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29.3.2017 A8-0048/333 

Pozměňovací návrh  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Aby bylo zajištěno, že veškerá data 

pocházející z homologačních testů na 

vnitrostátní úrovni budou pravdivá a 

zabrání se jakékoli potenciální 

manipulaci, měla by Evropská komise 

pověřit mezi svými stávajícími subjekty 

Evropskou agenturu pro dozor v oblasti 

vozidel (EVSA). Technické zkušebny 

EVSA by měly být zřízeny v laboratořích 

Společného výzkumného střediska (JRC), 

což by se mohlo případně provést pomocí 

poplatků vybíraných od výrobců vozidel 

úměrných prodejní ceně vozidla v takové 

výši, aby neměla významný vliv na cenu 

výrobku. EVSA provádí pravidelné 

kontroly s cílem ověřit soulad vozidel, 

systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků s 

požadavky stanovenými v tomto nařízení a 

správnost schválení typu. Tyto kontroly by 

měly být prováděny u alespoň 20 % počtu 

modelů uvedených v předchozím roce na 

evropský trh, a to prostřednictvím kontrol 

dokladů, jakož i zkoušek ve skutečném 

provozu a laboratorních zkoušek na 

základě statisticky významných vzorků. 

Výsledky těchto zkoušek by měly být plně 

zveřejňovány na stránkách Evropské 

komise. 

Or. en 



 

AM\1121941CS.docx  PE598.565v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Odůvodnění 

 V mnoha evropských zemích se od skandálu Dieselgate ukázalo nepopiratelné politické 

spojení mezi výrobci vozidel a vládami. Text schválený výborem IMCO zavádí povinnost 

každého členského státu kontrolovat 20 % nových modelů uváděných na trh. Takto bude 

obtížnější, aby výrobci v oblasti emisí podváděli, aby však byl monitorovací systém lepší a 

bránil občanům v podvádění, je potřebný třetí nezávislý subjekt na evropské úrovni, jenž by 

překontrolovával homologační testy provedené na vnitrostátní úrovni. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Pozměňovací návrh  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nařízení 

Čl 8 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgány pro dozor nad trhem 

provádějí pravidelné kontroly s cílem 

ověřit soulad vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků s požadavky 

stanovenými v tomto nařízení a správnost 

schválení typu. Tyto kontroly provádějí v 

přiměřeném rozsahu, a to prostřednictvím 

kontrol dokladů, jakož i zkoušek ve 

skutečném provozu a laboratorních 

zkoušek na základě statisticky významných 

vzorků. Orgány pro dozor nad trhem 

přitom zohlední zavedené zásady 

hodnocení rizik, stížnosti a další informace. 

1. Orgány pro dozor nad trhem 

provádějí pravidelné zkoušky a kontroly v 

souladu s ročními programy členských 

států schválenými v souladu s odstavci 2 a 

3 s cílem ověřit, zda jsou vozidla, systémy, 

konstrukční části a samostatné technické 

celky v souladu se schváleními typu a 

platnými právními předpisy. Tyto zkoušky 

a kontroly se provádějí mimo jiné 

prostřednictvím laboratorních testů a 

emisních zkoušek ve skutečném provozu 

na základě statisticky významných vzorků 

a jsou doplněny kontrolou dokumentace. 

Orgány zaručí, že vozidla, která budou 

podrobena zkoušce schvalování typu, 

budou naprosto shodná s vozidly, která 

budou uvedena na trh. Členské státy 

provádějí každoročně zkoušky a kontroly 

na základě několika typů, které přestavují 

nejméně 20 % počtu typů uvedených na 

trh v členském státě v předcházejícím 

roce. Orgány pro dozor nad trhem přitom 

zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, 

odůvodněné stížnosti a další příslušné 

informace, včetně výsledků zkoušek 

zveřejněných uznanými třetími stranami, 

nových technologií na trhu a zpráv z 

pravidelných technických kontrol či údajů 

pocházejících z dálkových monitorovacích 
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jednotek rozmístěných u silnic. 

Or. en 

Odůvodnění 

 Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 77 výboru IMCO. 
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29.3.2017 A8-0048/335 

Pozměňovací návrh  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nařízení 

Čl 8 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Orgány pro dozor nad trhem 

mohou pro technické úkoly, jako jsou 

například zkoušky nebo kontroly, využít 

nezávislé zkušební organizace. 

Odpovědnost za výsledky nesou i nadále 

orgány pro dozor nad trhem. Pokud se pro 

účely tohoto článku použijí technické 

zkušebny, orgány pro dozor nad trhem 

zajistí, aby byly využity jiné technické 

zkušebny než ty, které prováděly zkoušky 

související s původním schválením typu. 

Poskytování technické podpory pro 

výrobce by mělo být neslučitelné s jejím 

poskytováním vnitrostátním schvalovacím 

orgánům. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 78 výboru IMCO. 
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29.3.2017 A8-0048/336 

Pozměňovací návrh  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise organizuje a provádí v přiměřeném 

rozsahu zkoušky a kontroly vozidel, 

systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků již 

dodaných na trh nebo nařídí provedení 

těchto zkoušek s cílem ověřit, zda jsou tato 

vozidla, systémy, konstrukční části a 

samostatné technické celky ve shodě se 

schváleními typu a platnými právními 

předpisy, a zajistit správnost schválení 

typu. 

Evropská agentura pro dozor v oblasti 

vozidel (EVSA)  organizuje a provádí 

prostřednictvím laboratoří Společného 

výzkumného střediska (JRC) v 

přiměřeném rozsahu zkoušky a kontroly 

vozidel, systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků již 

dodaných na trh nebo nařídí provedení 

těchto zkoušek, a to pro alespoň 20 % 

počtu modelů uvedených v předchozím 

roce na evropský trh, s cílem ověřit, zda 

jsou tato vozidla, systémy, konstrukční 

části a samostatné technické celky ve 

shodě se schváleními typu a platnými 

právními předpisy, a zajistit správnost 

schválení typu. 

 (Pokud bude přijata, bude tato změna platit 

horizontálně pro celý text, a zejména pro 

články 9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 58, 71 a 90.) 

Or. en 

Odůvodnění 

 Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 91 výboru IMCO. 
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29.3.2017 A8-0048/337 

Pozměňovací návrh  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Pro každé vozidlo uváděné na trh 

Evropské unie uhradí výrobce agentuře 

EVSA částku úměrnou prodejní ceně 

vozidla v takové výši, aby neměla 

významný vliv na cenu výrobku. Tyto 

poplatky se vybírají v souladu s čl. 30 odst. 

2. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Pozměňovací návrh  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

Eleonora Evi 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nařízení 

Článek 76 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Article 76 vypouští se 

Vnitropodnikové technické zkušebny 

výrobce 

 

1. Vnitropodniková technická 

zkušebna výrobce může být určena pouze 

pro ty činnosti kategorie A, jež jsou 

uvedeny v čl. 72 odst. 1 písm. a) ve vztahu 

k regulačním aktům uvedeným v příloze 

XV. Vnitropodniková technická zkušebna 

musí tvořit samostatnou a oddělenou 

součást společnosti výrobce a nesmí se 

podílet na návrhu, výrobě, dodávkách 

nebo údržbě vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků, jež posuzuje. 

 

2. Vnitropodniková technická 

zkušebna musí splňovat tyto požadavky: 

 

a) byla akreditována vnitrostátním 

akreditačním orgánem, jak je definován v 

čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008, a 

v souladu s dodatky 1 a 2 k příloze V 

tohoto nařízení; 

 

b) vnitropodniková technická 

zkušebna, jakož i její zaměstnanci, jsou 

organizačně samostatnou jednotkou a 

používají metody podávání zpráv uvnitř 

společnosti výrobce, jejíž jsou součástí, 
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které zajišťují jejich nestrannost a 

dokládají tuto nestrannost příslušnému 

vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu; 

c) vnitropodniková technická 

zkušebna ani její zaměstnanci neprovádí 

žádnou činnost, která by mohla ohrozit 

jejich nezávislost nebo důvěryhodnost při 

provádění činností, jejichž výkon jim byl 

svěřen; 

 

d) zkušebna poskytuje služby 

výhradně společnosti výrobce, jejíž je 

součástí. 

 

3. Vnitropodniková technická 

zkušebna se pro účely článku 78 nemusí 

oznamovat Komisi, avšak informace o 

akreditaci poskytne výrobce, jehož tvoří 

součást, nebo vnitrostátní akreditační 

orgán schvalovacímu orgánu na jeho 

žádost. 

 

4. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 88 za účelem změn 

přílohy XV, aby zohlednila technický 

vývoj a vývoj právní úpravy aktualizací 

seznamu regulačních aktů a omezení v 

nich obsažených. 

 

Or. en 

 

 


