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Pozměňovací návrh 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Návrh nařízení
Název

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

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje 
na celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity a v souladu s předchozími evropskými právními předpisy 
o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel by měl být tento 
právní předpis vydán formou směrnice, nikoli formou nařízení.

Pozměňovací návrh 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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 

(4) V Unii byla v posledních letech 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 vlastní právní 
předpisy pro technické prohlídky kategorie 
vozidel, jak jsou definovány ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
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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.

2002/24/ES ze dne 18. března 2002 
o schvalování typu dvoukolových 
a tříkolových motorových vozidel. Tento 
systém by se měl vztahovat na kategorie 
vozidel, jak jsou definovány 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Toto nařízení se v souladu 
s příslušnými právními předpisy Unie 
zabývá hodnocením vlivu motorových 
vozidel na životní prostředí, 
zejména pokud jde o hluk a emise 
znečišťujících látek.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly
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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.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality by o rozšíření povinnosti provádět 
technické prohlídky na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla měly rozhodovat členské 
státy.

Pozměňovací návrh 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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 

(7) Šetření nehod s účastí motocyklů, které
byly způsobeny technickými vadami nebo 
které s nimi souvisejí, vedla ke zcela 
rozdílným výsledkům. Pokud jde 
o motocyklisty, předpokládá se obecně, 
že provádějí řádnou údržbu svých vozidel 
a že souvislost s jejich technickým stavem 
má jen malá část nehod. V celkovém 
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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.

počtu úmrtí jsou nadměrně zastoupeni 
řidiči mopedů, jichž v roce 2008 
na silnicích zemřelo více než 1 400.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Kent Johansson

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) 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. Povinnost 
provádění technických prohlídek musí 
proto být rozšířena na nejrizikovější 
skupinu účastníků silničního provozu, 
dvoukolová a tříkolová vozidla poháněná 
motorem. Přestože je podíl mopedů 
na smrtelných nehodách nadprůměrný, 
nemělo by se na ně nařízení vztahovat, 
jelikož by se toto rozšíření povinnosti 
provádět pravidelné technické prohlídky 
vzdalovalo praxi a odporovalo by zásadě 
přiměřenosti.

Or. en

Odůvodnění

Vztáhnout povinnost provádět technické prohlídky i na mopedy by odporovalo praxi. 
Například aby se řidič mopedu ve venkovské oblasti dostal do místa, kde se provádějí 
pravidelné technické prohlídky, musel by ujet značnou vzdálenost po hlavních silnicích. Tím 
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by zbytečně vystavoval nebezpečí sebe i další účastníky silničního provozu.

Pozměňovací návrh 16
Bernd Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V případě historických vozidel, u nichž 
se předpokládá, že slouží k tomu, aby 
zachovala dědictví doby, ve které byla 
vyrobena, a která jsou na veřejných 
pozemních komunikacích používána jen 
zřídka, by mělo být ponecháno 
na členských státech, aby rozhodly, zda 
pro tato vozidla prodlouží lhůtu 
pro provádění pravidelných technických 
prohlídek. Rovněž úprava režimu 
technických prohlídek u ostatních druhů 
specializovaných vozidel by měla být 
ponechána na členských státech.

(9) Historická vozidla by měla sloužit
k tomu, aby zachovala dědictví doby. 
Jedná se o kulturní statky, které 
se používají jako vozidla ke každodennímu 
ježdění jen zřídka. Proto by mělo být 
ponecháno na členských státech, aby 
rozhodly, zda pro tato vozidla prodlouží 
lhůtu pro provádění pravidelných 
technických prohlídek. Toto právo však 
nesmí vést k používání přísnějších norem, 
než jsou normy, které se na vozidlo 
vztahovaly původně. Rovněž úprava 
režimu technických prohlídek u ostatních 
druhů specializovaných vozidel by měla 
být ponechána na členských státech.

Or. de

Odůvodnění

V případě historických vozidel se jedná o kulturní statky, které se používají jako vozidla 
ke každodennímu ježdění jen zřídka. Proto pro ně musejí platit jiná pravidla.

Pozměňovací návrh 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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 

(10) Technické prohlídky spadají do oblasti 
působnosti státu, a proto by měly být 
prováděny členskými státy nebo 
pověřenými subjekty pod státním 
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dohledem. Odpovědnost za provádění 
technických prohlídek by v každém 
případě měla zůstat členským státům, a to 
i tehdy, pokud vnitrostátní systém 
umožňuje, aby tuto činnost vykonávaly 
schválené soukromé subjekty, včetně 
opravárenských dílen.

dohledem. Odpovědnost za organizaci 
provádění technických prohlídek by 
v každém případě měla zůstat členským 
státům, a to i tehdy, pokud vnitrostátní 
systém umožňuje, aby tuto činnost 
vykonávaly schválené soukromé subjekty, 
včetně opravárenských dílen.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Četnost technických prohlídek by 
měla být přizpůsobena druhu vozidla 
a jeho počtu ujetých kilometrů. Větší 
pravděpodobnost výskytu technických 
nedostatků je u vozidel, která dosáhla 
určitého stáří a – zejména jsou-li 
intenzivně používána – určitého počtu 
ujetých kilometrů. Z toho důvodu je 
vhodné zvýšit četnost technických 
prohlídek u starších vozidel a u vozidel 
s vysokým počtem ujetých kilometrů.

(17) Četnost technických prohlídek by 
měla být přizpůsobena druhu vozidla. Větší 
pravděpodobnost výskytu technických 
nedostatků je u vozidel, která dosáhla 
určitého stáří. Z toho důvodu je vhodné 
provádět u starších vozidel technické 
prohlídky v pravidelných intervalech.

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Krišjānis Kariņš

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 

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

o výsledcích prohlídky. S cílem zajistit 
řádné sledování technických prohlídek by 
členské státy měly tyto informace 
shromažďovat a uchovávat v databázi. 
Osvědčení o technické způsobilosti vozidla 
by se měla zainteresovaným stranám 
poskytovat podle možnosti v elektronické 
formě, přičemž by se mělo dbát 
na ochranu osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Odhadem v 5 až 12 % případů prodeje 
ojetých vozidel jsou falšovány údaje 
o počtu ujetých kilometrů, což 
pro společnost představuje velmi 
významné náklady ve výši několika miliard 
eur ročně a projevuje se v nesprávném 
posuzování způsobilosti vozidla. S cílem 
bojovat proti podvodům týkajícím se údajů 
o počtu ujetých kilometrů by pro snazší 
odhalování neoprávněných zásahů 
do počítadel ujetých kilometrů či 
manipulace s nimi bylo vhodné zavést 
povinnost zaznamenávat údaje o počtu 
ujetých kilometrů v osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla a povinnost 
předkládat osvědčení o předchozí 
technické prohlídce. Podvody týkající se 
počítadel ujetých kilometrů by rovněž
měly být systematičtěji považovány 
za trestný čin podléhající trestnímu 
stíhání.

(23) Odhadem v 5 až 12 % případů prodeje 
ojetých vozidel jsou falšovány údaje 
o počtu ujetých kilometrů, což pro 
společnost představuje velmi významné 
náklady ve výši několika miliard eur ročně 
a projevuje se v nesprávném posuzování 
způsobilosti vozidla. S cílem bojovat proti 
podvodům týkajícím se údajů o počtu 
ujetých kilometrů by pro snazší odhalování 
neoprávněných zásahů do počítadel ujetých 
kilometrů či manipulace s nimi bylo 
vhodné zavést povinnost zaznamenávat 
údaje o počtu ujetých kilometrů a tyto 
záznamy poskytovat zainteresovaným 
stranám v Unii. Členské státy by měly 
v rámci výměny informací poskytovat 
odečtený počet ujetých kilometrů 
elektronicky a dbát přitom na ochranu 
osobních údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Odhadem v 5 až 12 % případů 
prodeje ojetých vozidel jsou falšovány
údaje o počtu ujetých kilometrů, což 
pro společnost představuje velmi 
významné náklady ve výši několika miliard 
eur ročně a projevuje se v nesprávném
posuzování způsobilosti vozidla. S cílem 
bojovat proti podvodům týkajícím se údajů 
o počtu ujetých kilometrů by pro snazší 
odhalování neoprávněných zásahů 
do počítadel ujetých kilometrů či 
manipulace s nimi bylo vhodné zavést 
povinnost zaznamenávat údaje o počtu 
ujetých kilometrů v osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla a povinnost předkládat 
osvědčení o předchozí technické prohlídce. 
Podvody týkající se počítadel ujetých 
kilometrů by rovněž měly být 
systematičtěji považovány za trestný čin 
podléhající trestnímu stíhání.

(23) Odhadem jsou údaje o počtu ujetých 
kilometrů falšovány v 5 až 12 % případů 
prodeje ojetých vozidel v rámci jedné 
země, přičemž toto procento je 
při přeshraničním prodeji vozidel 
mnohem vyšší, což pro společnost 
představuje velmi významné náklady 
ve výši několika miliard eur ročně 
a projevuje se v nesprávném posuzování 
způsobilosti vozidla. S cílem bojovat proti 
podvodům týkajícím se údajů o počtu 
ujetých kilometrů by pro snazší odhalování 
neoprávněných zásahů do počítadel ujetých 
kilometrů či manipulace s nimi bylo 
vhodné zavést povinnost zaznamenávat 
údaje o počtu ujetých kilometrů 
v osvědčení o technické způsobilosti 
vozidla a povinnost předkládat osvědčení 
o předchozí technické prohlídce. Členské 
státy by mohly pomocí centrálních 
databank, které by obsahovaly aktuální 
počet ujetých kilometrů zaznamenaných 
u jednotlivých subjektů (u obchodníků, 
v opravárenských dílnách, ve stanicích 
technické kontroly), kontrolovat správnost 
počtu ujetých kilometrů po celou dobu 
životnosti vozidla. Podvody týkající se 
počítadel ujetých kilometrů by rovněž měly 
být systematičtěji považovány za trestný 
čin podléhající trestnímu stíhání.

Or. nl

Pozměňovací návrh 22
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
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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 za tímto účelem provést studii 
proveditelnosti, nákladů a přínosů zavedení 
evropské elektronické platformy pro 
informace o vozidlech a měla by 
prozkoumat také možnosti rozšíření 
funkcí stávajícího systému výměny 
informací, a to s cílem začlenit do této 
platformy společné využívání odečteného 
počtu ujetých kilometrů a posoudit 
možnosti širší výměny informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

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.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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 maximální 
konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h 
podle směrnice 2007/46/ES a směrnice 
2003/37/ES:

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přípojná vozidla a návěsy, jejichž 
maximální přípustná hmotnost 
nepřevyšuje 3 500 kg – kategorie vozidel 
O1 a O2,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marita Ulvskog

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. en
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Pozměňovací návrh 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

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 by o rozšíření povinnosti provádět 
technické prohlídky na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla měly rozhodovat členské 
státy.

Pozměňovací návrh 28
Kent Johansson

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,

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

Or. en

Odůvodnění

Vztáhnout povinnost provádět technické prohlídky i na mopedy by odporovalo praxi. 
Například aby se řidič mopedu ve venkovské oblasti dostal do místa, kde se provádějí 
pravidelné technické prohlídky, musel by ujet značnou vzdálenost po hlavních silnicích. Tím 
by zbytečně vystavoval nebezpečí sebe i další účastníky silničního provozu. Kromě toho by to 
bylo spojeno se zbytečnou administrativní náročností.
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Pozměňovací návrh 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

V případě technických prohlídek dvoukolových motorových vozidel by měla tak jako dosud 
platit zásada subsidiarity, tj. členské státy by měly mít možnost stanovovat ve svých právních 
přepisech vlastní požadavky.

Pozměňovací návrh 30
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– historická vozidla, (Netýká se českého znění).

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marita Ulvskog

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

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
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Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „historickým vozidlem“ vozidlo, které 
splňuje všechny tyto podmínky:

(7) „historickým vozidlem“ vozidlo, které 
splňuje tuto podmínku:

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Daniël van der Stoep

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– bylo vyrobeno nejméně před 30 lety, bylo vyrobeno nejméně před 25 lety,

Or. nl

Pozměňovací návrh 34
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je udržováno s použitím náhradních 
dílů, které odpovídají historickým 
součástem vozidla,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je udržováno s použitím náhradních dílů, 
které odpovídají historickým součástem 
vozidla,

– je udržováno nebo restaurováno 
s použitím náhradních dílů, které 
odpovídají historickým součástem vozidla, 
nebo s použitím dobových náhradních 
dílů,

Or. de

Odůvodnění

Historická vozidla jsou kulturními statky. Proto je nutné, aby byly požadavky na jejich definici 
jasně stanoveny. Dokladem dobového vývoje jsou pouze skutečně historická vozidla. Definice 
v tomto nařízení je první definicí historických vozidel, která je součástí evropských právních 
předpisů. Jelikož by mohla sloužit jako vzor pro další právní předpisy, je nutné, aby byla 
co nejpřesnější.

Pozměňovací návrh 36
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebyla provedena žádná změna 
technických vlastností jeho hlavních 
konstrukčních částí, jako je motor, brzdy, 
řízení nebo zavěšení náprav, a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebyla provedena žádná změna
technických vlastností jeho hlavních 
konstrukčních částí, jako je motor, brzdy, 
řízení nebo zavěšení náprav, a

– technické vlastnosti jeho hlavních 
součástí, jako je motor, brzdy, řízení, typ 
vozidla nebo zavěšení náprav zůstaly 
dobové nebo nezměněny, a

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebyl změněn jeho vzhled; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebyl změněn jeho vzhled; – jeho vnější vzhled je nezměněn nebo 
zůstal dobový;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 4 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je dobové:
změny, které byly z právního nebo 
technického hlediska možné po dobu 
deseti let po vyrobení vozidla;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Holger Krahmer

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“ ověření, zda je 
vozidlo s ohledem na bezpečnost 
a ochranu životního prostředí funkční 
z hlediska provozu na veřejně přístupných 
pozemních komunikacích;

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmů by měla přesněji odrážet nutnost kontroly bezchybné funkčnosti 
bezpečnostních systémů vozidla a systémů určených k ochraně životního prostředí. 

Pozměňovací návrh 42
Bernd Lange

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 

(9) „technickou prohlídkou“ ověření 
funkčnosti částí a konstrukčních částí
vozidla. Kontroluje se při ní, zda jsou
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bezpečnosti a ochrany životního prostředí 
platnými v době schválení, první registrace 
nebo uvedení do provozu, jakož i při jejich 
dodatečném vybavení;

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. Toto ověření 
nepředstavuje rozsáhlou kontrolu 
schválení typu náhradních dílů;

Or. de

Odůvodnění

Při pravidelné technické prohlídce se kontroluje funkčnost vozidla, nikoli schválení typu 
obecně, což v podstatě ani není možné, protože některé náhradní díly jsou vestavěny tak, že je 
ani není možné zkontrolovat. Vytknout lze pouze případy, kdy jsou do vozidla zabudovány 
náhradní díly bez schválení typu, které viditelně negativně ovlivňují bezpečnostní vlastnosti 
vozidla a jeho vlastnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Volné zásobování náhradními 
díly není možné nepřímo omezovat.

Pozměňovací návrh 43
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) „databankou počtu ujetých 
kilometrů“ databanka zřízená členským 
státem, v níž jsou uloženy informace 
o počtu ujetých kilometrů u vozidel 
zaregistrovaných v daném členském státě;

Or. nl

Pozměňovací návrh 44
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

přípojných vozidel se provádí pravidelné 
technické prohlídky v souladu s tímto 
nařízením v celé Unii.

Or. ro

Odůvodnění

Ve smyslu fungujícího evropského vnitřního trhu musí být možné provádět technické prohlídky 
v každém členském státě Evropské unie.

Pozměňovací návrh 45
Bernd Lange

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 nebo případně 
příslušnému orgánu a dále opravárenským 
dílnám a výrobcům zkušebních zařízení 
a všem zainteresovaným stranám 
nediskriminační 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. de

Odůvodnění

Přístup k informacím má z hlediska pravidelných technických prohlídek značný význam. Zde 
je nutné všem zainteresovaným stranám umožnit nediskriminační přístup k informacím, jak je 
stanoveno také v právních předpisech v oblasti OBD (on-board-diagnosis). To je nutné 
zajistit, má-li být dosaženo spravedlivé hospodářské soutěže.
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Pozměňovací návrh 46
Marita Ulvskog

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. en

Pozměňovací návrh 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos

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 by o rozšíření povinnosti provádět 
technické prohlídky na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla měly rozhodovat členské 
státy.

Pozměňovací návrh 48
Holger Krahmer

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

Četnost technických prohlídek motocyklů je rovněž třeba posuzovat z hlediska finanční 
a administrativní náročnosti pro jejich vlastníky. Jelikož návrh nespadá do výlučné 
působnosti EU, platí zásada subsidiarity. Pro mopedy a koloběžky s maximální rychlostí 
do 45 km/h by mělo být i nadále na uvážení členských států, zda je chtějí podrobit povinným 
pravidelným technickým prohlídkám.

Pozměňovací návrh 49
Silvia-Adriana Ţicău

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 za dva roky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

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 

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

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality by o povinnosti provádět častější 
technické prohlídky u vozidel kategorií M1, N1 a O2 měly rozhodovat členské státy.

Pozměňovací návrh 51
Holger Krahmer

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

Četnost technických prohlídek podle vzorce „4+2+2" je v případě kategorií vozidel M1, N1 
a O2 přiměřená a dostatečná na to, aby zajistila bezpečnost z hlediska silničního provozu.

Pozměňovací návrh 52
Silvia-Adriana Ţicău

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 
za dva roky;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 53
Bernd Lange

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

Vzhledem k průměrně vyšším hodnotám týkajícím se počtu najetých kilometrů u moderních 
vozidel kategorie M1 a N1, aniž by přitom docházelo k podstatnému zhoršení jejich 
bezpečnosti a provozu z hlediska životního prostředí, a vzhledem k technickým možnostem 
manipulace s počítadlem ujetých kilometrů by se četnost technických prohlídek neměla odvíjet 
od počtu ujetých kilometrů.

Pozměňovací návrh 54
Holger Krahmer

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

Každoroční četnost technických prohlídek u osobních motorových vozidel, která najedou více 
než 160 000 km, je z hlediska vyšší bezpečnosti silničního provozu přehnaná a nepřiměřená.
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Pozměňovací návrh 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

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. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality by o povinnosti provádět častější 
technické prohlídky u vozidel kategorií M1 a N1 měly rozhodovat členské státy.

Pozměňovací návrh 56
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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.

2. V případě, kdy vozidlo kategorií M1 
nebo N1 při první technické zkoušce 
ode dne první registrace vozidla dosáhne 
140 000 ujetých kilometrů, musí být 
podrobeno technické prohlídce 
každoročně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Silvia-Adriana Ţicău

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.

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 každé dva 
roky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 58
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě změny držitele osvědčení 
o registraci vozidla.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– po provedení silniční kontroly.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 60
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U každé oblasti uvedené v odstavci 1 
provede příslušný orgán členského státu 
nebo stanice technické kontroly technickou 
prohlídku zahrnující alespoň položky podle 
přílohy II bodu 3 za použití metody, která 
má být podle přílohy II bodu 3 pro 
prohlídku dané položky použita.

2. U každé oblasti uvedené v odstavci 1 
provede příslušný orgán členského státu 
nebo stanice technické kontroly technickou 
prohlídku zahrnující alespoň položky podle 
přílohy II bodu 3. Jedná se přitom 
výhradně o kontrolu funkčnosti. Výhrady 
se mohou týkat konstrukčních součástí 
a náhradních dílů, jejichž typ nebyl 
schválen, příp. které zcela zřejmě 
nepříznivě ovlivňují vlastnosti vozidla 
z hlediska životního prostředí. Při této 
prohlídce se použije metoda, která má být 
podle přílohy II bodu 3 pro prohlídku dané 
položky použita.

Or. de

Odůvodnění

Při pravidelné technické prohlídce se kontroluje funkčnost vozidla, nikoli schválení typu 
náhradních dílů obecně, což v podstatě ani není možné, protože některé náhradní díly jsou 
vestavěny tak, že je ani není možné zkontrolovat. Vytknout lze pouze případy, kdy jsou 
do vozidla zabudovány náhradní díly bez schválení typu, které viditelně negativně ovlivňují 
bezpečnostní vlastnosti vozidla a jeho vlastnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Volné 
zásobování náhradními díly není možné nepřímo omezovat.

Pozměňovací návrh 61
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– závažné nedostatky, které mohou 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost vozidla 
nebo ohrozit bezpečnost ostatních 

– závažné nedostatky, které mohou 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost vozidla 
nebo ohrozit bezpečnost ostatních 
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účastníků silničního provozu, nebo jiné 
významnější neshody,

účastníků silničního provozu, nedostatky, 
které představují porušení příslušných 
norem v oblasti hluku a emisí 
znečišťujících látek, zejména emisí NOx
a CO2, nebo jiné významnější neshody,

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely kontroly údajů počítadla 
ujetých kilometrů, a jestliže tato informace 
nebyla sdělena elektronicky po předchozí 
technické prohlídce, požádá kontrolor 
osobu, která vozidlo k technické prohlídce 
předala, aby předložila osvědčení vydané 
po předchozí technické prohlídce.

4. Pro účely kontroly počítadla ujetých 
kilometrů zabudovaného jako součást 
běžné výbavy se poskytují údaje 
z předchozí technické prohlídky 
kontrolorovi elektronickou formou. Až 
do zavedení elektronického předávání 
informací požádá kontrolor osobu, která 
vozidlo k technické prohlídce předala, aby 
předložila osvědčení vydané po předchozí 
technické prohlídce. Údaje počítadla 
ujetých kilometrů zjištěné v rámci 
předchozí technické prohlídky se poskytují 
zainteresovaným stranám elektronicky. 
Příslušné informace nesmějí obsahovat 
žádné osobní údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Všechny členské státy vzájemně 
uznávají osvědčení o technické 
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způsobilosti vozidel pro účely opětovné 
registrace vozidla převedeného z jednoho 
členského státu do druhého, pokud 
osvědčení splňuje požadavky členského 
státu, v němž má být vozidlo opětovně 
registrováno, týkající se četnosti 
prohlídek. Základem toho je prohlídka 
ve všech členských státech, které splňují 
stejné normy.

Or. de

Odůvodnění

Vzájemné uznávání osvědčení o technické způsobilosti vozidla má smysl také při přehlašování 
vozidel a jejich přeshraničním prodeji. K tomu musejí platit ve všech členských státech EU 
srovnatelné normy. Základem toho je prohlídka ve všech členských státech, které splňují 
stejné normy.

Pozměňovací návrh 64
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V relevantních případech předává 
stanice technické kontroly, příp. příslušný 
orgán, který provedl technickou 
prohlídku, zjištěné údaje o počtu ujetých 
kilometrů po každé technické kontrole 
databance počtu ujetých kilometrů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě závažných nedostatků 
příslušný orgán rozhodne o podmínkách, 
za kterých může být vozidlo použito 
předtím, než bude podrobeno další 
technické prohlídce. Další prohlídka 
se uskuteční do šesti týdnů od původní 
prohlídky.

2. V případě závažných nedostatků může 
příslušný orgán členského státu 
rozhodnout o podmínkách, za kterých 
může být vozidlo použito předtím, než 
bude podrobeno další technické prohlídce.

Or. fr

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity spadá odstavení vozidla do působnosti členských států, tj. možnost 
rozhodovat o tom musejí mít členské státy.

Pozměňovací návrh 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě nebezpečných nedostatků 
nesmí být vozidlo použito na veřejně 
přístupných pozemních komunikacích 
a jeho registrace musí být odejmuta 
v souladu s článkem 3a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady XXX, 
kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES 
o registračních dokladech vozidel, dokud 
nebudou nedostatky odstraněny a nebude 
vydáno nové osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla dokládající, že vozidlo 
je ve stavu způsobilém k provozu 
po pozemních komunikacích.

3. V případě nebezpečných nedostatků 
může příslušný orgán členského státu 
rozhodnout, že vozidlo nesmí být použito 
na veřejně přístupných pozemních 
komunikacích a jeho registrace musí být 
odejmuta v souladu s článkem 3a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady XXX, 
kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES 
o registračních dokladech vozidel, dokud 
nebudou nedostatky odstraněny a nebude 
vydáno nové osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla dokládající, že vozidlo 
je ve stavu způsobilém k provozu 
po pozemních komunikacích.

Or. fr
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Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity spadá odstavení vozidla do působnosti členských států, tj. možnost 
rozhodovat o tom musejí mít členské státy.

Pozměňovací návrh 67
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Technické prohlídky provádí kontroloři 
splňující minimální požadavky 
na způsobilost a odbornou přípravu 
stanovené v příloze VI.

1. Technické prohlídky provádí kontroloři 
splňující minimální požadavky 
na způsobilost a odbornou přípravu 
stanovené v příloze VI. Členské státy, 
které mají vyšší požadavky, by měly mít 
možnost pokračovat v jejich uplatňování.

Or. de

Odůvodnění

Požadavky na způsobilost kontrolorů se stanovují poprvé. Členské státy EU, které stanovily 
vyšší normy, by měly mít možnost je zachovat.

Pozměňovací návrh 68
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy podporují příslušnou 
odbornou přípravu kontrolorů v souladu 
s požadavky na jejich způsobilost.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly podporovat příslušnou odbornou přípravu, která by odpovídala 
požadavkům na způsobilost kontrolorů. 
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Pozměňovací návrh 69
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při provádění technické prohlídky nesmí 
být kontrolor v žádném střetu zájmů, 
zejména pokud jde o ekonomické, osobní 
nebo rodinné vazby s držitelem osvědčení 
o registraci vozidla, které je podrobeno 
prohlídce.

4. Při provádění technické prohlídky nesmí 
být kontrolor v žádném střetu zájmů, 
zejména pokud jde o ekonomické, osobní 
nebo rodinné vazby s držitelem osvědčení 
o registraci vozidla, které je podrobeno 
prohlídce. Předpokladem pro to jsou 
odpovídající certifikační normy 
např. na základě příslušných norem ISO.

Or. de

Odůvodnění

Za účelem zajištění srovnatelnosti a nezávislosti pravidelných technických prohlídek by 
se měly v EU dohodnout stejné certifikační normy, např. příslušné normy ISO.

Pozměňovací návrh 70
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 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.

1. Komise přezkoumá, jak zřídit co 
nejúčinněji a nejúčelněji 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 a výrobci 
vozidel.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 71
Bernd Lange

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 a výrobci 
vozidel. To by mělo umožnit 
nediskriminační přístup všech 
zainteresovaných stran k informacím 
o vozidlech.

Or. de

Odůvodnění

Přístup k informacím má z hlediska pravidelných technických prohlídek značný význam. Zde 
je nutné všem zainteresovaným stranám umožnit nediskriminační přístup k informacím, jak je 
stanoveno také v právních předpisech v oblasti OBD (on-board-diagnosis).

Pozměňovací návrh 72
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 

Na základě tohoto přezkumu Komise 
předloží návrhy s ohledem na větší 
interoperabilitu a standardizaci 
elektronických dokumentů, a zruší 
požadavek na doklad o technické prohlídce 
podle článku 10. Do dvou let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení předloží 
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zprávu o výsledcích přezkumu, ke které 
případně připojí legislativní návrh.

Komise Evropskému parlamentu a Radě 
příslušný legislativní návrh.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

2. Na základě tohoto přezkumu Komise 
navrhne a zhodnotí jednotlivé varianty 
řešení, včetně možnosti zrušení požadavku 
na doklad o technické prohlídce podle 
článku 10 a zavedení systému, na jehož 
základě by bylo možné, aby si členské 
státy vyměňovaly při přeshraničním 
prodeji vozidel informace o údajích 
o počtu ujetých kilometrů. Do dvou let ode 
dne použitelnosti tohoto nařízení předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o výsledcích přezkumu, ke které 
případně připojí legislativní návrh.

Or. nl

Pozměňovací návrh 74
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 16 vypouští se
Výbor pro technickou způsobilost vozidel
1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
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č. 182/2011. Má-li být stanovisko výboru 
získáno písemným postupem, je tento 
postup ukončen bez výsledku, pokud tak 
o tom ve lhůtě stanovené pro vydání 
stanoviska rozhodne předseda výboru 
nebo pokud o to požádá prostá většina 
členů výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– změnu příloh týkajících se těchto 
požadavků, která má být provedena 
do dvou let:
– zaznamenání nedostatku zjištěného 
v rámci kontroly pneumatik, které 
neodpovídají příslušným evropským 
požadavkům,
– zavedení přísných referenčních hodnot 
v položce 8.2 Emise výfukových plynů 
pro případ kontroly emisí NOx a částic 
ve výfukových plynech u vozidel třídy 
EURO VI, které právě přicházejí na trh.

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 17 je svěřeno Komisi na dobu 

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

let ode dne [datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost]. Nejpozději devět měsíců před 
uplynutím této pětileté lhůty vypracuje 
Komise zprávu o přenesení pravomoci. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem daného 
období.

Or. ro

Pozměňovací návrh 77
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise by měla Evropskému 
parlamentu předkládat pravidelné zprávy 
o uplatňování nařízení a o jeho vlivu 
na vnitřní trh a průmyslovou výrobu 
v Unii.

Or. de

Odůvodnění

Z hlediska národního hospodářství Evropy se jedná o citlivé odvětví, proto je nezbytné zajistit 
transparentnost a kontrolu.

Pozměňovací návrh 78
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, aby zajistil, že neoprávněný zásah 
do počítadla ujetých kilometrů nebo 
manipulace s ním se považuje za trestný 
čin, za který lze uložit účinné, přiměřené, 

2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že neoprávněný 
zásah do počítadla ujetých kilometrů nebo 
manipulace s ním se považuje za trestný 
čin, za který lze uložit účinné, přiměřené, 
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odrazující a nediskriminační sankce. odrazující a nediskriminační sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Použije se od [jeden rok po vstupu 
v platnost].

Or. en


