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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 167/2013
ze dne 5. února 2013
o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito
vozidly
(Text s významem pro EHP)
REGULATION (EU) No 167/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL
of 5 February 2013
on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles
(Text with EEA relevance)
Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo aplikovatelné ve všech členských státech
(bez nutnosti zapracování do národní legislativy)
nahradí rámcovou směrnici 2003/37/ES včetně zvláštních (dílčích) směrnic

Působnost
zemědělská a lesnická vozidla, která jsou zkonstruována a vyrobena na jednom
nebo více stupních, a na systémy, konstrukční části a samostatné technické
celky a také díly a zařízení zkonstruované a vyrobené pro tato vozidla.
a) traktory (kategorie T a C);
b) přípojná vozidla (kategorie R)
c) výměnná tažená zařízení (kategorie S).
Nevtahuje se
a) na schvalování jednotlivých vozidel;
b) na výměnné stroje (SN), které jsou celé zdviženy nad zemí nebo se nemohou
otáčet kolem svislé osy, pokud je vozidlo, ke kterému jsou stroje připojeny,
provozováno na pozemní komunikaci;
c) na nesilniční mobilní stroje s vlastní zdrojem pohonu (SS)
(lze schvalovat podle legislativy EU pro M, N, O)

Časový harmonogram
do 31.12. 2014 - přijetí prvních aktů v přenesené pravomoci (prováděcích předpisů)
od 1. 1. 2016 - povinná aplikace Nařízení EPR (EU) 167/3013 na nově
schvalované typy
- nadále možnost vydávat a rozšiřovat ES schválení dle 2003/37/ES
nebo zvláštních směrnic
do 31.12. 2017 - možnost registrace nově vyrobených vozidel schválených
dle 2003/37/ES

Stanoví

 definice pojmů (zúčastněné subjekty, kategorie vozidel, terminologie…)
 povinnosti výrobce resp. jeho zástupce
 povinnosti schvalovacího orgánu
 druhy postupů v rámci EU u schvalování typu
 povinnosti dozorového orgánu
 povinnosti technických zkušeben
 sankce za nedodržení Nařízení EPR (EU) 167/2013
 seznam technických požadavků pro EU schválení typu vozidla
 požadavky na dokumentaci

Terminologie
 zástupcem výrobce - každá fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Unii,
jež je výrobcem řádně jmenována k zastupování výrobce ve vztahu ke
schvalovacímu orgánu nebo k orgánu dozoru nad trhem a k jednání jménem
výrobce ve věcech, na něž se vztahuje toto nařízení;
„ Pro účely schvalování vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných
technických celků podléhajících tomuto nařízení výrobci usazení mimo Unii jmenují
jediného zástupce usazeného v Unii, aby je zastupoval před schvalovacím orgánem.“

 vícestupňové schválení typu - jeden nebo více schvalovacích orgánů
osvědčuje, že určitý neúplný nebo dokončený typ vozidla vyhovuje, v závislosti
na stupni rozpracovanosti, příslušným správním ustanovením a technickým
požadavkům tohoto nařízení.

 základní vozidlo - vozidlo, jež se využívá v počáteční fázi vícestupňového
schválení typu;

 neúplné vozidlo - vozidlo, jež vyžaduje ještě alespoň jeden stupeň dokončení
k tomu, aby splnilo příslušné technické požadavky tohoto nařízení;

Terminologie
 dokončené vozidlo - vozidlo, jež prošlo postupem vícestupňového schválení
typu a jež splňuje příslušné technické požadavky tohoto nařízení;
 úplné vozidlo - vozidlo, jež nemusí být pro splnění příslušných technických
požadavků tohoto nařízení dokončeno;
 vozidlo z výběhu série - vozidlo, jež je součástí zásob, které není možno
dodat na trh nebo jejž již nelze na trh dodávat, zaregistrovat nebo uvést do
provozu, jelikož vstoupily v platnost nové technické požadavky, podle nichž
nebylo schváleno;
 prohlášení o shodě - dokument vydaný výrobcem osvědčující, že vyrobené
vozidlo odpovídá schválenému typu vozidla;
(Certificate of Conformity X EC Declaration of Conformity)

Kategorie vozidel
Traktory (T, C)
motorové kolové nebo pásové zemědělské nebo lesnické vozidlo s nejméně dvěma
nápravami a s maximální konstrukční rychlostí nejméně 6 km/h, jehož hlavní funkcí
je vyvíjet tažnou sílu a které bylo speciálně konstruováno k tažení, tlačení, vezení a
pohonu určitých výměnných zařízení konstruovaných k vykonávání zemědělských
nebo lesnických prací nebo k tažení zemědělských nebo lesnických přípojných
vozidel nebo zařízení; může být přizpůsobeno k tomu, aby při zemědělských nebo
lesnických pracích vezlo náklad nebo může být vybaveno jedním čí více sedadly pro
spolujezdce

Kategorie vozidel
T - kolové traktory
T1 - kolové traktory s nápravou nejbližší k řidiči s minimálním rozchodem minimálně
1 150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se
světlou výškou nad vozovkou maximálně 1 000 mm;
T2 - kolové traktory s minimálním rozchodem menším než 1 150 mm, s
nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad
vozovkou maximálně 600 mm; pokud výška těžiště traktoru (měřeno vůči vozovce)
dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav je větší než 0,90, musí
být maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km/h;
T3 - kolové traktory s nenaloženou hmotností v provozním stavu maximálně 600 kg;

Kategorie vozidel
T4 - kolové traktory zvláštního určení
T4.1 - traktory s velkou světlou výškou
traktory konstruované pro práci s vysokými plodinami, např. s vinnou révou. Jejich
znakem je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět
souběžně s plodinou s levými a pravými koly po každé straně jednoho nebo více
řádků plodiny. Tyto traktory jsou určeny k nesení nebo k pohonu nářadí, které může
být namontováno na předku, mezi nápravami, na zádi nebo na nákladové plošině.
Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá výška kolmá na řádky plodiny
vyšší než 1 000 mm. Pokud je poměr výšky těžiště traktoru měřené vzhledem k
zemi (při užití obvykle montovaných pneumatik) a střední hodnoty minimálního
rozchodu kol u všech náprav větší než 0,90, nesmí maximální konstrukční rychlost
překročit 30 km/h;

Kategorie vozidel
T4 - kolové traktory zvláštního určení
T4.2 - zvláště široké traktory
traktory charakteristické svými velkými rozměry a přednostně určené k práci na
velkých zemědělských plochách;
T4.3 - traktory s nízkou světlou výškou
traktory s pohonem čtyř kol s výměnným zařízením určeným k zemědělskému nebo
lesnickému užití, charakteristické nosným rámem vybaveným jedním nebo více
vývodovými hřídeli, s technicky přípustnou hmotností maximálně 10 t a s poměrem
této hmotnosti k maximální hmotnosti v provozním stavu nižším než 2,5. Těžiště
těchto traktorů, při užití obvykle montovaných pneumatik, musí být níže než 850 mm
nad vozovkou;

Kategorie vozidel
T5 – dle 2003/37/ES kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší
než 40 km/h dle 167/2013 se toto označení ruší !!!
a - kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nejvýše 40 km/h;
b - kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h kategorie

Kategorie vozidel
C - pásové traktory
poháněné nekonečnými pásy nebo kombinací kol a nekonečných pásů, přičemž
jejich podkategorie jsou definovány analogicky k podkategoriím kategorie T;

Kategorie vozidel
R - přípojná vozidla
zemědělské nebo lesnické vozidlo určené hlavně k tomu, aby bylo taženo traktorem a určené
hlavně k přepravě nákladu nebo ke zpracování materiálů,
poměr celkové technicky přípustné maximální naložené hmotnosti k nenaložené
hmotnosti tohoto vozidla je roven 3,0 nebo větší

Kategorie vozidel
R1 - přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje
1 500 kg;
R2 - přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu převyšuje
1 500 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg;
R3 - přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu převyšuje
3 500 kg, ale nepřevyšuje 21 000 kg;
R4 - přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu převyšuje
21 000 kg;
a - přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km/h nebo nižší;
b - přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h;

Kategorie vozidel
S - výměnné tažené zařízení
vozidlo užívané v zemědělství nebo lesnictví, které je konstruováno tak, aby bylo taženo
traktorem, a které mění nebo doplňuje jeho funkce, zahrnující trvale nástroj nebo konstruované
ke zpracovávání materiálů, které může zahrnovat ložnou plošinu konstruovanou a vyrobenou k
tomu, aby přijala nějaký nástroj a zařízení potřebné pro využití tohoto stroje, a může dočasně
uskladnit jakýkoli materiál vytvořený nebo potřebný v průběhu prací,
poměr celkové technicky přípustné maximální naložené hmotnosti k nenaložené
hmotnosti tohoto vozidla je maximálně 3,0

Kategorie vozidel
S1 - výměnné tažené zařízení, u něhož součet technicky přípustných hmotností na nápravu
nepřevyšuje 3 500 kg;
S2 - výměnné tažené zařízení, u něhož součet technicky přípustných hmotností na nápravu
převyšuje 3 500 kg
a - výměnné tažené zařízení s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km/h nebo nižší;
b - výměnné tažené zařízení s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h

Kategorie vozidel
Další rozdělení tažených vozidel R a S
- tažené vozidlo s ojí
vozidlo, které má nejméně dvě nápravy, z nichž alespoň jedna je řízená, je opatřeno tažným zařízením,
které je pohyblivé ve svislém směru ve vztahu k taženému vozidlu a které nepřenáší žádné významné
statické svislé zatížení na traktor;
- tažené vozidlo s nápravami uprostřed
vozidlo, u kterého je jedna nebo více náprav umístěna blízko těžiště vozidla, je-li náklad rovnoměrně
rozložen, takže se na traktor přenáší pouze malé statické svislé zatížení, které nepřekračuje 10 % zatížení
odpovídajícího maximální hmotnosti taženého vozidla nebo zatížení 1 000 daN (podle toho, která hodnota je
nižší)
- tažené vozidlo s nevýkyvnou ojí (návěsy a návěsné resp. polonesené stroje )
vozidlo s jednou nápravou nebo jednou skupinou náprav vybavené ojí, jež přenáší významné statické
zatížení na traktor v důsledku své konstrukce a jež nesplňuje definici taženého vozidla s nápravami
uprostřed; připojení, jež musí být použito pro jízdní soupravu, nesmí sestávat z čepu a točnice; u nevýkyvné
oje může docházet k mírnému pohybu ve svislém směru; hydraulicky nastavitelná kloubová oj se považuje
za nevýkyvnou oj.

Postupy EU schválení typu - jeden výrobce
 postupné schválení typu;
postupném získávání celého souboru certifikátů EU schválení typu pro
systémy, konstrukční části a samostatné technické celky tvořící část vozidla,
jenž vede v závěrečné fázi ke schválení typu úplného vozidla
 jednorázové schválení typu;
schválení úplného vozidla v jednom kroku
 kombinované schválení typu.
Pro schválení typu systémů, konstrukčních částí nebo samostatných
technických celků se použije pouze jednorázové schválení typu.

Postupy EU schválení typu - více výrobců
 vícestupňové schválení typu
- každý výrobce odpovídá za schválení a shodnost výroby systémů,
konstrukčních částí nebo samostatných technických celků montovaných
ve stupni dokončení vozidla prováděného výrobcem.
- každý výrobce, jenž mění konstrukční části nebo systémy, které již byly
schváleny na nižších stupních, odpovídá za schválení a shodnost výroby
těchto pozměněných konstrukčních částí a systémů.
- jeden nebo více schvalovacích orgánů osvědčuje, že určitý neúplný nebo
dokončený typ vozidla vyhovuje, v závislosti na stupni rozpracovanosti,
příslušným správním ustanovením a technickým požadavkům tohoto nařízení.

Postupy schválení typu
 vnitrostátní schválení typu malých sérií
- platnost je omezena na území členského státu, jehož schvalovací orgán
schválení udělil;
- kvantitativních omezení stanovených (příloha II)
omezení se vztahují na dodání na trh, registraci nebo uvedení do provozu
vozidel schváleného typu na trhu každého členského státu v daném roce;
- schvalovací orgán může upustit od dodržení jednoho nebo více ustanovení
tohoto nařízení a jednoho nebo více ustanovení jednoho nebo více aktů
uvedených v příloze I, musí upřesnit odpovídající alternativní požadavky.

Technické požadavky (prováděcí akty)
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1322/2014 ze dne 19. září 2014,
kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o
požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických
vozidel (RVCR) (ROPS, sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, hluk na místě řidiče …)
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky
na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (RVBR)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/96 ze dne 1. října 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na
environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel
(REPPR) (emise znečisťujících látek, vnější hluk …)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/208 ze dne 8. prosince 2014,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky
na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (RVFSR)
(řízení, osvětlení, zasklení, rozměry, hmotnosti …)

Technické požadavky - původ požadavků
 směrnice EHS/ES/EU zapracované do příslušných prováděcích aktů jako
samostatné přílohy;
 předpisy EHK OSN (přímo odkazem nebo jako alternativní požadavky);
 kódy OECD (přímo odkazem nebo jako alternativní požadavky);
 technické normy CEN/Cenelec, ISO;
 zcela nové specifické požadavky.
- dle 2003/37/ES celkem 43 položek požadavků
- dle NEPR 167/2013 celkem 62 položek požadavků
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Technické požadavky

Výběr vzorku zástupce typu
- výrobce dá schvalovacímu orgánu k dispozici tolik vozidel, konstrukčních
částí nebo samostatných technických celků, kolik je jich podle příslušných
aktů uvedených v příloze I potřeba k provedení požadovaných zkoušek;
- vyžadované zkoušky se provádějí na vozidlech, konstrukčních částech
a samostatných technických celcích představujících typ, jenž má být schválen;
- výrobce může po dohodě se schvalovacím orgánem vybrat vozidlo, systém,
konstrukční část nebo samostatný technický celek, který nepředstavuje
schvalovaný typ, spojuje ve vztahu k požadované úrovni výkonů řadu
nejméně příznivých vlastností „virtuální vozidlo“.

Schvalovací dokumentace
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/504 ze dne 11. března 2015, kterým se provádí nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování
zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

 Certifikát EU schválení typu;
 schvalovací dokumentace:
- informační dokument;
- všechna data, nákresy, fotografie a další informace;
- seznamy dílčích schválení konstrukčních částí a samostatných technických
celků, případně dílčí certifikáty;
- v případě vozidel uvedení zvoleného postupu (zvolených postupů);
- jakékoli dodatečné informace požadované schvalovacím orgánem;
- výsledky zkoušek.
 ES prohlášení o shodě dle 2006/42/ES

Schvalovací dokumentace
 v případě EU schválení typu úplného vozidla vyplněný vzor prohlášení o shodě;
(COC) dle Nařízení EPR167/2013;
 jméno a podpisový vzor osoby oprávněné podepisovat prohlášení
o shodě a její funkce;
 provozní příručka (návod k obsluze) – není povinnou součástí, musí být
předložen.
po schválení v elektronické podobě na zabezpečené centrální úložiště
k dispozici schvalovacím orgánům členských států

