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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 

věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Posouzení právního rámce Unie pro 

schvalování typu motorových vozidel a 

jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků určených pro tato 

vozidla provedené v roce 201311 ukázalo, 

že rámec zřízený směrnicí 2007/46/ES je 

vhodný pro dosažení hlavních cílů 

harmonizace, účinného fungování 

vnitřního trhu a rovné hospodářské 

soutěže, a proto by měl i nadále platit. 

(3) Posouzení právního rámce Unie pro 

schvalování typu motorových vozidel a 

jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků určených pro tato 

vozidla provedené v roce 201311 ukázalo, 

že rámec zřízený směrnicí 2007/46/ES je 

vhodný pro dosažení hlavních cílů 

harmonizace, účinného fungování 

vnitřního trhu a rovné hospodářské 

soutěže, a proto by měl i nadále platit. 

Spravedlivá hospodářská soutěž mimo 

jiné vyžaduje lepší harmonizaci standardů 

kvality pro shodnost výroby, vysokou 

jednotnou úroveň technologického 

testování, podobné poplatky a dodržování 

zásad nezávislosti a transparentnosti v 

celém kontrolním řetězci. 

__________________ __________________ 

11 Pracovní dokument útvarů Komise 

„Fitness Check of the EU legal framework 

for the type-approval of motor vehicles“ 

(Kontrola účinnosti právního rámce EU pro 

schvalování typu motorových vozidel) 

(SWD(2013) 466 final). 

11 Pracovní dokument útvarů Komise 

„Fitness Check of the EU legal framework 

for the type-approval of motor vehicles“ 

(Kontrola účinnosti právního rámce EU pro 

schvalování typu motorových vozidel) 

(SWD(2013) 466 final). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Toto nařízení stanoví 

harmonizovaná pravidla a zásady pro 

(6) Toto nařízení stanoví 

harmonizovaná pravidla a zásady pro 



 

PE587.469v02-00 4/50 AD\1112968CS.docx 

CS 

schvalování typu motorových vozidel a 

jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků určených pro tato 

vozidla a pro jednotlivé schválení vozidla, 

aby bylo zajištěno řádné fungování 

vnitřního trhu ve prospěch podniků a 

spotřebitelů a poskytnuta vysoká úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví a životního 

prostředí. 

schvalování typu motorových vozidel a 

jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků určených pro tato 

vozidla a pro jednotlivé schválení vozidla, 

aby bylo zajištěno soudržné uplatňování 

vysokých standardů pro kontrolu 

shodnosti výroby, které umožní řádné 

fungování vnitřního trhu ve prospěch 

podniků a spotřebitelů a poskytne vysokou 

úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a 

životního prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Toto nařízení by mělo zajistit 

spolehlivé, harmonizované a 

transparentní postupy schválení typu a 

dozoru nad trhem v členských státech. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Účinné provádění požadavků na 

schválení typu by se mělo zajistit 

zlepšením ustanovení o shodnosti výroby, 

mimo jiné zavedením povinných 

pravidelných auditů metod kontroly 

shodnosti a trvalé shodnosti dotčených 

výrobků a posílením požadavků ohledně 

kvalifikace, povinností a výkonů 

technických zkušeben, které provádějí 

zkoušky pro schvalování typu vozidla, a to 

na odpovědnost schvalovacích orgánů. 

Klíčovým prvkem pro zajištění vysoké 

úrovně bezpečnosti a ochrany životního 

prostředí a důvěry občanů v systém je 

řádné fungování technických zkušeben. 

(9) Účinné provádění požadavků na 

schválení typu by se mělo zajistit 

zlepšením ustanovení o shodnosti výroby, 

zlepšením přístupu k informacím, 

vytvořením pevného rámce pro 

optimalizaci postupů testování v 

laboratoři, věnováním zvláštní pozornosti 

riziku ilegálních odpojovacích zařízení, 

jejichž používání zakazuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

715/20071, zavedením povinných 

pravidelných auditů metod kontroly 

shodnosti a trvalé shodnosti dotčených 

výrobků a posílením požadavků ohledně 

kvalifikace, povinností a výkonů 
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Kritéria pro určení technických zkušeben 

stanovená směrnicí 2007/46/ES by měla 

být popsána podrobněji, aby bylo zajištěno 

jejich jednotné uplatňování. Jelikož je 

práce členských států složitější, metody 

posuzování jejich technických zkušeben 

mají tendenci se postupně stále více 

odlišovat. Je proto nezbytné stanovit 

procesní povinnosti, které zajistí výměnu 

informací o postupech členských států pro 

posuzování, určování, oznamování a 

monitorování jejich technických zkušeben 

a monitorování těchto postupů. Tyto 

procedurální povinnosti by měly odstranit 

veškeré stávající rozdíly v používaných 

metodách a ve výkladu kritérií pro určení 

technických zkušeben. 

technických zkušeben, které provádějí 

zkoušky pro schvalování typu vozidla, a to 

na odpovědnost schvalovacích orgánů. 

Klíčovým prvkem pro zajištění vysoké 

úrovně bezpečnosti a ochrany životního 

prostředí a důvěry občanů v systém je 

řádné fungování technických zkušeben. 

Kritéria pro určení technických zkušeben 

stanovená směrnicí 2007/46/ES by měla 

být popsána podrobněji, aby bylo zajištěno 

jejich jednotné uplatňování. Jelikož je 

práce členských států složitější, metody 

posuzování jejich technických zkušeben 

mají tendenci se postupně stále více 

odlišovat. Je proto nezbytné stanovit 

procesní povinnosti, které zajistí výměnu 

informací o postupech členských států pro 

posuzování, určování, oznamování a 

monitorování jejich technických zkušeben 

a monitorování těchto postupů. Tyto 

procedurální povinnosti by měly odstranit 

veškeré stávající rozdíly v používaných 

metodách a ve výkladu kritérií pro určení 

technických zkušeben. 

 ___________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 

2007 o schvalování typu motorových 

vozidel z hlediska emisí z lehkých 

osobních vozidel a z užitkových vozidel 

(Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k 

informacím o opravách a údržbě vozidla 

(Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Současné problémy v oblasti 

schvalování typu odhalily hlavní 

nedostatky stávajících vnitrostátních 

systémů dozoru nad trhem a kontroly 

schvalování typu. V bezprostřední reakci 

na odhalené nedostatky je proto nezbytné 
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svěřit Komisi pravomoc ujmout se 

příslušných úkolů v oblasti dozoru.  

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12b) Aby však byl dlouhodobě zajištěn 

transparentnější, nezávislejší a účinnější 

systém dohledu, je nezbytné provést 

přezkum institucionálního rámce pro 

dozor nad trhem a kontrolu schvalování 

typu. Komise by měla posoudit veškeré 

možnosti, jak institucionální rámec pro 

dozor nad trhem a kontrolu schvalování 

typu zdokonalit. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12c) Komise by při provádění přezkumu 

měla posoudit veškeré možnosti, jak 

zdokonalit institucionální rámec pro 

dozor nad trhem a kontrolu schvalování 

typu, a vyhodnotit nejvhodnější způsob, 

jak zajistit vysokou úroveň odborných 

znalostí, harmonizovat kontroly a zaručit 

naprostou nezávislost, aby bylo zajištěno 

účinné fungování vnitřního trhu ve 

prospěch spotřebitelů i podniků, a jak 

zajistit vysokou úroveň ochrany veřejného 

zdraví a životního prostředí. Kromě toho 

by Komise během tohoto přezkumu měla 

zohlednit případná doporučení a závěry 

Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v 

automobilovém průmyslu Evropského 

parlamentu (dále jen „výbor EMIS“). 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) prototypy vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vozidla zkonstruovaná a vyrobená k 

použití ozbrojenými složkami, civilní 

ochranou, požární službou a službami 

odpovídajícími za udržování veřejného 

pořádku; 

b) vozidla zkonstruovaná a vyrobená k 

použití ozbrojenými složkami, civilní 

ochranou, požární službou, zásahovými 

jednotkami pro případy katastrof a 

službami odpovídajícími za udržování 

veřejného pořádku; 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) „dozorem nad trhem“ se rozumí 

činnosti a opatření orgánů pro dozor nad 

trhem, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla, 

systémy, konstrukční části nebo samostatné 

technické celky, jakož i díly a zařízení, 

které jsou dodávány na trh, byly v souladu 

s požadavky stanovenými v příslušných 

právních předpisech Unie a neohrožovaly 

zdraví, bezpečnost ani jakoukoli další 

oblast ochrany veřejného zájmu; 

(2) „dozorem nad trhem“ se rozumí 

činnosti a opatření orgánů pro dozor nad 

trhem, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla, 

systémy, konstrukční části nebo samostatné 

technické celky, jakož i díly a zařízení, 

které jsou dodávány na trh, byly v souladu 

s požadavky stanovenými v příslušných 

právních předpisech Unie a neohrožovaly 

zdraví, bezpečnost, životní prostředí ani 

jakoukoli další oblast ochrany veřejného 

zájmu, včetně práv spotřebitelů; 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) „kontrolami shodnosti v provozu“ 

se rozumí testy na zkušebních lavicích a 

měření na vozidlech v provozu, která 

provádějí orgány pro dozor nad trhem v 

rámci dozoru nad trhem a jejichž cílem je 

zajistit, aby vozidla, systémy, konstrukční 

části nebo samostatné technické celky, 

jakož i díly a zařízení, které již byly na 

trhu registrovány, byly v souladu s 

požadavky stanovenými v příslušných 

právních předpisech Unie a neohrožovaly 

zdraví, bezpečnost ani jakoukoli další 

oblast ochrany veřejného zájmu; 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) „orgánem pro dozor nad trhem“ se 

rozumí vnitrostátní orgán nebo orgány 

odpovědné za provádění dozoru nad trhem 

na území daného členského státu; 

(13) „orgánem pro dozor nad trhem“ se 

rozumí vnitrostátní orgán nebo orgány, 

které jsou nezávislé na jakémkoli 

schvalovacím orgánu a jsou odpovědné za 

provádění dozoru nad trhem na území 

daného členského státu; 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) „registrací“ se rozumí stálé nebo 

dočasné správní povolení pro uvedení 

vozidla do provozu na pozemních 

komunikacích, které zahrnuje identifikaci 

vozidla a vydání pořadového čísla vozidla; 

(16) „registrací“ se rozumí povolení 

pro uvedení vozidla do provozu na 

pozemních komunikacích, jehož součástí 

je identifikace vozidla a vydání 

pořadového čísla známého jako 

registrační značka, která může být stálá, 

dočasná nebo krátkodobá; 

 



 

AD\1112968CS.docx 9/50 PE587.469v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 46 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(46) „informacemi o opravách a údržbě 

vozidla“ se rozumějí veškeré informace 

potřebné pro diagnostiku, údržbu, 

prohlídky, pravidelné sledování, opravy, 

přeprogramování nebo opětovnou 

inicializaci vozidla, jakož i pro montáž dílů 

a zařízení na vozidla, které výrobce 

poskytuje svým autorizovaným obchodním 

zástupcům a opravnám, včetně následných 

změn a doplňků těchto informací; 

(46) „informacemi o opravách a údržbě 

vozidla“ se rozumějí veškeré informace, 

které jsou potřebné pro diagnostiku, 

údržbu, prohlídky, pravidelné sledování, 

opravy, přeprogramování nebo opětovnou 

inicializaci vozidla, jakož i pro montáž dílů 

a zařízení na vozidla a pro dálkovou 

diagnostickou podporu vozidla, včetně 

následných změn a doplňků těchto 

informací; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 56 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (56a) „zabezpečovacími elektronickými 

systémy“ se rozumí nejmodernější 

opatření přijatá za účelem ochrany 

řídicích jednotek motoru, informačně-

zábavních systémů, hardwarových 

komponentů a jejich softwaru a systémů 

pro přenos informací a dat v rámci vozidla 

a ven z vozidla před manipulací, 

nevyžádanými zásahy či zneužitím. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 56 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (56b) „prototypy vozidel“ se rozumí 

vozidla používaná na pozemních 

komunikacích na odpovědnost výrobce za 

účelem provedení zvláštního zkušebního 

programu, pokud byly k tomuto účelu 
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zvlášť vyrobeny. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zřídí nebo jmenují 

schvalovací orgány a orgány pro dozor nad 

trhem. Členské státy oznámí Komisi 

zřízení a jmenování těchto orgánů.  

1. Členské státy zřídí nebo jmenují 

schvalovací orgány a orgány pro dozor nad 

trhem. Členské státy oznámí Komisi 

zřízení a jmenování těchto orgánů a zajistí, 

aby ve schvalovacích orgánech a v 

orgánech pro dozor nad trhem pravidelně 

probíhal audit. 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto oznámení obsahuje název dotyčných 

orgánů, jejich adresu včetně elektronické 

adresy a jejich pravomoci. Komise na své 

internetové stránce zveřejní seznam 

schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor 

nad trhem a podrobné údaje o nich. 

Toto oznámení obsahuje název dotyčných 

orgánů, jejich adresu včetně elektronické 

adresy a jejich pravomoci podléhající 

auditu. Komise na své internetové stránce 

zveřejní seznam schvalovacích orgánů a 

orgánů pro dozor nad trhem a podrobné 

údaje o nich. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy organizují a provádějí 

dozor nad trhem a kontrolu vozidel, 

systémů, konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků 

vstupujících na trh v souladu s kapitolou III 

nařízení (ES) č. 765/2008. 

4. Členské státy organizují a provádějí 

dozor nad trhem a kontrolu vozidel, 

systémů, konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků 

vstupujících na trh v souladu s kapitolou III 

nařízení (ES) č. 765/2008 a výsledky této 

činnosti zdarma do jednoho měsíce od 
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ukončení daných testů zveřejňují na 

internetových stránkách Komise. Členské 

státy se mohou rozhodnout, že pro účely 

ustanovení článku 8 budou vykonávat 

společnou činnost v oblasti dozoru nad 

trhem.  

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, aby zajistily, aby orgány pro 

dozor nad trhem mohly, pokud to považují 

za nezbytné a odůvodněné, být oprávněny 

ke vstupu do prostor hospodářského 

subjektu a zabavení nezbytných vzorků 

vozidel, systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků za účelem 

provedení zkoušek souladu. 

5. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, aby zajistily, aby orgány pro 

dozor nad trhem byly oprávněny, pouze 

pokud to považují za nezbytné a 

odůvodněné, ke vstupu do prostor 

hospodářského subjektu v příslušných 

členských státech a ke stanovení 

nezbytných vzorků vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků za účelem provedení 

zkoušek souladu. Potvrdí-li se nesoulad, 

prosadí členské státy veškerá nezbytná 

opatření vyžadující přijetí nápravných 

opatření, jako např. stažení z oběhu, 

vyžádání opravy, kompenzace a uložení 

sankcí.  

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy pravidelně 

přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich 

činnosti schválení typu. Tyto přezkumy a 

posouzení se provádějí nejméně jednou za 

čtyři roky a jejich výsledky se sdělí 

ostatním členským státům a Komisi. 

Dotčený členský stát vypracuje souhrn 

výsledků přístupný pro veřejnost, 

zahrnující zejména údaje o počtu 

6. Členské státy pravidelně 

přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich 

činnosti schválení typu, a kvalitu 

udělených schválení typu. Tyto přezkumy 

a posouzení se provádějí nejméně jednou 

za tři roky a jejich výsledky se sdělí 

ostatním členským státům, Komisi a na 

základě žádosti i třetím stranám. Dotčený 

členský stát vypracuje souhrn výsledků 
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udělených schválení typu a totožnost 

jednotlivých výrobců. 

přístupný pro veřejnost, zahrnující zejména 

údaje o počtu udělených nebo zamítnutých 

schválení typu a totožnost jednotlivých 

výrobců a typů vozidel.  

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Členské státy provádějí pravidelný 

přezkum a posouzení fungování svých 

činností dozoru. Tyto přezkumy a 

posouzení se provádějí nejméně jednou za 

čtyři roky a jejich výsledky se sdělí 

ostatním členským státům a Komisi. 

Dotčený členský stát vypracuje souhrn 

výsledků, které budou zpřístupněny 

veřejnosti. 

7. Členské státy provádějí pravidelný 

přezkum a posouzení fungování svých 

činností dozoru. Tyto přezkumy a 

posouzení se provádějí nejméně jednou za 

tři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním 

členským státům, Komisi a na základě 

žádosti i třetím stranám. Dotčený členský 

stát vypracuje souhrn výsledků, které 

budou zpřístupněny veřejnosti, a uvede v 

něm zejména počet vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků, které nejsou v souladu 

s tímto nařízením, a totožnost příslušných 

výrobců a typů vozidel.  

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Článek 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 6a 

 Zlepšení dohledu nad dozorem nad trhem 

a nad kontrolou schvalování typu 

 Komise posoudí veškeré možnosti, jak 

zdokonalit institucionální rámec pro 

dohled nad dozorem nad trhem a nad 

kontrolou schvalování typu, včetně 

proveditelnosti vytvoření nezávislého 

evropského orgánu pro dozor nad trhem a 

kontrolu schvalování typu, nákladů na 

jeho zřízení a jeho potenciálního přínosu, 

a případně do prosince 2018 předloží 
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legislativní návrh, jehož cílem bude 

aktualizovat institucionální rámec v 

souladu s články 90a a 90b. 

 Do doby, než bude případně zřízena 

evropská struktura, může Komise k 

provádění nezávislých zkoušek, kontrol a 

následného ověření souladu využívat 

zdroje Společného výzkumného střediska 

a výsledky těchto zkoušek, kontrol a 

ověření souladu zpřístupní veřejnosti; 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Všechny evropské schvalovací 

orgány vykládají a vymáhají požadavky 

tohoto nařízení jednotným a 

konzistentním způsobem, aby se dosáhlo 

totožné provozní úrovně a aby v Unii 

nedocházelo k uplatňování rozdílných 

norem. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Je-li schvalovací orgán upozorněn v 

souladu s čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 5, čl. 52 

odst. 4 nebo s článkem 54, učiní veškerá 

nezbytná opatření k přezkoumání 

uděleného schválení a v závislosti na 

důvodech a závažnosti prokázaných 

odchylek schválení popřípadě opraví nebo 

odejme. 

4. Je-li schvalovací orgán upozorněn v 

souladu s čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 5, čl. 52 

odst. 4 nebo s článkem 54, učiní veškerá 

nezbytná opatření k přezkoumání 

uděleného schválení a v závislosti na 

důvodech a závažnosti prokázaných 

odchylek schválení popřípadě opraví nebo 

odejme a bez zbytečného odkladu 

systematicky informuje Komisi o krocích, 

které učinil.  

 

Pozměňovací návrh  26 
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Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise může přijmout prováděcí 

akty, kterými stanoví společná kritéria pro 

jmenování, přezkoumání a posouzení 

schvalovacích orgánů na vnitrostátní 

úrovni. Tyto prováděcí akty se přijímají v 

souladu s přezkumným postupem podle čl. 

87 odst. 2. 

5. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 88, kterými doplní toto nařízení 

stanovením společných kritérií pro 

jmenování, přezkoumání a posouzení 

schvalovacích orgánů na vnitrostátní 

úrovni.  

 

Pozměňovací návrh  27 

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 kontroly s cílem 

ověřit soulad vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků s požadavky 

stanovenými v tomto nařízení a správnost 

schválení typu a věnují přitom pozornost 

bezpečnostním normám a normám v 

oblasti životního prostředí. 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, které 

odrážejí počet vozidel v dotčeném 

členském státě. Orgány pro dozor nad 

trhem přitom zohlední zavedené zásady 

hodnocení rizik, mimo jiné stížnosti, 

oblíbenost modelů vozidel a jejich dílů, 

výsledky testů prováděných třetími 

stranami, nové technologie na trhu, 

zprávy z pravidelných technických kontrol 
a další informace.  

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Orgány pro dozor nad trhem zajistí, aby 

činnosti za účelem tohoto článku 

vykonávaly jiné technické zkušebny než 

ty, které prováděly testy související s 

původním schválením typu. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orgány pro dozor nad trhem 

požádají hospodářské subjekty o 

zpřístupnění dokladů a informací, pokud to 

považují za nutné pro výkon své činnosti. 

2. Orgány pro dozor nad trhem 

požádají hospodářské subjekty o okamžité 

zpřístupnění veškerých takových dokladů a 

informací, pokud to považují za nutné pro 

výkon své činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Vyžaduje-li orgán pro dozor nad trhem 

více informací o výrobci, který na jeho 

území nezískal schválení typu vozidla, 

požádá o tyto informace orgán pro dozor 

nad trhem v tom členském státě, v němž 

bylo danému vozidlu schválení typu 

uděleno. Tento posledně zmíněný orgán 

pro dozor nad trhem má na starost 

centralizaci všech těchto žádostí a působí 

jako místo pro kontakt s výrobcem. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Orgány pro dozor nad trhem 

přijmou vhodná opatření s cílem varovat v 

přiměřené lhůtě uživatele na svém území 

před riziky, která byla v souvislosti s 

určitým vozidlem, systémem, konstrukční 

částí a samostatným technickým celkem 

zjištěna, aby se zamezilo nebo omezilo 

riziko zranění nebo jiných škod. 

4. Orgány pro dozor nad trhem 

přijmou vhodná opatření s cílem varovat 

do 30 dní uživatele na svém území před 

riziky, která byla v souvislosti s určitým 

vozidlem, systémem, konstrukční částí a 

samostatným technickým celkem zjištěna, 

aby se zamezilo nebo omezilo riziko 

zranění nebo jiných škod. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Orgány pro dozor nad trhem zajistí 

jednotné uplatňování tohoto nařízení s 

cílem poskytnout výrobcům jistotu.  

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Orgán členského státu pro dozor nad 

trhem může podniknout kroky v souladu s 

článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008.  

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Orgány pro dozor nad trhem plní 

své povinnosti nezávisle a nestranně. 

Zachovávají v případě nutnosti důvěrnost 

za účelem ochrany obchodního tajemství, 

za předpokladu, že dodrží informační 

6. Orgány pro dozor nad trhem plní 

své povinnosti nezávisle a nestranně. 

Zejména pokud jde o administrativní, 

technická a finanční opatření, jednají 

zcela nezávisle a jsou striktně odděleny od 
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povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 v 

rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů 

uživatelů v Evropské unii. 

schvalovacích orgánů, technických 

zkušeben a výrobců. Zachovávají v 

případě nutnosti důvěrnost za účelem 

ochrany obchodního tajemství, za 

předpokladu, že dodrží povinnost 

poskytovat informace stanovenou v čl. 9 

odst. 3 v rozsahu nezbytném pro ochranu 

zájmů uživatelů v Unii.  

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Členské státy provádějí pravidelný 

přezkum a posouzení fungování svých 

činností dozoru. Tyto přezkumy a 

posouzení se provádějí nejméně jednou za 

čtyři roky a jejich výsledky se sdělí 

ostatním členským státům a Komisi. 

Dotčený členský stát vypracuje souhrn 

výsledků, které budou zpřístupněny 

veřejnosti. 

7. Členské státy provádějí pravidelný 

přezkum a posouzení fungování svých 

činností dozoru. Tyto přezkumy a 

posouzení se provádějí nejméně jednou za 

dva roky a jejich výsledky se sdělí ostatním 

členským státům, Komisi, fóru uvedenému 

v článku 10 a na základě žádosti i třetím 

stranám. Po celou dobu přezkumu věnují 

členské státy zvláštní pozornost úrovni 

nezávislosti orgánů pro dozor nad trhem 

při výkonu jejich činnosti a technologické 

úrovni prováděných zkoušek. Dotčený 

členský stát vypracuje souhrn výsledků, 

které budou snadno přístupné veřejnosti a 

mezi nimiž bude uveden zejména počet 

vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků, u nichž 

se zjistilo, že nejsou v souladu s tímto 

nařízením, a totožnost příslušných 

výrobců.  

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Orgány jednotlivých členských 

států pro dozor nad trhem koordinují své 

činnosti v oblasti dozoru nad trhem, 

8. Orgány jednotlivých členských 

států pro dozor nad trhem koordinují své 

činnosti v oblasti dozoru nad trhem, 
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vzájemně spolupracují a sdílejí výsledky 

těchto činností navzájem a s Komisí. 

Orgány pro dozor nad trhem se případně 

dohodnou na sdílení práce a specializací. 

vzájemně spolupracují a sdílejí výsledky 

těchto činností navzájem a s Komisí. Za 

tímto účelem spolu mohou orgány 

členských států pro dozor nad trhem sdílet 

výsledky zkoušek a související zprávy 

prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu (IMI). Orgány 

pro dozor nad trhem se případně dohodnou 

na sdílení práce a specializací.  

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. Komise může přijmout prováděcí 

akty, kterými stanoví kritéria pro určení 

povinného rozsahu, působnosti a četnosti 

kontrol pro ověření souladu s požadavky 

na odebraných vzorcích, jak je uvedeno v 

odstavci 1. Tyto prováděcí akty se 

přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 87 odst. 2. 

10. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 88, 

kterými doplní toto nařízení stanovením 

kritérií týkajících se povinného rozsahu, 

působnosti a četnosti kontrol pro ověření 

souladu s požadavky na odebraných 

vzorcích, jak je uvedeno v odstavci 1. 

 

Pozměňovací návrh  38 

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. 

Komise organizuje a provádí v souladu s 

čl. 8 odst. 1 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. Jsou-li tyto zkoušky a kontroly 

prováděny technickými zkušebnami, 

neprovádí je tytéž technické zkušebny, 

které prováděly původní zkoušky týkající 
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se schválení typu. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Zkoušky a kontroly organizované a 

prováděné Komisí nebo jejím jménem se 

zaměřují na shodnost vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků v provozu. Komise tyto 

zkoušky a kontroly zakládá na zásadách 

posuzování rizik a využívá informace 

pocházející z nezávislého výzkumu třetích 

stran. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto zkoušky a kontroly mohou být 

provedeny na nových vozidlech 

poskytnutých výrobci nebo hospodářskými 

subjekty podle odstavce 2 níže. 

Tyto zkoušky a kontroly mohou být 

provedeny na nových vozidlech, 

konstrukčních částech a samostatných 

technických celcích poskytnutých výrobci 

nebo hospodářskými subjekty podle 

odstavce 2 níže. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto zkoušky a kontroly mohou být 

provedeny rovněž na registrovaných 

vozidlech po dohodě s držitelem registrace 

vozidla. 

Tyto zkoušky a kontroly mohou být 

provedeny rovněž na registrovaných 

vozidlech po dohodě s držitelem registrace 

vozidla. V takových případech budou 

provedeny veškeré zkoušky považované za 

nutné, a ne jen ty, které byly provedeny v 
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rámci původního postupu schválení typu. 

Za provedení těchto zkoušek odpovídá jiný 

vnitrostátní orgán než ten, který prováděl 

původní zkoušky týkající se schválení 

typu. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výrobci se schválením typu nebo 

hospodářské subjekty na požádání dodají 

Komisi statisticky významný počet 

vozidel, systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků vybraných 

Komisí, jež jsou reprezentativní pro 

vozidla, systémy, konstrukční části a 

samostatné technické celky způsobilé k 

uvedení na trh v rámci daného schválení 

typu. K provedení zkoušek budou vozidla, 

systémy, konstrukční části a samostatné 

technické celky poskytnuty v termínu a 

místě a na dobu podle požadavku Komise. 

2. Výrobci se schválením typu nebo 

jiné hospodářské subjekty na požádání 

dodají Komisi statisticky významný počet 

vozidel, systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků vybraných 

Komisí, jež jsou reprezentativní pro 

vozidla, systémy, konstrukční části a 

samostatné technické celky způsobilé k 

uvedení na trh v rámci daného schválení 

typu. K provedení zkoušek budou vozidla, 

systémy, konstrukční části a samostatné 

technické celky poskytnuty v takovém 

termínu a místě a na takovou dobu, jakou 

může Komise požadovat. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výrobci vozidel zveřejní údaje 

potřebné pro účely zkoušek prováděných 

třetími stranami, jejichž cílem je ověření 

souladu s požadavky. Komise přijme 

prováděcí akty, jež definují, které údaje se 

mají zveřejnit a podmínky tohoto 

zveřejnění podléhajícího ochraně 

obchodního tajemství a osobních údajů 

podle právních předpisů Unie a 

vnitrostátních předpisů. Tyto prováděcí 

akty se přijímají v souladu s přezkumným 

4. Výrobci vozidel poskytnou veškeré 

údaje potřebné pro účely zkoušek 

prováděných orgány pro dozor nad trhem 

a Komisí, jejichž cílem je ověření souladu 

s požadavky. Komise přijme prováděcí 

akty, jež definují, které údaje mají být 

poskytnuty a podmínky tohoto poskytnutí 

podléhajícího ochraně obchodního 

tajemství a osobních údajů podle právních 

předpisů Unie a vnitrostátních předpisů. 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 

s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 
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postupem podle čl. 87 odst. 2. 2. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud Komise zjistí, že vozidla, jež byla 

podrobena zkoušce nebo kontrole, 

nesplňují požadavky pro schválení typu 

stanovené tímto nařízením či některým z 

regulačních aktů uvedených v příloze IV 

nebo že schválení typu bylo uděleno na 

základě nesprávných údajů, v souladu s čl. 

54 odst. 8 dotčenému hospodářskému 

subjektu neprodleně nařídí, aby přijal 

veškerá vhodná nápravná opatření, kterými 

uvede vozidla v soulad s těmito 

požadavky; případně Komise přijme 

omezující opatření spočívající v tom, že 

hospodářskému subjektu nařídí, aby 

dotčená vozidla buď stáhl z trhu, nebo z 

oběhu v přiměřené časové lhůtě, a to podle 

závažnosti zjištěného nesouladu. 

Pokud Komise zjistí, že vozidla, 

konstrukční části a samostatné technické 

celky, jež byly podrobeny zkoušce nebo 

kontrole, nesplňují požadavky pro 

schválení typu stanovené tímto nařízením 

či některým z regulačních aktů uvedených 

v příloze IV nebo že schválení typu bylo 

uděleno na základě nesprávných údajů, v 

souladu s čl. 54 odst. 8 dotčenému 

hospodářskému subjektu neprodleně nařídí, 

aby přijal veškerá vhodná nápravná 

opatření, kterými uvede vozidla, 

konstrukční části a samostatné technické 

celky v soulad s těmito požadavky; 

případně Komise přijme omezující opatření 

spočívající v tom, že hospodářskému 

subjektu nařídí, aby dotčená vozidla, 

konstrukční části a samostatné technické 

celky buď stáhl z trhu, nebo z oběhu v 

přiměřené časové lhůtě, a to podle 

závažnosti zjištěného nesouladu. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise zveřejní zprávu o svých zjištěních 

vždy poté, co provede jakékoli zkoušky pro 

ověření souladu. 

Komise zveřejní zprávu o svých zjištěních 

vždy do tří měsíců poté, co provede 

jakékoli zkoušky pro ověření souladu. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise zřídí fórum pro výměnu informací 

o vynucování (dále jen fórum) a předsedá 

mu. 

Komise zřídí fórum pro výměnu informací 

o vynucování (dále jen fórum), předsedá 

mu a dohlíží na jeho činnost.  

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Fórum je složeno z členů jmenovaných 

členskými státy. 

Fórum je složeno z členů jmenovaných 

členskými státy a Evropským 

parlamentem.  

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Mezi jeho poradní úkoly patří mimo jiné 

prosazování osvědčených postupů, výměna 

informací o problémech týkajících se 

vynucování, o spolupráci, o vývoji 

pracovních metod a nástrojů, o vývoji 

elektronické výměny informací, o 

hodnocení harmonizovaných projektů v 

oblasti vynucování, o sankcích a 

společných kontrolách. 

Mezi jeho koordinační úkoly patří mimo 

jiné prosazování osvědčených postupů, 

výměna informací o problémech týkajících 

se vynucování, o spolupráci, o vývoji 

pracovních metod a nástrojů, o vývoji 

elektronické výměny informací, o 

hodnocení harmonizovaných projektů v 

oblasti vynucování, o ukládání sankcí a o 

provádění společných kontrol.  

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V rámci svého předsednictví fóru 

zřídí Komise veřejnou online databázi pro 

výměnu informací o EU schváleních typu 

mezi schvalovacími orgány, orgány pro 
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dozor nad trhem, Komisí a třetími 

stranami. Komise dohlíží na provoz 

portálu, zejména na údržbu databáze 

schválení typu, včetně pravidelných 

aktualizací této databáze, koordinace 

vkládaných informací s příslušnými 

orgány, bezpečnosti a důvěrnosti údajů, 

přičemž bere zřetel na ochranu 

obchodních tajemství. 

 Informace uložené v databázi se zakládají 

na údajích poskytnutých vnitrostátními 

schvalovacími orgány podle článku 25. 

 Komise začlení nástroj pro nahrávání 

výsledků zkoušek, zpráv o chybách a 

stížností, které předkládají nezávislé třetí 

strany ohledně výkonu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a dalších technických 

celků. Informace a údaje, které budou 

takto předloženy, musí být zřetelně 

odděleny od informací, které poskytnou 

vnitrostátní orgány. Fórum použije 

informace předložené nezávislými třetími 

stranami v rámci plnění svých úkolů. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Fórum vyhodnocuje výsledky 

kontrol emisí v reálném provozu, jak je 

stanoveno v článku 7, až do doby, než v 

září 2017 nabudou účinnosti faktory 

shodnosti.  

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c. Fórum má oprávnění provádět 

společné audity vnitrostátních 
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schvalovacích orgánů, aby ověřilo, zda 

tyto orgány provádějí požadavky tohoto 

nařízení jednotně a zda své úkoly plní 

nezávisle a důsledně. V rámci těchto 

auditů se ověřuje provádění používaných 

vnitrostátních postupů schvalování typu, 

je provedena kontrola náhodného vzorku 

udělených schválení typu a inspekce 

technických zkušeben na místě, za kterou 

odpovídá posuzovaný orgán. Tohoto 

auditu se může zúčastnit i Komise, která o 

své účasti rozhodne na základě posouzení 

rizik. 

 Pokud se během auditu ukáže, že dotčený 

orgán nesplňuje kterýkoli z požadavků 

tohoto nařízení, fórum okamžitě 

informuje členské státy, Komisi a 

Evropský parlament. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 88, kterými stanoví 

složení, postup jmenování, podrobné 

úkoly, pracovní metody a jednací řád fóra. 

3. Komisi stanoví složení, postup 

jmenování, podrobné úkoly, pracovní 

metody a jednací řád fóra.  

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 88, 

kterými doplní toto nařízení stanovením 

kritérií, na jejichž základě budou 

posuzovány žádosti o výjimku ze zákazu 

odpojovacích zařízení snižujících účinnost 

systému regulace emisí podle čl. 5 odst. 2 
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nařízení 715/2007, a podmínky, za nichž 

může být taková žádost schválena nebo 

zamítnuta. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 7a. Výrobci zajistí bezpečnost 

palubních elektronických systémů. V 

každé podané žádosti o schválení nového 

typu vozidla nebo prodloužení stávajícího 

schválení a o schválení příslušných 

systémů, konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků 

umístěných do daného typu vozidla 

předloží výrobce schvalovacímu orgánu 

přesný popis opatření proti manipulaci. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 7 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 7b. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 88, kterými doplní toto 

nařízení stanovením podrobných opatření, 

která zabezpečí, aby byly elektronické 

systémy zajištěny proti manipulaci. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnosti výrobců, pokud jde o jejich 

vozidla, systémy, konstrukční části, 

samostatné technické celky nebo díly a 

Povinnosti výrobců, pokud jde o jejich 

vozidla, systémy, konstrukční části, 

samostatné technické celky nebo díly a 
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zařízení, jež nejsou ve shodě nebo 

představují závažné nebezpečí 

zařízení, jež nejsou ve shodě nebo 

představují nebezpečí pro životní prostředí, 

zdraví a bezpečnost 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mít přístup k dokumentaci uvedené 

v článku 22 a k prohlášení o shodě 

uvedeném v článku 34 v jednom z úředních 

jazyků Unie. Tato dokumentace je k 

dispozici schvalovacím orgánům po období 

deseti let poté, co bylo vozidlo uvedeno na 

trh, přičemž u systému, konstrukční části 

nebo samostatného technického celku tato 

doba činí pět let; 

a) mít přístup k dokumentaci uvedené 

v článku 22 a k prohlášení o shodě 

uvedeném v článku 34 v jednom z úředních 

jazyků Unie. Tato dokumentace je k 

dispozici schvalovacím orgánům a 

orgánům pro dozor nad trhem po období 

deseti let poté, co bylo vozidlo uvedeno na 

trh, přičemž u systému, konstrukční části 

nebo samostatného technického celku tato 

doba činí pět let; 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podávat schvalovacímu orgánu na 

základě jeho odůvodněné žádosti všechny 

informace a dokumentaci nezbytné k 

prokázání shody výroby vozidla, systému, 

konstrukční části nebo samostatného 

technického celku; 

b) podávat schvalovacímu orgánu na 

základě jeho odůvodněné žádosti všechny 

informace a dokumentaci nezbytné k 

prokázání shody výroby vozidla, systému, 

konstrukční části nebo samostatného 

technického celku, včetně veškerých 

technických specifikací při schvalování 

typu, a k poskytnutí požadovaného 

přístupu k softwaru a algoritmům; 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – název 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnosti distributorů, pokud jde o jejich 

vozidla, systémy, konstrukční části či 

samostatné technické celky, jež nejsou ve 

shodě, nebo pokud jde o jejich vozidla, 

systémy, konstrukční části, samostatné 

technické celky, díly či zařízení, jež 

představují závažné nebezpečí 

Povinnosti distributorů, pokud jde o jejich 

vozidla, systémy, konstrukční části či 

samostatné technické celky, jež nejsou ve 

shodě, nebo pokud jde o jejich vozidla, 

systémy, konstrukční části, samostatné 

technické celky, díly či zařízení, jež 

představují nebezpečí pro životní prostředí, 

zdraví a bezpečnost 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Distributor, který se domnívá, že 

vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek, který uvedl na 

trh, není ve shodě s tímto nařízením, 

informuje výrobce nebo dovozce s cílem 

zajistit, aby byla v souladu s čl. 12 odst. 1 

nebo čl. 15 odst. 1 přijata vhodná opatření 

nezbytná k uvedení tohoto vozidla, 

systému, konstrukční části nebo 

samostatného technického celku ve shodu, 

případně k jeho stažení z trhu nebo z 

oběhu. 

2. Domnívá-li se distributor, že 

vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek, který uvedl na 

trh, není ve shodě s tímto nařízením, 

informuje Komisi, výrobce, dovozce, 

schvalovací orgány a orgány pro dozor 

nad trhem s cílem zajistit, aby byla v 

souladu s čl. 12 odst. 1 nebo čl. 15 odst. 1 

přijata vhodná opatření nezbytná k uvedení 

tohoto vozidla, systému, konstrukční části 

nebo samostatného technického celku ve 

shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo 

z oběhu. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. EU schválení typu pro závěrečný 

stupeň dokončení se udělí teprve poté, co 

schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla 

schválený v závěrečném stupni splňuje v 

době schválení všechny platné technické 

požadavky. Ověření zahrnuje 

dokumentární kontrolu všech požadavků 

4. EU schválení typu pro závěrečný 

stupeň dokončení se udělí teprve poté, co 

schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla 

schválený v závěrečném stupni splňuje v 

době schválení všechny platné technické 

požadavky. Ověření zahrnuje 

dokumentární kontrolu všech požadavků 
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pro EU schválení typu neúplného vozidla, 

které je uděleno v rámci vícestupňového 

postupu schválení typu, a to i v případě, že 

je uděleno pro jinou kategorii vozidla. 

pro EU schválení typu neúplného vozidla, 

které je uděleno v rámci vícestupňového 

postupu schválení typu, a to i v případě, že 

je uděleno pro jinou kategorii vozidla. 

Zahrnuje rovněž kontrolu toho, že 

výkonnost systémů, které získaly schválení 

typu odděleně, je i po jejich namontování 

do vozidla stále ve shodě s danými 

schváleními typu. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) veškeré údaje, výkresy, fotografie a 

další příslušné informace; 

b) veškeré údaje, výkresy, fotografie a 

další příslušné informace, včetně všech 

strategií řízení motoru uplatněných za 

různých podmínek použití; 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schvalovací orgán a technické zkušebny 

mají přístup k softwaru a algoritmům 

vozidla. 

Schvalovací orgán a technické zkušebny 

mají přístup k softwaru a algoritmům 

vozidla. Pro účely plnění povinností 

stanovených v článku 8 a ověření souladu 

s požadavky stanoveného v článku 9 mají 

orgány pro dozor nad trhem a Komise 

přístup k softwaru a algoritmům vozidla. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Tento přístup se týká softwaru a 

hardwaru spojených s bezpečností a 
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životním prostředím, a to včetně algoritmů 

pro systémy a podsystémy vozidla, jež jsou 

nutné k ověření a schválení. Stav softwaru 

se označí takovým způsobem, aby byla 

jakákoli změna ihned patrná. 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Schvalovací orgán zašle pro každý 

typ vozidla, systému, konstrukční části 

nebo samostatného technického celku, 

které schválí, schvalovacím orgánům 

ostatních členských států a Komisi do 

jednoho měsíce od vydání nebo změny EU 

schválení typu kopii certifikátu EU 

schválení typu vozidla i s přílohami včetně 

protokolů o zkouškách uvedených v článku 

23. Tato kopie se zašle pomocí společného 

zabezpečeného elektronického systému 

pro výměnu údajů nebo v podobě 

zabezpečeného elektronického souboru. 

1. Schvalovací orgán zašle pro každý 

typ vozidla, systému, konstrukční části 

nebo samostatného technického celku, 

které schválí, schvalovacím orgánům 

ostatních členských států a Komisi do 

jednoho měsíce od vydání nebo změny EU 

schválení typu kopii certifikátu EU 

schválení typu vozidla i s přílohami 

popsanými v přílohách I a III včetně 

protokolů o zkouškách uvedených v článku 

23. Přílohy obsahují přinejmenším údaje 

o: 

 – objemu/hmotnosti testovaného 

vozidla; 

 – zkušební teplotě; 

 – koeficientech jízdního zatížení; 

 – volitelném vybavení použitém při 

zkoušce (klimatizačních systémech, audio 

systémech a systémech médií apod.); 

 – pneumatikách (model, velikost, 

tlak); 

 – ukazatelích rychlostních stupňů ve 

vozidle; 

 – jízdním režimu nastaveném během 

zkoušky; 

 – aerodynamickém odporu; 

 – valivém odporu zkušebního 

vozidla; 

 – technických zkušebnách využitých 
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v každé fázi. 

 Tato kopie se zašle pomocí společného 

zabezpečeného elektronického systému 

pro výměnu údajů nebo v podobě 

zabezpečeného elektronického souboru. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Požádá-li o to schvalovací orgán 

jiného členského státu nebo Komise, 

schvalovací orgán, jenž vydal EU 

schválení typu, zašle žádajícímu 

schvalovacímu orgánu do jednoho měsíce 

od obdržení žádosti kopii certifikátu EU 

schválení typu i s přílohami, a to pomocí 

společného zabezpečeného elektronického 

systému pro výměnu údajů nebo v podobě 

zabezpečeného elektronického souboru. 

3. Požádá-li o to schvalovací orgán 

jiného členského státu nebo Komise, 

schvalovací orgán, jenž vydal EU 

schválení typu, zašle žádajícímu 

schvalovacímu orgánu do jednoho měsíce 

od obdržení žádosti kopii certifikátu EU 

schválení typu i s přílohami popsanými 

v přílohách I a III. Tyto přílohy obsahují 

přinejmenším údaje o: 

 – objemu/hmotnosti testovaného 

vozidla; 

 – zkušební teplotě; 

 – koeficientech jízdního zatížení; 

 – volitelném vybavení použitém při 

zkoušce (klimatizačních systémech, audio 

systémech a systémech médií apod.); 

 – pneumatikách (model, velikost, 

tlak); 

 – ukazatelích rychlostních stupňů ve 

vozidle; 

 – jízdním režimu nastaveném během 

zkoušky; 

 – aerodynamickém odporu; 

 – valivém odporu zkušebního 

vozidla; 

 – technických zkušebnách využitých 

v každé fázi. 

 Tato kopie se zašle pomocí společného 

zabezpečeného elektronického systému 
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pro výměnu údajů nebo v podobě 

zabezpečeného elektronického souboru. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Schvalovací orgán neprodleně 

uvědomí schvalovací orgány ostatních 

členských států a Komisi o tom, že odmítl 

vydat nebo odňal jakékoliv EU schválení 

typu, a uvede důvody svého rozhodnutí. 

4. Schvalovací orgán neprodleně 

uvědomí schvalovací orgány ostatních 

členských států a Komisi o tom, že odmítl 

vydat nebo odňal jakékoliv EU schválení 

typu, a uvede důvody svého rozhodnutí. 

Schvalovací orgán ke svému 

odůvodněnému rozhodnutí přiloží veškeré 

výsledky zkoušek, a to včetně údajů 

přinejmenším o: 

 – objemu/hmotnosti testovaného 

vozidla; 

 – zkušební teplotě; 

 – koeficientech jízdního zatížení; 

 – volitelném vybavení použitém při 

zkoušce (klimatizačních systémech, audio 

systémech a systémech médií apod.); 

 – pneumatikách (model, velikost, 

tlak); 

 – ukazatelích rychlostních stupňů ve 

vozidle; 

 – jízdním režimu nastaveném během 

zkoušky; 

 – aerodynamickém odporu; 

 – valivém odporu zkušebního 

vozidla; 

 – technických zkušebnách využitých 

v každé fázi. 

 Odůvodněné rozhodnutí se zašle pomocí 

společného zabezpečeného elektronického 

systému pro výměnu údajů nebo v podobě 

zabezpečeného elektronického souboru. 
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Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Pokud je vydáno či odňato nové 

schválení typu, zjištěn nesoulad s tímto 

nařízením nebo přijato nápravné opatření, 

schvalovací orgán neprodleně aktualizuje 

veřejnou online databázi uvedenou v čl. 

10 odst. 2a. Schvalovací orgán přitom 

aktualizuje i údaje stanovené v odstavcích 

1 nebo 3. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výrobce poskytne schvalovacímu 

orgánu vozidla, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky, které jsou 

podle příslušných aktů uvedených v příloze 

IV potřeba k provedení požadovaných 

zkoušek. 

2. Výrobce poskytne technické 

zkušebně vozidla, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky, které jsou 

podle příslušných aktů uvedených v příloze 

IV potřeba k provedení požadovaných 

zkoušek. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Vyžadované zkoušky se provádějí 

na těch vozidlech, systémech, 

konstrukčních částech a samostatných 

technických celcích, které představují typ, 

jenž má být schválen. 

3. Vyžadované zkoušky se provádějí 

na vozidlech, systémech, konstrukčních 

částech a samostatných technických 

celcích, které představují typ, jenž má být 

schválen. Při provádění zkoušek 

souvisejících se schvalováním typu vozidla 

orgány zajistí, aby nebyla vybrána taková 

zkušební vozidla, jejichž výsledky by se 

systematicky lišily od výkonu, který tato 

vozidla vykazují při jízdě za podmínek, 
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které se dají očekávat při běžném provozu 

a užívání. 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V případě schvalování typu vozidla orgány 

zajistí, aby nebyla vybrána taková 

zkušební vozidla, jejichž výsledky by se 

systematicky lišily od výkonu, který tato 

vozidla vykazují při jízdě za podmínek, 

které se dají očekávat při běžném provozu 

a užívání. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Při provádění zkoušek pro ověření 

souladu podle odstavců 2 a 4 určí 

schvalovací orgány jinou technickou 

zkušebnu, než byla ta, která byla využita 

během zkoušky pro účely původního 

schválení typu. 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Struktura vnitrostátních poplatků na 

pokrytí nákladů na schválení typu a dozor 

nad trhem 

Finanční prostředky na pokrytí nákladů na 

schválení typu a dozor nad trhem 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 



 

PE587.469v02-00 34/50 AD\1112968CS.docx 

CS 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy stanoví strukturu 

vnitrostátních poplatků na uhrazení 
nákladů na své činnosti v oblasti schválení 

typu a dozoru nad trhem a rovněž na 

zkoušky týkající se schválení typu a na 

zkoušky a kontroly týkající se shodnosti 

výroby, jež provádí jejich určené technické 

zkušebny. 

1. Členské státy zajistí, aby mezi 

vnitrostátními schvalovacími orgány nebo 

orgány pro dozor nad trhem, technickými 

zkušebnami a výrobci nedocházelo ke 

střetům zájmů ani k překrývání funkcí a 

aby mezi nimi nebyly žádné obchodní 

vazby. Za tímto účelem přijmou 

ustanovení o nezávislém a transparentním 

financování nákladů na své činnosti v 

oblasti schválení typu a dozoru nad trhem a 

rovněž na zkoušky týkající se schválení 

typu a na zkoušky a kontroly týkající se 

shodnosti výroby, jež provádí jimi určené 

technické zkušebny.  

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tyto vnitrostátní poplatky se 

vybírají od výrobců, kteří si zažádali o 

schválení typu v dotčeném členském státě. 

Poplatky nevybírají přímo technické 

zkušebny. 

2. Poplatky se vybírají od výrobců, 

kteří si zažádali o schválení typu v 

dotčeném členském státě. Poplatky 

nevybírají přímo technické zkušebny. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy mohou rovněž zavést 

administrativní poplatky pro výrobce na 

základě ročního počtu prodaných vozidel 

na trhu EU. Tyto poplatky se vyčlení na 

financování zkoušek pro účely schválení 

typu, které v souladu s článkem 8 

provádějí technické zkušebny a orgány 
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pro dozor nad trhem.  

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Komise do roku 2020 posoudí 

ustanovení o financování přijatá 

členskými státy. Při provádění tohoto 

posouzení Komise uváží možnost zřízení 

celounijní struktury poplatků, které by 

pokryly náklady na schvalování typu a 

dozor nad trhem, s cílem vytvořit v celé 

Unii soudržnou strukturu poplatků. 

Komise také uváží možnost zpoplatnění 

registrace (tj. prodeje nových vozidel), 

přičemž by se tyto prostředky mohly použít 

na financování všeobecně prováděných 

zkoušek. 

 Komise o výsledcích posouzení podá 

zprávu Evropskému parlamentu a Radě a 

případně předloží legislativní návrh.  

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Schválení typu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků se vydávají na 

omezenou dobu 5 let bez možnosti 

prodloužení. Datum uplynutí platnosti musí 

být uvedeno v certifikátu schválení typu. 

Po uplynutí platnosti certifikátu schválení 

typu může být schválení obnoveno na 

žádost výrobce, a to pouze pokud 

schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla, 

systému, konstrukční části a samostatného 

technického celku splňuje všechny 

požadavky příslušných regulačních aktů na 

1. Schválení typu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků se vydávají na 

omezenou dobu osmi let bez možnosti 

prodloužení. Datum uplynutí platnosti musí 

být uvedeno v certifikátu schválení typu. 

Po uplynutí platnosti certifikátu schválení 

typu se schválení na žádost výrobce vydá 

znovu a bez provedení zkoušek, pouze 

pokud schvalovací orgán ověřil, že na typu 

vozidla, systému, konstrukční části a 

samotném technickém celku nedošlo 

k žádným změnám a že typ vozidla, 
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nová vozidla, systémy, konstrukční části a 

samostatné technické celky daného typu. 

systému, konstrukční části a samostatného 

technického celku splňuje všechny 

požadavky příslušných regulačních aktů na 

nová vozidla, systémy, konstrukční části a 

samostatné technické celky daného typu. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Osoba (osoby) oprávněná 

(oprávněné) podepisovat prohlášení o 

shodě musí být zaměstnancem 

(zaměstnanci) výrobce a musí být řádně 

pověřena (pověřeny), aby v plném rozsahu 

nesla (nesly) právní odpovědnost výrobce, 

pokud jde o návrh a konstrukci vozidla 

nebo pokud jde o shodnost jeho výroby. 

4. Osoba (osoby) oprávněná 

(oprávněné) podepisovat prohlášení o 

shodě musí být zaměstnancem 

(zaměstnanci) výrobce a musí být řádně 

pověřena (pověřeny), aby nesla (nesly) 

právní odpovědnost výrobce, pokud jde o 

návrh a konstrukci vozidla nebo pokud jde 

o shodnost jeho výroby. 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Pokud jsou splněny podmínky 

nezbytné pro harmonizovaný přístup 

příslušných zúčastněných stran k údajům, 

je Komise zmocněna k přijetí aktu 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 88, kterým se doplní toto nařízení 

umožněním úplného nahrazení papírové 

verze prohlášení o shodě jeho 

elektronickou verzí. 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgány pro dozor nad trhem 1. Orgány pro dozor nad trhem 
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jednoho členského státu, které přijaly 

opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 

765/2008 a článku 8 tohoto nařízení nebo 

které mají dostatečné důvody domnívat se, 

že vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek, na nějž se 

vztahuje toto nařízení, představuje závažné 

nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob 

nebo pro další oblasti veřejného zájmu, na 

nějž se vztahuje toto nařízení, neprodleně 

informují o svých zjištěních schvalovací 

orgán, který udělil schválení. 

jednoho členského státu, které přijaly 

opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 

765/2008 a článku 8 tohoto nařízení nebo 

které mají dostatečné důvody domnívat se, 

že vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek, na nějž se 

vztahuje toto nařízení, představuje 

nebezpečí pro životní prostředí, zdraví 

nebo bezpečnost osob nebo pro další 

oblasti veřejného zájmu, na něž se vztahuje 

toto nařízení, neprodleně informují o svých 

zjištěních schvalovací orgán, který udělil 

schválení. 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schvalovací orgán uvedený v odstavci 1 

provede hodnocení, zda dotčené vozidlo, 

systém, konstrukční část nebo samostatný 

technický celek splňuje všechny 

požadavky stanovené tímto nařízením. 

Příslušné hospodářské subjekty plně 

spolupracují se schvalovacími orgány a 

orgány pro dozor nad trhem. 

Schvalovací orgán uvedený v odstavci 1 

provede hodnocení, zda dotčené vozidlo, 

systém, konstrukční část nebo samostatný 

technický celek splňuje všechny 

požadavky stanovené tímto nařízením. 

Příslušné hospodářské subjekty plně 

spolupracují se schvalovacími orgány a 

orgány pro dozor nad trhem a neprodleně 

jim poskytnou přístup k veškerým 

požadovaným informacím. 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vyhovující vozidla, systémy, konstrukční 

části nebo samostatné technické celky, 

které představují závažné nebezpečí pro 

bezpečnost nebo vážné ohrožení zdraví 

nebo životního prostředí 

Vyhovující vozidla, systémy, konstrukční 

části nebo samostatné technické celky, 

které představují závažné nebezpečí pro 

životní prostředí, zdraví a bezpečnost 
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Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud členský stát po provedení hodnocení 

podle čl. 49 odst. 1 zjistí, že ačkoli jsou 

vozidla, systémy, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky v souladu s 

příslušnými požadavky nebo jsou řádně 

označeny, představují závažné nebezpečí 

pro bezpečnost nebo mohou vážně ohrozit 

životní prostředí nebo veřejné zdraví, 

nařídí příslušnému hospodářskému 

subjektu, aby přijal všechna vhodná 

nápravná opatření a zajistil, aby dotčené 

vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek po uvedení na 

trh, registraci nebo uvedení do provozu 

dále nepředstavoval toto riziko, nebo aby 

přijal omezující opatření, aby jej stáhl z 

trhu nebo z oběhu v přiměřené lhůtě v 

závislosti na povaze rizika. 

Pokud členský stát po provedení hodnocení 

podle čl. 49 odst. 1 zjistí, že ačkoli jsou 

vozidla, systémy, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky v souladu s 

příslušnými požadavky nebo jsou řádně 

označeny, představují závažné nebezpečí 

pro bezpečnost, životní prostředí nebo 

zdraví, nařídí příslušnému hospodářskému 

subjektu, aby přijal všechna vhodná 

nápravná opatření a zajistil, aby dotčené 

vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek po uvedení na 

trh, registraci nebo uvedení do provozu 

dále nepředstavoval toto riziko, nebo 

přijme omezující opatření vyžadující 

stažení vozidla, systému, konstrukční části 

nebo samostatného technického celku z 

trhu nebo z oběhu v přiměřené lhůtě v 

závislosti na povaze rizika. 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dokud hospodářský subjekt nepřijme 

veškerá vhodná opatření, může členský stát 

registraci těchto vozidel odmítat. 

Dokud hospodářský subjekt nepřijme 

veškerá vhodná opatření, členský stát 

registraci těchto vozidel odmítne. 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud se vozidla, systémy, 

konstrukční části nebo samostatné 

1. Pokud se vozidla, systémy, 

konstrukční části nebo samostatné 
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technické celky vybavené prohlášením o 

shodě nebo opatřené značkou schválení 

typu neshodují s typem nebo nejsou v 

souladu s tímto nařízením či byly 

schváleny na základě nesprávných údajů, 

mohou schvalovací orgány, orgány pro 

dozor nad trhem nebo Komise přijmout 

nezbytná omezující opatření v souladu s 

článkem 21 nařízení (ES) č. 765/2008 o 

zákazu nebo omezení dodávání výrobku na 

trh, registrování nebo uvádění 

nevyhovujících vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků do provozu na trhu nebo 

o stažení z trhu nebo z oběhu, včetně 

zrušení schválení typu, jež udělil 

schvalovací orgán, který udělil EU 

schválení typu, dokud příslušný 

hospodářský subjekt nepřijme veškerá 

vhodná nápravná opatření k zajištění, aby 

byly vozidla, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky uvedeny ve 

shodu. 

technické celky vybavené prohlášením o 

shodě nebo opatřené značkou schválení 

typu neshodují s typem nebo nejsou v 

souladu s tímto nařízením či byly 

schváleny na základě nesprávných údajů, 

přijmou schvalovací orgány, orgány pro 

dozor nad trhem nebo Komise nezbytná 

omezující opatření v souladu s článkem 21 

nařízení (ES) č. 765/2008 o zákazu nebo 

omezení dodávání výrobku na trh, 

registrování nebo uvádění nevyhovujících 

vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků do 

provozu na trhu nebo o jejich stažení z trhu 

nebo z oběhu, včetně zrušení schválení 

typu, jež udělil schvalovací orgán, který 

udělil EU schválení typu, dokud příslušný 

hospodářský subjekt nepřijme veškerá 

vhodná nápravná opatření k zajištění, aby 

byla dotčená vozidla, systémy, konstrukční 

části nebo samostatné technické celky 

uvedeny ve shodu. 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Čl. 54 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud schvalovací orgán nebo 

orgán pro dozor nad trhem shledají, že 

vozidla, systémy, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky nejsou v 

souladu s tímto nařízením a že jim bylo 

uděleno schválení typu na základě 

nesprávných údajů nebo že se vozidla, 

systémy, konstrukční části nebo samostatné 

technické celky vybavené prohlášením o 

shodě či opatřené značkou schválení typu 

neshodují se schváleným typem, mohou 

přijmout veškerá vhodná omezující 

opatření ve smyslu čl. 53 odst. 1. 

1. Pokud schvalovací orgán nebo 

orgán pro dozor nad trhem shledají, že 

vozidla, systémy, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky nejsou v 

souladu s tímto nařízením a že jim bylo 

uděleno schválení typu na základě 

nesprávných údajů nebo že se vozidla, 

systémy, konstrukční části nebo samostatné 

technické celky vybavené prohlášením o 

shodě či opatřené značkou schválení typu 

neshodují se schváleným typem, přijmou 

veškerá vhodná omezující opatření ve 

smyslu čl. 53 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  88 



 

PE587.469v02-00 40/50 AD\1112968CS.docx 

CS 

Návrh nařízení 

Článek 64 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 64a 

 Informace pro subjekty provádějící 

technické prohlídky a pro subjekty 

provádějící opravy a údržbu 

 Kontrolní testy musí být u vozidel 

prováděny v různých fázích jejich 

životního cyklu, zejména při technických 

prohlídkách, aby se zajistilo, že emise 

zůstanou v průběhu celého životního 

cyklu na stejné úrovni. Nezávislí 

provozovatelé, včetně středisek 

provádějících technické prohlídky, proto 

musí mít přístup k dostatečným 

informacím od výrobců a měřící vybavení 

rovnocenné s vybavením používaným pro 

schválení typu. 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh nařízení 

Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Nezávislí provozovatelé by měli mít v 

rámci poskytování dálkové diagnostické 

podpory přístup k témuž obsahu a v témže 

čase jako výrobci a jejich autorizovaní 

prodejci. Nezávislí provozovatelé však 

nesmí uchovávat údaje a informace, které 

jim byly zpřístupněny, a jsou povinni je 

neprodleně po poskytnutí dálkové 

diagnostické podpory vymazat. 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Čl. 65 – odst. 10 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 10a. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 88, kterými se 

pozmění toto nařízení vytvořením přílohy 

XVIIIA ve snaze reagovat na vývoj 

technologií v oblasti výměny digitálních 

údajů prostřednictvím bezdrátové 

geografické sítě a zajistit nepřetržitý přímý 

přístup k interním údajům o vozidle a 

zdrojům pro nezávislé provozovatele 

a nestrannou hospodářskou soutěž 

prostřednictvím technického designu. 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh nařízení 

Čl. 69 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Provozovatelé jsou oprávněni 

podat samostatně nebo prostřednictvím 

sdružení stížnost u svého vnitrostátního 

orgánu, který tuto stížnost do tří měsíců 

prošetří a ověří shodnost dotčeného 

vozidla. 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Schvalovací orgán určený členským 

státem v souladu s čl. 7 odst. 3 (dále jen 

„schvalovací orgán“) je odpovědný za 

posouzení, určení, oznamování a 

monitorování technických zkušeben, 

včetně případných subdodavatelů nebo 

poboček těchto technických zkušeben. 

1. Schvalovací orgán určený členským 

státem v souladu s čl. 7 odst. 3 (dále jen 

„schvalovací orgán“) je odpovědný za 

posouzení, určení, oznamování a 

monitorování technických zkušeben, 

včetně případných subdodavatelů nebo 

poboček těchto technických zkušeben. 

Členské státy mohou posouzením a 

monitorováním těchto technických 

zkušeben či subdodavatelů nebo poboček 
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těchto technických zkušeben pověřit 

vnitrostátní akreditační orgán. 

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V případě, že schvalovací orgán závažným 

způsobem neplní své povinnosti, může 

Komise činnost tohoto schvalovacího 

orgánu dočasně či trvale pozastavit.  

 

Pozměňovací návrh  94 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 8 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy vypracují roční plán pro 

vzájemné hodnocení, který zajistí náležitou 

rotaci hodnotících a hodnocených orgánů, 

a předloží tento plán Komisi. 

Fórum zřízené podle článku 10 vypracuje 

pracovní plán pro vzájemné hodnocení, 

který zajistí náležitou rotaci hodnotících a 

hodnocených orgánů. Frekvence 

vzájemného hodnocení a složení týmů 

hodnotících schvalovací orgán se může 

lišit v závislosti na množství schválení 

typu vozidel nebo systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků, 

které dotčený schvalovací orgán v daném 

členském státě provádí. 

 

Pozměňovací návrh  95 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 8 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vzájemné hodnocení zahrnuje inspekci na 

místě technické zkušebny, za kterou 

odpovídá hodnocený orgán. Tohoto 

hodnocení se může zúčastnit i Komise a o 

své účasti rozhodne na základě analýzy 

Vzájemné hodnocení zahrnuje ověřování 

postupů schvalování typu a řádného 

plnění požadavků obsažených v tomto 

nařízení, namátkovou kontrolu vzorku 

vydaných schválení typu a inspekci na 
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posouzení rizik. místě technické zkušebny, za kterou 

odpovídá hodnocený orgán. Tohoto 

vzájemného hodnocení se může zúčastnit i 

Komise, která o své účasti rozhodne na 

základě posouzení rizik. 

 

Pozměňovací návrh  96 

Návrh nařízení 

Čl. 71 – odst. 8 – pododstavec 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Schvalovací orgány se vyzývají k získání 

akreditace v souladu s normami EN ISO.  

Pozměňovací návrh  97 

Návrh nařízení 

Čl. 72 – odst. 1 – písm. b  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) kategorie B: dohled na zkoušky 

uvedené v tomto nařízení a v aktech 

uvedených v příloze IV, kde jsou tyto 

zkoušky prováděny v zařízeních výrobce 

nebo v zařízeních třetí osoby; 

b) kategorie B: dohled na zkoušky 

uvedené v tomto nařízení a v aktech 

uvedených v příloze IV, kde jsou tyto 

zkoušky prováděny v zařízeních třetí 

osoby; na tuto kategorii zkoušek se 

vztahuje výjimka. Zkoušky kategorie B 

nejsou povoleny v případě schvalování 

typu vozidla; 

Pozměňovací návrh  98 

Návrh nařízení 

Čl. 76 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitropodniková technická 

zkušebna musí splňovat tyto požadavky: 

vypouští se 

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; 
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b)  vnitropodniková technická 

zkušebna, jakož i její zaměstnanci, jsou 

organizačně samostatnou jednotkou a 

používají metody podávání zpráv uvnitř 

společnosti výrobce, jejíž jsou součástí, 

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. 

 

 

Pozměňovací návrh  99 

Návrh nařízení 

Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do dvou měsíců po dokončení uvedeného 

posouzení technické zkušebny členské 

státy podají o těchto monitorovacích 

činnostech zprávu Komisi a ostatním 

členským státům. Tato zpráva obsahuje 

souhrn posouzení, který je veřejně 

zpřístupněn. 

Do dvou měsíců po dokončení uvedeného 

posouzení technické zkušebny členské 

státy podají o těchto monitorovacích 

činnostech zprávu Komisi a ostatním 

členským státům, aniž by to vedlo ke 

zvýšení zátěže, pokud jde o administrativní 

či lidské zdroje. Tato zpráva obsahuje 

vyčerpávající souhrn posouzení, který je 

veřejně zpřístupněn. 

 

Pozměňovací návrh  100 

Návrh nařízení 

Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise prošetří všechny případy, kdy byla 

upozorněna na to, že v případě některé 

technické zkušebny existují pochybnosti o 

její způsobilosti nebo o tom, zda technická 

Komise ve spolupráci se schvalovacím 

orgánem dotčeného členského státu 

prošetří všechny případy, kdy byla 

upozorněna na to, že v případě některé 
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zkušebna nadále splňuje požadavky a 

povinnosti, které jsou jí uloženy tímto 

nařízením. Může taková šetření rovněž 

zahájit z vlastní iniciativy. 

technické zkušebny existují pochybnosti o 

její způsobilosti nebo o tom, zda technická 

zkušebna nadále splňuje požadavky a 

povinnosti, které jsou jí uloženy tímto 

nařízením. Může taková šetření rovněž 

zahájit z vlastní iniciativy. 

 

Pozměňovací návrh  101 

Návrh nařízení 

Čl. 81 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise jako součástí šetření 

uvedeného v odstavci 1 vede se 

schvalovacím orgánem členského státu, 

kde je technická zkušebna usazena, 

konzultace. Schvalovací orgán daného 

členského státu poskytne Komisi na její 

žádost všechny příslušné informace 

ohledně výkonu a dodržování požadavků 

týkajících se nezávislosti a způsobilosti ze 

strany dotčené technické zkušebny. 

2. Komise jako součást šetření 

uvedeného v odstavci 1 spolupracuje se 

schvalovacím orgánem členského státu, 

kde je technická zkušebna usazena. 

Schvalovací orgán daného členského státu 

poskytne Komisi na její žádost všechny 

příslušné informace ohledně výkonu 

dotčené technické zkušebny a dodržování 

požadavků týkajících se nezávislosti a 

způsobilosti ze strany této technické 

zkušebny. 

Pozměňovací návrh  102 

Návrh nařízení 

Čl. 86 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Od technických zkušeben 

usazených na jejich území a podávajících 

žádost o svěření určení členské státy 

vybírají poplatky, které zcela nebo zčásti 

pokrývají náklady související s činnostmi 

prováděnými vnitrostátními orgány 

odpovědnými za technické zkušebny v 

souladu s tímto nařízením. 

1. Od technických zkušeben 

usazených na jejich území a podávajících 

žádost o svěření určení členské státy 

vybírají poplatky, které pokrývají náklady 

související s činnostmi prováděnými 

vnitrostátními orgány odpovědnými za 

technické zkušebny v souladu s tímto 

nařízením. 

 

Pozměňovací návrh  103 

Návrh nařízení 

Čl. 88 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2, čl. 5 

odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 

odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 

odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 

odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 

65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 se 

svěřuje Komisi na dobu neurčitou ode dne 

vstupu tohoto nařízení v platnost. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2, čl. 5 

odst. 2, čl. 8 odst. 10, čl. 10 odst. 3, čl. 22 

odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 

odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 

odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 

60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a 

čl. 90 odst. 2 se svěřuje Komisi na dobu 

neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v 

platnost. 

 

Pozměňovací návrh  104 

Návrh nařízení 

Čl. 88 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci podle čl. 4 

odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 22 

odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 

odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 

odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 

60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a 

čl. 90 odst. 2 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku dnem následujícím po zveřejnění 

rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu datu, které je v 

něm upřesněno. Nedotýká se platnosti 

žádného z již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci podle čl. 4 

odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 8 odst. 10, čl. 10 

odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 

odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 

odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 

56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 

76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 kdykoliv zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku dnem 

následujícím po zveřejnění rozhodnutí v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu datu, které je v něm upřesněno. 

Nedotýká se platnosti žádného z již 

platných aktů v přenesené pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  105 

Návrh nařízení 

Čl. 88 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 10 odst. 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 8 odst. 
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3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 

5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 

6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 

odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 

odst. 4 a čl. 90 odst. 2 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 před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

10, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 

3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 

5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 

a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 

10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 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 před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, že 

námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

Pozměňovací návrh  106 

Návrh nařízení 

Čl. 89 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) padělání výsledků zkoušek pro 

schválení typu; 

b) padělání výsledků zkoušek pro 

schválení typu, což znamená, že dané 

výsledky nelze empiricky reprodukovat v 

novém testovacím prostředí, v němž může 

příslušný orgán ověřit odpovídající 

podmínky a hodnoty; 

 

Pozměňovací návrh  107 

Návrh nařízení 

Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní pokuty uložené Komisí se 

neukládají navíc k sankcím uloženým 

členskými státy podle článku 89 za týž 

případ nedodržení předpisů a nepřekročí 

částku 30 000 EUR za každé nevyhovující 

vozidlo, systém, konstrukční část nebo 

samostatný technický celek. 

Správní pokuty uložené Komisí mohou být 

uloženy navíc k sankcím uloženým 

členskými státy podle článku 89 za týž 

případ nedodržení předpisů, nepřekročí 

však částku 30 000 EUR za každé 

nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční 

část nebo samostatný technický celek. 

Pozměňovací návrh  108 

Návrh nařízení 

Článek 90 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 90a 

 Přezkum institucionálního rámce pro 

dozor nad trhem a kontrolu schvalování 

typu 

 1. Komise do prosince 2018 provede 

přezkum, jehož cílem bude zhodnotit 

veškeré možnosti, jak zlepšit 

institucionální rámec pro dohled nad 

dozorem nad trhem a kontrolu 

schvalování typu, včetně zřízení 

nezávislého evropského orgánu pro dozor 

nad trhem a kontrolu schvalování typu. 

Během tohoto přezkumu Komise 

především vyhodnotí: 

 a) nejvhodnější způsob, jak zajistit 

vysokou úroveň odborných znalostí, 

harmonizovat zkoušky týkající se 

schvalování typu a kontrol prováděných v 

rámci dozoru a zaručit nezávislost, aby se 

tak zabezpečilo účinné fungování 

vnitřního trhu ve prospěch spotřebitelů a 

podniků, a jak zajistit vysokou úroveň 

ochrany veřejného zdraví a životního 

prostředí; 

 b) požadavky na zajištění 

transparentnosti, zabránění střetům 

zájmů a zjednodušení úkolů správního 

dozoru. 

 Komise zohlední případná doporučení a 

závěry výboru EMIS. 

 Po dokončení tohoto přezkumu Komise 

případně předloží legislativní návrh. 

 

Pozměňovací návrh  109 

Návrh nařízení 

Článek 90 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 90b 
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 Zánik pravomocí svěřených Komisi 

 Pravomoci Komise stanovené v čl. 9 odst. 

1, 2, 3 a 5 a v článcích 51, 53, 54, 58, 77, 

78, 79, 80, 81 a 82 pozbydou platnosti po 

pěti letech od vstupu tohoto nařízení v 

platnost.  
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