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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Úvod
Požadavky pro schvalování typu pro vozidla kategorie L jsou v současnosti stanoveny 
rámcovou směrnicí 2002/24/ES a 14 dalšími směrnicemi, které na tuto směrnici odkazují. 
Do kategorie L patří celá řada typů vozidel: elektrická jízdní kola, mopedy, dvoukolové či 
tříkolové motocykly, čtyřkolky a miniauta. Cílem Komise je modernizovat stávající právní 
rámec tak, aby bylo možné dosáhnout těchto hlavních cílů:

 Zjednodušení právního rámce: směrnice 2002/24/ES a 14 s ní souvisejících směrnic 
by mělo být zrušeno a nahrazeno navrhovaným nařízením, které obsahuje základní 
ustanovení a vymezuje oblast působnosti. Všechny podrobné technické požadavky by 
měly být formulovány později formou aktů v přenesené pravomoci. Dále je záměrem 
Komise postupně se přibližovat mezinárodní harmonizaci technických požadavků.

 Snížení emisí: Komise navrhuje přístup vycházející ze tří kroků. Každým z těchto 
kroků by byly pro vozidla kategorie L zavedeny stále přísnější emisní limity.

 Zlepšení bezpečnosti silničního provozu: s cílem vyřešit nedostatečné vlastnosti vozidel 
kategorie L, pokud jde o bezpečnost silničního provozu, jsou navrhovány tři klíčové 
požadavky na funkční bezpečnost: povinný protiblokovací systém u motocyklů se 
středním a vysokým výkonem, zamezení neoprávněným úpravám hnacího ústrojí 
a automatické zapínání světel.

 Větší využití nových technologií prostřednictvím řešení absence právního rámce, který 
by upravoval například vozidla s elektrickým či hybridním pohonem.

 Zlepšení dozoru nad trhem, aby bylo možné zabránit ve vstupu na trh EU vozidlům, 
systémům a konstrukčním částem, které nesplňují požadavky pro schvalování typu 
vozidla.

2. Dopravní rozměr návrhu:
Bezpečnost silničního provozu:

V současné době na silnicích v EU v důsledku nehod poháněných dvoukolových vozidel 
umírá každoročně přibližně 6 000 osob. Osoby využívající tato vozidla představují zhruba 
16 % celkového počtu obětí silničních nehod v EU, avšak na celkovém počtu najetých 
kilometrů se podílejí pouze 2 %. Úmrtí při silniční nehodě hrozí jezdcům na těchto 
motocyklech průměrně osmnáctkrát více než řidičům automobilů. Ačkoliv počet úmrtí na 
silnicích v posledním desetiletí značně klesl, v případě jezdců na poháněných dvoukolových 
vozidlech se tento trend neprojevil. 

2.1.1 Protiblokovací brzdné systémy:

Komise navrhuje, aby určité kategorie motocyklů byly povinně vybavovány protiblokovacími 
brzdnými systémy. Příznivé účinky protiblokovacích brzdných systémů (ABS) u poháněných 
dvoukolových vozidel přesvědčivě zdokumentovalo několik studií. Podle odhadů může 
použití ABS zabránit 20 až 35 % nehod a závažnost dopadů řady dalších nehod může zmírnit. 
Navrhovatel tuto teorii naprosto podporuje. Povinné vybavování těmito systémy by však mělo 
být rozšířeno i na podkategorii L3e–A1 (motocykly s nízkým výkonem). U této kategorie 
ponechává Komise výrobcům možnost rozhodnout se, zda motocykly vybavit 
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protiblokovacím či méně účinným kombinovaným brzdným systémem. Pro motocykly 
s nízkým výkonem se protiblokovací brzdné systémy jeví ještě nezbytnější, zvážíme-li, že 
řada mladých řidičů začíná právě s motocykly této kategorie 

2.1.2 Automatické zapínaní světel (AHO)

Komise navrhuje, aby všechna vozidla kategorie L byla nejpozději do roku 2013 vybavena 
funkcí AHO, čímž by se zvýšila jejich viditelnost z pohledu ostatních účastníků provozu.  
Navrhovatel tento návrh Komise plně podporuje. Význam tohoto opatření navíc stoupá 
v souvislosti s povinností platnou od letošního roku, podle níž musí být všechny osobní 
automobily vybaveny světly pro jízdu za dne, čímž se snižuje relativní viditelnost poháněných 
dvoukolových vozidel. 

2.1.3 Terénní vozidla

Článek 2 odst. 2 vozidla určená především pro využití v terénu z působnosti tohoto nařízení 
vylučuje. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu se toto vyloučení jeví jako 
kontraproduktivní, neboť i mnohá taková terénní vozidla (například motocykly enduro, 
terénní motocykly a všeterénní vozidla (ATV)) mohou jezdit – a často jezdí – na veřejných 
komunikacích. Měla by proto také splňovat nezbytné požadavky na funkční bezpečnost platné 
pro využití v silničním provozu. Dle návrhu předloženého navrhovatelem by pro motocykly 
enduro, terénní motocykly a všeterénní vozidla měly být vytvořeny dodatečné podkategorie 
vozidel.

2.1.4 Normy pro provádění nárazových testů
Vozidla kategorie L zatím nemusí být před prodejem v EU prověřována v nárazových testech. 
Ovšem obzvláště čtyřkolky a miniauta často vypadají bezpečnější, než ve skutečnosti jsou. 
Riziko smrtelného úrazu je u těchto vozidel mnohem vyšší než v osobních automobilech.  
Komise by tedy měla pečlivě zvážit zavedení těchto požadavků a rovněž by měla 
v budoucnosti zohlednit nové technologie. 

2.2 Emise

Vozidla kategorie L ujedou sice pouze 3 % z celkového počtu najetých kilometrů, ovšem 
produkují nepřiměřeně vysoké toxické emise. Pokud nebudou přijata další opatření, pokles 
emisí produkovaných jinými kategoriemi silničních vozidel automaticky povede k tomu, že 
podíl emisí vozidel kategorie L na celkovém objemu emisí bude stoupat.

Pro schvalování nových typů vozidel L navrhuje Komise přísnější emisní požadavky:
 Euro 3 (pro motocykly L3e Euro 4): 2014;
 Euro 4 (pro motocykly L3e Euro 5): 2017;
 Euro 5 (pro motocykly L3e Euro 6): 2020.
Navrhovatel s navrhovanými emisními limity a lhůtami pro ně stanovenými v zásadě 
souhlasí.
 Úroveň Euro 4 by však měla být zavedena o 3 roky dříve pro mopedy, jelikož mopedy 
představují z hlediska produkce emisí nejvíce znečišťující podkategorii vozidel.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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, všeterénní 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.

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat i na všeterénní vozidla, aby se zabránilo zneužívání rozdílu 
mezi silničními a terénními vozidly. Řada těchto všeterénních vozidel může jezdit, a často 
jezdí, i na veřejných komunikacích. Měla by proto také splňovat nezbytné požadavky na 
funkční bezpečnost platné pro účast v silničním provozu. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Řidiči vozidel kategorie L patří ke 
zranitelné skupině účastníků silničního 
provozu, která vykazuje nejvyšší počet 
úmrtí a zranění. Toto nařízení by tudíž 
mělo být sladěno s evropskou politikou 
bezpečnosti silničního provozu na období 
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2011–2020 a mělo by zavést účinná 
primární bezpečnostní opatření, na jejichž 
základě by řidiči používali vozidla 
vybavená cenově dostupnými 
nejbezpečnějšími technologiemi. Kromě 
předpisů souvisejících s bezpečností při 
ostrém zatáčení, s osvětlením a 
s neoprávněnými úpravami zavádí 
nařízení také povinnost vybavovat 
protiblokovacími brzdnými systémy (ABS) 
nové motocykly určitých kategorií. 
Účinnost zvolených bezpečnostních 
opatření, která by měla být doplněna 
kvalitnějším školením a vzděláváním pro 
řidiče vozidel kategorie L a upravenou 
silniční infrastrukturou, byla řádně 
testována a prokázána ve výzkumných 
projektech a studiích,

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) V mnoha členských státech musí 
řidiči mopedů a motocyklů povinně svítit 
ve dne. V zájmu zvýšení bezpečnosti u 
řidičů mopedů a motocyklů by měla být u 
těchto vozidel zavedena povinná výbava 
automatickým zapínáním světel. Tato 
povinnost byla rozšířena i na čtyřkolová
vozidla, a proto u řidičů dvoukolových 
vozidel hrozí, že ztratí výhodu viditelnosti, 
které dříve požívali. Komise by proto měla 
ve své zprávě o uplatňování tohoto 
nařízení navrhnout nová opatření a 
přídavná světelná bezpečnostní zařízení, 
která umožní zpětně nabýt ztracenou 
výhodu viditelnosti. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Členské státy by měly mít možnost 
poskytovat výrobcům či zákazníkům 
dočasné finanční nebo daňové pobídky, 
kterými by usnadnily plnění povinnosti 
vybavovat motocykly s nízkým výkonem 
podkategorie L3e–A1 systémem ABS.

Pozměňovací návrh 5

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 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.

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 začátku 
použitelnosti uvedených v příloze IV nebo 
limitních hodnot emisí uvedených v příloze 
VI nebo posílených požadavků na funkční 
bezpečnost uvedených v příloze VIII.
Změny uvedených dat, obecných 
požadavků nebo hodnot by se měly 
stanovit řádným legislativním postupem 
podle článku 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že posílené požadavky na funkční bezpečnost jsou klíčové pro zajištění 
bezpečného používání vozidel regulovaných tímto nařízením, mělo by být jasně uvedeno, že 
přílohu VIII lze měnit pouze řádným legislativním postupem.
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Pozměňovací návrh 6

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 především pro využití v 
terénu a zkonstruovaná pro jízdu na 
nezpevněném povrchu s výjimkou vozidel 
pro zvláštní využití, která jsou definována 
v článku 4 a v příloze I;

Odůvodnění

Článek 2 odst. 2 vylučuje z působnosti tohoto nařízení „vozidla určená především pro využití 
v terénu“. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu se toto vyloučení jeví jako 
kontraproduktivní, neboť i mnohá taková terénní vozidla (například motocykly enduro, 
terénní motocykly a všeterénní vozidla (ATV)) mohou jezdit – a často jezdí – na veřejných 
komunikacích. Měla by proto také splňovat nezbytné požadavky na funkční bezpečnost platné 
pro účast v silničním provozu. Navrhuje se proto vytvoření dodatečných podkategorií vozidel 
pro motocykly enduro, terénní motocykly a všeterénní vozidla.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

53a. „terénním motocyklem“ se rozumí 
poháněné dvoukolové vozidlo 
s vlastnostmi uvedenými v příloze I.

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nových podkategorií terénních vozidel, aby i tato vozidla patřila 
z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

53b. „motocyklem enduro“ se rozumí 
poháněné dvoukolové vozidlo 
s vlastnostmi uvedenými v příloze I.

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nových podkategorií terénních vozidel, aby i tato vozidla patřila 
z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

57a. „všeterénním vozidlem“ se rozumí 
vozidlo s vlastnostmi uvedenými v příloze 
I, které se označuje zkratkou „ATV“.

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie všeterénních vozidel, aby i tato vozidla 
patřila z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vozidla kategorie L zahrnují 
dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová 
motorová vozidla rozdělená do kategorií 
podle následujících odstavců a přílohy I, 
včetně motokol, dvoukolových a 
tříkolových mopedů, dvoukolových a 
tříkolových motocyklů, motocyklů s 
postranním vozíkem, lehkých a těžkých 

1. Vozidla kategorie L zahrnují 
dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová 
motorová vozidla rozdělená do kategorií 
podle následujících odstavců a přílohy I, 
včetně motokol, dvoukolových a 
tříkolových mopedů, dvoukolových a
tříkolových motocyklů, motocyklů s 
postranním vozíkem, lehkých a těžkých 
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silničních čtyřkolek a lehkých a těžkých 
miniaut.

silničních čtyřkolek, všeterénních vozidel a 
lehkých a těžkých miniaut.

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat i na všeterénní vozidla, aby se zabránilo zneužívání rozdílu 
mezi silničními a terénními vozidly. Řada těchto vozidel typu ATV může jezdit, a často jezdí, i 
na veřejných komunikacích. Měla by proto také splňovat nezbytné požadavky na funkční 
bezpečnost platné pro účast v silničním provozu.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) a. zvláštního způsobu využití na: 
– motocykly enduro;
– terénní motocykly.

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nových podkategorií terénních vozidel, aby i tato vozidla patřila 
z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) a. Vozidlo podkategorie L7Ce 
(všeterénní vozidlo).

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nových podkategorií terénních vozidel, aby i tato vozidla patřila 
z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 13
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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, 
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.

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 
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.

Pozměňovací návrh 14

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.
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Pozměňovací návrh 15

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 čtyř let po datu uvedeném v čl. 82 
druhém pododstavci musí být všechna 
nová vozidla podkategorií L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae, L7Ae a L7Ce 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).

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie všeterénních vozidel, aby i tato vozidla 
patřila z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 16

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, 
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.

4. Na základě potvrzení v rozhodnutí, které 
přijme Komise v souladu s čl. 21 odst. 4, 
musí být do osmi let po datu uvedeném v 
čl. 82 druhém pododstavci všechna nová 
vozidla (pod)kategorií L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae, L7Ae a L7Ce 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.
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Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie všeterénních vozidel, aby i tato vozidla 
patřila z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě informací poskytnutých 
podle odstavce 1 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 1. 
ledna 2019 zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení.

2. Na základě informací poskytnutých 
podle odstavce 1 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 1. 
ledna 2017 zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení. Tato zpráva musí vzít v úvahu 
nové technologie vyvinuté pro zlepšení 
bezpečnosti silničního provozu, jako jsou 
technologie zajišťující plnění norem pro 
chování vozidel při nárazu, a dodatečné 
požadavky na funkční bezpečnost, 
například systém eCall, inteligentní 
přizpůsobení rychlosti (ISA), systémy pro 
regulaci rychlosti při jízdě v zatáčkách, 
automatické detektory tlaku 
v pneumatikách nebo nové systémy 
osvětlení, které tato vozidla odliší od 
dalších účastníků silničního provozu. 
Komise by měla v kontextu této zprávy 
navrhnout nezbytné pozměňovací návrhy 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Příloha I – Kategorie a typy vozidel – podkategorie L1Be – kritéria 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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Odůvodnění

Kategorie by měla být v souladu s definicemi použitými v evropském řidičském průkazu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha I – kategorie L3e – podkategorie L3e – Zvláštní účely (nové) – pod podkategorií 
L3e – A3

Pozměňovací návrh

8)  maximální výška 
sedadla: 700 mm;
9) minimální světlá 
výška: 280 mm;
10) maximální objem 
palivové nádrže: 4 l;
11) minimální celkový 
převodový poměr při 
nejvyšším převodovém 
stupni (převodový poměr 
primárního převodu * 
převodový poměr 
převodovky* převodový 
poměr koncového 
převodu) je 7,5;
12) hmotnost v provozním 
stavu (bez řidiče) 
maximálně 100 kg a

Terénní motocykl

13) bez místa k sezení pro 
cestující.
8) minimální výška 
sedadla: 900 mm;
9) minimální světlá 
výška: 310 mm;,

L3e – Zvláštní účely

Motocykl enduro

10) minimální celkový 
převodový poměr při 
nejvyšším převodovém 
stupni (převodový poměr 
primárního převodu * 
převodový poměr 
převodovky* převodový 
poměr koncového 
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převodu) je 6,0;
11) hmotnost v provozním 
stavu (bez řidiče) 
maximálně 140 kg;
12) bez místa k sezení pro 
spolujezdce.

Odůvodnění

Na veřejných komunikacích také může jezdit – a často jezdí – celá řada motocyklů enduro a 
terénních motocyklů. Měla by proto také splňovat nezbytné požadavky na funkční bezpečnost 
platné pro účast v silničním provozu. Navrhuje se proto vytvořit pro motocykly enduro a 
terénní motocykly dodatečnou podkategorii vozidel. Pokud jde o kritéria pro řazení do 
podkategorií, jako výchozí bylo navrženo několik možných kritérií, která se v současné době 
projednávají a jež mohou být v průběhu tohoto legislativního postupu ještě zdokonalena.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha I – Kategorie L7e – Podkategorie L7Ce (nová) – pod podkategorií L7Be – P

Pozměňovací návrh

8) maximální 
konstrukční rychlost 60 
km/h
9) sedlo (k sezení 
obkročmo)
10) ruční ovládání plynu
11) tažné zařízení 
umístěné vzadu: tažená 
hmotnost > čtyřnásobek 
vlastní hmotnosti > 274 
kg jako pevnostní 
zkouška, nepovažuje se za 
přípustnou hmotnost 
přívěsu
12) provozní hmotnost 
v kg < 400 kg
13) světlá výška nad 
vozovkou >180 mm

L7Ce Všeterénní vozidla

14) poměr rozvoru kol ke 
světlé výšce < 6.
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Odůvodnění

Ačkoliv jsou původně navržena pro použití v terénu, řada všeterénních vozidel může jezdit – a 
často jezdí – i na veřejných komunikacích. Měla by proto také splňovat nezbytné požadavky 
na funkční bezpečnost platné pro účast v silničním provozu. Navrhuje se proto vytvořit pro 
všeterénní vozidla dodatečnou podkategorii vozidel. Pokud jde o kritéria pro řazení do 
podkategorií, jako výchozí bylo navrženo několik možných kritérií, která se v současné době 
projednávají a jež mohou být v průběhu tohoto legislativního postupu dále zdokonalena.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha II – Kategorie vozidel – řádek 2 – podsloupec 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

L7Ae L7Ae a L7Ce

Odůvodnění

Kategorie všeterénních vozidel (kategorie L7Ce) je více či méně podobná kategorii silničních 
čtyřkolek (kategorie L7Ae) a tyto typy vozidel by měly tudíž splňovat stejné druhy požadavků 
pro schvalování typu vozidla v EU. Tyto požadavky budou muset být podrobně specifikovány 
pro každou podkategorii zvlášť v aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha III – řádek 12 a (nový)

Pozměňovací návrh

L7Ce Všeterénní vozidla 20

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nových podkategorií všeterénních vozidel, aby i tato vozidla 
z bezpečnostních důvodů patřila do působnosti tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha VI – A) Limity výfukových emisí po studeném startu – A1) –Euro 3(4) –
Kategorie vozidla L1Be – Součet celkové hmotnosti uhlovodíků a oxidů dusíku – řádek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1200 -

Odůvodnění

Pro mopedy by měla být úroveň Euro 4 zavedena o 3 roky dříve (do roku 2014), jelikož 
mopedy představují z hlediska produkce emisí nejvíce znečišťující podkategorii vozidel.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha VI – A) Limity výfukových emisí po studeném startu – A1) –Euro 3(4) –
Kategorie vozidla L1Be – Celková hmotnost uhlovodíků (THC) – řádek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 630

Odůvodnění

Pro mopedy by měla být úroveň Euro 4 zavedena o 3 roky dříve (do roku 2014), jelikož 
mopedy představují z hlediska produkce emisí nejvíce znečišťující podkategorii vozidel.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Příloha VI – A) Limity výfukových emisí po studeném startu – A1) –Euro 3(4) –
Kategorie vozidla L1Be – Hmotnost oxidů dusíku(NOx) – řádek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 170

Odůvodnění

Pro mopedy by měla být úroveň Euro 4 zavedena o 3 roky dříve (do roku 2014), jelikož 
mopedy představují z hlediska produkce emisí nejvíce znečišťující podkategorii vozidel.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Příloha VI – A) Limity výfukových emisí po studeném startu – A1) –Euro 3(4) – sloupec 1 
a 2 – řádek 7

Znění navržené Komisí

L5Be Komerční tříkolka
Pozměňovací návrh

Komerční tříkolkaL5Be

L7Ce – všeterénní vozidlo

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie všeterénních vozidel, aby i tato vozidla 
patřila z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha VI – A) Limity výfukových emisí po studeném startu – A2) –Euro 4(5) – sloupec 1 
a 2 – řádek 7

Znění navržené Komisí

L5Be Komerční tříkolka

Pozměňovací návrh
Komerční tříkolkaL5Be

L7Ce – všeterénní vozidlo

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie všeterénních vozidel, aby i tato vozidla 
patřila z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Příloha VI – C) Limity emisí způsobených vypařováním – C2) –Euro 5(6) – sloupec 1 a 2 
– řádek 8

Znění navržené Komisí

L5Be Komerční tříkolka
Pozměňovací návrh

Komerční tříkolkaL5Be

L7Ce – všeterénní vozidlo

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie všeterénních vozidel, aby i tato vozidla 
patřila z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha VI – D) Limity hladiny akustického tlaku – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) –
sloupec 1 a 2 a 3 a 5 – řádek 12 a (nový)

Pozměňovací návrh
L7Ce Všeterénní 

vozidla
80 80

Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie všeterénních vozidel, aby i tato vozidla 
patřila z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha VII – A) Nájezd po dobu životnosti vozidel kategorie L– sloupec 1 – řádek 4 –
bod 5 a (nový) – sloupec 2 – řádek 4 – bod 5 a (nový)

Pozměňovací návrh
L7Ce – všeterénní vozidlo
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Odůvodnění

Úprava nezbytná k vytvoření nové podkategorie všeterénních vozidel, aby i tato vozidla 
patřila z bezpečnostních důvodů do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha VIII – sloupec 3 – řádek 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nové motocykly(27) podkategorie L3e–
A1 mají být při prodeji, registraci a 
uvedení do provozu vybaveny buď 
protiblokovacím(28) nebo kombinovaným 
brzdným systémem(29) nebo oběma typy 
pokročilých brzdných systémů, podle 
volby výrobce vozidla;

vypouští se 

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha VIII – sloupec 3 – řádek 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) nové motocykly(27) podkategorií L3e-
A1, L3e–A2 a L3e–A3 mají být při prodeji, 
registraci a uvedení do provozu vybaveny 
protiblokovacím brzdným systémem(28) na 
obou kolech.

Odůvodnění

Protiblokovacími brzdnými systémy by měly být povinně vybavovány i motocykly 
podkategorie L3e–A1, jelikož motocykly této kategorie používá mnoho mladých a 
nezkušených řidičů. Protiblokovací brzdný systém je nejúčinnější, pokud jím jsou vybavena 
obě kola.



AD\868266CS.doc 21/21 PE458.815v02-00

CS

POSTUP

Název Schvalování a dozor nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel 
a čtyřkolek

Referenční údaje KOM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

IMCO
19.10.2010

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

TRAN
19.10.2010

Zpravodaj(ové)
       Datum jmenování

Roberts Zīle
17.11.2010

Projednání ve výboru 15.3.2011 23.5.2011

Datum přijetí 24.5.2011

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

39
0
2

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio 
Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes 
Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut 
Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville 
Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, 
Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, 
Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga 
Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith 
Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, 
Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Philip Bradbourn, Guido Milana, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, 
Laurence J.A.J. Stassen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Juozas Imbrasas


