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Pozměňovací návrh 37
Peter van Dalen

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. nl

Pozměňovací návrh 38
Patricia van der Kammen

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. nl

Odůvodnění

Tento návrh nemá přidanou hodnotu. Platné směrnice jsou přiměřené a není třeba je 
nahrazovat. Je absurdní tvrdit, že právní předpisy EU zlepší bezpečnost silničního provozu.

Pozměňovací návrh 39
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných 

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

(Změnu je třeba odpovídajícím způsobem 
provést v celém textu.)

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Peter van Dalen

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

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

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Za účelem  uplatňování zásady subsidiarity a v souladu s předchozími evropskými právními 
předpisy o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel by bylo 
vhodnější zvolit spíše směrnici než nařízení.

Pozměňovací návrh 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

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

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Současná podoba právního rámce pro testy by měla být zachována a návrh nařízení změněn 
na návrh směrnice, aby opatření týkající se organizace pravidelných technických prohlídek
motorových vozidel spadala do působnosti členských států. Tato změna se vztahuje na celý 
text.

Pozměňovací návrh 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Technická prohlídka je součástí 
komplexnějšího systému, který zajišťuje, 
aby vozidla byla při používání udržována 
v bezpečném stavu, přijatelném z hlediska 
ochrany životního prostředí. Tento systém 
by měl zahrnovat pravidelné technické 
prohlídky všech vozidel a silniční 
technické kontroly u vozidel používaných 
v komerční silniční dopravě, jakož i 
ustanovení o postupu registrace vozidel, 
aby bylo zajištěno, že vozidla, která 
představují bezprostřední riziko pro 
bezpečnost silničního provozu, nejsou na 
pozemních komunikacích používána.

(3) Technická prohlídka je součástí 
komplexnějšího systému, který zajišťuje, 
aby vozidla byla při používání udržována 
v bezpečném stavu, přijatelném z hlediska 
ochrany životního prostředí. Tento systém 
by měl zahrnovat pravidelné technické 
prohlídky všech vozidel a silniční 
technické kontroly u vozidel používaných 
v komerční silniční dopravě, jakož i 
ustanovení o postupu registrace vozidel.
Pravidelné prohlídky by měly být hlavním 
nástrojem pro zajištění technické 
způsobilosti vozidel. Silniční technické 
kontroly užitkových vozidel by měly pouze 
doplňovat pravidelné prohlídky a 
zaměřovat se na vozidla, která představují 
bezprostřední riziko pro bezpečnost 
silničního provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Phil Bennion

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Veškerá vozidla používaná na 
veřejných komunikacích musí být vždy při 
jejich použití technicky způsobilá, aniž by 
tím byly dotčeny požadavky pravidelných 
technických prohlídek.

Or. en

Odůvodnění

Pravidelné technické prohlídky jsou součástí komplexnějšího systému pro zajištění technické 
způsobilosti vozidel, jehož prvotním požadavkem na majitele vozidel je zajistit, aby jejich 
vozidla byla vždy při jejich použití technicky způsobilá.
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Pozměňovací návrh 45
Phil Bennion

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Prosazování opatření k zajištění 
technické způsobilosti by mělo zahrnovat 
informační kampaně zaměřené na to, aby 
si majitelé vozidel vytvořili vhodné 
postupy a návyky, pokud jde o základní 
kontrolu svého vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Vzdělávání majitelů vozidel, pokud jde o základní kontrolu jako je kontrola pneumatik, je 
důležitou součástí systému pro zajištění technické způsobilosti, kterou je třeba zdůraznit.

Pozměňovací návrh 46
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V Unii byla přijata řada technických 
norem a požadavků na bezpečnost vozidel.
Pomocí systému pravidelných technických 
prohlídek je však třeba zajistit, aby vozidla 
po uvedení na trh nadále splňovala 
bezpečnostní normy po celou dobu jejich 
životnosti. Tento systém by se měl 
vztahovat na kategorie vozidel, jak jsou 
definovány ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. 
března 2002 o schvalování typu 
dvoukolových a tříkolových motorových 
vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 
92/61/EHS18, směrnici Evropského 

vypouští se
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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 
vozidla19 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/EHS20.
__________________
20 Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1.

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na polemiky o vlivu  motocyklů ve špatném stavu na počet nehod by bylo 
nepřiměřené, aby pro dvoukolová a tříkolová vozidla byly pravidelné technické prohlídky 
povinné. Přípojná vozidla o váze do 500 kg kategorie 01 navíc nejsou běžně registrována, 
proto, jak se zdá, není možné požadovat, aby pro tato vozidla byly pravidelné technické 
prohlídky povinné.

Pozměňovací návrh 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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 

(4) V Unii byla přijata řada technických 
norem a požadavků na bezpečnost vozidel.
Pomocí systému pravidelných technických 
prohlídek je však třeba zajistit, aby vozidla 
po uvedení na trh nadále splňovala 
bezpečnostní normy po celou dobu jejich 
životnosti. Členské státy mohou zavést 
vnitrostátní požadavky na technické 
prohlídky pro kategorie vozidel , jak jsou 
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parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. 
března 2002 o schvalování typu 
dvoukolových a tříkolových motorových 
vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 
92/61/EHS18, 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 
vozidla19 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/EHS20.

definovány ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. 
března 2002 o schvalování typu 
dvoukolových a tříkolových motorových 
vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 
92/61/EHS18. 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 
vozidla19 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/EHS20.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Předpokládá se, že veškerá vozidla, 
používají-li se na veřejných 
komunikacích, by měla být technicky 
způsobilá, a že mohou být kdykoli během 
jejich provozu kontrolována za účelem 
potvrzení jejich technické způsobilosti.

Or. en

Odůvodnění

Všechna vozidla používaná na veřejných komunikacích by měla být udržována ve stavu 
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technické způsobilost, pokud jsou používána, a budou předmětem kontrol ve všech členských 
státech.

Pozměňovací návrh 49
Peter van Dalen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Vzájemná souvislost není totéž jako příčinná souvislost. Kvalita infrastruktury a způsob jízdy 
řidičů má na bezpečnost silničního provozu v zemi větší dopad.

Pozměňovací návrh 50
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Včasné odhalení nedostatků 
v technické způsobilosti motorových 
vozidel přispěje k jejich odstranění a tím 
k předcházení dopravních nehod.
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Ušetřené náklady spojené s dopravními 
nehodami by měly být použity jako jeden 
ze zdrojů financování pro zavedení 
systému bonusů.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Velký podíl celkových emisí silniční 
dopravy, zejména emisí CO2, způsobuje 
jen malá část vozidel s nedokonale 
fungujícím systémem regulace emisí.
Odhaduje se, že 5 % vozového parku 
způsobuje 25 % všech emisí znečišťujících 
látek. To platí i pro zvýšení emisí částic a 
NOx u moderních typů motorů, které 
vyžadují komplexnější zkoušky emisí,
včetně kontroly za provozu pomocí 
elektronického testovacího přístroje 
nezávadnosti a funkčnosti vlastního 
palubního diagnostického systému vozidla 
(OBD), které se ještě ověří pomocí 
běžných kontrol výfuku, aby byl zajištěn 
úplný test celkového systému emisí, jelikož 
testovat pouze OBD je nespolehlivé.
Z toho důvodu by režim pravidelných 
technických prohlídek snížením 
průměrných emisí vozidel rovněž přispěl 
ke zlepšení životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Isabelle Durant

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Moderní motory jsou konstruovány 
tak, aby byly hospodárnější z hlediska 
spotřeby paliva, protože využívají 
důmyslné řídicí jednotky motoru a 
systémy upravující výfukové plyny. Pokud 
však nejsou tyto systémy řádně udržovány 
a nastaveny, mohou produkovat emise 
s vyšší hladinou vysoce toxických 
nanočástic a Nox. U modernějších typů 
vozidel by se proto v rámci pravidelných 
technických prohlídek měly rovněž měřit 
hladiny částic a NOx ve výfukových 
plynech.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

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
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Odůvodnění

V souladu s principem subsidiarity a proporcionality by měla být členským státům ponechána 
možnost rozhodnout, zda se požadavky týkající se technických prohlídek budou vztahovat i na 
dvoukolová a tříkolová vozidla.

Pozměňovací návrh 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Pozměňovací návrh 55
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Důvěryhodné výsledky šetření ukazují, 
že 8 % nehod s účastí motocyklů bylo 

vypouští se
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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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Peter van Dalen

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 
neukazují, 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.

Or. nl
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Odůvodnění

Z výzkumu stanoveného v posouzení dopadů Komise toto v žádném případě nevyplývá. V 8 % 
nehod s účastí motocyklů byly u těchto motocyklů zjištěny technické vady. Neukázalo se však, 
že by nehody byly způsobeny těmito technickými vadami.

Pozměňovací návrh 57
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Motocyklisté jsou z bezpečnostního 
hlediska nejvíce ohroženou skupinou 
účastníků silničního provozu, přičemž 
počet úmrtí má v jejich případě rostoucí 
tendenci. V celkovém počtu úmrtí jsou 
nadměrně zastoupeni řidiči mopedů, jichž 
v roce 2008 na silnicích zemřelo více než 1 
400.

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na polemiky o vlivu  motocyklů ve špatném stavu na počet nehod by bylo 
nepřiměřené, aby pro dvoukolová a tříkolová vozidla byly pravidelné technické prohlídky 
povinné.

Pozměňovací návrh 58
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) S ohledem na harmonizaci prohlídek 
a v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 
č. 168/20131 by technické prohlídky 
vozidel kategorie L – kromě kategorií L1e 
a L2e – neměly mít vliv na soulad vozidel 
s požadavkem na maximální výkon 74 
kW, jak je stanoveno na území některých 
členských států .
__________________
1 Úř. věst. L 60,  2.3.2013, s. 52.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nákladní automobily v místní dopravě
jsou stále více nahrazovány zemědělskými 
vozidly s maximální konstrukční rychlostí 
vyšší než 40 km/h. Jejich potenciální 
riziko je srovnatelné s rizikem u 
nákladních automobilů, a proto by tato 
kategorie vozidel měla být posuzována 
stejně jako nákladní automobily, pokud jde 
o technické prohlídky.

(8) Nákladní automobily používané pro 
účely komerční silniční přepravy jsou
v některých případech nahrazovány 
zemědělskými vozidly s maximální 
konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h. Je 
třeba zajistit, aby v případě, že budou 
zemědělská vozidla používána tímto 
způsobem, byla posuzována stejně jako 
nákladní automobily, pokud jde o 
technické prohlídky.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Komisí by pokrývalo převážnou většinu traktorů, a to i traktory, které jsou jen 
zřídka používány pro provoz na veřejných komunikacích a které mají značné důsledky pro 
zemědělské odvětví a zemědělské oblasti v celé Evropě.   
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Pozměňovací návrh 60
Phil Bennion

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nákladní automobily v místní dopravě 
jsou stále více nahrazovány zemědělskými 
vozidly s maximální konstrukční rychlostí 
vyšší než 40 km/h. Jejich potenciální riziko 
je srovnatelné s rizikem u nákladních 
automobilů, a proto by tato kategorie 
vozidel měla být posuzována stejně jako 
nákladní automobily, pokud jde o 
technické prohlídky.

(8) Nákladní automobily v místní dopravě 
jsou v některých případech nahrazovány 
zemědělskými vozidly s maximální 
konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h.
Jejich potenciální riziko je srovnatelné 
s rizikem u nákladních automobilů, a proto 
by zemědělská vozidla používaná 
především pro účely komerční silniční 
přepravy měla podléhat technickým 
prohlídkám.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se objasnit, že zemědělská vozidla, která se používají jako náhrada nákladních 
vozidel, představují zvláštní případ, a tak by se k nim mělo přistupovat.

Pozměňovací návrh 61
Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nákladní automobily v místní dopravě 
jsou stále více nahrazovány zemědělskými 
vozidly s maximální konstrukční rychlostí 
vyšší než 40 km/h. Jejich potenciální riziko 
je srovnatelné s rizikem u nákladních 
automobilů, a proto by tato kategorie 
vozidel měla být posuzována stejně jako 
nákladní automobily, pokud jde o 
technické prohlídky.

(8) Nákladní automobily v místní dopravě 
jsou stále více nahrazovány zemědělskými 
vozidly s maximální konstrukční rychlostí 
vyšší než 40 km/h. Jejich potenciální riziko 
je srovnatelné s rizikem u nákladních 
automobilů, a proto by tato kategorie 
vozidel měla být posuzována stejně jako 
nákladní automobily, pokud jde o 
technické prohlídky. S ohledem na zvláštní 
vlastnosti těchto vozidel by měly členské 
státy rozhodovat podle toho, jakým 
způsobem jsou tato vozidla běžně 
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používána, zda by se na ně měly vztahovat 
pravidelné prohlídky.

Or. es

Odůvodnění

Používání vozidel T5 v některých zemích pro účely jiné, než pro které jsou určeny, 
neznamená, že by tato vozidla měla být zahrnuta do tohoto nařízení. Technické vlastnosti 
těchto vozidel nejsou ve srovnání s vlastnostmi nákladních aut (kategorie N2 a N3) tak pevně 
dané.  Tato vozidla jsou rovněž levnější a představují pro nákladní vozidla nekalou 
konkurenci. Jako kompromisní řešení by měla být členských státům ponechána možnost 
rozhodnout, zda se u těchto vozidel budou provádět pravidelné kontroly.

Pozměňovací návrh 62
Anne E. Jensen

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 slouží k zachování
dědictví doby, ve které byla vyrobena, jsou 
uchovávána a udržována v historicky 
správném stavu a jsou jen zřídka
používána ke každodenní přepravě. Mělo 
by být ponecháno na členských státech, aby 
rozhodly, zda pro tato vozidla prodlouží 
lhůtu pro provádění pravidelných 
technických prohlídek nebo upraví jejich 
technické prohlídky jiným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

S cílem vymezit obsah bodu odůvodnění 9 je důležité použít běžně užívané znění „historicky 
správný stav“.
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Pozměňovací návrh 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

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) V případě historických vozidel, u nichž 
se předpokládá, že slouží k tomu, aby 
zachovala dědictví doby, ve které byla 
vyrobena. Jsou kulturní hodnotou a 
nepoužívají se běžně v každodenní 
přepravě. 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 ještě 
přísnějších standardů, než podle jakých 
bylo vozidlo původně vyrobeno. Rovněž 
úprava režimu technických prohlídek u 
ostatních druhů specializovaných vozidel 
by měla být ponechána na členských 
státech.

Or. de

Odůvodnění

Historická vozidla jsou kulturní hodnotou a nepoužívají se běžně v každodenní přepravě. Je 
nutné na ně uplatňovat rozdílná pravidla.

Pozměňovací návrh 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

(Netýká se českého znění.)
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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.

Or. sv

Pozměňovací návrh 65
Phil Bennion

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Technické prohlídky spadají do oblasti 
působnosti státu, a proto by měly být 
prováděny členskými státy nebo veřejnými 
či soukromými pověřenými subjekty pod 
státním 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.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by měla být ponechána možnost rozhodnout o struktuře jejich systému 
pravidelných technických prohlídek za předpokladu že veřejné či soukromé pověřené subjekty 
jsou pod dohledem orgánu dozoru, jak je stanoveno v článku 13.

Pozměňovací návrh 66
Hubert Pirker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Technické prohlídky spadají do oblasti 
působnosti státu a jako takové by měly být 
prováděny členským státem nebo 
veřejným orgánem, který byl státem tímto 
úkolem pověřen, nebo subjekty či zařízení 
určené státem a pod jeho přímým 
dozorem, včetně soukromých subjektů.
Pokud zařízení určená jako stanice 
technické kontroly vykonávají rovněž 
opravy motorových vozidel, musí členské
státy usilovat o zajištění objektivity a 
vysoké kvality technických prohlídek
vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Znění tohoto PN je převzato z článku 2 platné směrnice 2009/40/ES s cílem i nadále zajistit, 
aby existovaly různé typy technických prohlídek.

Pozměňovací návrh 67
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Odůvodnění

Stanice technické kontroly by měly být formálně odděleny od opraven motorových vozidel 
s cílem přecházet konfliktu zájmů.

Pozměňovací návrh 68
Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Pokud jde o schvalování stanic 
technické kontroly měly by členské státy 
vzít v úvahu skutečnost, že z oblasti 
působnosti směrnice 2006/123/ES o 
službách na vnitřním trhu jsou vyloučeny 
služby v oblasti dopravy.

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Isabelle Durant

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) S cílem předejít střetu zájmů mezi 
stanicemi technické kontroly a subjekty 
zapojenými do provádění oprav, by období 
mezi technickou prohlídkou a opravou 
provedenou u dvou zařízení, která sledují 
stejné zájmy, nemělo být kratší než jeden 
rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Peter van Dalen
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Kontroloři by při provádění 
technických prohlídek měli jednat 
nezávisle a neměli by být v žádném střetu 
zájmů. S výsledky technických prohlídek 
by proto neměly být spojeny žádné peněžní 
odměny ani žádný ekonomický či osobní 
prospěch.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Nizozemský systém, v němž autoopravny rovněž provádějí technické prohlídky a vnitrostátní 
orgány dozoru vykonávají namátkové inspekce, fungují výborně. Riziko, že provozovatelé 
autoopraven ztratí licenci, a tím prostředek své obživy, zajišťuje vysoký standard technických 
prohlídek nizozemských vozidel. Nezávislost, kterou Komise navrhuje, je proto nežádoucí.

Pozměňovací návrh 71
Hubert Pirker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Kontroloři by při provádění 
technických prohlídek měli jednat 
nezávisle a neměli by být v žádném střetu 
zájmů. S výsledky technických prohlídek 
by proto neměly být spojeny žádné peněžní 
odměny ani žádný ekonomický či osobní 
prospěch.

(13) Kontroloři by při provádění 
technických prohlídek měli jednat 
nezávisle a neměli by být v žádném střetu 
zájmů. Členské státy zajistí, aby posouzení 
bylo provedeno řádně, a věnují zvláštní 
pozornost objektivitě posouzení 
vypracovaných obchodníky, jež mají 
oprávnění pro opravu vozidel.

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Markus Ferber
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Kontroloři by při provádění 
technických prohlídek měli jednat 
nezávisle a neměli by být v žádném střetu 
zájmů. S výsledky technických prohlídek 
by proto neměly být spojeny žádné peněžní 
odměny ani žádný ekonomický či osobní 
prospěch.

(13) Kontroloři by při provádění 
technických prohlídek měli jednat 
nezávisle a neměli by být v žádném střetu 
zájmů. Členské státy zajistí, aby posouzení 
bylo provedeno řádně a aby zařízení 
určená jako stanice technické kontroly, 
která rovněž vykonávají opravy 
motorových vozidel, byla objektivní.

Or. de

Odůvodnění

Podle platné směrnice EU o technických prohlídkách motorových vozidel je možnost určit, 
které soukromé subjekty budou plnit funkci testovacích center, ponechána členským státům.   
To by v novém nařízení mělo být zachováno.

Pozměňovací návrh 73
Werner Kuhn

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Kontroloři by při provádění 
technických prohlídek měli jednat 
nezávisle a neměli by být v žádném střetu 
zájmů. S výsledky technických prohlídek 
by proto neměly být spojeny žádné peněžní 
odměny ani žádný ekonomický či osobní 
prospěch.

(13) Kontroloři by při provádění 
technických prohlídek měli jednat 
nezávisle a neměli by být v žádném střetu 
zájmů. S výsledky technických prohlídek 
by proto neměly být spojeny žádné peněžní 
odměny ani žádný ekonomický či osobní 
prospěch. Jakékoli činnosti spojené 
s výrobou, prodejem, půjčováním, 
údržbou či opravou vozidel by neměly mít 
vliv na objektivitu, nestrannost a 
nezávislost při provádění technických 
prohlídek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Ismail Ertug

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) S cílem zajistit přiměřenou 
nezávislost různých typů subjektů 
provádějících kontroly je důležité, aby 
stanice technické kontroly uplatňovaly 
harmonizované a uznávané normy 
nestrannosti, jak je uvedeno v EN 
ISO/IEC 17020.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Bernadette Vergnaud

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 a – zejména jsou-li 
intenzivně používána – určitého počtu 
ujetých kilometrů.

Or. fr

Odůvodnění

Zvýšení četnosti technických prohlídek vozidel starších než 6 let se zdá být nepřiměřené z 
hlediska bezpečnost a způsobilo by značnou finanční a administrativní zátěž navíc.
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Pozměňovací návrh 76
Younous Omarjee

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 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Brian Simpson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Technické prohlídky by měly 
zahrnovat veškeré položky související se 
specifickým provedením, konstrukcí 
a vybavením kontrolovaného vozidla. V 
rámci těchto položek a vzhledem k 
současnému stavu technologie vozidel, by 
na seznam položek, které podléhají 
kontrole, měly být zahrnuty moderní 
elektronické systémy. Za účelem 
harmonizace technických prohlídek by pro 
každou z položek podléhajících kontrole 
měly být stanoveny metody kontroly.

(19) Technické prohlídky by měly 
zahrnovat veškeré položky související se 
specifickým provedením, konstrukcí 
a vybavením kontrolovaného vozidla. Tyto 
body by měly být aktualizovány s cílem 
zohlednit vyvíjející se výzkum a technický 
pokrok v oblasti bezpečnosti vozidel. Kola 
nevyhovující kvality, která jsou 
připevněna k nestandardním osám, by 
měla být považována za kritický 
bezpečnostní prvek a měla by být proto 
zahrnuta do technických prohlídek. V 
rámci těchto položek a vzhledem k 
současnému stavu technologie vozidel, by 
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na seznam položek, které podléhají 
kontrole, měly být zahrnuty moderní 
elektronické systémy. Za účelem 
harmonizace technických prohlídek by pro 
každou z položek podléhajících kontrole 
měly být stanoveny metody kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Existují závažné obavy ohledně spolehlivosti a bezpečnosti spojené s problematikou kol, která 
nevyhovují svou kvalitou nebo jsou poškozena, protože jsou připevněna k nestandardním 
osám. Kola, která jsou připevněna k nevhodným osám, by měla být považována za kritický 
bezpečnostní prvek, a měla by být proto zařazena do seznamu položek, které je nutno při 
technických prohlídek zkontrolovat.

Pozměňovací návrh 78
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Držitel registrace vozidla, u něhož 
byly při technické prohlídce zjištěny 
nedostatky, a zejména nedostatky, které 
představují riziko pro bezpečnost 
silničního provozu, by tyto nedostatky měl 
neprodleně odstranit. V případě 
nebezpečných nedostatků by registrace
vozidla měla být odejmuta, dokud tyto 
nedostatky nebudou zcela odstraněny.

(21) Držitel registrace vozidla, u něhož 
byly při technické prohlídce zjištěny 
nedostatky, a zejména nedostatky, které 
představují riziko pro bezpečnost 
silničního provozu, by tyto nedostatky měl 
neprodleně odstranit. V případě 
nebezpečných nedostatků by vozidla
neměla být provozována na veřejných 
komunikacích, dokud tyto nedostatky 
nebudou zcela odstraněny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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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 
domácího a v 30 % až 40 % případů 
přeshraničního 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 systematicky považovány 
za trestný čin podléhající trestnímu stíhání.
Členské státy by měly přijmout opatření 
nutná k zajištění správnosti údajů o počtu 
ujetých kilometrů během celé doby 
životnosti vozidla. To je možné provést 
shromažďováním informací o počtu 
ujetých kilometrů v registrační databázi, 
které již shromažďuje řada subjektů 
automobilového odvětví, jako jsou 
oficiální distributoři, opravny a stanice 
technické kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Vysledovat historii vozidla je jistě mnohem složitější u dovezených vozidel. Zjišťování počtu 
kilometrů při první pravidelné technické prohlídce je klíčovým kritériem, které určuje četnost 
následujících technických prohlídek, proto je zásadně důležité, aby členské státy učinily 
veškerá možná opatření k zajištění důvěryhodnosti a přesnosti při zjišťování počtu ujetých 
kilometrů při první prohlídce vozidla.
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Pozměňovací návrh 80
Mathieu Grosch

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 v 
osvědčení o technické způsobilosti vozidla 
a povinnost předkládat osvědčení o 
předchozí technické prohlídce. Vytvoření 
databáze týkající se počtu ujetých 
kilometrů vozidel a závažných dopravních 
nehod, na nichž se podílela, s náležitým 
ohledem na ochranu údajů, rovněž 
přispěje k předcházení falšování údajů a 
k zpřístupnění důležitých informací.
Podvody týkající se počítadel ujetých 
kilometrů by kromě toho měly být 
systematičtěji považovány za trestný čin 
podléhající trestnímu stíhání.

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Odhadem v 5 až 12 % případů prodeje (23) Odhadem v 5 až 12 % případů prodeje 
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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.

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.
S cílem účinněji bojovat proti falšování 
údajů o počtu ujetých kilometrů by 
členské státy měly tyto údaje 
shromažďovat v centrální databázi.

Or. en

Odůvodnění

Počet ujetých kilometrů vozidla je již zaznamenávám prodejci, opravnami nebo stanicemi 
technické kontroly, centrální databáze shromažďující tyto údaje by však měla větší dopad na 
snížení nákladů spotřebitelů spojených s falšováním těchto údajů.

Pozměňovací návrh 82
Luis de Grandes Pascual

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 

(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 
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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.

podvodům týkajícím se počtu ujetých 
kilometrů by Komise měla zvážit 
předložení nových návrhů k politice 
ochrany spotřebitelů.

Or. es

Odůvodnění

Počítadla ujetých kilometrů nejsou regulována a ani se nevyžadují při schvalování typů 
vozidla nebo pro jeho provoz. Slouží pouze pro informaci a jako taková jsou i vyvinuta.
Právní základ návrhu neumožňuje tuto záležitost do tohoto návrhu zahrnout. To by mělo být 
učiněno v souvislosti s politikou ochrany spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Akreditace stanic technické kontroly 
podle nařízení (ES) č. 765/2008, kterým se 
stanoví požadavky na akreditaci a dozor 
nad trhem týkající se uvádění výrobků na 
trh, nemůže být pro členské státy povinná.

Or. pl

Pozměňovací návrh 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 přispěly ke 
zlepšení účinnosti celého administrativního 
řetězce týkajícího se vozidel a ke snížení 
nákladů a administrativní zátěže.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) jelikož by cílem tohoto nařízení 
mělo být vybídnutí k další harmonizaci a 
normalizaci pravidelných technických 
prohlídek vozidel, které by časem mělo 
vést k vytvoření jednotného trhu pro 
provádění pravidelných technických 
prohlídek v Evropské unii se systémem 
vzájemném uznávání osvědčení o 
technické způsobilosti vozidel, což by 
umožnilo testovat vozidla v kterémkoli z 
členských států, měla by Evropská komise  
vypracovat zprávu o pokroku s cílem určit, 
kdy by toto vzájemné uznávání mohlo být 
zavedeno;

Or. en
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Odůvodnění

Potřebný je plán pro dosažení plného vzájemného uznávání osvědčení o technické 
způsobilosti vozidel, které by mohlo vést k vytvoření jednotného trhu pro provádění 
technických prohlídek.

Pozměňovací návrh 86
Werner Kuhn

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
stanovení minimálních společných 

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

Or. fr

Odůvodnění

Současná podoba právního rámce pro testy by měla být zachována a návrh nařízení změněn 
na návrh směrnice, aby opatření týkající se organizace pravidelných technických prohlídek 
motorových vozidel spadala do působnosti členských států.

Pozměňovací návrh 88
Georges Bach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 89
Jörg Leichtfried

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Dobře fungující, spolehlivé a uznané systémy technických prohlídek motorových vozidel, jako 
je rakouská síť testovacích autodílen, nesmí být narušena zbytečně podrobnými právními 
předpisy EU.

Pozměňovací návrh 90
Dieter-Lebrecht Koch

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

Toto nařízení stanoví systém pravidelných 
technických prohlídek vozidel.

Tato směrnice zvyšuje minimální 
požadavky na technické prohlídky 
motorových vozidel za účelem zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu a zajištění 
účinnosti ochrany životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Systémy technických prohlídek již v členských státech existují. Novinkou je především 
rozšíření minimálních požadavků na nové oblasti regulace, jako jsou například stanice 
technické kontroly, kontroloři a zkušební vybavení.

Pozměňovací návrh 91
Peter van Dalen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví systém pravidelných 
technických prohlídek vozidel.

Tato směrnice stanoví systém 
pravidelných technických prohlídek 
vozidel.

Or. nl

Pozměňovací návrh 92
Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví systém pravidelných 
technických prohlídek vozidel.

Tato směrnice stanoví systém 
pravidelných technických prohlídek 
vozidel používaných na veřejných 
komunikacích, které se provádějí na 
základě minimálních technických 
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standardů a požadavků, s cílem zajistit 
vysokou úroveň bezpečnosti silničního 
provozu a ochrany životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice je vhodnějším nástrojem, který náležitě podpoří standardy bezpečnosti silničního 
provozu a který bude vycházet ze současných legislativních procesů nedávno aktualizované 
směrnice 2009/40/ES. Nařízení není k dosažení cílů návrhu nutné.

Pozměňovací návrh 93
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Toto nařízení zavádí bezpečnostní 
kontroly pro vozidla kategorií N2, N3 a 
O4. Kontroly se provádějí v souladu s čl. 5 
odst. 5 u zvláště poruchových a rychle 
opotřebovatelných konstrukčních 
součástí, jako je 
podvozek/karosérie/spojka, řízení, 
pneumatiky/kola a brzdový systém.   
Komise stanoví příslušné technické 
podrobnosti v příloze V.

Or. de

Odůvodnění

Bezpečnostní kontroly jsou nejdůležitějším faktorem v oblasti bezpečnosti silničního provozu, 
protože zajišťují, aby užitková vozidla byla lépe udržována. Pomáhají rovněž prodloužit jejich 
období provozu a zkrátit neplánované výpadky.

Pozměňovací návrh 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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

Odůvodnění

Nehody, jichž se účastní lehká přípojná vozidla, jsou vzácné a většinou jsou spojovány s 
pochybením řidiče – buď pokud jde o připojení vozidla nebo o nevhodný způsob řízení. Navíc 
by prohlídky lehkých přípojných vozidel způsobily nepřiměřenou zátěž zemědělcům a malým 
podnikům s vysokým počtem malých přípojných vozidel. Znamenalo by to zvýšení nákladů a 
prodloužení doby jejich vyloučení z provozu.

Pozměňovací návrh 96
Peter van Dalen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 97
Philip Bradbourn

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 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nehody, jichž se účastní lehká a středně těžká přípojná vozidla, jsou ve většině případů 
způsobené nadměrným nákladem nebo nadměrnou rychlostí, a není proto třeba tuto 
problematiku řešit prostřednictvím technických kontrol.
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Pozměňovací návrh 99
Marian Harkin

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 100
Jim Higgins

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 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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,

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

Pozměňovací návrh 102
Bernadette Vergnaud

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,

– přípojná vozidla a návěsy, jejichž 
maximální přípustná hmotnost od 750 kg 
do 3 500 kg – kategorie vozidel O2,

Or. fr

Odůvodnění

Přípojná vozidla o váze do 500 kg kategorie 01 nejsou běžně registrována, proto jak se zdá, 
není možné stanovit, aby pro tato vozidla byly pravidelné technické prohlídky povinné.

Pozměňovací návrh 103
Luis de Grandes Pascual

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,

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

Or. es

Odůvodnění

Lehká přípojná vozidla kategorie O1 jsou pomocná vozidla, která jsou využívána ojediněle 
pro zvláštní účely mimo oblast dopravy. Žádný členský stát nevyžaduje, aby tato vozidla byla 
registrována. Nefigurují v žádném oficiálním rejstříku vozidel a proto není možné je oficiálně 
monitorovat.
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Pozměňovací návrh 104
Corien Wortmann-Kool

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,

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

Or. en

Odůvodnění

Kategorie O1 není ve většině členských států registrována.

Pozměňovací návrh 105
Younous Omarjee

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Peter van Dalen

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



AM\931123CS.doc 43/146 PE507.994v01-00

CS

Or. nl

Pozměňovací návrh 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 s principem subsidiarity a proporcionality by měla být jednotlivým členským 
státům ponechána možnost rozhodnout, zda se požadavky týkající se technických prohlídek 
budou vztahovat i na dvoukolová a tříkolová vozidla.

Pozměňovací návrh 109
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

K dispozici nejsou žádné spolehlivé údaje v oblasti bezpečnosti silničního provozu, které 
nasvědčovaly tomu, že existuje problém konkrétně, pokud jde o bezpečnost těchto kategorií 
vozidel. Většina těchto vozidel je využívána pro místní a regionální dopravu. Zejména k 
nehodám malých motocyklů dochází obvykle spíše v důsledku lidské chyby než technických 
poruch.

Pozměňovací návrh 110
Marian Harkin

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

Pozměňovací návrh 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv
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Pozměňovací návrh 112
Dieter-Lebrecht Koch

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 L2e, L3e, L4e, L5e a L7e,

(Kategorie vozidel, která mají být 
podrobena prohlídkám, by měly být 
sjednoceny v celém textu.)

Or. de

Odůvodnění

Stanovení pravidelných ročních prohlídek pro mopedy by nemělo být pro členské státy 
minimální povinností, ale spíše možností.

Pozměňovací návrh 113
Peter van Dalen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kolové traktory s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h – kategorie 
vozidel T5.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 114
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kolové traktory s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h – kategorie 
vozidel T5.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

O této regulaci rozhodují členské státy. Tato vozidla většinou nejsou používána pro 
mezinárodní dopravu.

Pozměňovací návrh 115
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kolové traktory s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h – kategorie 
vozidel T5.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kolové traktory s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h – kategorie 
vozidel T5.

– kolové traktory kategorie T5, jež se 
používají většinou na veřejných 
komunikacích pro účely komerční silniční 
přepravy s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité rozlišovat mezi traktory používané výlučně pro zemědělské účely a traktory, které 
mohou být využívány pro účely komerční silniční přepravy.

Pozměňovací návrh 117
Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kolové traktory s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h – kategorie 
vozidel T5.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Používání vozidel T5 v některých zemích pro účely jiné, než pro něž jsou určeny, neznamená, 
že by tato vozidla měla být zahrnuta do tohoto nařízení. Jako kompromisní řešení by měla být 
členských státům ponechána možnost rozhodnout, zda budou tato vozidla podrobena 
pravidelným kontrolám.

Pozměňovací návrh 118
Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kolové traktory s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h – kategorie 
vozidel T5.

– kolové traktory kategorie T5, jež se 
používají většinou na veřejných 
komunikacích pro účely komerční silniční 
přepravy s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h – kategorie 
vozidel T5.

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kolové traktory s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h – kategorie 
vozidel T5.

kolové traktory s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h, které se 
používají pro poskytování  dopravních 
služeb – kategorie vozidel T5.

Or. et

Odůvodnění

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na traktory používané v zemědělství a lesnictví, jelikož 
se účastní běžného provozu pouze v minimálním rozsahu a neexistuje doplňující analýza 
dopravních nehod zapříčiněných technickými nedostatky těchto vozidel.

Pozměňovací návrh 120
Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kolové traktory s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h – kategorie 
vozidel T5.

– kolové traktory s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h – kategorie 
vozidel T5 – jejichž rychlost na veřejných 
komunikacích s naloženými přípojnými 
vozidly smí v některých členských státech 
přesáhnout 40 km/h.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech jsou tato vozidla používána jako alternativa vozidel nákladní 
dopravy kategorie N2 a N3. Zemědělci používají traktory, které jsou schopné jet rychlostí 
vyšší než 40 km/h, pokud je však jejich provoz pro účely nákladní dopravy omezen na rychlost 
nižší než 40 km/h, bude jejich využití pro účely nákladní dopravy ve srovnání s jejich hlavním 
účelem použití pouze okrajové. Ačkoli nejsou pravidelné technické prohlídky pro tato vozidla 
povinné, musí být vozidla používaná na veřejných komunikacích přesto technicky způsobilá a 
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členské státy je mohou zahrnout do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 121
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 8 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Povinnost provádět pravidelné technické 
prohlídky mohou členské státy rozšířit i 
na jiné kategorie vozidel. O každém 
takovém rozhodnutí informují Komisi a 
uvedou důvod takového opatření.

Or. de

Odůvodnění

Pokud se ukáže, že kategorie vozidel, které ještě nejsou zahrnuty do oblasti působnosti této 
směrnice, by měly být podrobovány pravidelným technickým prohlídkám, musí být členské 
státy schopny provést na své úrovni odpovídající kroky.

Pozměňovací návrh 122
Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se nevztahuje na: 2. Členské státy mohou z oblasti 
působnosti tohoto nařízení vyjmout 
následující vozidla, která jsou
registrována na jejich území:

Or. es

Odůvodnění

S ohledem na to, že situace se v jednotlivých členských státech liší, by měl být ponechán 
dostatečný prostor pro uplatnění zásady subsidiarity.
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Pozměňovací návrh 123
Jim Higgins

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. – přípojná vozidla, jejichž registraci 
členské státy nepožadují

Or. en

Odůvodnění

V mnoha členských státech nemusí být přípojná vozidla registrována. Není proto možné 
provádět u těchto vozidel technické prohlídky.

Pozměňovací návrh 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– historická vozidla, (Netýká se českého znění.)

Or. sv

Pozměňovací návrh 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla náležející ozbrojeným silám, 
požární službě, civilní ochraně, havarijní 
nebo záchranné službě,

– vozidla, která používají ozbrojené síly,
požární služba, civilní ochrana, havarijní 
nebo záchranná služba,

Or. en

Odůvodnění

V některých případech jsou vozidla, která používají ozbrojené síly, pronajata formou leasingu 
nebo jinou formou.

Pozměňovací návrh 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla používaná zemědělskými, 
zahradnickými, lesnickými, chovatelskými 
a rybářskými podniky, s maximální 
konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 
km/h,

– vozidla používaná pro zemědělské, 
zahradnické, lesnické, chovatelské nebo 
rybářské účely provozovaná pouze na 
území členského státu,

Or. en

Odůvodnění

Je nutné rozlišovat mezi traktory používanými pro stejné účely jako nákladní vozidla a 
traktory používanými pouze pro činnosti v oblasti zemědělství, zahradnictví, lesnictví, chovu a 
rybářství. Omezením používání těchto vozidel pouze na území členského státu jejich 
registrace se předejde jejich používání pro nákladní dopravu v rámci kontinentální Evropy.
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Pozměňovací návrh 128
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla používaná zemědělskými, 
zahradnickými, lesnickými, chovatelskými 
a rybářskými podniky, s maximální 
konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 
km/h,

– vozidla používaná zemědělskými, 
zahradnickými, lesnickými, chovatelskými 
a rybářskými podniky, která nejsou 
používána pro poskytování služeb v oblasti 
dopravy,

Or. et

Odůvodnění

Toto nařízení by se mělo vztahovat zejména na vozidla, která se pravidelně účastní silničního 
provozu, a ne na vozidla, která se používají zejména mimo oblast dopravy.

Pozměňovací návrh 129
Luis de Grandes Pascual

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kolové traktory s maximální konstrukční 
rychlostí vyšší než 40 km/h – kategorie 
vozidel T5.

Or. es

Odůvodnění

Používání vozidel T5 v některých zemích pro účely jiné, než pro něž jsou určeny, neznamená, 
že by tato vozidla měla být zahrnuta do tohoto nařízení. Jako kompromisní řešení by měla být 
členských státům ponechána možnost rozhodnout, zda budou tato vozidla podrobena 
pravidelným kontrolám.

Pozměňovací návrh 130
Younous Omarjee
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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

Pozměňovací návrh 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Younous Omarjee

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

Or. sv

Pozměňovací návrh 134
Anne E. Jensen

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
bylo vyrobeno nejméně před 30 lety a je 
uchováváno a udržováno v historicky 
správném stavu.

Or. en

Odůvodnění

Definice pojmu je příliš restriktivní, jelikož náhradní díly pro historická vozidla jsou často 
nové a neodpovídají historickým součástkám vozidla. Historická vozidla navíc často 
procházejí během doby své životnosti technickými změnami, např. z bezpečnostních důvodů.
Rovněž vzhled těchto vozidel se mění. Navzdory těmto změnám si vozidla vždy zachovávají 
svůj originální charakter a ráz.

Pozměňovací návrh 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

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

(Netýká se českého znění.)

Or. sv

Pozměňovací návrh 136
Anne E. Jensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– bylo vyrobeno nejméně před 30 lety, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Anne E. Jensen

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

Pozměňovací návrh 138
Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Používání náhradních dílů, které kopírují historické součástky vozidla, je záměr, při kterém je 
třeba zohlednit případy, kdy se určité díly již nevyrábějí nebo nejsou dostupné.

Pozměňovací návrh 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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 uchováváno a udržováno v historicky 
správném stavu,

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 zrekonstruováno s 
použitím náhradních dílů, které odpovídají 
historickým součástem vozidla nebo mají 
dobový charakter,

Or. de
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Odůvodnění

Historická vozidla jsou kulturní hodnotou. Požadavky na jejich definici musí být proto jasné.
Pouze vozidla, která jsou v původním stavu, jsou skutečně historická vozidla. Definice v tomto 
nařízení je vůbec prvním vymezením pojmu „historické vozidlo“ v právních předpisech EU  a 
může být převzata do dalších právních předpisů, proto musí být obzvlášť jasná.

Pozměňovací návrh 141
Anne E. Jensen

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 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

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

– technické vlastnosti jeho hlavních 
konstrukčních částí, jako je motor, brzdy, 
řízení, typ vozidla nebo zavěšení náprav,
zůstávají nezměněny nebo mají dobový 
charakter,

Or. de
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Pozměňovací návrh 146
Anne E. Jensen

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 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebyl změněn jeho vzhled; vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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 149
Isabelle Durant

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

– nebyl změněn jeho vzhled; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebyl změněn jeho vzhled; vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebyl změněn jeho vzhled; – zevní vzhled je nezměněn nebo má 
dobový charakter;

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– model se již nevyrábí,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dobového charakteru:
změny jsou považované za dobové, pokud 
byly z právního a technického hlediska 
proveditelné do nejvýše 10 let od data 
výroby vozidla;

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „držitelem osvědčení o registraci“ 
osoba, na jejíž jméno je vozidlo 
registrováno;

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 155
Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „držitelem osvědčení o registraci“ 
osoba, na jejíž jméno je vozidlo 

8) „držitelem osvědčení o registraci“ 
osoba, na jejíž jméno je vozidlo 
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registrováno; registrováno, nebo osoba, která má právo 
vozidlo trvale používat;

Or. en

Odůvodnění

V některých zemích nemusí být uživatel vozidla jeho majitelem. Uživatel, který má právo 
vozidlo trvale používat, může mít stejný status jako registrovaný majitel vozidla bez ohledu na 
to, zda je jméno majitele uvedeno na registračním dokladu vozidla. V některých zemích je 
možné uvádět na registračním dokladu dvě jména. Tyto rozdíly mohou způsobit nedorozumění 
při kontrolách v jiném členském státě, jehož systém toto nepovoluje.

Pozměňovací návrh 156
Jacqueline Foster

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9) „technickou prohlídkou“ kontrola 
v souladu s přílohami této směrnice, 
jejímž cílem je zaručit, že je vozidlo 
bezpečné pro provoz na veřejných 
komunikacích a splňuje příslušné 
požadavky v oblasti ochrany životního 
prostředí;

Or. en

Odůvodnění

V přílohách jsou obsaženy podrobnosti související se stavem vozidla a kvalitou konstrukčních 
součástí. Opakování části definice by mohlo vést k nejasnostem a nejistotě a nadměrného 
uplatňování tohoto ustanovení při technických kontrolách.

Pozměňovací návrh 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9) „technickou prohlídkou“ kontrola, 
jejímž cílem je zaručit, že je vozidlo 
bezpečné pro provoz na veřejných 
komunikacích a splňuje příslušné 
požadavky v oblasti ochrany životního 
prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Isabelle Durant

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 bezpečné pro používání na 
veřejných komunikacích, zda splňuje 
požadavky na vlastnosti z hlediska 
ochrany životního prostředí a zda jeho
části a konstrukční části jsou případně
v souladu s vlastnostmi z hlediska 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí 
platnými v době schválení, první registrace 
nebo uvedení do provozu nebo při jejich 
dodatečném vybavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „kontrolorem“ osoba, které členský stát 13) „kontrolorem“ osoba, které členský stát 
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udělil oprávnění k provádění technických 
prohlídek ve stanici technické kontroly 
nebo jménem příslušného orgánu;

udělil oprávnění k provádění technických 
prohlídek ve stanici technické kontroly 
nebo jménem příslušného orgánu, nebo 
příslušný orgán členského státu;

Or. es

Odůvodnění

V některých členských státech spadají technické prohlídky pod pravomoci regionálních 
orgánů.

Pozměňovací návrh 160
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „kontrolorem“ osoba, které členský stát 
udělil oprávnění k provádění technických 
prohlídek ve stanici technické kontroly 
nebo jménem příslušného orgánu;

13) „kontrolorem“ osoba, které členský stát 
nebo příslušný orgán členského státu 
udělil oprávnění k provádění technických 
prohlídek, která působí při stanici 
technické kontroly nebo která jedná
jménem příslušného orgánu;

Or. de

Odůvodnění

PN objasňuje, že kontrolor vykonává svou činnost v rámci stanice technické kontroly nebo z 
pověření příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh 161
Georges Bach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „kontrolorem“ osoba, které členský stát 
udělil oprávnění k provádění technických 
prohlídek ve stanici technické kontroly 

13) „kontrolorem“ osoba, které členský stát 
udělil oprávnění k provádění technických 
prohlídek a která působí při stanici
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nebo jménem příslušného orgánu; technické kontroly nebo jedná jménem 
příslušného orgánu;

Or. en

Odůvodnění

Stanice technické kontroly a kontroloři musí mít řádnou akreditaci  v souladu 
s mezinárodními normami ( ISO/IEC 17020:2012, pokud jde stanice technické kontroly typu 
A).

Pozměňovací návrh 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pokud se soukromé subjekty nebo zařízení 
pověřené prováděním technických 
prohlídek zabývají rovněž obchodní 
výrobou, prodejem, pronájem, údržbou a 
opravami vozidel, musí členské státy 
věnovat zvláštní pozornost objektivnosti a 
vysokým standardům kvality jejich 
prohlídek.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vymezit záruky objektivních prohlídek vozidel a bezpečnosti na cestách, a je to 
rovněž jediný způsob ochrany spotřebitelů před zbytečnými a nákladnými opravami.

Pozměňovací návrh 163
Dieter-Lebrecht Koch
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Pokud se neprovedou rozsáhlé změny v oblasti organizace, pracovních míst a financování, 
kterými by se jasně oddělily prohlídky od oprav, nelze souhlasit s tím, aby  opravny fungovaly 
zároveň jako stanice technické kontroly.

Pozměňovací návrh 164
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Stanice technické kontroly by měly být formálně odděleny od opraven motorových vozidel 
s cílem přecházet konfliktu zájmů.

Pozměňovací návrh 165
Georges Bach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

15) „stanicí technické kontroly“ 
veřejnoprávní nebo soukromé subjekty 
nebo zařízení schválené členským státem k 
provádění technických prohlídek; s cílem 
zajistit potřebnou nezávislost a 
objektivnost technických prohlídek vozidel 
se nesmí stanice technické kontroly 
zabývat údržbou motorových vozidel, 
jejich opravami, prodejem nebo
pronájmem. pokud členský stát zajistí 
nestrannost účinným oddělením 
obchodních činností a činností spojených 
s technickými prohlídkami (na 
organizační a personální úrovni i úrovni 
financování), může se od této povinnosti 
odchýlit;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 16 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– „registrační databází ujetých kilometrů“ 
databáze vytvořená členským státem, v níž 
jsou registrovány údaje o počtu ujetých 
kilometrů motorových vozidel 
registrovaných v tomto členském státě

Or. en

Odůvodnění

Řídící centrální databáze, která shromažďuje údaje o počtu ujetých kilometrů všech 
registrovaných vozidel pomůže prakticky vymýtit falšování údajů.
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Pozměňovací návrh 167
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. U motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel se provádí pravidelné 
technické prohlídky v kterémkoli členském 
státě bez ohledu na to, ve kterém státě je 
vozidlo registrováno. Tyto prohlídky se 
uznávají ve všech členských státech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Peter van Dalen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 169
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel se provádí pravidelné 
technické prohlídky v souladu s tímto 

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

nařízením v kterémkoli státě Evropské 
unie.

Or. ro

Odůvodnění

V zájmu dokončení jednotného trhu EU by mělo být možné provádět pravidelné technické 
prohlídky v kterémkoli členském státě EU.

Pozměňovací návrh 170
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technické prohlídky provádí pouze 
příslušný orgán členského státu nebo 
stanice technické kontroly schválené 
členskými státy.

2. Technické prohlídky se provádí 
v stanicích technické kontroly v členském 
státě, ve kterém je vozidlo registrováno.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje, že stanice technické kontroly v členském státě jsou odpovědné 
pouze za kontrolu vozidel, která jsou v tomto členském státě registrována.

Pozměňovací návrh 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technické prohlídky provádí pouze 
příslušný orgán členského státu nebo 
stanice technické kontroly schválené 
členskými státy.

2. Technické prohlídky provádí pouze 
příslušný orgán členského státu nebo 
stanice technické kontroly schválené 
členskými státy nebo orgány dozoru jimi 
zřízené.
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Or. en

Pozměňovací návrh 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technické prohlídky provádí pouze 
příslušný orgán členského státu nebo
stanice technické kontroly schválené 
členskými státy.

2. Technické prohlídky provádí pouze 
příslušný orgán členského státu nebo
veřejný orgán, kterému dotyčný stát tento 
úkol svěřil, nebo subjekty či zařízení 
určené tímto státem a pod jeho dozorem, 
včetně schválených soukromých subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná podmínka by byla příliš restriktivní, členské státy by byly nuceny vytvořit si 
vlastní systém pro provádění technických prohlídek.

Pozměňovací návrh 173
Isabelle Durant

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem předejít středu zájmu mezi 
stanicemi technické kontroly a subjekty 
zapojenými do provádění oprav,  stanice 
technické kontroly nebo zařízení, jež 
sledují stejné zájmy, neprovádějí opravy 
vozidel, které u nich v uplynulém roce 
prošly kontrolou a naopak.

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Jacqueline Foster

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto požadavky nejsou v této směrnici nutné. Sdílení informací je již stanoveno v ES 715/2007 
(čl. 6 odst. 1 a čl. 3 odst. 14) a v ES 595/2009 čl. 6 odst. 1 a čl. 3 odst. 11. Článek pouze 
duplikuje již platný požadavek na sdílení informací. Příloha I by rovněž měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 175
Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Výrobci vozidel poskytnou stanicím 
technické kontroly a výrobcům zkušebních 
zařízení nebo případně příslušnému orgánu
jeden soubor technických informací 
potřebných 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, včetně 
přezkoumání proveditelnosti zavedení 
jednotného místa pro přístup, a to v 
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souladu s přezkumným postupem podle čl. 
16 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Pro usnadnění výměny informací mezi výrobci vozidel, stanicemi technické kontroly a výrobci 
zkušebních zařízení, by výrobci vozidel měli poskytovat jeden soubor technických informací.
Evropská komise by rovněž měla přezkoumat proveditelnost zavedení jednotného místa pro 
přístup k těmto informacím.

Pozměňovací návrh 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 přístup k technickým 
informacím potřebným pro účely technické 
prohlídky s náležitým ohledem na 
ustanovení o přístupu k informacím 
stanoveným v nařízení (ES) č. 715/2007 a 
nařízení (ES) č. 595/2009. Před vstupem 
tohoto nařízení v platnost Komise přijme
prostřednictvím prováděcích aktů 
ustanovení o technických údajích nutných 
k provádění technických prohlídek 
v souladu s přílohou II bod 3, jakož i
podrobná pravidla týkající se postupů pro 
přístup k příslušným technickým 
informacím v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 16 odst. 2

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Bernadette Vergnaud
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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. Komise přijme podrobná pravidla 
týkající se základních technických 
informací, které mají být zpřístupněny 
výrobcům vozidel podle ustanovení 
přílohy I, jakož i postupů pro přístup
k těmto technickým informacím 
stanoveným v příloze I v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 
2.

Or. fr

Odůvodnění

O tom, které technické informace budou poskytovány, by neměli rozhodovat výrobci vozidel.

Pozměňovací návrh 178
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Kapitola 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky týkající se technických 
prohlídek

Minimální požadavky týkající se 
technických prohlídek

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kterýkoli členský stát může poskytnout 
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finanční příspěvek na technické 
prohlídky, pokud se majitel vozidla 
rozhodne zkrátit interval prohlídek na 
jeden rok. Tyto finanční příspěvky mohou 
být poskytovány až po uplynutí deseti let 
od data první registrace vozidla.

Or. de

Odůvodnění

Dá se očekávat, že počet nehod a náklady spojené s nehodami se sníží, pokud se majitelé 
vozidel starších deseti let rozhodnou dobrovolně je podrobit každoroční prohlídce. Část těchto 
úspor by měla být využita na financování těchto opatření. Tento postup je rovnocenný se 
zavedením systému bonusů.

Pozměňovací návrh 180
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vozidla kategorií L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e a L7e, která byla registrována k 
používání v silničním provozu více než 
čtyři roky, musí před registrací pod  
jménem nového majitele podstoupit 
technickou prohlídku.

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na polemiku, která se vede o vlivu  motocyklů ve špatném technickém stavu na 
nehodovost, by bylo nepřiměřené, aby byly pro dvoukolová a tříkolová vozidla pravidelné 
technické prohlídky povinné. V zájmu ochrany spotřebitelů by však měl každý, kdo prodává 
dvoukolové či tříkolové vozidlo, které je starší čtyř let, mít povinnost dodat kupujícímu 
osvědčení o technické způsobilosti tohoto vozidla.

Pozměňovací návrh 181
Jacqueline Foster
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou vyžadovat, aby 
vozidla každé kategorie registrovaná v 
daném členské státě podstupovala častější 
pravidelné technické prohlídky.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se umožňuje jakémukoli členskému státu stanovit v zájmu 
silniční bezpečnosti pravidelné prohlídky pro jakékoli vozidlo. Také se jím výslovně stanovuje 
možnost požadovat u jakéhokoli typu vozidla prohlídky častější.

Pozměňovací návrh 182
Younous Omarjee

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

Pozměňovací návrh 183
Peter van Dalen

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 

vypouští se
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poté každoročně,

Or. nl

Pozměňovací návrh 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Pozměňovací návrh 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

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 s principem subsidiarity a proporcionality by měla být jednotlivým členským 
státům ponechána možnost rozhodnout, zda se požadavky týkající se technických prohlídek 
budou vztahovat i na dvoukolová a tříkolová vozidla.

Pozměňovací návrh 186
Corien Wortmann-Kool
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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 187
Bernadette Vergnaud

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

Vzhledem k polemikám, které se vedou ohledně dopadu špatně udržovaných motocyklů na 
statistiky nehod, se zdá být nepřiměřené požadovat, aby dvoukolová a tříkolová vozidla 
povinně podstupovala pravidelné technické prohlídky. V zájmu ochrany spotřebitelů by však 
mělo být vyžadováno osvědčení o technické způsobilosti vozidla při opětovném prodeji 
dvoukolového či tříkolového vozidla, které je starší čtyř let.

Pozměňovací návrh 188
Marian Harkin

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,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Pozměňovací návrh 190
Dieter-Lebrecht Koch

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 a L7e: čtyři roky ode dne první 
registrace vozidla a potom alespoň každé 
dva roky nebo v souladu s vnitrostátními 
předpisy příslušného členského státu,

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach
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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:
šest let ode dne první registrace vozidla, 
potom každé čtyři roky;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Petri Sarvamaa

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 L5e, L6e a L7e: čtyři 
roky ode dne první registrace vozidla, 
potom každé dva roky,

Or. fi

Pozměňovací návrh 193
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, potom za dva roky,

Or. ro
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Pozměňovací návrh 194
Dieter-Lebrecht Koch

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 potom
alespoň každé dva roky nebo v souladu s 
vnitrostátními předpisy příslušného 
členského státu,

Or. de

Odůvodnění

Stanovení pravidelných ročních prohlídek u vozidel kategorie M1, N1 a O2 by nemělo být pro 
členské státy minimální povinností, ale spíše možností.

Pozměňovací návrh 195
Peter van Dalen

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ode dne první registrace vozidla, potom za 
dva roky a poté každoročně,

Or. en

Odůvodnění

Zavedení systému prohlídek a povolení u lehkých přípojný vozidel nemusí vést nutně ke 
snížení počtu nehod, kterých se tato vozidla účastní. Naopak by znamenalo velké náklady a 
zatížení pro mnoho různých uživatelů vozidel.

Pozměňovací návrh 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 potom 
každé dva roky,

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Bernadette Vergnaud

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 a N1: čtyři roky 
ode dne první registrace vozidla a potom 
každé dva roky,

Or. fr

Odůvodnění

Častější kontrola vozidel starších šesti let nemá bezpečnostní důvody a představovala výrazné 
finanční a administrativní náklady navíc. Kromě toho se zdá nepřiměřené, aby se u 
přípojných vozidel kategorie 02 vyžadovala stejná frekvence prohlídek jako u motorových 
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vozidel.

Pozměňovací návrh 199
Philip Bradbourn

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

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 potom 
každé dva roky,

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s principem subsidiarity a proporcionality by měla být možnost rozhodnout o 
povinnosti častějších technických prohlídek u vozidel kategorie M1, N1 a O2 ponechána 
jednotlivým členským státům.

Pozměňovací návrh 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 2
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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 a N1: čtyři roky 
ode dne první registrace vozidla, potom za 
dva roky a poté každoročně,

Or. en

Odůvodnění

Nehody, jichž se účastní lehká a středně těžká přípojná vozidla, jsou ve většině případů 
způsobené nadměrným nákladem nebo nadměrnou rychlostí, a není proto třeba tuto 
problematiku řešit prostřednictvím technických kontrol.

Pozměňovací návrh 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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, O2, L5e, L6e a 
L7e: čtyři roky ode dne první registrace 
vozidla a potom každé dva roky,

Or. en

Pozměňovací návrh 203
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, potom za 
dva roky,

Or. ro
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Pozměňovací návrh 204
Younous Omarjee

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 potom 
každé dva roky,

Or. fr

Pozměňovací návrh 205
Marian Harkin

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

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Phil Bennion

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Dieter-Lebrecht Koch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– vozidla kategorie M1 registrovaná jako 
vozidla taxislužby a záchranné služby, 
vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, T5, O3 
a O4: čtyři roky ode dne první registrace 
vozidla a poté v souladu s vnitrostátními 
předpisy příslušného členského státu,

Or. de

Odůvodnění

Stanovení pravidelných ročních prohlídek u vozidel kategorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 a O4 
by nemělo být pro členské státy minimální povinností, ale spíše možností.

Pozměňovací návrh 208
Peter van Dalen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 209
Petri Sarvamaa
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi

Pozměňovací návrh 210
Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla kategorie T5, jež jsou užívána 
především na veřejných komunikacích 
pro účely komerční silniční přepravy:
čtyři roky ode dne první registrace vozidla 
a potom každé dva roky,

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla kategorie O2: šest let ode dne 
první registrace vozidla a potom každé tři 
roky.

Or. fr
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Odůvodnění

Přípojná vozidla kategorie O2, nejsou-li řádně udržována, mohou pro ostatní účastníky 
silničního provozu představovat nebezpečí především s ohledem na svou velikost a hmotnost.
Technické prohlídky by u nich tudíž měly být vykonávány v přiměřených intervalech a zvláštní 
pozornost by se při nich měla věnovat technickému stavu a brzdným schopnostem.

Pozměňovací návrh 212
Peter van Dalen

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. nl

Pozměňovací návrh 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

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 s principem subsidiarity a proporcionality by měla být možnost rozhodnout o 
povinnosti častějších technických prohlídek u vozidel kategorie M1 a N1 ponechána 



PE507.994v01-00 88/146 AM\931123CS.doc

CS

jednotlivým členským státům.

Pozměňovací návrh 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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. en

Pozměňovací návrh 215
Dieter-Lebrecht Koch

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 nebo vykazuje 
závažné bezpečnostní nedostatky, musí být 
podrobeno technické prohlídce 
každoročně.

Or. de

Odůvodnění

Technická prohlídka by se měla vykonat i v případě, že se závažné bezpečnostní nedostatky 
objevily v důsledku způsobu řízení či manipulace s vozidlem. Takové řízení a manipulace se 
totiž mění jen s obtížemi.
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Pozměňovací návrh 216
Georges Bach

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 přesáhne
160 000 ujetých kilometrů, musí být 
podrobeno technické prohlídce 
každoročně.

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Isabelle Durant

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 
120 000 ujetých kilometrů, musí být 
podrobeno technické prohlídce 
každoročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Mathieu Grosch

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 

2. V případě, že vozidlo dosáhne 160 000 
ujetých kilometrů nebo že bylo 
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dne první registrace vozidla dosáhne 
160 000 ujetých kilometrů, musí být 
podrobeno technické prohlídce 
každoročně.

registrováno před více než deseti lety, musí 
být podrobeno každoročním technickým 
prohlídkám.

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Petri Sarvamaa

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. fi

Pozměňovací návrh 220
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 nebo každých 60 000 ujetých km.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 221
Juozas Imbrasas

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 
200 000 ujetých kilometrů, musí být 
podrobeno technické prohlídce 
každoročně.

Or. lt

Pozměňovací návrh 222
Hubert Pirker

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitel osvědčení o registraci může 
stanici technické kontroly nebo případně 
příslušný orgán požádat, aby technickou 
prohlídku provedly během období od 
začátku měsíce předcházejícího měsíci, 
v němž nastává výročí uvedené v odstavci 
1, do konce druhého měsíce následujícího 
po tomto datu, aniž by to mělo vliv na 
datum pro příští technickou prohlídku.

3. Držitel osvědčení o registraci může 
stanici technické kontroly nebo případně 
příslušný orgán požádat, aby technickou 
prohlídku provedly během období od 
začátku měsíce předcházejícího měsíci, 
v němž nastává výročí uvedené v odstavci 
1, do konce šestého měsíce následujícího 
po tomto datu, aniž by to mělo vliv na 
datum pro příští technickou prohlídku.

Or. de

Odůvodnění

Šestiměsíční období se pro tyto účely uplatňuje již několik desetiletí např. v Rakousku a 
potvrzuje se, že je to úspěšný tah z hlediska technického i praktického, který je zároveň 
vstřícný vůči zákazníkům. Toto opatření by přispělo k větší flexibilitě.
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Pozměňovací návrh 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitel osvědčení o registraci může 
stanici technické kontroly nebo případně 
příslušný orgán požádat, aby technickou 
prohlídku provedly během období od 
začátku měsíce předcházejícího měsíci, 
v němž nastává výročí uvedené v odstavci 
1, do konce druhého měsíce následujícího 
po tomto datu, aniž by to mělo vliv na 
datum pro příští technickou prohlídku.

3. Držitel osvědčení o registraci může 
stanici technické kontroly nebo případně 
příslušný orgán či orgány nebo zařízení 
certifikovaná a kontrolovaná státem 
požádat, aby technickou prohlídku 
provedly během období od začátku měsíce 
předcházejícího měsíci, v němž nastává 
výročí uvedené v odstavci 1, aniž by to 
mělo vliv na datum pro příští technickou 
prohlídku.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby na palubě každého vozidla bylo osvědčení o jeho technické způsobilosti. Ne 
všechny členské státy musí souhlasit s tím, aby měli držitelé osvědčení o registraci možnost  
podstoupit pravidelnou technickou prohlídku i po výročí první registrace. Poskytování takové  
flexibility by proto mohlo vést k nespravedlivým pokutám pro provozovatele komerční silniční 
přepravy.

Pozměňovací návrh 224
Georges Bach

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aniž by byly dotčeny přílohy I až VI, 
mohou členské státy stanovit pro první 
povinnou technickou prohlídku dřívější 
datum a případně požadovat prohlídku 
před registrací vozidla nebo další 
technické kontroly.

Or. de
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Pozměňovací návrh 225
Philip Bradbourn

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jestliže byly změněny nebo upraveny 
bezpečnostní a environmentální systémy a 
konstrukční části vozidla,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Philip Bradbourn

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě změny držitele osvědčení o 
registraci vozidla.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě změny držitele osvědčení o 
registraci vozidla.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 228
Dieter-Lebrecht Koch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě změny držitele osvědčení o 
registraci vozidla.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 229
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 230
Juozas Imbrasas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě změny držitele osvědčení o 
registraci vozidla.

vypouští se

Or. lt

Pozměňovací návrh 231
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – odrážka 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě změny držitele osvědčení o 
registraci vozidla.

– v případě změny držitele osvědčení o 
registraci vozidla s výjimkou případu, kdy 
vozidlo úspěšně podstoupilo technickou 
prohlídku s předchozím držitelem tohoto 
osvědčení během předchozích tří měsíců a 
pokud nenastaly ostatní situace uvedené v 
tomto odstavci.

Or. es

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je řešit situace, kdy se potenciální kupec ojetého 
vozidla chce ujistit, že vozidlo, které chce koupit, prošlo kontrolou technické způsobilosti.
Prodeje vozidel tohoto druhu jsou v některých členských státech velmi běžné, přičemž noví 
majitelé jsou ujištěni o tom, že vozidlo, které si pořídili, je technicky způsobilé. To by 
samozřejmě nemělo platit v případech, že se vozidlo účastnilo vážné nehody nebo pokud na 
něm byly vykonány podstatné úpravy.

Pozměňovací návrh 232
Phil Bennion

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– překročí-li počet najetých kilometrů u 
vozidel kategorie M1 nebo N1 160 000 
km,

Or. en

Odůvodnění

U vozidel s velkým počtem najetých kilometrů existuje větší pravděpodobnost, že nesplní 
bezpečnostní a environmentální normy.

Pozměňovací návrh 233
Saïd El Khadraoui
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dosáhne-li počet najetých kilometrů 
vozidla 160 000 km.

Or. nl

Pozměňovací návrh 234
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Technické prohlídky se týkají oblastí 
uvedených v příloze II bodě 2.

1. Technické prohlídky se týkají 
minimálně oblastí uvedených v příloze II 
bodě 2.

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění nutné pro zdůraznění toho, že se jedná o minimální požadavky.

Pozměňovací návrh 235
Dieter-Lebrecht Koch

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 za použití metody, která 
je podle přílohy II bodu 3 pro prohlídku 
dané položky doporučena, nebo za použití 
metody, která představuje rovnocennou 
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alternativu.

Or. de

Odůvodnění

Výše uvedené kontrolní metody představují minimální požadavky ve formě doporučení. Měla 
by ovšem existovat i možnost, aby se místo nich použily i jiné rovnocenné nebo přísnější 
kontrolní metody, čímž by se vytvořily podmínky pro případný další rozvoj kontrolní metodiky 
a vývoj vozidel a elektronických systémů.

Pozměňovací návrh 236
Jacqueline Foster

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, přičemž, je-li to 
proveditelné, použijí metodu, která má být 
podle přílohy II bodu 3 pro prohlídku dané 
položky použita.

Or. en

Odůvodnění

Tímto by se umožnilo u pravidelných prohlídek používání alternativních metod, pokud by je 
členský stát (nebo jeho příslušný orgán schválil). Jedná se o významné opatření umožňující 
flexibilní postup u nestandardních vozidel nebo v případě poruch zařízení. Standardní 
ustanovení zůstanou nicméně chráněna, jelikož v příloze bude stanoveno, že veškeré 
alternativní metody schvaluje příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 237
Georges Bach

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž by byly dotčeny minimální 
požadavky uvedené v příloze II, mohou 
členské státy zvýšit počet kontrolovaných 
položek.

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Isabelle Durant

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 
účastníků silničního provozu, nebo jiné 
významnější neshody,

– závažné nedostatky, které mohou 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost vozidla 
nebo ohrozit bezpečnost ostatních 
účastníků silničního provozu nebo 
nedostatky, které představují porušení 
platných právních předpisů a norem 
týkajících se hlučnosti a plynných emisí, 
zejména pokud jde o hluk, částice, CO2 a 
NOx, nebo jiné významnější neshody,

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebezpečné nedostatky, které představují 
přímé a bezprostřední ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu takovým způsobem, že 
vozidlo nesmí být za žádných okolností 
použito v silničním provozu.

– nebezpečné nedostatky, které 
představují přímé a bezprostřední 
ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu do té míry, že členský stát 
nebo jeho vnitrostátní orgány mohou 
zakázat používání daného vozidla v 
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silničním provozu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 240
Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zabezpečení a účinnosti dokumentace by měla být zpráva o technické prohlídce vždy 
v elektronické formě. Neměla by být přitom vyžadována od osoby, která vozidlo k prohlídce 
předává, jelikož tato osoba nemusí být vždy zároveň jeho majitelem. Toto opatření by mělo 
platit i v souvislosti s přístupem donucovacích orgánů během technických kontrol.

Pozměňovací návrh 241
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Stanice technické kontroly nebo 
případně příslušný orgán, které provedly 
technickou prohlídku vozidla nebo 
bezpečnostní kontrolu, vydají osvědčení o 
technické způsobilosti daného vozidla, 
které musí obsahovat alespoň prvky 
stanovené v příloze IV a v příloze V.
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Komise za tímto účelem vypracuje pro 
kontroly technické způsobilosti a 
bezpečnostní kontroly standardizovaný 
formulář Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Pouze standardizovaný formulář Evropské unie může zajistit, že během kontrol technické 
způsobilosti vozidel budou v rámci celé EU prověřována osvědčení o technické způsobilosti.

Pozměňovací návrh 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž je dotčen článek 5, členský stát v 
případě nové registrace vozidla 
pocházejícího z jiného členského státu 
uzná osvědčení o technické způsobilosti 
vydané jiným členským státem jako by 
toto osvědčení o technické způsobilosti 
vydal sám, za předpokladu, že je osvědčení 
platné podle četnosti prohlídek členského 
státu, v němž se nová registrace provádí.
V případě pochybností může členský stát 
osvědčení o technické způsobilosti před 
jeho uznáním ověřit. Členské státy sdělí 
Komisi před dnem použitelnosti této 
směrnice popis osvědčení o technické 
způsobilosti. Komise o tom informuje 
výbor uvedený v článku 16.

Or. en

Odůvodnění

Vzájemné uznávání osvědčení o technické způsobilosti v případě opětovné registrace v jiném 
členském státě je klíčovým krokem na cestě k rozvoji skutečného vnitřního trhu. Návrh bere 
v potaz nedávnou judikaturu Soudního dvora (C-150711).
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Pozměňovací návrh 243
Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zabezpečení a účinnosti dokumentace by měla být zpráva o technické prohlídce vždy 
v elektronické formě. Neměla by být přitom vyžadována od osoby, která vozidlo k prohlídce 
předává, jelikož tato osoba nemusí být vždy zároveň jeho majitelem. Toto opatření by mělo 
platit i v souvislosti s přístupem donucovacích orgánů během technických kontrol.

Pozměňovací návrh 244
Philip Bradbourn

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 

4. Pro účely kontroly údajů počítadla 
ujetých kilometrů, jsou-li tato počítadla ve 
vozidle nainstalována, a jestliže tato 



PE507.994v01-00 102/146 AM\931123CS.doc

CS

technické prohlídce, požádá kontrolor 
osobu, která vozidlo k technické prohlídce 
předala, aby předložila osvědčení vydané 
po předchozí technické prohlídce.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Anne E. Jensen

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 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, pokud 
toto osvědčení nebylo vydáno 
elektronickou cestou.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zabezpečení a účinnosti dokumentace by měla být zpráva o technické prohlídce vždy 
v elektronické formě. Neměla by být přitom vyžadována od osoby, která vozidlo k prohlídce 
předává, jelikož tato osoba nemusí být vždy zároveň jeho majitelem. Toto opatření by mělo 
platit i v souvislosti s přístupem donucovacích orgánů během technických kontrol.

Pozměňovací návrh 246
Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

elektronickou cestou orgánu, který provedl 
registraci vozidla. Toto oznámení musí 
obsahovat informace uvedené v osvědčení 
o technické způsobilosti vozidla.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zabezpečení a účinnosti dokumentace by měla být zpráva o technické prohlídce vždy 
v elektronické formě. Neměla by být přitom vyžadována od osoby, která vozidlo k prohlídce 
předává, jelikož tato osoba nemusí být vždy zároveň jeho majitelem. Toto opatření by mělo 
platit i v souvislosti s přístupem donucovacích orgánů během technických kontrol.

Pozměňovací návrh 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Je-li k dispozici registrační databáze 
ujetých kilometrů, předají jí stanice 
technické kontroly údaje o množství 
ujetých kilometrů zjištěné při každé 
technické prohlídce.

Or. en

Odůvodnění

Pokud registrační databáze ujetých kilometrů v daném členském státě existuje, měla by jim 
střediska technické kontroly předávat údaje o počtu ujetých kilometrů zjištěné na základě 
příslušných počítadel s cílem lépe předcházet falšování údajů o počtu ujetých kilometrů.

Pozměňovací návrh 248
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Osvědčení o technické způsobilosti 
vozidel jsou všemi členskými státy 
vzájemně uznávána pro případ nové 
registrace vozidel převezených z jednoho 
členského státu do jiného, a to za 
předpokladu, že je příslušné osvědčení 
platné z hlediska splnění požadavků 
příslušného členského státu, v němž má 
nová registrace proběhnout, pokud jde o 
četnost technických prohlídek a soulad s 
ustanoveními čl. 5 odst. 4.

Or. fr

Odůvodnění

Administrativní postupy při nové registraci by se sice měly v zájmu usnadnění přepisu vozidel 
zjednodušit, ovšem neměl by tím být dotčen soulad s vnitrostátními předpisy, které se týkají 
změny majitele a jejichž smyslem je ochrana spotřebitele, jak je uvedeno ve třetí odrážce čl. 5 
odst. 4.

Pozměňovací návrh 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

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 vnitrostátní orgán rozhodnout 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.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s principem subsidiarity jsou členské státy odpovědné za rozhodnutí o tom, zda 
mají být vozidla ze silnice stažena, či nikoli. Proto je třeba příslušnou pravomoc ponechat 
vnitrostátním orgánům.
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Pozměňovací návrh 250
Jacqueline Foster

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 členský stát nebo příslušný orgán 
zabránit používání vozidla na veřejných 
komunikacích nebo jej omezit do doby, 
než budou veškeré nebezpečné nedostatky 
odstraněny.

Or. en

Odůvodnění

Odejmutí registrace není vhodné opatření, jelikož registrace je složitý a samostatný proces, 
jehož smyslem není vždy omezit používání vozidla. V některých členských státech může být 
odejmutí registrace vhodným krokem, v jiných je zase pro dosažení podobných příznivých 
výsledků pro bezpečnost silničního provozu vhodnější zákaz. Členské státy musí být schopny 
použít ty nejúčinnější metody, aniž by pro dosažení týchž výsledků musely zbytečně vynakládat 
velké finanční prostředky.

Pozměňovací návrh 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě nebezpečných nedostatků 
nesmí být vozidlo použito na veřejně 

3. V případě nebezpečných nedostatků 
může příslušný vnitrostátní orgán 
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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.

rozhodnout, že vozidlo nesmí být použito 
na veřejně přístupných pozemních 
komunikacích a že 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

Odůvodnění

V souladu s principem subsidiarity jsou členské státy odpovědné za rozhodnutí o tom, zda 
mají být vozidla ze silnice stažena, či nikoli. Proto je třeba příslušnou pravomoc ponechat 
vnitrostátním orgánům.

Pozměňovací návrh 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 členský stát nebo příslušný orgán 
rozhodnout, že 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, nesmí být vozidlo použito 
na veřejně přístupných pozemních
komunikacích, a může odejmout jeho 
registraci, aniž by bylo nutné zahájit nové 
řízení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 253
Phil Bennion, Brian Simpson

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 
nesmí být vozidlo použito na veřejně 
přístupných pozemních komunikacích a 
povolení opravňující k jeho používání na 
veřejných komunikacích musí být 
odejmuto 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. en

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je vysvětlit, že zjištění nebezpečných nedostatků 
povede k odebrání povolení opravňujícího k používání vozidla na veřejných komunikacích, a 
nikoli k odejmutí jeho registrace. Ta je totiž v některých členských státech dokladem o 
existenci daného vozidla ve veřejných záznamech, a nikoli o jeho právním statusu, a 
představuje složitý proces, který trvá po celou existenci vozidla.

Pozměňovací návrh 254
Bernadette Vergnaud

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 

3. V případě nebezpečných nedostatků 
nesmí být vozidlo použito na veřejně 
přístupných pozemních komunikacích a 
jeho registrace musí být odejmuta, dokud 
nebudou nedostatky odstraněny a nebude 
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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.

vydáno nové osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla dokládající, že vozidlo 
je ve stavu způsobilém k provozu po 
pozemních komunikacích.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud je nutné odstranit ze silnice vozidlo s vážnou závadou, jeví se jako nepřiměřené 
požadovat, aby se provedla další registrace.

Pozměňovací návrh 255
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanice technické kontroly nebo případě 
příslušný orgán členského státu, které 
provedly technickou prohlídku vozidla 
registrovaného na jeho území, vystaví 
doklad pro každé vozidlo, které prohlídkou 
úspěšně prošlo. Na tomto dokladu musí být 
uvedeno datum příští technické prohlídky.

Stanice technické kontroly nebo případě 
příslušný orgán členského státu, které 
provedly technickou prohlídku vozidla 
registrovaného na jeho území, vystaví 
doklad pro každé vozidlo, které prohlídkou 
úspěšně prošlo. Na tomto dokladu musí být 
uvedeno datum příští technické prohlídky.
Pokud je možno v registračním dokladu 
vozidla uvést, že technická prohlídka byla 
provedena a kdy má být provedena 
technická prohlídka další, není třeba 
vydávat žádný doklad o technické 
způsobilosti vozidla.

Or. et

Odůvodnění

V souladu se změnami směrnice 1999/37/EU (o registračních dokladech vozidel), které 
Evropský parlament v současnosti projednává, není třeba vydávat žádný zvláštní doklad o 
kontrole technické způsobilosti vozidla, pokud se v jeho registračním dokladu nachází 
kolonka, kde se uvádí období platnosti technické kontroly a datum kontroly další. To 
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znamená, že stanice technické kontroly a příslušné orgány nemusí vydávat zvláštní doklad, 
který by technickou způsobilost vozidla potvrzoval a který by uživatelé vozidla museli mít u 
sebe.

Pozměňovací návrh 256
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát uzná doklad vydaný v 
souladu s odstavcem 1.

Každý členský stát uzná doklad vydaný v 
souladu s odstavcem 1 nebo odpovídající 
záznam v registračním dokladu vozidla.

Or. et

Pozměňovací návrh 257
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát uzná doklad vydaný v 
souladu s odstavcem 1.

Každý členský stát uzná doklad vydaný 
jiným členským státem v souladu s 
odstavcem 1, pokud byl tento doklad 
vydán pro vozidlo registrované v daném 
členském státě.

Or. de

Odůvodnění

Vozidla musí podstupovat kontroly v těch členských státech, v nichž jsou registrována.

Pozměňovací návrh 258
Ismail Ertug

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Nezávislost stanic technické kontroly

1. Vzhledem k nezávislosti stanic 
technické kontroly a v zájmu zajištění 
objektivnosti a kvality technických 
prohlídek vozidel se nesmí stanice 
technické kontroly zabývat výrobou, 
prodejem, pronájmem, údržbou ani 
opravou vozidel.
2. Členský stát se může od tohoto 
ustanovení odchýlit, pokud je objektivnost 
stanice technické kontroly zajištěna 
souladem s normami stanovenými 
normou EN ISO/IEC 17020.1 Členské 
státy mohou za účelem zajištění 
nezávislosti stanic technické kontroly a 
jejich pracovníků stanovit pro své území 
další požadavky.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Posuzování shody -
požadavky na činnost různých typů 
orgánů provádějících kontrolu

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit přiměřená nezávislost různých typů subjektů provádějících kontrolu, je 
důležité, aby stanice technické kontroly uplatňovaly harmonizované a uznávané normy.  
ISO/IEC 17020 určuje, jaké pravomoci mají orgány provádějící kontrolu mít, a stanovuje 
požadavky na jejich nestrannost a konzistentnost jejich kontrolních činností.

Pozměňovací návrh 259
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zkušební zařízení a vybavení používané 1. Zkušební zařízení a vybavení používané 



AM\931123CS.doc 111/146 PE507.994v01-00

CS

k provádění technických prohlídek musí 
splňovat minimální technické požadavky 
stanovené v příloze V.

k provádění technických prohlídek musí 
splňovat alespoň minimální technické 
požadavky stanovené v příloze V.

Or. de

Pozměňovací návrh 260
Georges Bach

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a Aniž by byly dotčeny přílohy I až VI, 
mohou členské státy podrobit střediska 
technické kontroly a jejich vybavení 
přísnějším technickým podmínkám, než 
jsou ty uvedené v příloze V.

Or. de

Pozměňovací návrh 261
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Stanicím technické kontroly, v nichž 
kontroloři technické prohlídky provádějí, 
udělí oprávnění členský stát nebo jeho 
příslušný orgán.

Or. en

Odůvodnění

Stanicím technické kontroly, v nichž kontroloři technické prohlídky provádějí, udělí oprávnění 
členský stát nebo jeho příslušný orgán.



PE507.994v01-00 112/146 AM\931123CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 262
Georges Bach

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b Stanice technické kontroly, kterým 
členské státy udělily oprávnění již před 
vstupem tohoto nařízení v platnost, budou 
muset opětovně prokázat shodu s 
minimálními požadavky po uplynutí 
alespoň pěti let.

Or. de

Pozměňovací návrh 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V zájmu splnění minimálních 
požadavků ohledně řízení kvality dodrží 
stanice technické kontroly požadavky 
členského státu udělujícího oprávnění.
Stanice technické kontroly zajistí 
objektivitu a vysokou kvalitu kontroly 
vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Stanice technické kontroly, ať už soukromé nebo státní, musí splňovat minimální požadavky 
pro zajištění dobrého řízení kvality. Musí být objektivní a musí zajišťovat vysokou kvalitu 
kontrol vozidel.

Pozměňovací návrh 264
Debora Serracchiani
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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, vzdělání a odbornou přípravu 
stanovené v příloze VI a požadavky 
členského státu, v němž jsou jmenováni.
Členské státy mohou pro své území 
stanovit další požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy již stanovují požadavky v širší míře, než je uvedeno v příloze VI. Tyto 
členské státy by měly být schopny zachovat nejvyšší možnou míru kvalifikace na základě 
zásady osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 265
Dieter-Lebrecht Koch

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, odbornou přípravu a další 
školení stanovené v příloze VI, jakož i 
požadavky platné v členském státě, v němž 
provádějí svou činnost.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly být schopny klást na kontrolory působící na jejich území přísnější 
požadavky, než které představují minimální normy.

Pozměňovací návrh 266
Dieter-Lebrecht Koch
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vystaví osvědčení 
kontrolorům, kteří splňují minimální 
požadavky na způsobilost a odbornou 
přípravu. Toto osvědčení musí obsahovat 
alespoň údaje uvedené v příloze VI bodě 3.

2. Členské státy vystaví osvědčení 
kontrolorům, kteří splňují minimální 
požadavky na způsobilost, odbornou 
přípravu a další školení a veškeré 
požadavky stanovené v členském státě, v 
nichž působí. Toto osvědčení musí 
obsahovat alespoň údaje uvedené v příloze 
VI bodě 3. Členské státy, které již mají na 
své kontrolory přísnější nároky, pokud jde 
o odbornou přípravu, způsobilost a 
kontrolu, než jaké jsou ty, které jsou 
stanoveny v rámci minimálních 
požadavků, by si měly tyto vysoké 
standardy ponechat a neměly by být 
nuceny je zmírňovat.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly být schopny klást na kontrolory působící na jejich území přísnější 
nároky, než které představují minimální normy.

Pozměňovací návrh 267
Ismail Ertug

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vystaví osvědčení 
kontrolorům, kteří splňují minimální 
požadavky na způsobilost a odbornou 
přípravu. Toto osvědčení musí obsahovat 
alespoň údaje uvedené v příloze VI bodě 3.

2. Členské státy vystaví osvědčení 
kontrolorům, kteří splňují minimální 
požadavky na způsobilost a odbornou 
přípravu stanovené v tomto nařízení a 
dodatečné vnitrostátní požadavky. Toto 
osvědčení musí obsahovat alespoň údaje 
uvedené v příloze VI bodě 3.

Or. de
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Odůvodnění

Mělo by se ozřejmit, že vnitrostátní certifikační požadavky na způsobilost a odbornou 
přípravu, které přesahují minimální požadavky uvedené v příloze VI tohoto nařízení budou 
platit i nadále.

Pozměňovací návrh 268
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vystaví osvědčení 
kontrolorům, kteří splňují minimální 
požadavky na způsobilost a odbornou 
přípravu. Toto osvědčení musí obsahovat 
alespoň údaje uvedené v příloze VI bodě 3.

2. Příslušné orgány nebo případně 
schválená střediska odborné přípravy 
poskytnou osvědčení kontrolorům, kteří 
splňují minimální požadavky na 
způsobilost a odbornou přípravu. Toto 
osvědčení musí obsahovat alespoň údaje 
uvedené v příloze VI bodě 3.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná podmínka, aby členské státy vystavovaly osvědčení kontrolorům, kteří splní 
minimální požadavky, by byla pro členské státy restriktivní. Takové osvědčení mohou vydat i 
schválená střediska odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Peter van Dalen

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.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Nizozemský systém, v němž autoopravny rovněž provádějí technické prohlídky a vnitrostátní 
orgány dozoru vykonávají namátkové inspekce, fungují výborně. Riziko, že provozovatelé 
autoopraven ztratí licenci, a tím prostředek své obživy, zajišťuje vysoký standard technických 
prohlídek nizozemských vozidel. Nezávislost, kterou Komise navrhuje, je proto nežádoucí.

Pozměňovací návrh 271
Hubert Pirker

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. Členské státy zajistí, aby technické 
prohlídky byly provedeny řádně, a věnují 
zvláštní pozornost objektivitě hodnocení 
vypracovaných obchodníky, kteří mají 
oprávnění pro opravu vozidel.

Or. de
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Pozměňovací návrh 272
Dieter-Lebrecht Koch

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, a se zaměstnanci autoopravny, 
v níž je vozidlo technické prohlídce 
podrobeno.

Or. de

Odůvodnění

Ozřejmění toho, že kontroloři musí být nezávislí na autoopravnách a jejich zaměstnancích.

Pozměňovací návrh 273
Phil Bennion

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. Kontrolorům, kteří při účasti na 
opravě a údržbě vozidla tato pravidla 
dodržují, by mělo být umožněno provést 
kontrolu jakéhokoli vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Pravidelné technické prohlídky a oprava a údržba vozidel jsou dvě samostatné oblasti, pro 
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něž platí zvláštní oprávnění, kontrolní metody a požadavky na vybavení. Pro obě je navíc 
stanovena podmínka jejich nezávislosti, dozoru a autorizace ze strany orgánu dozoru. Při 
dodržení těchto požadavků je možné, aby se kontrolor účastnil opravy a údržby vozidla.

Pozměňovací návrh 274
Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Přiměřeně způsobilá osoba, která 
provedla opravu nebo údržbu vozidla, je 
oprávněna zúčastnit se v roli kontrolora 
jakékoli další pravidelné technické 
prohlídky téhož vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Osobě, která provádí údržbu vozidel, by nemělo být zapovězeno provádění jejich následných 
pravidelných technických prohlídek. Kontrolováno je vozidlo (pomocí specifických metod).
Osoba, která provádí údržbu, kontrole nebo hodnocení nepodléhá.

Pozměňovací návrh 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Právnická osoba, která na vozidle 
provedla opravy nebo údržbu vozidla, se 
nesmí účastnit jeho následných 
pravidelných kontrol technické 
způsobilosti.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 276
Mathieu Grosch

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Stanice technické kontroly a 
autoopravna smí být provozovány v rámci 
téhož zařízení, pouze pokud to umožňuje 
vnitrostátní předpis a pokud bylo pro tento 
účel vydáno odpovídající oprávnění v 
souladu s bodem A.3 přílohy A normy 
ISO/IEC 17020:2012.

Or. de

Odůvodnění

Oddělení stanic technické kontroly od autoopraven je nutno vnímat jako normu, nicméně 
členské státy z ní mohou stanovit na základě určitých kvalitativních kritérií výjimky.

Pozměňovací návrh 277
Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Stanice technické kontroly informuje 
osobu, která vozidlo k technické prohlídce 
předala, o nedostatcích, které je třeba 
odstranit, a nesmí změnit výsledky 
technické prohlídky pro obchodní účely.

Or. es

Odůvodnění

Stanice technické kontroly by měly poukázat pouze na nedostatky, které je třeba odstranit.
Určení toho, které opravy budou nutné, je záležitostí autoopraven.
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Pozměňovací návrh 278
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Stanice technické kontroly informuje 
osobu nebo autoopravnu, která vozidlo 
k technické prohlídce předala, o 
nedostatcích, které byly na vozidle 
zjištěny, a nesmí změnit výsledky 
technické prohlídky pro obchodní účely.

Or. de

Odůvodnění

Ozřejmění rozdílných úloh kontrolorů (určení nedostatků) a autoopraven (provádění oprav za 
účelem odstranění nedostatků).

Pozměňovací návrh 279
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení stanic technické kontroly a dozor 
nad nimi

Schválení stanic technické kontroly a dozor 
nad nimi

1. Stanice technické kontroly
1.1 Stanice technické kontroly, při nichž 
jsou organizováni kontroloři, kteří 
provádějí technické prohlídky, musí být 
schváleny členskými státy, v nichž působí.
1.2. Stanice technické kontroly musí 
splňovat minimální požadavky na 
kontrolu kvality v souladu normou EN 
ISO/IEC 17020 a požadavky příslušného 
členského státu, pokud jde o organizaci 
kontrolorů, kontrolní vybavení a zařízení 
a charakter samotných kontrol.
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1.3 Pokud je autoopravna, která provádí 
opravu a údržbu vozidel na komerční bázi, 
akreditována i jako stanice technické 
kontroly oprávněná k provádění 
technických prohlídek, je nutné provést 
opatření k zajištění toho, aby se komerční 
činnost spojená s opravami a údržbou 
vykonávala odděleně od činnosti 
související s technickými prohlídkami, a 
to jak z hlediska organizace a 
zaměstnanců, tak z hlediska finančního.
1.4 Kompletní harmonizace a 
přeshraniční vzájemné uznávání výsledků 
technických prohlídek jednotlivých stanic 
technické kontroly je možné na základě 
akreditace stanic jako stanic technické 
kontroly typu A (v souladu s normou EN 
ISO/IEC 17020).
2. Orgány dozoru
2.1 Orgán dozoru provádí alespoň úkoly 
stanovené v příloze VII bodě 1 a musí 
splňovat požadavky stanovené v bodech 2 
a 4 téže přílohy.
2.2 Členské státy zveřejní pravidla a 
postupy týkající se organizace, úkolů a 
požadavků na pracovníky orgánů dozoru.
2.3 Orgány dozoru jsou nezávislé na 
stanicích technické kontroly a výrobcích 
vozidel.
3. Požadavky týkající se schválení a 
dozoru se nevztahují na stanice technické 
kontroly provozované přímo příslušným 
orgánem.

Or. de

Odůvodnění

Norma EN ISO/IEC 17020 se zakládá na normě EN 45004 a je celosvětově platná. Stanovuje 
míru nezávislosti a integrity stanice technické kontroly a týká se stanic typu A, B a C.

Pozměňovací návrh 280
Corien Wortmann-Kool
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Návrh nařízení
Čl. 13. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby se nad stanicemi 
technické kontroly prováděl dozor.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěna vysoká kvalita kontrol vozidel, je nutné, aby se na stanicemi technické 
kontroly prováděl dozor.

Pozměňovací návrh 281
Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Požadavky týkající se schválení a dozoru 
se nevztahují na stanice technické kontroly 
provozované přímo příslušným orgánem.

2. Požadavky týkající se schválení a dozoru 
se nevztahují na stanice technické kontroly 
provozované přímo příslušným orgánem 
daného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je ozřejmit, že výjimka z předpisů týkajících se 
schvalování a dozoru se vztahuje pouze na ty stanice technické kontroly, které provozují 
přímo členské státy.

Pozměňovací návrh 282
Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy plní požadavky uvedené 
v odstavcích 1 a 2, pokud vyžadují, aby 
byly stanice technické kontroly schváleny 
podle nařízení (ES) č. 765/2008, kterým se 
stanoví požadavky na akreditaci a dozor 
nad trhem týkající se uvádění výrobků na 
trh.

Or. es

Pozměňovací návrh 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektronická platforma pro informace o 
vozidlech

Vytvoření vnitrostátní elektronické sítě 
pro předávání informací o vozidlech

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 se zaměří na nalezení 
nejúčinnějšího a nejefektivnějšího 
způsobu vytvoření elektronické platformy 
pro informace o vozidlech, která by 
umožnila výměnu informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek a 
počtech ujetých kilometrů zjištěných na 
základě příslušných počítadel mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
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prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož zkušenosti z některých členských států prokázaly proveditelnost a výhody elektronické 
platformy pro informace o vozidlech, měl by se najít nejúčinnější a nejefektivnější způsob, jak 
ji vytvořit.

Pozměňovací návrh 285
Vilja Savisaar-Toomast

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. Komise se rovněž zaměří na 
možnost sloučení stávajících 
elektronických databází jednotlivých 
členských států a nadnárodních databází, 
které existují v Evropské unii, nebo 
možností výměny operačních údajů mezi 
nimi, a podpoří výměnu osvědčených 
postupů mezi členskými státy.

Or. et

Odůvodnění

V mnoha členských státech elektronické databáze již existují. Obsahují informace o řidičských 
průkazech, registrovaných vozidlech a technických prohlídkách. V některých členských 
státech lze získat přístup k zaznamenaným údajům prostřednictvím jednotné databáze. Navíc 
je úspěšně v provozu systém EUCARIS, k němž se více či méně připojily všechny členské státy.
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Komise by se měla zabývat tím, do jaké míry je možno systém EUCARIS využít v souvislosti s 
tímto nařízením a obecněji i v souvislosti s celým souborem opatření o silniční bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 286
Jacqueline Foster

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 a využije přitom 
stávajících, již zavedených modelů, které 
lze použít pro zajištění mezinárodního 
přístupu ke klíčovým informacím o 
technické způsobilosti a počtu ujetých 
kilometrů.

Or. en

Odůvodnění

Systémy obsahující klíčové údaje ve veřejně přístupné formě již existují. Je správné uvažovat 
o možnostech sloučení databází (přístup k nimž je omezený, jejich schopnost přizpůsobovat se 
v čase nízká a náklady na ně obrovské). Propojení databází zřejmě nebude v tomto případě 
nejlepším způsobem jak zajistit sdílení informací.

Pozměňovací návrh 287
Philip Bradbourn

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 

Ve spolupráci s výrobci vozidel a všemi 
dalšími dotčenými stranami Komise 
přezkoumá proveditelnost, náklady a 
přínosy vytvoření elektronické platformy 
pro informace o vozidlech a využije přitom 
stávajících, již zavedených modelů, které 
lze použít pro zajištění mezinárodního 
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prohlídek, registraci a schvalování 
vozidel, stanicemi technické kontroly a 
výrobci vozidel.

přístupu ke klíčovým informacím o 
technické způsobilosti a počtu ujetých 
kilometrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Mathieu Grosch

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 mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel, umožnila výměnu informací, a to 
včetně podrobností o počtu ujetých 
kilometrů a o závažných nehodách 
vozidel, a údajů týkajících se technických 
prohlídek .

Or. de

Pozměňovací návrh 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

Komise přezkoumá nejúčinnější způsoby 
propojení stávajících vnitrostátních 
systémů obsahujících informace o 
vozidlech, které by usnadnily výměnu 
informací mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány o údajích týkajících se technických 
prohlídek a počtu ujetých kilometrů.                  
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prohlídek, registraci a schvalování 
vozidel, stanicemi technické kontroly a 
výrobci vozidel.

Or. fr

Pozměňovací návrh 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

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.

(a) 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.

(b) Komise se rovněž zaměří na 
shromažďování a uchovávání stávajících 
bezpečnostních údajů týkajících se 
vozidel, která byla účastna nehod. Tyto 
údaje by měly obsahovat alespoň 
informace o dílech zajišťujících 
bezpečnostní funkce, které byly nahrazeny 
nebo opraveny.
Tyto údaje by se měly poskytnout 
kontrolorům provádějícím technickou 
prohlídku příslušného vozidla a v 
anonymní podobě i členským státům, 
které na jejich základě budou moci 
snadněji plánovat a provádět opatření 
zaměřená na zvýšení silniční bezpečnosti.

Or. de
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Pozměňovací návrh 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

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, aby mezi příslušnými orgány 
členských států, které jsou odpovědné za 
provádění technických prohlídek, registraci 
a schvalování vozidel, stanicemi technické 
kontroly a výrobci vozidel, mohla 
prostřednictvím zavedených IT systémů 
probíhat výměna informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek a 
počtu ujetých kilometrů zjištěného na 
základě příslušných počítadel.

Or. en

Odůvodnění

Výměna informací prováděná prostřednictvím IT systémů o počtu ujetých kilometrů je 
naprosto nezbytná, má-li se snížit rozsah falšování údajů o počtu ujetých kilometrů u 
přeshraničního prodeje ojetých vozidel.

Pozměňovací návrh 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

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, 

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, 
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stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel.

stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel. Veškeré náklady vzniklé v 
souvislosti se zavedením elektronických 
platforem se pokryjí z rozpočtu EU.

Or. pl

Pozměňovací návrh 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 a využije přitom 
výhod vyplývajících ze stávajících a již 
provedených IT řešení, pokud jde o 
mezinárodní výměnu údajů tak, aby se 
minimalizovaly náklady a zabránilo 
zdvojování činností. Při tomto 
přezkoumávání se Komise zaměří na 
hledání nejvhodnějších způsobů propojení 
stávajících vnitrostátních systémů za 
účelem výměny informací mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel, o údajích týkajících se 
technických prohlídek a o údajích 
zjištěných z počítadel ujetých kilometrů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 294
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1



PE507.994v01-00 130/146 AM\931123CS.doc

CS

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.

Komise se bude rovněž zabývat možností 
umístit na tuto platformu i údaje o 
přeshraničních dopravních nehodách  v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu č. 2011/82/EU o usnadnění 
přeshraniční výměny informací o 
dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu.

Or. es

Pozměňovací návrh 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise se bude i nadále zabývat 
otázkou shromažďování a uchovávání 
podrobností o počtu ujetých kilometrů 
každého vozidla, na něž se vztahuje tato 
směrnice, v rámci uvedené elektronické 
platformy. Počty kilometrů do databáze 
vloží subjekty, které se podílely na údržbě, 
opravě a technické prohlídce daného 
vozidla.
Tyto anonymní údaje týkající se výhradně 
vozidel by se měly ve formě pasu vozidla 
zpřístupnit kontrolorům, kteří provádějí 
jeho technickou prohlídku, a jeho 
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majitelům.

Or. de

Odůvodnění

Manipulace s počítadly ujetých kilometrů zvyšuje riziko nehod a narušuje trh s ojetými 
vozidly.

Pozměňovací návrh 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na základě tohoto přezkumu Komise 
navrhne a zhodnotí jednotlivé varianty 
řešení, včetně možnosti zrušení požadavku 
na doklad o technické prohlídce podle 
článku 10 a vytvoření zvláštního systému 
pro výměnu informací mezi vnitrostátními 
databázemi údajů o počtu ujetých 
kilometrů v jednotlivých členských 
státech.

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. en

Odůvodnění

Systém vzájemně propojených registračních databází počtu ujetých kilometrů by byl přímým 
řešením problému falšování údajů o počtu ujetých kilometrů, jelikož by účastníkům silničního 
provozu umožňoval získat údaje o jejich vozidlech z doby, kdy se pohybovala v jiném 
členském státě.

Pozměňovací návrh 297
Isabelle Durant
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na základě tohoto přezkumu Komise 
navrhne a zhodnotí jednotlivé varianty 
řešení, včetně návrhů na lepší 
interoperabilitu a/nebo standardizaci 
elektronických dokumentů a 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 
připojí legislativní návrh.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise nalezne nejpřiměřenější a z 
hlediska nákladů nejefektivnější způsob 
zajištění mezinárodního přístupu ke 
klíčovým údajům nutných k registraci 
vozidel, k údajům o počtu ujetých 
kilometrů a údajům týkajícím se 
technických prohlídek.

Or. en

Odůvodnění

Systémy obsahující klíčové údaje ve veřejně přístupné formě již existují. Je správné uvažovat 
o možnostech sloučení databází (přístup k nimž je omezený, jejich schopnost přizpůsobovat se 
v čase nízká a náklady na ně obrovské). Propojení databází zřejmě nebude v tomto případě 
nejlepším způsobem jak zajistit sdílení informací.
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Pozměňovací návrh 299
Philip Bradbourn

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise nalezne nejpřiměřenější a z 
hlediska nákladů nejefektivnější způsob 
zajištění mezinárodního přístupu ke 
klíčovým údajům nutných k registraci 
vozidel, k údajům o počtu ujetých 
kilometrů a údajům týkajícím se 
technických prohlídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
19, pokud jde o:

Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 19, 
pokud jde o:

Or. pl

Pozměňovací návrh 301
Werner Kuhn

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)



PE507.994v01-00 134/146 AM\931123CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přílohu I s ohledem na technické údaje, 
které má poskytovat výrobce

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– aktualizaci čl. 2 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2
za účelem zohlednění změn kategorií 
vozidel, které vyplývají ze změn právních 
předpisů uvedených v čl. 3 odst. 1,

– aktualizaci pouze kategorií vozidel v čl. 2 
odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2 v případě změn 
kategorií vozidel, které vyplývají ze změn 
právních předpisů o schvalování typu
uvedených v čl. 2 odst. 1, aniž by tím však 
byly dotčen rozsah nebo častost 
technických prohlídek,

Or. pl

Pozměňovací návrh 303
Dieter-Lebrecht Koch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přílohu II bod 3 s ohledem na metody a 
důvody pro nevyhovění, přílohu V v 
případě, že budou k dispozici účinnější a 
efektivnější kontrolní metody, přílohu I, 
pokud se budou k provedení technických 
prohlídek vyžadovat další informace.

Or. de
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Odůvodnění

Rozšíření pozměňovacího návrhu č. 33 (článek 17, odrážka 2a (nová)) návrhu zprávy za 
účelem zohlednění průběžného vývoje v oblasti technologie vozidel a metod technických 
prohlídek.

Pozměňovací návrh 304
Dieter-Lebrecht Koch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přílohu II bod 3 s ohledem na seznam 
kontrolovaných položek, metody 
technických prohlídek, důvody pro 
nevyhovění a posouzení nedostatků, 
přílohu V v zájmu jejího přizpůsobení 
vývoji právních předpisů Unie v oblasti 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí, 
a přílohu I, pokud se budou k provedení 
technických kontrol vyžadovat další 
informace.

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření pozměňovacího návrhu č. 34 (článek 17, odrážka 2b (nová)) návrhu zprávy za 
účelem zohlednění průběžného vývoje v oblasti technologie vozidel a metod technických 
prohlídek a vývoje evropských předpisů.

Pozměňovací návrh 305
Werner Kuhn

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Podávání zpráv
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Nejpozději [pět let od data vyhlášení 
tohoto nařízení] podá Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o uplatňování a dopadech tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o četnost prohlídek, 
úroveň harmonizace pravidelných 
technických prohlídek a účinnost 
ustanovení o vzájemném uznávání 
osvědčení o technické způsobilosti vozidel 
v případě opětovné registrace vozidla 
pocházejícího z jiného členského státu. V 
této zprávě bude rovněž analyzováno, zda 
je míra harmonizace dostatečná k tomu, 
aby umožňovala plné vzájemné uznávání 
osvědčení o technické způsobilosti v rámci 
celé Unie, a zda není třeba stanovit k 
dosažení tohoto cíle přísnější normy. Ke 
zprávě budou případně připojeny 
legislativní návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi

Pozměňovací návrh 307
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v článku 17 je svěřeno Komisi na dobu pěti 
let ode dne [datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost]. Komise předloží zprávu o 
přenesení pravomoci nejpozději do devíti 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období.  Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce 
před koncem každého z těchto období.

Or. ro

Pozměňovací návrh 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 17 je svěřeno Komisi na dobu pěti 
let ode dne [datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost]. Komise vypracuje zprávu o 
přenesení pravomocí nejpozději do devíti 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období.  Přenesení pravomocí se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce 
před koncem každého z těchto období.

Or. pl

Pozměňovací návrh 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 17 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po jeho zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti žádného z již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

(Netýká se českého znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 17 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 

(Netýká se českého znění.)
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před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. pl

Pozměňovací návrh 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Pět let poté, co toto nařízení vstoupí v 
platnost, podá Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
a dopadech tohoto nařízení, zejména 
pokud jde o účinnost ustanovení o 
působnosti, četnosti prohlídek a 
vzájemném uznávání osvědčení o 
technické způsobilosti, a o výsledcích testů 
zaměřených na proveditelnost zavedení 
elektronické platformy informací o 
vozidlech podle článku 15. Zpráva bude 
rovněž obsahovat analýzu toho, zda je 
třeba aktualizovat přílohy, a to zejména s 
ohledem na technický pokrok a novou 
praxi. Zpráva bude předložena po 
konzultaci s výborem uvedeným v článku 
16. Ke zprávě budou případně připojeny 
legislativní návrhy.

Or. pl

Pozměňovací návrh 313
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Článek -19 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -19
Oprávnění členských států
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Členské státy jsou oprávněny stanovit 
srovnatelné nebo přísnější požadavky na 
technické prohlídky prováděné u vozidel 
registrovaných na jejich území, a to s 
ohledem na jakékoli ustanovení této 
směrnice, s cílem dosáhnout cílů této 
směrnice účinnějším způsobem.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení, kterým se v krátkosti poukazuje na právo členských států svobodně stanovit 
závazné přísnější požadavky na technický dozor nad vozidly registrovanými na jejich území.

Pozměňovací návrh 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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, 
odrazující a nediskriminační sankce.

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, 
odrazující a nediskriminační sankce, a aby 
zajistil přesnost údajů zaznamenávaných 
počítadlem ujetých kilometrů po celý 
životní cyklus vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby členské státy učinily všechny kroky nutné k zajištění toho, aby údaje 
zaznamenávané počítadly ujetých kilometrů byly spolehlivé a přesné po celý životní cyklus 
vozidla, a aby přitom měly na paměti, že pravděpodobnost falšování údajů na počítadle je 
nejvyšší v období mezi datem registrace a první technickou prohlídkou.

Pozměňovací návrh 315
Dieter-Lebrecht Koch
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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, 
odrazující a nediskriminační sankce.

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, aby zajistil, že neoprávněný zásah 
do konstrukčních částí a systémů vozidla, 
které mají vliv na jeho soulad s 
bezpečnostními a environmentálními 
požadavky, nebo do počítadla ujetých 
kilometrů nebo manipulace s nimi se 
považuje za trestný čin, za který lze uložit 
účinné, přiměřené, odrazující a 
nediskriminační sankce.

Or. de

Pozměňovací návrh 316
Luis de Grandes Pascual

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, 
odrazující a nediskriminační sankce.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Počítadla ujetých kilometrů nejsou regulována a ani se nevyžadují při schvalování typů 
vozidla nebo pro jeho provoz. Slouží pouze pro informaci a jako takové jsou i vyvinuty. Právní 
základ návrhu neumožňuje tuto záležitost do tohoto návrhu zahrnout. To by mělo být učiněno 
v souvislosti s politikou ochrany spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 317
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členským státům, v nichž před 
vstupem tohoto nařízení v platnost bylo 
období mezi technickými prohlídkami 
delší než období uvedené v článku 5, bude 
poskytnuto dodatečné čtyřleté přechodné 
období, aby častost technických prohlídek 
přizpůsobily novým předpisům, s výjimkou 
vozidel starších deseti let, u nichž období 
mezi technickými prohlídkami nesmí být 
za žádných okolností delší než jeden rok.

Or. es

Pozměňovací návrh 318
Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Příloha 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Příloha I je příliš specifická a zbytečná, jelikož údaje dostačující k provedení technických 
prohlídek jsou již k dispozici ve směrnici ES 715/2007 (čl.6 odst.1 a čl. 3 odst.14) a ve 
směrnici ES 595/2009 (čl.6 odst.1 a čl. 3 odst.11).

Pozměňovací návrh 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Příloha 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 320
Philip Bradbourn

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Brzdové zařízení vypouští se
1.1. Provozní brzdění
–Obecný popis, včetně nouzového brzdění 
a možností, které se zkouší na 
standardním válcovém brzdovém stavu
– Uspořádání systému
– Ovládání brzd
– Zátěžový regulátor: poziční a funkční 
charakteristiky
–Referenční síly
– Brzdové bubny
–Brzdové kotouče
–Brzdová obložení a destičky
–Pneumatické brzdění
– Hydraulické brzdění
1.2. Parkovací brzda
– Obecný popis
–Ovladač parkovací brzdy
– Náprava/nápravy, na kterou/které 
působí parkovací brzda
–Elektricky ovládaná parkovací brzda
1.3. Odlehčovací brzdy
–Obecný popis
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– Ovládání brzdy
1.4. Elektronické řídící systémy
– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. Brzdy přípojných vozidel
– Spojkové hlavice pro brzdění přípojných 
vozidel: obecný popis
– Popis bezpečnostního systému

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Příloha 2 – část 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré uvedené položky se při pravidelné 
prohlídce považují za závazné, kromě 
položek označených (X), jež jsou spojeny 
se stavem vozidla a vhodností jeho 
používání v silničním provozu, ale v rámci 
technické prohlídky se nepovažují za 
zásadní.

Veškeré uvedené položky se při pravidelné 
prohlídce považují za závazné, kromě 
položek označených (X), jež jsou spojeny 
se stavem vozidla a vhodností jeho 
používání v silničním provozu, ale v rámci 
technické prohlídky se nepovažují za 
zásadní.

Pokud není možné provést technickou 
prohlídku vozidla pomocí doporučené 
metody uvedené v této příloze, smí stanice 
technické kontroly prohlídku provést 
alternativní metodou, kterou příslušný 
orgán předem písemně schválil. Příslušný 
orgán musí nabýt jistoty, že bezpečnostní 
a environmentální požadavky zůstanou 
splněny.

Or. en
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Odůvodnění

Kontrola zvláštních vozidel, jako jsou např. mobilní jeřáby, může vyžadovat specifické 
kontrolní metody, které by měly být povoleny, pokud jsou schváleny příslušným orgánem.

Pozměňovací návrh 322
Mathieu Grosch

Návrh nařízení
Příloha 4 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) podrobnosti o významných opravách 
nutných v důsledku nehod

Or. de

Pozměňovací návrh 323
Werner Kuhn

Návrh nařízení
Příloha 5 – část I – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Alternativní zařízení, které 
představuje neutrální využití 
technologických inovací, lze použít za 
předpokladu, že zajistí stejně vysokou 
kvalitu kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Příloha 7 – část 1 – odst. 1 – písm. a – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– ověřování striktní nezávislosti na 
jakékoli autoopravně.

Or. fr
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