vozidlo 
splňovat technické požadavky původní 
kategorie a podkategorie vozidla, nebo 
případně nové kategorie a podkategorie 
vozidla, jež byly v platnosti v době 
prodeje, registrace nebo uvedení do 
provozu původního vozidla, včetně 
posledních změn těchto požadavků.

4. Po změně hnacího ústrojí musí vozidlo 
splňovat technické požadavky původní 
kategorie a podkategorie vozidla, nebo 
případně nové kategorie a podkategorie 
vozidla, jež byly v platnosti v době 
prodeje, registrace nebo uvedení do 
provozu původního vozidla.

Or. en

Odůvodnění

I když došlo ke změně hnacího ústrojí, mělo by vozidlo splňovat stejné požadavky jako 
v případě, kdy bylo do provozu uváděno původní vozidlo.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do čtyř let po datu uvedeném v čl. 82 
druhém pododstavci musí být všechna 
nová vozidla podkategorií L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae a L7Ae vybavena prvním stupněm 
palubního diagnostického (OBD) systému 
sledujícího kontinuitu elektrického obvodu, 
zkratované a otevřené elektrické obvody
a racionalitu obvodu motoru a řídících 
systémů vozidla (OBD I).

1. Do tří let po datu uvedeném v čl. 82 
druhém pododstavci musí být všechna 
nová vozidla podkategorií L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6Ae a L7Ae vybavena prvním 
stupněm palubního diagnostického (OBD) 
systému sledujícího kontinuitu elektrického 
obvodu, zkratované a otevřené elektrické 
obvody a racionalitu obvodu motoru 
a řídících systémů vozidla (OBD I).

Or. en

Odůvodnění

Přestože se navrhované datum pro vstup tohoto nařízení (čl. 82 odst. 2) v platnost mění na 1. 
ledna 2014, pro všechny vozidla kategorie L, kromě L1e, by měla i nadále platit povinnost 
zavádění OBD I od 1. ledna 2017. Systém OBD by neměl být povinný pro dvoukolové mopedy 
(L1Be) z důvodu poměrných nákladů.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do šesti let po datu uvedeném v čl. 82 
druhém pododstavci musí být všechna 
nová vozidla podkategorií L6Be a L7Be 
vybavena OBD I.

2. Do čtyř let po datu uvedeném v čl. 82 
druhém pododstavci musí být všechna 
nová vozidla podkategorií L6Be a L7Be 
vybavena OBD I.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 19 odst.1. Kromě toho je lepší stanovit omezený 
počet lhůt, proto bylo navržené datum pro tento požadavek stanoveno na 1. ledna 2018 (etapa 
2).

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do osmi let po datu uvedeném v čl. 82 
druhém pododstavci musí být všechna 
nová vozidla vybavena OBD I.

3. Do sedmi let po datu uvedeném v čl. 82 
druhém pododstavci musí být všechna 
nová vozidla uvedená v odstavcích 1 a 2
vybavena OBD I.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu  k čl. 19 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na základě potvrzení v rozhodnutí, které 
přijme Komise v souladu s čl. 21 odst. 4, 

4. Na základě potvrzení v rozhodnutí, které 
přijme Komise v souladu s čl. 21 odst. 4, 
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musí být do osmi let po datu uvedeném 
v čl. 82 druhém pododstavci všechna nová 
vozidla (pod)kategorií L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae a L7Ae vybavena navíc také druhým 
stupněm palubního diagnostického systému 
(OBD II), jenž navíc k funkcím OBD 
I sleduje nejen úplná selhání, ale také 
zhoršení funkce systémů, konstrukčních 
částí nebo samostatných technických celků 
po dobu životnosti vozidla, pokud studie 
dopadů na životní prostředí uvedená v čl. 
21 odst. 4 a 5 prokáže jeho nákladovou 
efektivitu.

musí být do sedmi let po datu uvedeném 
v čl. 82 druhém pododstavci všechna nová 
vozidla (pod)kategorií L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6Ae a L7Ae vybavena navíc také druhým 
stupněm palubního diagnostického systému 
(OBD II), jenž navíc k funkcím OBD 
I sleduje nejen úplná selhání, ale také 
zhoršení funkce systémů, konstrukčních 
částí nebo samostatných technických celků 
po dobu životnosti vozidla, pokud studie 
dopadů na životní prostředí uvedená v čl. 
21 odst. 4 a 5 prokáže jeho nákladovou 
efektivitu.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 19 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise nejpozději do 1. ledna 2016 
provede souhrnnou studii o dopadech na 
životní prostředí. Studie zhodnotí kvalitu 
ovzduší a podíl znečišťujících látek 
z vozidel kategorie L a musí zahrnovat 
požadavky na druhy zkoušek I, IV, V, VII 
a VIII uvedené v příloze V. Shromáždí 
a vyhodnotí nejnovější vědecká data, 
zjištění z vědeckého vývoje, simulace 
a efektivitu nákladů za účelem stanovení 
definitivních politických opatření tím, že 
potvrdí data začátku použitelnosti pro 
normu Euro 5 (respektive Euro 6 pro 
motocykly kategorie L3e) uvedená 
v příloze IV a environmentální požadavky 
pro Euro 5 (Euro 6 pro motocykly 
kategorie L3e) uvedené v přílohách V, 
VI(A3), VI(B2), VI(C2) a VII, týkající se 
kilometrových nájezdů po dobu životnosti 
a faktorů zhoršení pro Euro 5 (Euro 6 pro 

4. Komise do 1. ledna 2016 provede 
souhrnnou studii o dopadech na životní 
prostředí. Studie zhodnotí kvalitu ovzduší 
a podíl znečišťujících látek z vozidel 
kategorie L a musí zahrnovat požadavky na 
druhy zkoušek I, IV, V, VII a VIII uvedené 
v příloze V. Shromáždí a vyhodnotí 
nejnovější vědecká data, zjištění 
z vědeckého vývoje, simulace a efektivitu 
nákladů za účelem stanovení definitivních 
politických opatření ve věcech uvedených 
v odstavci 5.
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motocykly kategorie L3e).

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se znění uvedené již v odstavci 5.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise na základě zjištění studie 
o dopadech na životní prostředí potvrdí:

5. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o zjištěních
studie o dopadech na životní prostředí 
a navrhovaných definitivních politických 
opatřeních, pokud jde o:

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla na základě studie o dopadech na životní prostředí buď potvrdit 
environmentální požadavky uvedené v tomto odstavci, nebo navrhnout změny těchto
požadavků.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) emisní limity Euro 5 (Euro 6 pro 
motocykly kategorie L3e) uvedené 
v příloze VI(A3) a prahové hodnoty pro 
OBD v příloze VI(B2);

b) emisní limity Euro 5 (Euro 6 pro 
motocykly kategorie L3e) uvedené 
v příloze V a příloze VI(A3) a prahové 
hodnoty pro OBD v příloze VI(B2);

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k odstavci 4.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kombinované schválení typu;

Or. en

Odůvodnění

Kombinované schválení typu je nezbytné pro výrobce, kteří využijí schválení poskytnuté 
dodavatelem, avšak pro části vozidla, které mají ve vlastní režii, použijí postup jednorázového 
schválení.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 23. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kombinované schválení typu zahrnuje 
postup postupného schválení, během 
něhož se při závěrečné fázi schvalování 
celého vozidla získá jedno nebo více 
schválení pro systémy, aniž by bylo 
nezbytně nutné pro tyto systémy vydat 
certifikát EU schválení typu.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud s kupujícím vozidla nebyla 
uzavřena jiná smlouva, prohlášení o shodě 
se vystaví v úředním jazyce členského 

3. Prohlášení o shodě se vystaví v jednom 
z úředních jazyků Unie. Kterýkoliv 
členský stát může požádat, aby bylo 
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státu, kde je vozidlo zakoupeno. prohlášení o shodě přeloženo do jeho 
vlastního jazyka či jazyků.

Or. en

Odůvodnění

Snižování administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V prohlášení o shodě uvedeném v 
prováděcím aktu přijatém na základě 
tohoto nařízení pro vozidla schválená v 
souladu s čl. 39 odst. 2 se v záhlaví uvede 
věta „Schválení typu na základě článku 39
(prozatímní schválení) pro úplná a 
dokončená vozidla“.

7. V prohlášení o shodě uvedeném v 
prováděcím aktu přijatém na základě 
tohoto nařízení pro vozidla schválená v 
souladu s čl. 38 odst. 2 se v záhlaví uvede 
věta „Schválení typu na základě článku 38
(prozatímní schválení) pro úplná a 
dokončená vozidla“.

Or. en

Odůvodnění

Správný odkaz.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V prohlášení o shodě uvedeném v 
prováděcím aktu přijatém na základě 
tohoto nařízení pro vozidla, jejichž typ byl 
schválen v souladu s článkem 41, se v 
záhlaví uvede věta „Schválení typu pro 
úplná a dokončená vozidla v malých 
sériích“ a v těsné blízkosti k ní rok výroby 
a následně pořadové číslo v rozmezí od 1 
do mezní hodnoty uvedené v tabulce 

8. V prohlášení o shodě uvedeném v 
prováděcím aktu přijatém na základě 
tohoto nařízení pro vozidla, jejichž typ byl 
schválen v souladu s článkem 40, se v 
záhlaví uvede věta „Schválení typu pro 
úplná a dokončená vozidla v malých 
sériích“ a v těsné blízkosti k ní rok výroby 
a následně pořadové číslo v rozmezí od 1 
do mezní hodnoty uvedené v tabulce 
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uvedené v prováděcím aktu, jež označuje 
pro každý rok výroby zařazení tohoto 
vozidla do pořadí výroby připadající na 
tento rok.

uvedené v prováděcím aktu, jež označuje 
pro každý rok výroby zařazení tohoto 
vozidla do pořadí výroby připadající na 
tento rok.

Or. en

Odůvodnění

Správný odkaz.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žádosti o jednotlivé schválení se týkají 
nejvýše 5 vozidel stejného typu.

4. Žádosti o jednotlivé schválení se týkají 
nejvýše 20 vozidel stejného typu.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Počet vozidel z výběhu série nepřekročí 
10 % počtu vozidel zaregistrovaných 
během předchozích dvou let nebo 10 
vozidel na členský stát, podle toho, které 
číslo je vyšší.

4. Počet vozidel z výběhu série nepřekročí 
10 % počtu vozidel zaregistrovaných 
během předchozích dvou let nebo 50 
vozidel na členský stát, podle toho, které 
číslo je vyšší.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

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

1. Pokud jsou během postupu uvedeného 
v článku 41 vzneseny námitky proti 
opatřením členského státu nebo pokud se 
Komise domnívá, že jsou vnitrostátní 
opatření v rozporu s právními předpisy 
Unie, provede Komise neprodleně po 
konzultaci s členskými státy a příslušným 
hospodářským subjektem nebo subjekty 
hodnocení těchto vnitrostátních opatření. 
Na základě výsledků tohoto hodnocení 
Komise rozhodne, zda jsou vnitrostátní 
opatření oprávněná, či nikoli.

1. Pokud jsou během postupu uvedeného 
v článku 48 vzneseny námitky proti 
opatřením členského státu nebo pokud se 
Komise domnívá, že jsou vnitrostátní 
opatření v rozporu s právními předpisy 
Unie, provede Komise neprodleně po 
konzultaci s členskými státy a příslušným 
hospodářským subjektem nebo subjekty 
hodnocení těchto vnitrostátních opatření. 
Na základě výsledků tohoto hodnocení 
Komise rozhodne, zda jsou vnitrostátní 
opatření oprávněná, či nikoli.

Or. en

Odůvodnění

Správný odkaz.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavec 1 se nevztahuje na systémy, 
konstrukční části nebo samostatné 
technické celky vyrobené pro vozidla 
určená výhradně k závodům na silnicích. 
Mají-li systémy, konstrukční části nebo 
samostatné technické celky na seznamu v 
aktu v přenesené pravomoci na základě 
tohoto nařízení dvojí použití – pro vozidla 
určená výhradně k závodům na silnicích a 
pro vozidla určená k použití na veřejných 
komunikacích, nesmějí být prodávány ani 
nabízeny k prodeji spotřebitelům.

Odstavec 1 se nevztahuje na systémy, 
konstrukční části nebo samostatné 
technické celky vyrobené pro vozidla 
určená výhradně ke sportovním aktivitám, 
které se nekonají na veřejných 
komunikacích. Mají-li systémy, 
konstrukční části nebo samostatné 
technické celky na seznamu v aktu 
v přenesené pravomoci na základě tohoto 
nařízení dvojí použití – pro vozidla určená 
výhradně k těmto sportovním aktivitám a 
pro vozidla určená k použití na veřejných 
komunikacích, nesmějí být prodávány ani 
nabízeny k prodeji spotřebitelům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobce poskytne samostatným 
provozovatelům neomezený přístup k 
informacím o opravách a údržbě vozidla na 
svých internetových stránkách, za použití 
standardizovaného formátu, snadným a 
rychle dostupným způsobem. Tento 
přístup by zejména měl být 
nediskriminační v porovnání s přístupem 
poskytovaným autorizovaným obchodním 
zástupcům a opravnám.

1. Výrobce poskytne samostatným 
provozovatelům neomezený přístup k 
informacím o opravách a údržbě vozidla na 
svých internetových stránkách, za použití 
standardizovaného formátu, snadným a 
rychle dostupným způsobem. Tyto 
informace by zejména měly být 
poskytovány na nediskriminačním základě
v porovnání s informacemi o opravách a 
údržbě poskytovanými autorizovaným 
obchodním zástupcům a opravnám.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příručky k obsluze včetně záznamů o 
opravách a údržbě;

b) příručky k obsluze včetně záznamů o 
opravách a údržbě a plánů servisních 
kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) technické manuály; c) technické manuály a technické servisní 
bulletiny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pro účely projektování a výroby 
vybavení pro vozidla poháněná 
alternativním palivem poskytne výrobce 
informace o příslušných systémech OBD a 
opravách a údržbě vozidel 
nediskriminačním způsobem každému 
zúčastněnému výrobci nebo servisnímu 
technikovi nebo opravně vybavení pro 
vozidla poháněná alternativním palivem.

7. Pro účely projektování a výroby 
vybavení pro vozidla poháněná 
alternativním palivem poskytne výrobce 
informace o příslušných systémech OBD a 
opravách a údržbě vozidel 
nediskriminačním způsobem každému 
zúčastněnému výrobci, distributorovi  nebo 
servisnímu technikovi nebo opravně 
vybavení pro vozidla poháněná 
alternativním palivem.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 60 – 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, 
nezávislé opravny musí mít k těmto 
záznamům bezplatný přístup a musí mít 
možnost zadávat informace o opravách a 
údržbě, které provedly.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Článek 74
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen „Technický výbor 
– motorová vozidla“ zřízený podle 
článku 40 směrnice 2007/46/ES.

1. Komisi je nápomocen „Technický výbor 
– motorová vozidla“ zřízený podle 
článku 40 směrnice 2007/46/ES. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
uvedeného rozhodnutí. Lhůta uvedená v 
čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři 
měsíce.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. 

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Článek 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkon přenesení pravomoci Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článků 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 a 75 se Komisi
svěřují na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.

1a. Přenesená pravomoc podle článků 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 a 
75 se Komisi svěřuje na dobu neurčitou 
počínaje ...*.
1b. Evropský parlament nebo Rada může 
přenesenou pravomoc podle článků 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 a 
75 kdykoli zrušit. Rozhodnutí o zrušení 
ukončí přenesení pravomoci uvedené 
v tomto rozhodnutí. Nabývá účinku dnem 
následujícím po zveřejnění tohoto 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo od pozdějšího data uvedeného v 
tomto rozhodnutí. Nedotýká se platnosti 
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již platných aktů v přenesené pravomoci.
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 77 
a 78.

3. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 
56, 57, 60, 66 a 75 vstupuje v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevznesly námitky 
do dvou měsíců od jeho oznámení 
Evropskému parlamentu a Radě nebo 
pokud před uplynutím této lhůty oba tyto 
orgány neinformovaly Komisi, že proti 
aktu nehodlají vznést námitky. Tato lhůta 
se z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady prodlouží o dva měsíce.
* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Článek 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 77 vypouští se
Zrušení přenesení pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada může 
přenesenou pravomoc podle článků 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 a 
75 kdykoli zrušit.
2. Orgán, který zahájil interní postup 
rozhodování, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se před přijetím konečného 
rozhodnutí snaží informovat v přiměřené 
lhůtě druhý orgán a Komisi o 
přenesených pravomocích, jež by mohly 
být zrušeny, včetně možných důvodů 
takového zrušení.
3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
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přenesení pravomocí blíže určených 
v uvedeném rozhodnutí. Nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v 
něm upřesněn. Neovlivní platnost již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude vyhlášeno v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Článek 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 78 vypouští se
Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci
1. Evropský parlament a Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o jeden měsíc.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v této lhůtě námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci nevysloví, nebo 
pokud před uplynutím této lhůty Evropský 
parlament i Rada uvědomí Komisi o svém 
rozhodnutí námitky nevyslovit, vstupuje 
akt v přenesené pravomoci v platnost 
dnem v něm stanoveným.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost v případě, že proti němu 
Evropský parlament nebo Rada vysloví 
námitky. Orgán vyslovující námitky proti 
aktu v přenesené pravomoci vysvětlí 
důvody takového jednání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Použije se ode dne 1. ledna 2013. 2. Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna spolu s dalšími pozměňovacími návrhy má za cíl racionalizovat harmonogram 
pro uplatňování požadavků tohoto nařízení. Odklad o jeden rok poskytne výrobcům a
vnitrostátním úřadům dostatek času na to, aby se přizpůsobili navrhovaným požadavkům, a to 
včetně požadavků v aktech v přenesené pravomoci.  Konečné lhůty pro povinné požadavky 
v oblasti bezpečnosti a životního prostředí však zároveň nejsou ohroženy a zůstávají stejné 
jako v návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha I – podkategorie L1Ae – kritérium 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) pomocný pohon má maximální trvalý 
jmenovitý výkon(1) ≤ 1 kW a

6) pomocný pohon má maximální trvalý 
jmenovitý výkon(1) > 0,25 kW a ≤ 1 
kW a

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění. V důsledku ustanovení čl. 2 písm. g) nespadají kola na elektrický pohon ≤ 0,25 KW 
do oblasti působnosti tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Příloha I – podkategorie L1Be – kritérium 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) maximální konstrukční rychlostí ≤ 25 
km/h a

3) maximální konstrukční rychlostí ≤ 45 
km/h a
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Or. en

Odůvodnění

Redakční chyba: oprava, která zajistí soulad této kategorie se stávajícími definicemi.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Příloha I – kategorie L3e – podkategorie L3e-S1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L3e - S1 – Motocykl enduro
5)  maximální výška 
sedadla: 700 mm;
6) minimální světlá 
výška: 280 mm;
7) maximální objem 
palivové nádrže: 4 l;
8) minimální celkový 
převodový poměr při 
nejvyšším převodovém 
stupni (převodový poměr 
primárního převodu * 
převodový poměr 
převodovky* převodový 
poměr koncového
převodu) je 7,5;
9) hmotnost v provozním 
stavu (bez řidiče) 
maximálně 100 kg a
10) bez místa k sezení pro 
spolujezdce.

Or. en

Odůvodnění

Některé motocykly jsou určeny k používání v terénu i na silnici. Využívají tedy veřejné 
komunikace, a měly by tudíž být zahrnuty do tohoto nařízení. Je však třeba zohlednit i jejich 
specifické rysy pro používání v terénu. Pro tento účel se navrhuje zvláštní podkategorie („S“).
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha I – kategorie L3e – podkategorie L3e-S2 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L3e - S2 – Terénní motocykl
5) minimální výška 
sedadla: 900 mm;
6) minimální světlá 
výška: 310 mm;,
7) minimální celkový 
převodový poměr při 
nejvyšším převodovém 
stupni (převodový poměr 
primárního převodu * 
převodový poměr 
převodovky* převodový 
poměr koncového 
převodu) je 6,0;
8) hmotnost v provozním 
stavu (bez řidiče) 
maximálně 140 kg;
9) bez místa k sezení pro 
spolujezdce.

Or. en

Odůvodnění

Některé motocykly jsou určeny k používání v terénu i na silnici. Využívají tedy veřejné 
komunikace, a měly by tudíž být zahrnuty do tohoto nařízení. Je však třeba zohlednit i jejich 
specifické rysy pro používání v terénu. Pro tento účel se navrhuje zvláštní podkategorie („S“).

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha I – kategorie L6e – kritérium 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) hmotnost v provozním stavu ≤ 350 kg, 
nezahrnující:

3) hmotnost v provozním stavu:
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a) ≤ 350 kg pro přepravu cestujících;
b) ≤ 400 kg pro přepravu zboží.
Hmotnost v provozním stavu nezahrnuje:

a) hmotnost baterií v případě vozidla s 
hybridním nebo plně elektrickým 
pohonem, nebo

1) hmotnost baterií v případě vozidla s 
hybridním nebo plně elektrickým 
pohonem, nebo

b) hmotnost systému s plynným palivem 
včetně nádrží na plynné palivo v případě 
vozidla s jednopalivovou, dvoupalivovou 
nebo vícepalivovou technologií, nebo 

2) hmotnost systému s plynným palivem 
včetně nádrží na plynné palivo v případě 
vozidla s jednopalivovou, dvoupalivovou 
nebo vícepalivovou technologií, nebo 

c) hmotnost nádrží na stlačený vzduch v 
případě pohonu na předem stlačený 
vzduch.

3) hmotnost nádrží na stlačený vzduch v 
případě pohonu na předem stlačený 
vzduch.

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice 2002/24/ES používá pojem „hmotnost v nenaloženém stavu“.  V tomto 
návrhu byl tento pojem z důvodů srozumitelnosti a sladění se souvisejícími předpisy o 
vozidlech nahrazen slovy „hmotnost v provozním stavu“. Pro vyrovnání rozdílu se navrhuje 
malé zvýšení hmotnosti u užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha I – kategorie L6e – kritérium 3 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) zdvihový objem motoru ≤ 50 cm3, 
pokud je součástí pohonné konfigurace 
vozidla zážehový motor.

Or. en

Odůvodnění

Toto upřesnění se vztahuje na všechny podkategorie L6e. Proto se přesouvá z L6Ae a L6Be do 
L6e.

Poznámka: vyžaduje přečíslování kritérií v podkategoriích L6Ae a L6Be.
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Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Příloha I – podkategorie L6Ae – kritérium 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) zdvihový objem motoru ≤ 50 cm3, 
pokud je součástí pohonné konfigurace 
vozidla zážehový motor.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto upřesnění se vztahuje na všechny podkategorie L6e. Proto se přesouvá do L6e.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha I – podkategorie L6Be – kritérium 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) zdvihový objem motoru ≤ 50 cm3, 
pokud je součástí pohonné konfigurace 
vozidla zážehový motor, a

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto upřesnění se vztahuje na všechny podkategorie L6e. Proto se přesouvá do L6e.

Pozměňovací návrh 69Návrh nařízení
Příloha I – kategorie L7e – kritérium 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ≤ 550 kg pro přepravu zboží. b) ≤ 600 kg pro přepravu zboží.

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice 2002/24/ES používá pojem „hmotnost v nenaloženém stavu“. V tomto 
návrhu byl tento pojem z důvodů srozumitelnosti a sladění se souvisejícími předpisy o 
vozidlech nahrazen slovy „hmotnost v provozním stavu“. Pro vyrovnání rozdílu se navrhuje 
malé zvýšení hmotnosti u užitkových vozidel.
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Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Příloha I – podkategorie L7Ae – kritérium 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) vozidla kategorie L7e, která nesplňují 
specifická kritéria pro zařazení mezi 
vozidla podkategorie L7Be, a

5) vozidla kategorie L7e, která nesplňují 
specifická kritéria pro zařazení mezi 
vozidla podkategorie L7Be nebo L7Ce, a

Or. en

Odůvodnění

Po zavedení nové kategorie L7Ce pro terénní vozidla (ATV).

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha I – podkategorie L7Be – kritérium 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) vozidla vybavená dvěma, třemi nebo
čtyřmi místy k sezení cestujících, včetně 
místa k sezení pro jezdce.

6) vozidla vybavená jedním až čtyřmi 
místy k sezení cestujících, včetně místa k 
sezení pro řidiče, se všemi místy k sezení 
vybavenými bezpečnostními pásy.

Or. en

Odůvodnění

Těžká miniauta by měla být vybavena alespoň jedním, ale maximálně čtyřmi místy k sezení. 
Všechna místa k sezení by měla být vybavena bezpečnostními pásy.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha I – podkategorie L7Be-P – kritérium 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) vozidla určená a užívaná zejména pro 
přepravu cestujících, charakterizovaná 
nejvýše čtyřmi místy k sezení cestujících 
včetně místa k sezení řidiče, se všemi 
místy k sezení vybavenými bezpečnostními 
pásy.

7) vozidla určená zejména pro přepravu 
cestujících.
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Or. en

Odůvodnění

Odstranění duplikace; toto upřesnění je již uvedeno v podkategorii L7Be, kritérium 6).

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha I – kategorie L7e – podkategorie L7Ce (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L7Ce – Terénní vozidlo (ATV)
5) maximální 
konstrukční rychlost: 60 
km/h
6) sedlo (k sezení 
obkročmo);
7) ruční ovládání plynu;
8) tažné zařízení umístěné 
vzadu: tažená hmotnost > 
čtyřnásobek vlastní 
hmotnosti > 274 kg jako 
pevnostní zkouška, 
nepovažuje se za 
přípustnou hmotnost 
přívěsu;
10)světlá výška nad 
vozovkou >180 mm;
11) poměr rozvoru kol ke 
světlé výšce < 6.

(Tato změna se vztahuje na celý 
projednávaný legislativní text; Pokud bude 
schválena, bude vyžadovat odpovídající 
změny v celém textu, tj. přečíslování a 
zařazení této nové kategorie mezi L7Ae a 
L7Be.)

Or. en

Odůvodnění

Některé čtyřkolky jsou určeny k používání v terénu i na silnici. Využívají tedy veřejné 
komunikace, a měly by tudíž být zahrnuty do tohoto nařízení. Je však třeba zohlednit i jejich 
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specifické rysy pro používání v terénu. Pro tento účel se navrhuje zvláštní podkategorie. 

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha II (celý text) – Kategorie vozidel – řádek 2 – podsloupec 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L7Ae L7Ae a L7Ce

Or. en

Odůvodnění

Terénní vozidla (podkategorie L7Ce) by měla splňovat podobné obecné požadavky pro EU 
schválení typu vozidla jako těžké silniční čtyřkolky (L7Ae). Tyto požadavky lze podrobně 
specifikovat pro každou podkategorii zvlášť v aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha II - III Požadavky na konstrukci vozidla – bod 8 – palubní diagnostické systémy 
– sloupek 6 L1Be

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

X vypouští se

Or. en

Odůvodnění
Systém OBD by neměl být povinný pro kategorii L1Be (dvoukolové mopedy) z důvodu 
poměrných nákladů.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Příloha III – řádek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L7Ce - Terénní vozidlo - 20

Or. en

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie terénních vozidel. Limity podobné jako L7Ae.
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Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha IV – Den začátku použitelnosti – sloupec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nové typy vozidel Nepovinné - 1. července 
2013 - 1. ledna 2015 - 1. ledna 2018 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Dobrovolné dodržování přísnějších limitů na emise k dřívějšímu datu, než je povinné, je 
samozřejmě chvályhodné, nelze ho však vynutit. Proto by tato nepovinná data měla být 
z tabulky vypuštěna. 

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha IV – řádek 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Euro 3(4) - 1. července 2013 - 1. ledna 
2014 - 1. ledna 2015

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Změna harmonogramu: fáze Euro 3 se z důvodů srozumitelnosti a zjednodušení odstraňuje.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha VI – tabulky A), B) a C) – sloupec 3 (Třída pohonu) – výskyt samotného slova 
„zážehový“
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zážehový zážehový / hybridní

Or. en

Odůvodnění

Ve stávajícím návrhu se limity na emise u hybridních vozidel vážou pouze na naftové motory 
(vznětový / hybridní). Limity pro hybridní vozidla by se však logicky měly vztahovat na fosilní 
palivo, které emise způsobuje: benzín (zážehový) nebo naftu (vznětový).

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha VI – tabulka A) - A1) Euro 3(4)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato tabulka se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Změna harmonogramu: fáze Euro 3 (celá tabulka A1) se z důvodů srozumitelnosti a 
zjednodušení odstraňuje.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha VI – tabulka A) - A1) Euro 3(4) – sloupce 1 a 2 – řádek 6 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L7Ce - Terénní vozidla

Or. en

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie terénních vozidel.
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha VI – tabulka A) - A1) Euro 4(5) – sloupce 1 a 2 – řádek 6 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L7Ce - Terénní vozidla

Or. en

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie terénních vozidel.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha VI – tabulka B) - B1) Euro 4(5) , první stupeň OBD – sloupce 1 a 2 – řádek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L1Be - Dvoukolový moped 
L2e - Tříkolový moped
L6Ae - Silniční lehká čtyřkolka

L2e - Tříkolový moped
L6Ae - Silniční lehká čtyřkolka

Or. en

Odůvodnění
Systém OBD by neměl být povinný pro dvoukolové mopedy z důvodu nákladů.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha VI – tabulka B) - B1) Euro 5(6) OBD I a OBD II – sloupce 1 a 2 – řádek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L1Be — L7e (6) - Všechna vozidla 
kategorie L kromě kategorie L1Ae

L2e — L7e (6) Všechna vozidla 
kategorie L kromě kategorie L1e

Or. en

Odůvodnění
Systém OBD by neměl být povinný pro dvoukolové mopedy z důvodu nákladů.



PR\866501CS.doc 45/54 PE464.815v01-00

CS

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Příloha VI – tabulka C) - C1) Euro 4(5) – sloupec 1 – řádek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L7Ae L7Ae
L7Ce 

Or. en

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie terénních vozidel.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha VI – tabulka C) - C2) Euro 5(6) – sloupce 1, 2, 4 a 7 – řádek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L7Ce - Terénní vozidla - Euro 5 - 1500

Or. en

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie terénních vozidel.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha VI – tabulka D) – sloupce 3 a 4 (hladina akustického tlaku (dB(A)) – Euro 3(4) -
zkušební postup pro Euro 3(4))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dva sloupce se zrušují.

Or. en
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Odůvodnění

Změna harmonogramu: fáze Euro 3 (sloupce 3 a 4) se z důvodů srozumitelnosti a 
zjednodušení odstraňuje.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Příloha VI – tabulka D) – sloupce 1, 2, 3 a 5 – řádek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L7Ce - Terénní vozidla -80 -80

Or. en

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie terénních vozidel.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Příloha VII – tabulka A) – sloupce 1 a 2 – řádek 4 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L7Ce - Terénní vozidla

r. en

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie terénních vozidel.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Příloha VII – tabulka A) – sloupec 3 – řádek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30000 25000

en

Odůvodnění
Požadavky na životnost se počítají ve vztahu k předpokládané životnosti (v km) různých 
vozidel kategorie L v závislosti na emisních limitech pro schválení typu. Aby se umožnilo 
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hladké zavedení, zvyšuje se počet ujetých kilometrů s každou novou fází Euro (podobný 
postup jako u osobních vozidel). Avšak vzhledem k průměrné životnosti deset let je 
navrhované zvýšení počtu najetých kilometrů ve fázi Euro 5/6 považováno za příliš přísné pro 
motocykly (L3e) a srovnatelná vozidla.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Příloha VII – tabulka A) – sloupec 3 – řádek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

50000 40000

en

Odůvodnění
Požadavky na životnost se počítají ve vztahu k předpokládané životnosti (v km) různých 
vozidel kategorie L v závislosti na emisních limitech pro schválení typu. Aby se umožnilo 
hladké zavedení, zvyšuje se počet ujetých kilometrů s každou novou fází Euro (podobný 
postup jako u osobních vozidel). Avšak vzhledem k průměrné životnosti deset let je 
navrhované zvýšení počtu najetých kilometrů ve fázi Euro 5/6 považováno za příliš přísné pro 
motocykly (L3e) a srovnatelná vozidla.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Příloha VII – tabulka B) – sloupec 3 (Euro 3(4) Faktory zhoršení (-)) a podsloupce

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Změna harmonogramu:  fáze Euro 3 (sloupec 3 včetně podsloupců) se z důvodů 
srozumitelnosti a zjednodušení odstraňuje.



PE464.815v01-00 48/54 PR\866501CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Příloha VIII – sloupec 2 – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čtyři roky po datu uvedeném v čl. 82 
druhém pododstavci.

Tři roky po datu uvedeném v čl. 82 druhém 
pododstavci.

Or. en

Odůvodnění
Přestože se navrhované datum pro vstup tohoto nařízení (čl. 82 odst. 2) v platnost mění na 1. 
ledna 2014, pro povinné zavedení pokročilých brzdných systémů platí i nadále datum 1. ledna 
2017.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Příloha VIII – sloupec 3 – řádek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nové motocykly podkategorie L3e–A1 
mají být při prodeji, registraci a uvedení do 
provozu vybaveny buď protiblokovacím 
nebo kombinovaným brzdným systémem 
nebo oběma typy pokročilých brzdných 
systémů, podle volby výrobce vozidla;

b) nové motocykly podkategorií L3e–A2 a 
L3e–A3 mají být při prodeji, registraci a 
uvedení do provozu vybaveny 
protiblokovacím brzdným systémem.

a) nové motocykly podkategorie L3e–A1 
mají být při prodeji, registraci a uvedení do 
provozu vybaveny buď protiblokovacím 
brzdným systémem na obou kolech nebo 
kombinovaným brzdným systémem nebo 
oběma typy pokročilých brzdných systémů, 
podle volby výrobce vozidla;
b) nové motocykly podkategorií L3e–A2 a 
L3e–A3 mají být při prodeji, registraci a 
uvedení do provozu vybaveny 
protiblokovacím brzdným systémem na 
obou kolech.

Or. en

Odůvodnění

Protiblokovací brzdy fungují nejúčinněji, pokud jsou jimi opatřena obě kola.
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Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Vysvětlivky k přílohám I až VIII – poznámka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Pokročilé brzdné systémy jsou povinné 
pouze na vozidlech kategorie L3e, jak je 
stanoveno v příloze VIII.

3) Pokročilé brzdné systémy jsou 
povinné pouze na vozidlech kategorie 
L3e–A1, L3e–A2 a L3e–A3, jak je 
stanoveno v příloze VIII.

Or. en

Odůvodnění

Pokročilé brzdné systémy nejsou povinné pro motocykly enduro a terénní motocykly kategorie 
L3e, jelikož tyto systémy nejsou vždy vhodné v podmínkách v terénu.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Návrh Komise

Komise přijala dne 4. října 2010 návrh nového nařízení o schvalování a dozoru nad trhem 
dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. Celá řada typů vozidel patří do kategorie 
L: elektrická jízdní kola, mopedy, dvoukolové či tříkolové motocykly, čtyřkolky a miniauta. 
Počet vozidel kategorie L, která jsou v EU nyní v provozu, se odhaduje na více než 30 
milionů. 

Tímto návrhem má Evropská komise v úmyslu zjednodušit stávající právní rámec a stanovit 
nové správní a technické požadavky, například v oblasti ochrany životního prostředí 
a bezpečnosti a dozoru nad trhem. Požadavky pro schvalování typu pro nová vozidla 
kategorie L jsou v současnosti stanoveny rámcovou směrnicí 2002/24/ES a 14 dalšími 
směrnicemi, které na tuto směrnici odkazují. Tyto směrnice by měly být zrušeny a nahrazeny 
navrhovaným nařízením, které obsahuje základní ustanovení a vymezuje oblast působnosti. 
Všechny podrobné technické požadavky budou formulovány později formou aktů v přenesené 
pravomoci. 

II. Pracovní návštěvy, pracovní dokument a veřejné slyšení

Zpravodaj ve snaze získat úplný přehled o tom, jaké by mohly být důsledky navrhovaného 
nařízení, vedl rozsáhlé konzultace s různými zainteresovanými subjekty. Vykonal pracovní 
návštěvy v RDW Test Centrum v nizozemském Lelystadu a v TÜV Nord, Institut für 
Fahrzeugtechnik und Mobilität v německém Essenu, kde se snažil získat informace o nových 
bezpečnostních a environmentálních požadavcích obsažených v návrhu. O inovaci vozidel 
a ekonomických aspektech návrhu se diskutovalo během pracovní návštěvy u výrobců vozidel 
kategorie L v Itálii, na které se k zpravodajovi připojili dva stínoví zpravodajové, pan Harbour 
a pan Manders. A pracovní návštěva u výrobců v Rakousku je naplánována na polovinu 
měsíce června 2011.

Pozměňovací návrhy k návrhu Komise předložené v této zprávě jsou v souladu s politickými 
úvahami a poznámkami, které zpravodaj předložil již ve svém pracovním dokumentu ze dne 
15. února 20111. O tomto pracovním dokumentu se diskutovalo také v rámci veřejného 
slyšení na téma „Jasná pravidla vnitřního trhu s mopedy, skútry a motocykly“, které se konalo 
v Evropském parlamentu dne 22. března 2011. Zpravodaj by chtěl poděkovat všem osobám, 
včetně stínových zpravodajů, které se dosud zúčastnily těchto užitečných a zajímavých 
diskuzí.

III. Postoj zpravodaje

Obecné poznámky
Jak již bylo zmíněno v pracovním dokumentu, zpravodaj důrazně podporuje hlavní cíle 
navrhovaného nařízení, protože toto nařízení zlepšuje fungování vnitřního trhu a chrání 
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základní veřejné zájmy. Znamená to také efektivnější evropský dohled nad trhem1. Zpravodaj 
se dále domnívá, že navrhované požadavky na vozidla kategorie L mohou usnadnit přechod 
k účinnější, bezpečnější a čistší městské mobilitě2.

Oblast působnosti navrhovaného nařízení 
Zpravodaj velmi oceňuje, že se díky přesnějšímu zařazování vozidel do kategorií zavedením 
většího počtu příslušných podkategorií dosáhlo větší srozumitelnosti. Je však třeba odstranit 
určité přetrvávající nesrovnalosti. Navrhovaný čl. 2 odst. 1 správně omezuje působnost 
nařízení na vozidla kategorie L, jež jsou určena „k provozu na veřejných komunikacích“.
Vyjmutí z oblasti působnosti tohoto nařízení by se mělo proto týkat pouze vozidel kategorie L 
určených výlučně pro využití v terénu, vedle např. zemědělských vozidel (čl. 2 odst. 2).
Z tohoto důvodu zpravodaj navrhuje zavést nové podkategorie vozidel kategorie L určených 
k využití v terénu i na silnici a tato vozidla zařazovat do správných kategorií. To se týká 
motocyklů určených pro zvláštní využití (enduro (S1) a terénní motocykly (S2)) a terénních 
vozidel (ATV).

Návrh nově umožňuje schválení typu pro vozidla kategorie L s novou hybridní technologií.
Zpravodaj je těmto inovacím a souvisejícím novým konceptům mobility velmi nakloněn, 
a proto bojoval s myšlenkou vytvořit nové podkategorie také pro malé (elektrické) osobní 
automobily. Domnívá se však, že by to vyžadovalo nadměrné rozšíření kritérií pro vozidla 
kategorie L (lehká), pokud jde např. o maximální hmotnost či maximální trvalý jmenovitý 
výkon. To by v konečném důsledku znamenalo minimální rozdíly mezi lehkými vozidly 
(kategorie L) a osobními automobily (M1) a vedlo k nesrovnalostem a nejasnostem. Ze 
stejných důvodů se rovněž rozhodl, že nebude zavádět novou kategorii pro tzv. side-by-side 
vehicles (malá sportovně-užitková čtyřkolová vozidla, SSV).

Jednoduchý a srozumitelný harmonogram pro použití nařízení
Návrh Komise obsahuje ambiciózní a poměrně složitý soubor dat a lhůt (od roku 2013 do 
roku 2021). V zájmu srozumitelnosti, logičnosti a zjednodušení zpravodaj usiluje o přijetí 
transparentnějšího harmonogramu založeného na jednoznačných a rozhodných etapách, 
pokud jde o lepší dohled nad trhem, přísnější úrovně emisí a povinné bezpečnostní 
požadavky. Aby toho bylo možné dosáhnout, zpravodaj navrhuje tři etapy (viz tabulka). 
Tímto se podnikům a vnitrostátním úřadům poskytne o něco víc času na to, aby se 
přizpůsobily novým požadavkům a povinnostem, a přitom se nebude slevovat z celkových 
cílů stanovených v oblasti bezpečnosti a životního prostředí.

Tři etapy uplatňování tohoto nařízení
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

(po studii dopadu od Komise)
Vstup v platnost

1. 1. 2014
Datum použitelnosti:

1. 1. 2017: nové schvalování 
typů

1. 1. 2018: nové registrace

Datum použitelnosti:
1. 1. 2020: nové schvalování 

typů
1. 1. 2021: nové registrace

                                               
1

Viz KOM(2010)608: Na cestě k Aktu o jednotném trhu, návrh č. 39; viz též KOM(2010) 614 o integrované průmyslové politice
2 Též v souladu s evropskou strategií o znečišťování ovzduší, KOM(2005) 446, a s evropským akčním plánem pro 
bezpečnost silničního provozu, KOM(2010) 389.
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Ustanovení:
- nové zařazení do kategorií
- schvalování typů novým 

způsobem
- dohled nad trhem
- automatické zapínání 

osvětlení
- opatření proti neoprávněným 

úpravám
- informace o opravách a 

údržbě vozidel

Ustanovení:
- limity pro emise a životnost 

Euro 4 (Euro 5 pro L3e)
- pokročilé brzdné systémy 

L3e–A
- palubní diagnostický systém 

(OBD I)

Ustanovení:
- limity pro emise a životnost 

Euro 5 (Euro 6 pro L3e)
- palubní diagnostický systém 

(OBD II)
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Environmentální požadavky
Vzhledem k tomu, že na vozidla kategorie L připadají jen 3 % celkového počtu ujetých 
kilometrů v silniční dopravě, jsou jejich emise znečišťujících látek považovány za neúměrně 
vysoké. Zpravodaj podporuje zavedení přísnějších emisních limitů. Vyzývá výrobce, aby se 
snažili limity splnit co nejdříve a udělali z jejich splnění konkurenční výhodu. Některá vozidla 
kategorie L, která jsou nyní nabízena, již vyšší emisní normy splňují. Z tohoto důvodu by se 
měla zrušit tzv. „nepovinná“ data použitelnosti. Zpravodaj v tomto ohledu podporuje 
navrhované požadavky na životnost. Zvýšení počtu najetých kilometrů v konečné fázi Euro 
5/6 je však považováno za příliš přísné, a mělo by tedy být poněkud pozměněno.

Palubní diagnostické systémy (OBD) mohou snadno zprostředkovat informace o motoru a 
řídících systémech vozidla (tzn. emisích), aby bylo možné vozidlo opravovat efektivně 
a účinně. Ačkoli zpravodaj v zásadě souhlasí s navrhovaným postupným povinným 
zaváděním palubních diagnostických systémů, zpochybňuje přiměřenost ustanovení, které 
vyžaduje jejich používání u mopedů.

Bezpečnostní opatření
Oproti ostatním řidičům jsou řidiči vozidel kategorie L vystaveni mnohem většímu riziku 
smrtelných nebo závažných nehod. Vozidla kategorie L představovala 2 % ujeté vzdálenosti, 
ale 16 % úmrtí na silnicích v EU-251. Ačkoli zpravodaj v otázce bezpečné jízdy plně uznává 
význam lidského chování i vliv jízdních podmínek, je rozhodnut řádně se zabývat 
problematikou bezpečnosti související s technickými vlastnostmi vozidla. Podporuje proto 
povinné zavedení dostupných pokročilých brzdných systémů (kombinovaný brzdný systém 
(CBS) nebo protiblokovací brzdný systém (ABS)) na všechny nové motocykly v souladu 
s návrhem Komise, s výjimkou motocyklů enduro a terénních motocyklů. Zpravodaj vyzývá 
průmysl, aby co nejdříve nabídl volitelné systémy ABS ve všech kategoriích motocyklů a 
povzbuzoval spotřebitele k výběru motocyklů vybavených systémem ABS. Zpravodaj také
vítá návrh na zlepšení viditelnosti vozidel kategorie L automatickým zapínáním osvětlení 
(AHO).

Zpravodaj poznamenává, že v komunitě motocyklistů existuje dobře zavedená kultura úprav, 
které mají zlepšit výkon vozidel. Bránit jim by znamenalo znevýhodnit mnoho 
kvalifikovaných jezdců. Proto by mělo být řešení tohoto druhu úprav ponecháno na uvážení 
členských států. Zpravodaj na druhé straně požaduje důsledný postup proti nedovoleným 
zásahům, jejichž cílem je nezákonně zvýšit maximální rychlost vozidla na úkor emisí 
znečišťujících látek, spotřeby paliva a bezpečnosti. 

Malé série a jednotlivá schválení vozidel
Zpravodaj podporuje velkou různorodost vozidel kategorie L a malé a střední podniky 
v tomto odvětví. Proto navrhuje upravit počty vozidel v malých sériích u všech vozidel 
kategorie L a zachovat tuto rozmanitost (příloha III). Jedinečnost jejich výrobku je pro mnoho 
uživatelů vozidel kategorie L důležitá. Proto zpravodaj podporuje návrh Komise ve věci 
jednotlivých schválení (článek 42).

                                               
1 Evropská rada pro bezpečnost dopravy, 2007.
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Přístup k informacím o opravách a údržbě
Zpravodaj jednoznačně podporuje každé opatření, které zajišťuje rovné podmínky ve věci 
přístupu k informacím o opravách a údržbě. Navrhuje dále upřesnit definici „samostatného 
provozovatele“ nebo „opravny“, aby bylo zajištěno, že jednotliví uživatelé vozidel a opravny 
budou mít za přiměřenou cenu dostatečný přístup k informacím o opravách a údržbě.

IV. Závěr
Zpravodaj předkládá tyto návrhy výboru a čeká na další podněty.


