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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Článek 17 nařízení o obecné bezpečnosti ((ES) č. 661/2009) a článek 12 nařízení
o bezpečnosti chodců (nařízení (ES) č. 78/2009) vyžadují, aby Komise sledovala technický 
vývoj v oblasti bezpečnostních technologií a eventuálně stanovila zavedení nových 
bezpečnostních prvků na základě aktualizace právních předpisů EU. V souladu s těmito 
ustanoveními obsahuje návrh Komise specifická opatření v zájmu adaptace na technický 
pokrok s ohledem na bezpečnostní prvky vozidel, která mají být zahrnuta do rámcového 
nařízení o schvalování typu ((EU) 2018/858). Kvůli zjednodušení zrušuje návrh rovněž 
sekundární právní předpisy týkající se bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců 
((ES) č. 78/2009 a (ES) č. 79/2009). 

Stanovisko zpravodaje

Ačkoli se bezpečnost silničního provozu v posledních desetiletích výrazně zlepšila, během 
posledních pěti let snižování počtu úmrtí na silnicích stagnuje, přičemž v roce 2017 na nich 
podle statistických údajů EU o nehodách došlo k 25 300 úmrtím. Smrtelné nehody 
na silnicích jsou způsobeny především lidskými chybami a lze jim zabránit. Zpravodaj je 
pevně přesvědčen, že EU by měla podniknout konkrétní kroky k dalšímu snížení počtu úmrtí 
na silnicích. Nové bezpečnostní prvky vozidel, které tento návrh zavádí, mají vysoký 
potenciál pro to, aby se tento trend stagnace zvrátil, neboť mají účinněji předcházet lidským 
chybám. Lepší konstrukce vozidel a například nižší rychlost jsou schopny dopad nehod snížit.

Technický pokrok v oblasti automatizovaného řízení jde neustále kupředu. Komise se 
domnívá, že tento trh bude exponenciálně růst, a odhaduje, že příjmy, které z něj 
automobilovému průmyslu EU plynou, budou v roce 2025 přesahovat 620 miliard EUR, 
přičemž u unijního odvětví elektroniky tuto částku odhaduje na více než 180 miliard EUR. 
Zpravodaj je proto toho názoru, že automobilový průmysl EU by měl být na budoucnost 
připraven a co možná nejvíce nové obchodní příležitosti, které trh přináší, a bude i nadále 
přinášet, využít pro začínající podniky, malé a střední podniky a odvětví jako takové. 
Pokročilé bezpečnostní prvky uvedené v návrhu by jistě mohly vytvořit podmínky pro to, aby 
se automobilový průmysl EU připravil na propojené a automatizované řízení. Lze tak
i pomoci spotřebitelům, aby si na nové prvky zvykali postupně, což bude z hlediska příznivé 
reakce spotřebitelů a důvěry v novou technologii rozhodující.

Zpravodaj věří, že tento návrh stanoví perspektivně orientovaný a ambiciózní rámec, jehož 
cílem je zvýšit ochranu účastníků silničního provozu, a zejména těch zranitelných. Zpravodaj 
zohledňuje otevřený dialog a výměnu názorů, které Komise vedla s různými zúčastněnými 
stranami s cílem předložit přiměřená a realistická opatření s ohledem jak na spotřebitele, tak 
na odvětví. 

V tomto kontextu má stanovisko zajistit, aby:

A. bezpečnost (vozidla) byla zajištěna s ohledem na minimální výkonnostní normy, které by 
se měly vztahovat na všechna motorová vozidla, bez ohledu na segment vozidla;
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B. veškeré zpracování (osobních) údajů bylo prováděno v souladu s obecným nařízením
o ochraně údajů ((EU) 2016/679); kromě toho si zpravodaj přeje stanovit podrobnější
a konkrétnější záruky;

C. navrhovaná opatření byla účinná a nákladově efektivní, aniž by vedla k podstatně vyšším 
cenám pro spotřebitele;

D. byla zaručena vyspělost navrhovaných bezpečnostních prvků a aby se opatření prováděla 
odpovědným způsobem, zejména pokud jde o funkce, které není možné vypnout, jako je 
např. inteligentní asistent rychlosti (ISA), vyspělý systém nouzového brzdění atd.;

E. byla do návrhu zahrnuta ustanovení o vývoji technických požadavků na pneumatiky tak, 
aby je doplňovala za účelem zlepšení bezpečnosti vozidel, pokud jde o lepší přilnavost, a 
s cílem přispět k omezení hluku pneumatik a emisí CO2;

F. výrobci poskytovali v příručce pro uživatele jasné a uživatelsky vstřícné informace, které 
by řidičům pomohly porozumět systémům podpory při řízení a jejich funkcím;

G. bezpečnostní systémy a varování navržené za účelem podpory při řízení byly snadno 
vnímatelné všemi řidiči, včetně osob se zdravotním postižením; za účelem zajištění tohoto 
požadavku je třeba v případě nutnosti bezpečnostní systémy přizpůsobit;

H. členské státy přijaly v souvislosti s prosazováním předpisů nápravná opatření s cílem 
zaručit, že všechna nová motorová vozidla budou vyráběna v souladu s tímto nařízením.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V posledních desetiletích přispěl 
vývoj bezpečnosti vozidel k celkovému 
snížení počtu smrtelných a vážných zranění 
při dopravních nehodách. Tento pokles se
však v poslední době v Unii zastavil kvůli 
různým faktorům, například 
strukturálním a behaviorálním, a bez 
nových iniciativ v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu již bezpečnostní účinky 

(3) V posledních desetiletích přispěl 
vývoj bezpečnosti vozidel k celkovému 
snížení počtu smrtelných a vážných zranění 
při dopravních nehodách. V roce 2017
však na silnicích v EU zemřelo 25 300 
osob, což je údaj, který se za čtyři roky 
téměř nezměnil. Kromě toho je každý rok 
nejméně 135 000 lidí vážně zraněno při 
střetech na silnicích v EU. Bez nových 
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dosavadního přístupu nedokáží vyvážit 
dopady narůstajícího objemu dopravy. 
Bezpečnost vozidel je proto třeba dále 
zlepšovat v rámci integrovaného přístupu
k bezpečnosti silničního provozu a lépe 
chránit zranitelné účastníky silničního 
provozu.

iniciativ v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu již bezpečnostní účinky 
dosavadního přístupu nedokáží vyvážit 
dopady narůstajícího objemu dopravy. 
Bezpečnost vozidel je proto třeba dále 
zlepšovat v rámci integrovaného přístupu
k bezpečnosti silničního provozu a lépe 
chránit zranitelné a všechny ostatní
účastníky silničního provozu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Technický pokrok vyspělých 
bezpečnostních systémů vozidel nabízí 
nové možnosti pro snížení počtu obětí 
nehod. Aby byl počet úmrtí co nejmenší, je 
třeba zavést některé z příslušných nových 
technologií.

(4) Technický pokrok vyspělých 
bezpečnostních systémů vozidel nabízí 
nové možnosti pro snížení počtu obětí 
nehod a silničních nehod samotných. Aby 
byl počet úmrtí co nejmenší, je třeba zavést 
některé z příslušných nových technologií.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Bezpečnostní systémy uvedené
v tomto nařízení by se měly projevit jako 
účinné a nákladově efektivní a neměly by 
vést k výrazně vyšším nákladům pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Inteligentní systémy pro regulaci 
rychlosti, udržování vozidla v jízdním 
pruhu, rozpoznávání ospalosti, pozornosti

(6) Vyspělé systémy nouzového 
brzdění, inteligentní systémy pro regulaci 
rychlosti, udržování vozidla v jízdním 
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a rozptýlenosti řidiče, stejně jako systémy 
pro detekci zpětného chodu mohou výrazně 
snížit počet nehod. Tyto systémy jsou 
navíc založeny na technologiích, které 
budou použity rovněž k zavádění 
propojených a automatizovaných vozidel. 
Proto by měla být na úrovni Unie 
stanovena harmonizovaná pravidla
a zkušební postupy pro schvalování typu 
vozidel, pokud jde o tyto systémy, a pro 
schvalování typu těchto systémů jako 
samostatných technických celků.

pruhu, asistenční systémy pro odbočování, 
rozpoznávání ospalosti, pozornosti
a rozptýlenosti řidiče, stejně jako systémy 
pro detekci zpětného chodu mohou výrazně 
snížit počet nehod. Systémy rozpoznávání 
ospalosti, pozornosti a rozptýlenosti řidiče 
by měly fungovat bez rozpoznávání 
obličeje. Tyto systémy jsou navíc založeny 
na technologiích, které budou použity 
rovněž k zavádění propojených
a automatizovaných vozidel. Proto by měla 
být na úrovni Unie stanovena 
harmonizovaná pravidla a zkušební 
postupy pro schvalování typu vozidel, 
pokud jde o tyto systémy, a pro 
schvalování typu těchto systémů jako 
samostatných technických celků. Kromě 
toho by mělo být zajištěno, aby tyto 
systémy mohly být prověřovány, a tím
i bezpečně provozovány po celou dobu 
životnosti vozidla.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zavedení zapisovačů údajů
o události (nehodě), které ukládají řadu 
důležitých údajů o vozidle bezprostředně 
před okamžikem vzniku události (například 
nafouknutí airbagu), v jejím průběhu a po 
ní, je cenným prostředkem k získání 
přesnějších a podrobných údajů
o nehodách. Motorová vozidla by proto 
měla být těmito zapisovači vybavena. 
Rovněž by se mělo požadovat, aby tyto 
zapisovače zaznamenávaly a uchovávaly 
údaje takovým způsobem, aby je členské 
státy mohly použít k analýze bezpečnosti 
silničního provozu a k posouzení účinnosti 
konkrétních přijatých opatření.

(7) Zavedení zapisovačů údajů
o události (nehodě), které ukládají řadu 
důležitých údajů o vozidle bezprostředně 
před okamžikem vzniku události (například 
nafouknutí airbagu), v jejím průběhu a po 
ní, je cenným prostředkem k získání 
přesnějších a podrobných údajů
o nehodách. Motorová vozidla by proto 
měla být těmito zapisovači vybavena. 
Kromě toho by měly být zaznamenávány
a uchovávány pouze takové anonymní 
údaje, které lze použít k šetření nehod. 
Tyto zapisovače by navíc měly být 
schopné zaznamenávat a uchovávat údaje 
takovým způsobem, aby je členské státy 
mohly použít pouze k analýze bezpečnosti 
silničního provozu a k posouzení účinnosti 
konkrétních přijatých opatření, aniž by 
bylo možné určit totožnost vlastníka či 
držitele vozidla.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Požadavky pro schvalování typu 
týkající se bezpečnosti musí být 
odzkoušeny a jejich plnění zajištěno
s ohledem na zvláštní výkonnostní normy, 
které musí všechna vozidla bez ohledu 
na svůj segment splnit.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Veškeré zpracování osobních 
údajů, jako jsou informace o řidiči 
zpracované zapisovači údajů o události 
(nehodě) nebo informace o řidiči, pokud 
jde o monitorování ospalosti a pozornosti 
nebo vyspělé rozpoznávání rozptýlenosti, 
by mělo probíhat v souladu s právními 
předpisy EU o ochraně údajů, zejména
s obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů28. Zpracování osobních údajů 
shromážděných prostřednictvím palubního 
systému eCall využívajícího linku 
tísňového volání 112 navíc podléhá 
zvláštním zárukám29 .

(8) Veškeré zpracování osobních 
údajů, jako jsou informace o řidiči 
zpracované zapisovači údajů o události 
(nehodě) nebo informace o řidiči, pokud 
jde o monitorování ospalosti a pozornosti 
nebo vyspělé rozpoznávání rozptýlenosti, 
by mělo probíhat v souladu s právními 
předpisy EU o ochraně údajů, zejména
s obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů28. Zpracování osobních údajů 
shromážděných prostřednictvím 
zapisovače údajů o události (nehodě)
a palubního systému eCall využívajícího 
linku tísňového volání 112 navíc podléhá 
zvláštním zárukám29.

__________________ __________________

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015
o požadavcích na schválení typu pro 
zavedení palubního systému eCall 
využívajícího linku tísňového volání 112 a 
o změně směrnice 2007/46/ES, Úř. věst. L 
123, 19.5.2015, s. 77.

(EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015
o požadavcích na schválení typu pro 
zavedení palubního systému eCall 
využívajícího linku tísňového volání 112 a 
o změně směrnice 2007/46/ES, Úř. věst. L 
123, 19.5.2015, s. 77.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Zavedení systémů eCall
u motocyklů, užitkových vozidel
a autobusů je nezbytné pro to, aby byla 
obětem nehod co nejrychleji poskytnuta 
odborná lékařská pomoc.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V minulosti pravidla Unie 
omezovala celkovou délku souprav 
nákladních vozidel, což vedlo k tomu, že
s ohledem na maximalizaci nákladového 
prostoru převládla konstrukce s motorem 
uloženým pod kabinou. Kvůli vysokému 
posezu řidiče se však zvětšil prostor 
mrtvého úhlu a zhoršil přímý výhled okolo 
kabiny nákladního automobilu. To je 
hlavním faktorem při nehodách nákladních 
vozidel, kdy jsou oběťmi nechránění 
účastníci silničního provozu. Zlepšením 
přímého výhledu by se počet obětí dal 
značně snížit. Měly by proto být zavedeny 
požadavky na zlepšení přímého výhledu.

(15) V minulosti pravidla Unie 
omezovala celkovou délku souprav 
nákladních vozidel, což vedlo k tomu, že
s ohledem na maximalizaci nákladového 
prostoru převládla konstrukce s motorem 
uloženým pod kabinou. Kvůli vysokému 
posezu řidiče se však zvětšil prostor 
mrtvého úhlu a zhoršil přímý výhled okolo 
kabiny nákladního automobilu. To je 
hlavním faktorem při nehodách nákladních 
vozidel, kdy jsou oběťmi nechránění 
účastníci silničního provozu. Zlepšením 
přímého výhledu by se počet obětí dal 
značně snížit. Měly by proto být zavedeny 
požadavky na zlepšení přímého výhledu, 
aby tak měli nechránění účastníci 
silničního provozu ze sedadla řidiče
k dispozici lepší viditelnost.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Komise by měla před koncem roku 
2019 navrhnout, aby stávající nákladní 
vozidla a autobusy byly dodatečně 
vybaveny technologicky nejvyspělejšími 
asistenčními systémy pro odbočování.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je možné, že automatizovaná
a propojená vozidla budou obrovským 
přínosem při snižování počtu úmrtí 
na silnicích, poněvadž odhadem 90 % 
silničních nehod v Unii je důsledkem 
lidské chyby. Vzhledem k tomu, 
že automatizovaná vozidla budou postupně 
přebírat úkoly řidiče, měla by být na úrovni 
Unie přijata harmonizovaná pravidla
a technické požadavky na systémy 
automatizovaných vozidel.

(17) Je možné, že automatizovaná
a propojená vozidla budou obrovským 
přínosem při snižování počtu úmrtí 
na silnicích, poněvadž odhadem více než 
90 % silničních nehod v Unii je důsledkem 
lidské chyby nebo kombinace lidské chyby
s vozidlem a/nebo infrastrukturou. 
Vzhledem k tomu, že automatizovaná 
vozidla budou postupně přebírat úkoly
řidiče, měla by být na úrovni Unie přijata 
harmonizovaná pravidla a technické 
požadavky, jež jsou pro systémy 
automatizovaných vozidel účinné
a vhodné.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Na úrovni OSN by Unie měla 
nadále prosazovat vývoj technických 
požadavků na hluk pneumatik, valivý 
odpor a přilnavost za mokra. Je tomu tak 
proto, že předpis OSN č. 117 nyní obsahuje 
tato podrobná ustanovení. Proces 
přizpůsobování požadavků na pneumatiky 

(19) Na úrovni OSN by Unie měla 
nadále prosazovat vývoj technických 
požadavků na hluk pneumatik, valivý 
odpor a přilnavost za mokra. Je tomu tak 
proto, že předpis OSN č. 117 nyní obsahuje 
tato podrobná ustanovení. Proces 
přizpůsobování požadavků na pneumatiky 
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technickému pokroku by měl na úrovni 
OSN pokračovat, zejména s cílem zajistit, 
aby se výkonnost pneumatik posuzovala
i na konci životnosti v opotřebovaném 
stavu a aby se prosadila myšlenka, 
že pneumatiky by měly splňovat 
požadavky po celou dobu životnosti
a neměly by se předčasně měnit. Stávající 
požadavky nařízení (ES) č. 661/2009 na 
výkonnost pneumatik by měly být
nahrazeny rovnocennými předpisy OSN.

technickému pokroku by měl na úrovni 
OSN urychleně a ambiciózně pokračovat, 
zejména s cílem zajistit, aby se výkonnost 
pneumatik posuzovala i na konci životnosti
v opotřebovaném stavu a aby se prosadila 
myšlenka, že pneumatiky by měly splňovat 
požadavky po celou dobu životnosti
a neměly by se předčasně měnit. Má-li se 
zajistit plnění přísných norem, měly by být 
stávající požadavky nařízení (ES) č.
661/2009 na výkonnost pneumatik 
monitorovány a vyhodnocovány a také
nahrazeny jinými předpisy v případě, že 
výkonnost pneumatik bude možné
v Evropské Unii zvýšit.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Aby se zajistilo dodržování 
požadavků tohoto nařízení, vztahují se na 
ně ustanovení o nápravných opatřeních a 
o sankcích stanovených v nařízení (EU) 
2018/858.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. pro schvalování typu nově 
vyrobených pneumatik, pokud jde o jejich 
bezpečnost a vliv na životní prostředí.

3. pro schvalování typu nově 
vyrobených pneumatik, pokud jde o jejich 
bezpečnost a vliv na životní prostředí
v souvislosti s omezením hluku
a znečištěním ovzduší.

Pozměňovací návrh 15

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

(1) „nechráněným účastníkem 
silničního provozu“ se rozumí účastník 
silničního provozu, který používá 
dvoumotorové vozidlo, nebo 
nemotorizovaný účastník silničního 
provozu, jako je cyklista nebo chodec;

(1) „nechráněným účastníkem 
silničního provozu“ se rozumí účastník 
silničního provozu, který používá motorové 
vozidlo o dvou nebo o třech kolech, 
elektrický prostředek pro osobní přepravu, 
nebo nemotorizovaný účastník silničního 
provozu, jako je cyklista nebo chodec;

Odůvodnění

Zatímco motocykly byly tradičně konstruovány se dvěma koly, mnoho z nich je nyní 
osazováno třemi koly, zároveň jsou však vůči osobním a nákladním automobilům i nadále 
zranitelné. Stejně tak v městských oblastech stále více lidí cestuje na elektrických prostředcích 
pro osobní přepravu (koloběžkách, jednokolkách atd.). Tyto prostředky by neměly být 
vyloučeny z definice nechráněného účastníka silničního provozu.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „signálem nouzového brzdění“ se 
rozumí rychle blikající brzdové svítilny 
signalizující ostatním účastníkům 
silničního provozu za vozidlem, 
že ve vztahu k převažujícím silničním 
podmínkám působí na vozidlo velká 
zpomalovací síla;

(7) „signálem nouzového brzdění“ se 
rozumí rychle blikající brzdové či směrové 
svítilny signalizující ostatním účastníkům 
silničního provozu za vozidlem, 
že ve vztahu k převažujícím silničním 
podmínkám působí na vozidlo velká 
zpomalovací síla;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „detekcí zpětného chodu“ se 
rozumí kamera nebo monitor, optický 
nebo detekční systém, který dává řidiči 
povědomí o lidech a předmětech za zádí 
vozidla, přičemž hlavním cílem je zabránit 
kolizím při couvání;

(8) „detekcí zpětného chodu“ se 
rozumí systém, který dává řidiči povědomí
o lidech a předmětech za zádí vozidla, 
přičemž hlavním cílem je zabránit kolizím 
při couvání;
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „vyspělým systémem nouzového 
brzdění“ se rozumí systém, který dokáže 
automaticky detekovat možnou kolizi
a aktivovat brzdový systém vozidla, aby je 
zpomalil, a zabránil tak kolizi nebo ji 
zmírnil;

(10) „vyspělým systémem nouzového 
brzdění“ se rozumí systém, který dokáže 
automaticky detekovat možnou kolizi
a automaticky aktivovat brzdový systém 
vozidla v co nejpozdějším okamžiku, aby 
je zpomalil, a zabránil tak kolizi nebo ji 
zmírnil;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „systémem pro udržování vozidla
v jízdním pruhu“ se rozumí systém 
monitorující polohu vozidla vzhledem
k hranici jízdního pruhu a uplatňující 
točivý moment na volant nebo 
stlačující brzdy, alespoň tehdy, dochází-li 
nebo může-li dojít k vybočení z jízdního 
pruhu a hrozí kolize;

(11) „systémem pro udržování vozidla
v jízdním pruhu“ se rozumí systém 
monitorující polohu vozidla vzhledem
k hranici jízdního pruhu a uplatňující 
točivý moment na volant a vydávající 
varování nebo stlačující brzdy, alespoň 
tehdy, dochází-li nebo může-li dojít
k vybočení z jízdního pruhu a hrozí kolize;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) „asistenčním systémem pro 
odbočování“ se rozumí nejpokročilejší 
systém, který detekuje nechráněné 
účastníky silničního provozu, kteří se 
ocitnou zejména v mrtvém úhlu v těsné 
blízkosti vnější strany vozidla při okraji 
vozovky, a který vydává varování před 
srážkou s těmito účastníky silničního 
provozu;
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) „zapisovačem údajů o události 
(nehodě)“ se rozumí systém, který 
zaznamenává a uchovává kritické 
parametry a informace týkající se nárazu 
před kolizí, v jejím průběhu a po ní;

(13) „zapisovačem údajů o události 
(nehodě)“ se rozumí systém, který 
zaznamenává a uchovává kritické 
parametry a informace o nezbytném 
časovém úseku a po dobu maximálně pěti 
vteřin poté, co dojde ke kolizi;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) „systémem čelní ochrany“ se 
rozumí samostatná konstrukce, jako je 
pevný ochranný rám nebo přídavný 
nárazník, která je kromě původního 
nárazníku určena k ochraně vnějšího 
povrchu vozidla před poškozením
v případě kolize s určitým předmětem, 
kromě konstrukcí o hmotnosti menší než 
0,5 kg, určených pouze k ochraně světel 
vozidla;

(14) „systémem čelní ochrany“ se 
rozumí samostatná konstrukce, jako je 
pevný ochranný rám nebo přídavný 
nárazník, která je kromě původního 
nárazníku určena k ochraně vnějšího 
povrchu vozidla před poškozením nebo 
zraněním v případě kolize s určitým 
předmětem či zvířetem, kromě konstrukcí
o hmotnosti menší než 0,5 kg, určených 
pouze k ochraně světel vozidla;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) „automatizovaným vozidlem“ se 
rozumí motorové vozidlo konstruované
a vyrobené tak, aby se dokázalo po delší 
dobu pohybovat bez neustálého lidského 
dohledu;

(21) „automatizovaným vozidlem“ se 
rozumí motorové vozidlo konstruované
a vyrobené tak, aby se dokázalo po delší 
dobu pohybovat bez neustálého lidského 
dohledu v souladu s dopravními předpisy;
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobci zajistí, aby vozidla byla 
navržena, vyráběna a montována tak, aby 
se minimalizovalo riziko zranění 
cestujících ve vozidle a nechráněných 
účastníků silničního provozu.

4. Výrobci zajistí, aby vozidla byla 
navržena, vyráběna a montována tak, aby 
se při jejich zamýšleném provozu vyloučilo 
nebo v případě nehody minimalizovalo 
riziko úmrtí nebo zranění cestujících 
ve vozidle a nechráněných účastníků 
silničního provozu.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) chodců, cyklistů, výhledu
a viditelnosti;

b) chodců, cyklistů, běžců, uživatelů 
skateboardů, výhledu a viditelnosti;

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Požadavky pro schvalování typu 
týkající se bezpečnosti stanovené v tomto 
nařízení jsou z hlediska technologií 
neutrální a musí být odzkoušeny a jejich 
plnění zajištěno s ohledem na zvláštní 
výkonnostní normy, které musí všechna 
vozidla bez ohledu na svůj segment splnit.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Výrobci poskytují v příručce pro 
uživatele srozumitelné a uživatelsky 
vstřícné informace, které řidičům 
pomáhají porozumět systémům podpory 
při řízení a jejich funkcím.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) schvalování typu pneumatik, včetně 
technických požadavků na jejich montáž.

b) schvalování typu pneumatik, včetně 
jejich testování ve stavu opotřebení a při 
rozdílných povětrnostních podmínkách na 
silnici, mimo jiné přilnavosti za mokra,
a také včetně technických požadavků
na jejich montáž.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zavedení unijního schvalování 
typu pneumatik montovaných na vozidla 
kategorií M1 a N1, pokud jde o jejich 
přilnavost za mokra v opotřebovaném 
stavu.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) systém eCall;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
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Čl. 6 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) zapisovač údajů o události 
(nehodě).

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Motorová vozidla musí být 
vybavena vyspělými systémy nouzového 
brzdění, které jsou navrženy a montovány 
ve dvou fázích a zajišťují:

a) v první fázi detekci pohybujících se 
vozidel a pevných překážek před 
motorovým vozidlem;

b) v druhé fázi rozšíření detekční 
schopnosti, zejména na mrtvé úhly, rovněž 
na nechráněné účastníky silničního 
provozu před motorovým vozidlem.

Vyspělé systémy nouzového brzdění musí 
splňovat zejména tyto požadavky: 

a) systémy není možné vypnout;

b) automatické aktivní zásahy systémů 
musí být překonatelné vědomými zásahy 
řidiče, např. přidáním rychlosti;

c) vždy po aktivaci hlavního spínače 
ovládání vozidla musí být systémy
v normálním provozním režimu;

d) musí být možné snadno potlačit 
zvuková varování, tím se však nesmí 
zároveň potlačit jiné funkce systému.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Bezpečnostní prvky a varování 
používané v rámci podpory při řízení musí 
být snadno vnímatelné všemi řidiči, včetně 
starších osob a osob se zdravotním 
postižením.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Tyto zapisovače musí splňovat 
zejména tyto požadavky:

a) údaje, které jsou schopné zapisovače 
zaznamenávat a uchovávat o nezbytném 
časovém úseku a po dobu maximálně pěti 
vteřin poté, co dojde ke kolizi, musí 
zahrnovat rychlost vozidla, stav a míru 
aktivace jeho bezpečnostních systémů
a veškeré další důležité vstupní parametry
z palubních systémů aktivní bezpečnosti
a předcházení nehodám;

b) zařízení nesmí být možné deaktivovat.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Pravidla týkající se ochrany soukromí
a údajů

1. Tímto nařízením není dotčeno nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679. Jakékoli zpracování osobních 
údajů prostřednictvím zapisovače údajů
o události (nehodě) uvedeného v čl. 6 
odst. 4a je v souladu s pravidly ochrany 
osobních údajů stanovenými v uvedeném 
nařízení.
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2. Osobní údaje zpracované zapisovačem 
údajů o události (nehodě) se použijí pouze 
pro účely rozboru údajů o nehodě. Údaje
o události (nehodě) musí být zpřístupněny 
vnitrostátním orgánům v souladu
s právními předpisy Unie nebo 
vnitrostátními právními předpisy podle 
nařízení (EU) 2016/679 prostřednictvím 
standardizovaného rozhraní. 
Anonymizované údaje, které musí být 
zapisovač údajů o události (nehodě) 
schopen zaznamenávat a uchovávat, 
zahrnují typ, verzi a variantu vozidla,
a zejména systémy aktivní bezpečnosti
a předcházení nehodám, jimiž je vozidlo 
vybaveno. Nezahrnují však poslední čtyři 
číslice rejstříkového kódu vozidla VIN 
(identifikačního čísla vozidla), ani žádné 
jiné informace, podle nichž by bylo možné 
identifikovat konkrétní vozidlo, jeho 
držitele nebo vlastníka.

3. Osobní údaje zpracovávané podle 
tohoto nařízení jsou uchovávány pouze po 
dobu nezbytnou k rozboru údajů o nehodě 
podle druhého odstavce tohoto článku. 
Tyto údaje jsou zcela vymazány, jakmile 
přestanou být pro tento účel potřebné.

4. Výrobci zajistí, aby zapisovač údajů
o události (nehodě) nebyl vysledovatelný
a nepodléhal žádnému stálému 
zaznamenávání.

5. Výrobci zajistí, aby údaje z interní 
paměti zapisovače údajů o události 
(nehodě) byly automaticky a systematicky 
odstraňovány.

6. Tyto údaje nesmí být dostupné mimo 
zapisovač údajů o události (nehodě) 
žádnému subjektu před tím, než je 
případná událost (nehoda) vyvolána.

7. Zapisovač údajů o události (nehodě) 
využívá technologie na podporu ochrany 
soukromí, aby soukromí řidičů bylo 
přiměřeně chráněno na vysoké úrovni IT 
bezpečnosti a existovaly záruky nutné pro 
zamezení sledování, dálkové manipulaci
a zneužití, včetně kybernetických útoků.
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8. Výrobci poskytnou v příručce uživatele 
jasné a srozumitelné informace
o zpracování údajů prostřednictvím 
zapisovače údajů o události (nehodě). 
Tyto informace zahrnují:

a) odkaz na právní základ pro zpracování 
údajů;

b) informaci o tom, že zapisovač údajů
o události (nehodě) je standardně 
aktivován;

c) nastavení zpracování údajů, které 
zapisovač údajů o události (nehodě) 
vykonává;

d) zvláštní účel zpracovávání údajů ze 
zapisovače údajů o události (nehodě), 
který se omezuje na rozbor údajů
o nehodě podle čl. 6a odst. 2;

e) druhy shromažďovaných
a zpracovávaných údajů a příjemce těchto 
údajů;

f) časový limit pro uchovávání údajů
v zapisovači údajů o události (nehodě);

g) informaci o tom, že nedochází
k žádnému stálému sledování polohy 
vozidla;

h) podmínky uplatňování práv subjektů 
údajů a kontaktní službu odpovědnou za 
zpracování žádostí o přístup.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vozidla kategorií M1 a N1 musí být 
vybavena vyspělými systémy nouzového 
brzdění, které jsou navrženy
a namontovány ve dvou fázích a zajišťují:

vypouští se

a) v první fázi detekci pohybujících se 
vozidel a pevných překážek před 
motorovým vozidlem;

b) v druhé fázi rozšíření detekční 
schopnosti také na nechráněné účastníky 
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silničního provozu před motorovým 
vozidlem.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vozidla kategorií M1 a N1musí být 
vybavena systémem pro udržování vozidla
v jízdním pruhu.

3. Vozidla kategorií M1 a N1 musí být 
vybavena systémem pro udržování vozidla
v jízdním pruhu a systémem varování při 
vybočení z jízdního pruhu.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyspělé systémy nouzového 
brzdění a systémy pro udržování vozidla
v jízdním pruhu musí splňovat zejména 
tyto požadavky:

4. Systémy pro udržování vozidla
v jízdním pruhu a systémy varování při 
vybočení z jízdního pruhu musí splňovat 
zejména tyto požadavky:

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) automatické aktivní zásahy 
systémů musí být překonatelné vědomými 
zásahy řidiče, např. změnou směru jízdy;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vozidla kategorií M1 a N1 musí být 
vybavena zapisovačem údajů o události 
(nehodě). Tyto zapisovače musí splňovat 

vypouští se
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zejména tyto požadavky:

a) údaje, které zaznamenávají
a uchovávají v období před kolizí, v jejím 
průběhu a po ní, musí zahrnovat 
přinejmenším rychlost vozidla, stav a míru 
aktivace jeho bezpečnostních systémů
a veškeré další důležité vstupní parametry
z palubních systémů aktivní bezpečnosti
a předcházení nehodám;

b) zařízení nesmí být možné 
deaktivovat;

c) způsob, jakým zaznamenávají
a uchovávají údaje, musí být takový, aby 
údaje byly chráněny proti manipulaci
a mohly být, na základě právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů vyhovujících nařízení (EU) 
2016/679, prostřednictvím 
standardizovaného rozhraní zpřístupněny 
vnitrostátním orgánům k analýze údajů
o nehodách, a dále musí být možné přesně 
určit typ, verzi a variantu vozidla,
a zejména systémy aktivní bezpečnosti
a předcházení nehodám, jimiž je vozidlo 
vybaveno.

Údaje, které zapisovač údajů o události 
(nehodě) zaznamenává a uchovává, však 
nesmí obsahovat poslední čtyři číslice 
rejstříkového kódu vozidla VIN 
(identifikačního čísla vozidla), ani žádné 
jiné informace, podle nichž by bylo možné 
jednotlivě identifikovat konkrétní vozidlo.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3

musí být vybavena systémem varování při 
vybočení z jízdního pruhu a vyspělým 
systémem nouzového brzdění, které splňují 
požadavky stanovené v aktech v přenesené 
pravomoci přijatých podle odstavce 7.

2. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3

musí být vybavena systémem pro 
udržování vozidla v jízdním pruhu
a systémem varování při vybočení
z jízdního pruhu a vyspělým systémem 
nouzového brzdění, které splňují 
požadavky stanovené v aktech v přenesené 
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pravomoci přijatých podle odstavce 7.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3

musí být vybavena vyspělými systémy pro 
detekci nechráněných účastníků 
silničního provozu nacházejících se
v těsné blízkosti přídě nebo boku vozidla 
při okraji vozovky, které poskytují 
varování nebo zabraňují srážce s těmito 
účastníky silničního provozu.

3. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3

musí být vybavena asistenčním systémem
pro odbočování, který splňuje požadavky 
stanovené v aktech v přenesené 
pravomoci přijatých podle odstavce 7.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Systémy uvedené v odstavcích 2
a 3 tohoto článku musí splňovat zejména 
tyto požadavky:

4. Systémy uvedené v odstavcích 2 
tohoto článku musí splňovat zejména tyto 
požadavky:

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) automatické aktivní zásahy 
systémů musí být překonatelné vědomými 
zásahy řidiče, např. změnou směru jízdy;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Systém uvedený v odstavci 3 nelze 
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vypnout.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3
musí být navržena a vyrobena tak, aby měl 
řidič ze svého sedadla lepší přímý výhled 
na nechráněné účastníky silničního 
provozu.

5. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3

musí být navržena a vyrobena tak, aby měl 
řidič ze svého sedadla lepší přímý výhled 
na nechráněné účastníky silničního 
provozu. Komise navrhne akt v přenesené 
pravomoci upravující požadavky na přímý 
výhled, které vyloučí mrtvý úhel vpředu
a na straně řidiče u nákladních 
automobilů a výrazně omezí mrtvý úhel 
na boku nákladního vozidla při okraji 
vozovky. Tento požadavek musí být 
rozlišen podle typu nákladního vozidla.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vozidla kategorií M2 a M3

s kapacitou větší než 22 cestujících kromě 
řidiče a s prostory pro stojící cestující, 
které jim umožňují častý pohyb, musí být 
navržena a vyrobena tak, aby byla 
přístupná osobám s omezenou schopností 
pohybu, včetně osob na invalidním vozíku.

6. Vozidla kategorií M2 a M3
s kapacitou větší než 22 cestujících kromě 
řidiče a s prostory pro stojící cestující, 
které jim umožňují častý pohyb, musí být 
navržena a vyrobena tak, aby byla 
přístupná osobám s omezenou schopností 
pohybu, včetně osob na invalidním vozíku
a osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) systémy, které nahrazují řidiče při a) systémy, které nahrazují řidiče při 
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ovládání vozidla, včetně řízení, 
zrychlování a brzdění;

ovládání vozidla, včetně řízení, 
zrychlování a brzdění, a které nahrazují 
požadavek jednat podle signalizace;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 a

Přezkum

Komise do tří let od vstupu tohoto nařízení
v platnost a poté každé tři roky předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
jejíž součástí budou popřípadě návrhy na 
změnu tohoto nařízení nebo jiných 
příslušných právních předpisů týkající se 
začlenění dalších nových bezpečnostních 
opatření.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne [Úřad pro publikace: 
vložte datum 36 měsíců ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Použije se ode dne [Úřad pro publikace: 
vložte datum 24 měsíců ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost]. Akty
v přenesené pravomoci uvedené v článku 
12 budou zveřejněny nejméně 12 měsíců 
před zahájením jejich uplatňování.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha 2 – tabulka – řádek 13

Znění navržené Komisí

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Ochrana proti podjetí 
zezadu

Předpis OSN č. 
58

A A A A A A A A A A A A

Pozměňovací návrh

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

1. M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Ochrana proti podjetí 
zezadu

Předpis OSN č. 
58

U vozidel kategorií 
N2 a N3 musí být 
ochrana proti podjetí 
pro případ nárazu 
zezadu až do 

A A A A A A A A A A A A
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rychlosti 56 km/h.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha 2 – tabulka – řádek 36

Znění navržené Komisí

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Vyspělé nouzové brzdění 
pro chodce a cyklisty

C C

Pozměňovací návrh

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Vyspělé nouzové brzdění C C C C C C
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pro chodce a cyklisty
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha 2 – tabulka – řádek 38

Znění navržené Komisí

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Informační systém pro 
eliminaci mrtvého úhlu

B B B B B

Pozměňovací návrh

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Asistenční systém pro 
odbočování

B B B B B
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Příloha 2 – tabulka – řádek 49

Znění navržené Komisí

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Nouzové udržení
v jízdním pruhu

B B

Pozměňovací návrh

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Nouzové udržení
v jízdním pruhu
a varování při vybočení

B B B B B B
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z jízdního pruhu
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha 2 – tabulka – řádek 61

Znění navržené Komisí

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Monitorování tlaku
v pneumatikách těžkých 
nákladních vozidel

B B B B B B

Pozměňovací návrh

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Monitorování tlaku
v pneumatikách těžkých 
nákladních vozidel

B B B B B B B
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha 2 – tabulka – řádek 72

Znění navržené Komisí

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Inteligentní regulace 
rychlosti

B B B B B B B

Pozměňovací návrh

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Inteligentní regulace 
rychlosti

C C C C C C C
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha 2 – tabulka – řádek 90

Znění navržené Komisí

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Zapisovač údajů
o události (nehodě)

B B5 B5 B B5 B5 B

Pozměňovací návrh

Předmět Předpisy OSN
Doplňkové zvláštní 
technické požadavky

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Zvlá
štní 
tech
nick
é 
celk
y

Kon
struk
ční 
část

Zapisovač údajů
o události (nehodě)

B B B B B B B
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha II – Poznámky k tabulce – bod D

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. Datum pro odmítnutí udělení EU 
schválení typu:

D. Datum pro odmítnutí udělení EU 
schválení typu:

PŘÍLOHA: [vložte datum odpovídající 48
měsícům od data použitelnosti tohoto 
nařízení.]

PŘÍLOHA: [vložte datum odpovídající 36
měsícům od data použitelnosti tohoto 
nařízení.]

Datum pro zákaz registrace vozidel, jakož
i uvedení na trh a uvedení do provozu 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků:

Datum pro zákaz registrace vozidel, jakož
i uvedení na trh a uvedení do provozu 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků:

PŘÍLOHA: [vložte datum odpovídající 84
měsícům od data použitelnosti tohoto 
nařízení.]

PŘÍLOHA: [vložte datum odpovídající 72
měsícům od data použitelnosti tohoto 
nařízení.]
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