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11 pre Spojené kráľovstvo;

12 pre Rakúsko;

13 pre Luxembursko;

17 pre Fínsko;

18 pre Dánsko;

20 pre Poľsko;

21 pre Portugalsko;

23 pre Grécko;

24 pre Írsko;

26 pre Slovinsko;

27 pre Slovensko;

29 pre Estónsko;

32 pre Lotyšsko;

36 pre Litvu;

49 pre Cyprus;

50 pre Maltu.

Časť 2: Číslo základnej smernice alebo nariadenia.

Časť 3: Číslo poslednej zmeny a doplnenia smernice alebo nariadenia uplatniteľného 

na typové schválenie ES.

– V prípade typových schválení ES celého vozidla to znamená poslednú 

smernicu alebo nariadenie, ktorou sa mení a dopĺňa článok (alebo články) 

smernice …./…/ES*

  
* Ú.v.: Vložte prosím číslo tejto smernice.
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– V prípade typových schválení ES celého vozidla udelených v súlade 

s postupom opísaným v článku 22 to znamená poslednú smernicu alebo 

nariadenie, ktorou sa mení a dopĺňa článok (alebo články) smernice [táto 

smernica……], s výnimkou, že sa prvé dve číslice nahradia paličkovými 

písmenami KS.

– To znamená poslednú smernicu alebo nariadenie, ktoré obsahuje 

najnovšie ustanovenia, s ktorými sa zhoduje systém, komponent alebo 

technická jednotka.

– Ak by smernica obsahovala rôzne dátumy vykonávania týkajúce sa 

rôznych technických noriem, doplní sa abecedný znak, ktorý určí, 

na ktorú normu sa udelilo schválenie.

Časť 4: Štvormiestne postupné číslo (prípadne s nulami na začiatku) pre typové 

schválenie ES celého vozidla alebo štvormiestne alebo päťmiestne číslo 

pre typové schválenie ES udelené podľa samostatnej smernice alebo 

nariadenia, ktoré označuje základné číslo typového schválenia. Postupnosť 

začína od 0001 pre každú základnú smernicu alebo nariadenie.

Časť 5: Dvojmiestne postupné číslo (prípadne s nulami na začiatku) na označenie 

rozšírenia. Postupnosť začína od 00 pre každé základné číslo schválenia.

2. V prípade typového schválenia ES celého vozidla sa časť 2 vynechá.

V prípade národného typového schválenia udeleného vozidlám vyrobeným v malých 

sériách podľa článku 23 sa časť 2 nahradí paličkovými písmenami NKS.
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3. Časť 5 sa vynechá len na povinnom štítku (štítkoch) vozidla.

4. Príklad schválenia tretieho systému vydaného vo Francúzsku podľa smernice o brzdení 

(ešte bez rozšírenia):

e2*71/320*98/12*0003*00

alebo

e2*88/77*91/542A*0003*00 v prípade smernice s dvomi vykonávacími stupňami A a B.

5. Príklad druhého rozšírenia štvrtého typového schválenia vozidla vydaného v Spojenom 

kráľovstve:

e11*98/14*0004*02

Smernica 98/14/ES je doteraz poslednou smernicou, ktorou sa menia a dopĺňajú články 

smernice 70/156/ES.

6. Príklad typového schválenia ES celého vozidla udeleného vozidlu vyrobenému v malej 

sérii vydaného v Luxembursku podľa článku 22:

e13*KS[.../...]*0001*00

7. Príklad národného typového schválenia udeleného vozidlu vyrobenému v malej sérii 

vydaného v Holandsku podľa článku 23:

e4*NKS*0001*00.’
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8. Príklad čísla typového schválenia ES vytlačeného na povinnom štítku (štítkoch) vozidla:

e11*98/14*0004

9. Príloha VII sa nevzťahuje na predpisy EHK OSN uvedené v zozname v prílohe IV k tejto 

smernici. Typové schválenia udelené v súlade s predpismi EHK OSN naďalej používajú 

príslušné číslovanie uvedené v príslušných predpisoch.
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Doplnok

Značka typového schválenia ES pre komponenty a samostatné technické jednotky

1. Značka typového schválenia ES komponentu a samostatnej technickej jednotky sa skladá:

1.1. z obdĺžnika ohraničujúceho malé písmeno „e“, za ktorým nasleduje rozlišovacie písmeno 

(písmená) alebo číslo členského štátu, ktorý udelil typové schválenie ES komponentu alebo 

samostatnej technickej jednotke:

1 pre Nemecko 18 pre Dánsko

2 pre Francúzsko 20 pre Poľsko

3 pre Taliansko 21 pre Portugalsko

4 pre Holandsko 23 pre Grécko

5 pre Švédsko 24 pre Írsko

6 pre Belgicko 26 pre Slovinsko

7 pre Maďarsko 27 pre Slovensko

8 pre Českú republiku 29 pre Estónsko

9 pre Španielsko 32 Pre Lotyšsko

11 pre Spojené kráľovstvo 36 pre Litvu

12 pre Rakúsko 49 pre Cyprus

13 pre Luxembursko 50 pre Maltu

17 pre Fínsko

1.2. zo „základného čísla schválenia“ nachádzajúceho sa tesne pri obdĺžniku a uvedeného 

v časti 4 čísla typového schválenia, pred ktorým sú dve čísla udávajúce poradové číslo 

priradené najnovšej väčšej technickej zmene a doplneniu príslušnej samostatnej smernice 

alebo nariadenia.
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1.3. z dodatočného znaku alebo znakov umiestnených nad obdĺžnikom, ktoré umožňujú určiť 

určité charakteristiky. Ďalšie informácie sú uvedené v príslušných samostatných 

smerniciach alebo nariadeniach.

2. Značka typového schválenia komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa 

pripevní na samostatnú technickú jednotku alebo komponent takým spôsobom, aby bola 

nezmazateľná a zreteľne čitateľná.

3. Príklad značky typového schválenia komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa 

nachádza v dodatku.

Dodatok k doplnku 1

Príklad značky typového schválenia komponentu alebo samostatnej technickej jednotky

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Vysvetlivky: uvedené typové schválenie komponentu bolo vydané v Belgicku pod číslom 

0004. 01 je postupné číslo označujúce úroveň technických požiadaviek, ktoré tento 

komponent spĺňa. Postupné číslo sa priraďuje v súlade s príslušnými samostatnými 

smernicami alebo nariadením.

NB: Dodatočné symboly nie sú na tomto príklade ukázané.
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PRÍLOHA VIII

VÝSLEDKY SKÚŠOK

(Vyplní orgán typového schválenia a pripojí sa k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla)

V každom prípade musia informácie jasne uvádzať, na aký variant a verziu sa vzťahujú. Jedna 

verzia nesmie mať viac ako jeden výsledok. Kombinácia viacerých výsledkov pre verziu je však 

prípustná, keď sa uvedie, ktorý výsledok je najhorší. V druhom prípade sa však v poznámke uvedie, 

že pre položky označené (*) sa udávajú iba výsledky najhoršieho prípadu.

1. Výsledky skúšok hladiny zvuku

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na schválenie. V prípade regulačného aktu s dvoma stupňami 

vykonávania uveďte aj stupeň vykonávania: ........................................................................

Variant/verzia: ...... ...... ......
Za jazdy (dB(A)/E): ...... ...... ......
Na mieste (dB(A)/E): ...... ...... ......
pri (min-1): ...... ...... ......



9911/3/06 REV 3 lk 2
PRÍLOHA VIII DG C I SK

2. Výsledky skúšok výfukových emisií

2.1. Emisie z motorových vozidiel.

Uveďte posledný meniaci a dopĺňajúci regulačný akt, ktorý sa uplatňuje na schválenie. 

V prípade, že má regulačný akt dva stupne vykonávania, uveďte aj stupeň vykonávania: ....

............................................................................................................................................

Palivo (palivá) 2: ................................(motorová nafta, benzín/LPG, bipalivo: benzín/LPG, 

bipalivo: benzín/NG, etanol ...)

  
(2) Ak sa uplatňujú obmedzenia na palivo, uveďte tieto obmedzenia (napr. na zemný plyn rozsah 

L alebo rozsah H).
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2.1.1. Typ skúšky I3 emisie vozidla v skúšobnom cykle po studenom štarte

Variant/verzia: ...... ...... ......

CO ...... ...... ......

HC ...... ...... ......

NOx

HC + NOx

Častice ...... ...... ......

2.1.2. Typ skúšky II (3) emisné údaje požadované na jazdnú spôsobilosť:

Typ II, skúška pri nízkych otáčkach

Variant/verzia: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Otáčky motora ...... ...... ......

Teplota motorového oleja ...... ...... ......

  
(3) Zopakujte pre benzín a plynové palivo v prípade vozidla, ktoré môže jazdiť buď na benzín 

alebo na plynové palivo. Vozidlá možno plniť benzínom aj plynovým palivom, keď sa však 
benzínový systém montuje iba na núdzové účely alebo štartovanie a benzínová nádrž nemôže 
obsahovať viac ako 15 litrov benzínu, považujú sa tieto vozidlá na účely skúšok za vozidlá, 
ktoré používajú len plynové palivá.
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Typ II, skúška pri vysokých otáčkach:

Variant/verzia: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Hodnota lambda ...... ...... ......

Otáčky motora

Teplota motorového oleja ...... ...... ......

2.1.3. Výsledok skúšky typu III:..................

2.1.4. Výsledok skúšky typu IV (skúška prchavosti): .........g/skúška

2.1.5. Výsledok skúšky typu V životnosti:

– Typ životnosti: 80 000 km/100 000 km/neuplatňuje sa (1)

– Faktor zhoršenia DF: vypočítaný/pevne stanovený (1)

– Hodnota špecifikácie:

CO:....

HC:....

NOx:...
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2.1.6. Výsledok skúšky typu VI o emisiách pri nízkej teplote okolia:

Variant/verzia: ...... ...... ......

CO g/km

HC g/km

2.1.7. Palubný diagnostický systém: áno/nie (1)

2.2. Emisie z motorov na pohon vozidiel.

Uveďte posledný meniaci a dopĺňajúci regulačný akt, ktorý sa uplatňuje na schválenie. 

V prípade, že má regulačný akt dva alebo viac stupňov vykonávania, uveďte aj stupeň 

vykonávania:.......................................................................................

Palivo (palivá) (2):....................................(motorová nafta, benzín, LPG, NG, etanol....)

2.2.1. Výsledky skúšky ESC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh

NOx : g/kWh

PT : g/kWh

2.2.2. Výsledky skúšky ELR (1)

Hodnota dymu:....m-1
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2.2.3. Výsledky skúšky ETC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh (1)

NMHC : g/kWh (1)

CH4 : g/kWh (1)

NOx : g/kWh

PT : g/kWh (1)

2.3. Dym z vznetových motorov.

Uveďte posledný meniaci a dopĺňajúci regulačný akt, ktorý sa uplatňuje na schválenie. 

V prípade, že má regulačný akt dva stupne vykonávania, uveďte aj stupeň vykonávania: ....

............................................................................................................................................

2.3.1. Výsledky skúšky pri voľnej akcelerácii

Variant/verzia: ...... ...... ......

Korigovaná hodnota 
koeficientu absorpcie (m-1):

...... ...... ......

Voľnobežné otáčky motora

Najvyššie otáčky motora

Teplota oleja (min./max.)
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3. Výsledky skúšok emisií CO2/spotreby paliva (1) (3)

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na schválenie:

Variant/verzia: ...... ...... ......

Množstvo emisií CO2 (mestské 
podmienky) (g/km)

...... ...... ......

Množstvo emisií CO2
(mimomestské podmienky) 
(g/km)

...... ...... ......

Množstvo emisií CO2
(kombinované) (g/km)

...... ...... ......

Spotreba paliva (mestské 
podmienky) (l/100 km)4

...... ...... ......

Spotreba paliva (mimomestské 
podmienky) (l/100 km) (4)

...... ...... ......

Spotreba paliva (kombinovaná) 
(l/100 km) (4)

...... ...... ......

  
(4) Pre vozidlá poháňané palivom NG sa jednotka „1/100 km“ nahrádza „mł/100 km“.
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PRÍLOHA IX

OSVEDČENIE ES O ZHODE 

Pre dokončené/dokončované vozidlá1:

ČASŤ I 

(Maximálny formát: A4 (210 x 297 mm) alebo poskladaný na formát A4)

Strana 1

Dolupodpísaný:. ................................................................................................................................

(celé meno)

týmto osvedčuje, že vozidlo:

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu): .....................................................................................

0.2. Typ:.....................................................................................................................................

variant (2): ...........................................................................................................................

verzia (2):.............................................................................................................................

0.2.1. Obchodný názov (názvy): ....................................................................................................

0.4. Kategória:............................................................................................................................

  
(1) Nehodiace sa vypustite.
(2) Uviesť tiež číselný alebo kombinovaný číslicový/písmenový identifikačný kód. Tento kód 

nesmie obsahovať viac než 25 alebo 35 pozícií pre každý variant alebo verziu.
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0.5. Meno a adresa výrobcu základného vozidla: ........................................................................

Názov a adresa výrobcu posledného montážneho stupňa vozidla (1):

0.6. Umiestnenie povinných štítkov:...........................................................................................

Identifikačné číslo vozidla:

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla na podvozku:

na základe typu(ov) vozidla, opísaného(ých) v schválení ES (1)

Základné vozidlo:..............................................................................................................................

Výrobca: ...........................................................................................................................................

Číslo typového schválenia ES: ..........................................................................................................

Dátum:..............................................................................................................................................

Stupeň 2: Výrobca: ...........................................................................................................................
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Číslo typového schválenia ES:

Dátum: ................................................................................................................................

zo všetkých hľadískzodpovedá dokončenému/dokončovanému (1) typu popísanému v

Číslo typového schválenia ES:.............................................................................................

Dátum: ................................................................................................................................

Vozidlo môže byť trvalo evidované bez ďalších schválení ES byť trvalo evidované 

bez ďalších schválení v členských štátoch, v ktorých je 

pravostranná/ľavostranná3premávka a v ktorých sa na tachometri používajú 

metrické/britské jednotky4 ...................................................................................................

(Miesto) (Dátum): ...............................................................................................................

(Podpis) (Pozícia)

Prílohy (platí iba pre typy vozidiel, vyrobených vo viacerých stupňoch): Osvedčenie 

o zhode pre každý stupeň.

  
(3) Uviesť, či je vozidlo tak, ako je vyrobené, vhodné na použitie v pravostrannej alebo 

ľavostrannej premávke alebo v pravostrannej aj ľavostrannej premávke.
(4) Uviesť, či namontovaný tachometer má metrickú aj britskú jednotku. 
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Strana 2

Pre dokončené alebo dokončované vozidlá kategórie M1

(Hodnoty a jednotky uvedené nižšie sú hodnotami a jednotkami uvedenými v dokumentácii 

schválenia typu podľa príslušných regulačných aktov). V prípade testov zhody výroby (COP) sa 

hodnoty musia overiť podľa metód stanovených v príslušných regulačných aktoch, berúc do úvahy 

tolerancie povolené v týchto regulačných aktoch.)

1. Počet náprav: ...... a kolies: ......

2. Hnacie nápravy: ..................................................................................................................

3. Rázvor: ......mm

5. Rozchod nápravy(av): 1. ......mm 2. ......mm 3. ......mm

6.1. Dĺžka: ......mm

7.1. Šírka: ......mm

8. Výška: ...... mm

11. Zadný previs: ...... mm

12.1. Hmotnosť vozidla s karosériou v prevádzkovom stave: ...... kg

14.1. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

14.2. Rozloženie hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ...... kg 3. ... kg atď.

14.3. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ....kg 

atď.
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16. Najvyššie prípustné zaťaženie strechy: ...... kg

17. Najväčšia hmotnosť prípojného vozidla (brzdeného): ...... kg; (nebrzdeného): ...... kg

18. Najväčšia hmotnosť jazdnej súpravy: ...... kg

19.1. Najväčšie vertikálne zaťaženie v bode spojenie s prípojným vozidlom: ...... kg

20. Výrobca motora:..................................................................................................................

21. Kód motora vyznačený na motore: ......................................................................................

22. Pracovný princíp: ................................................................................................................

22.1. Priame vstrekovanie: áno/nie (1)

23. Počet a usporiadanie valcov:................................................................................................

24. Zdvihový objem valcov: ...... cm³

25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Najväčší výkon motora: ...... kW pri ..... min-1

27. Spojka (typ):........................................................................................................................

28. Prevodovka (typ): ................................................................................................................

29. Prevodové pomery: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Koncový prevod: .................................................................................................................
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32. Pneumatiky a kolesá Náprava 1: ...... Náprava 2: ...... Náprava 3: ... 

(pre pneumatiky kategórie Z určené na montáž na vozidlá, ktorých najväčšia

rýchlosť prekračuje 300 km/h, sa poskytnú ekvivalentné informácie);

34. Riadenie a spôsob posilnenia: ..............................................................................................

35. Stručný popis brzdového systému:.......................................................................................

37. Druh karosérie:....................................................................................................................

38. Farba vozidla (5):.................................................................................................................

41. Počet a usporiadanie dverí: ..................................................................................................

42.1. Počet a usporiadanie sedadiel: .............................................................................................

43.1. Schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia, ak je namontované: .....................................

44. Najväčšia rýchlosť: ...... km/h .

  
(5) Uviesť len tieto základné farby: biela, žltá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, sivá, 

hnedá alebo čierna.
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45. Hladina zvuku

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. V prípade regulačného aktu s dvoma 

stupňami vykonávania uveďte aj stupeň vykonávania:........

Stojaceho vozidla: ...... dB(A) pri otáčkach motora: .....min-1

Za jazdy: ...... dB (A)

46.1. Výfukové emisie 6:

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. V prípade regulačného aktu s dvoma 

alebo viacerými stupňami vykonávania uveďte aj stupeň vykonávania:.......

1. Skúšobný postup:.........

CO: ......HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie (m-1): Častice: ......

2. Skúšobný postup (ak je sa uplatňuje)......

CO: ......NOx: ...... NMHC: ...... THC:.... CH4: ...... Častice: ......

  
(6) Zopakujte pre benzín a plynové palivo v prípade vozidla, ktoré môže jazdiť buď na benzín 

alebo na plynové palivo. Vozidlá možno plniť benzínom aj plynovým palivom, keď sa však 
benzínový systém montuje iba na núdzové účely alebo štartovanie a benzínová nádrž nemôže 
obsahovať viac ako 15 litrov benzínu, považujú sa tieto vozidlá na účely skúšok za vozidlá, 
ktoré používajú len plynové palivá.
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46.2. Emisie CO2/spotreba paliva (6):

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. : ......

emisie CO2 spotreba paliva
v meste: .........g/km ...... l/100 km alebo pre plynné 

palivá m3/100 km (1)
mimo mesta: .........g/km ...... l/100 km alebo pre plynné 

palivá m3/100 km (1)
kombinovaná: .........g/km ...... l/100 km alebo pre plynné 

palivá m3/100 km (1)

47. Výkon na daňové účely alebo číslo (čísla) národných kódov, ak je to vhodné:

Belgicko:......................... Česká republika:................. Dánsko: ...........................

Nemecko:........................ Estónsko:......................... Grécko: ...........................

Španielsko:...................... Francúzsko: ..................... Írsko:……………………

Taliansko:……………….. Cyprus:............................ Lotyšsko:.........................

Litva: .............................. Luxembursko:…………… Maďarsko:……………….

Malta:……………………. Holandsko:.......................... Rakúsko:............................

Poľsko:.......................... Portugalsko:........................ Slovinsko:...........................

Slovensko:.......................... Fínsko:............................... Švédsko:..........................

Spojené kráľovstvo: ........
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50. Poznámky1: ................................................................................................................

51. Výnimky: ............................................................................................................................

  
1 Ak je vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz v súlade s 

rozhodnutím 2005/50/ES, výrobca musí na tomto mieste uviesť: „vozidlo vybavené 
radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz“.
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Strana 2

Pre dokončené alebo dokončované vozidlá kategórie M2 a M3.

(Hodnoty a jednotky uvedené nižšie sú hodnotami a jednotkami uvedenými v dokumentácii 

schválenia typu podľa príslušných regulačných aktov. V prípade testov zhody výroby (COP) sa 

hodnoty musia overiť podľa metód stanovených v príslušných regulačných aktoch, berúc do úvahy 

tolerancie povolené v týchto regulačných aktoch.)

1. Počet náprav: ...... a kolies: ......

2. Hnacie nápravy: ......

3. Rázvor: ...... mm

5. Rozchod nápravy(av): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Dĺžka: ...... mm

6.3. Vzdialenosť medzi prednou časťou vozidla a stredom spojovacieho zariadenia  ...... mm

7.1. Šírka: ...... mm

8. Výška: ...... mm

10.1. Plocha, ktorú pokrýva vozidlo: ...... m²

11. Zadný previs: ...... mm

12.1. Hmotnosť vozidla s karosériou v prevádzkovom stave: ...... kg
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14.1. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave: ...... kg

14.2. Rozloženie hmotnosti medzi nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu/skupinu náprav: 

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Najvyššie prípustné zaťaženie strechy: ...... kg

17. Najvyššia hmotnosť prípojného vozidla: (brzdeného): ...... kg; (nebrzdeného): ...... kg

18. Technicky prípustná najvyššia hmotnosť súpravy v naloženom stave ...... v kg

19.1. Technicky prípustná najvyššia hmotnosť v bode spojenia motorového vozidla ..... v kg

20. Výrobca motora:

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore:...............................................................

22. Pracovný princíp: ................................................................................................................

22.1. Priame vstrekovanie: áno/nie (1)

23. Počet a usporiadanie valcov:................................................................................................

24. Zdvihový objem valcov: ...... cm³

25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Najväčší výkon motora: ...... kW pri .....(min-1)

27. Spojka (typ):........................................................................................................................
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28. Prevodovka (typ): ................................................................................................................

29. Prevodové pomery: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Koncový prevod: ......

32. Pneumatiky a kolesá: Náprava 1: ...... Náprava 2: ...... Náprava 3: ...... Náprava 4: ......

33.1. Hnacie nápravy s pneumatickým pružením alebo uznané ako rovnocenné: áno/nie (1)

34. Riadenie a spôsob posilnenia:...........

35. Stručný popis brzdového systému:.......................................................................................

36. Tlak v napájacom brzdovom systéme prípojného vozidla: ...... bar

37. Druh karosérie:....................................................................................................................

41. Počet a usporiadanie dverí: ..................................................................................................

42.2. Počet miest na sedenie (okrem sedadla pre vodiča):.............................................................

42.3. Počet miest na státie: ...........................................................................................................

43.1. Značka typového schválenia ES spojovacieho zariadenia, ak je namontované: ....................

44. Najväčšia rýchlosť: ...... km/h
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45. Hladina zvuku

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. 

V prípade regulačného aktu s dvoma alebo viacerými stupňami vykonávania uveďte aj 

stupeň vykonávania: ............................................................................................................

Stojaceho vozidla: ...... dB(A) pri otáčkach motora....... min-1

Za jazdy: ...... dB(A)

46.1. Výfukové emisie (6):

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. V prípade regulačného aktu s dvoma 

stupňami vykonávania uveďte aj stupeň vykonávania: .........................................................

1. Skúšobný postup:..........

CO: ......HC: ...... NOx: ...... HC + NOx ......

Dym (korigovaná hodnota koeficientu absorpcie (m-1): ...častice: ......

2. Skúšobný postup (ak sa uplatňuje)...........

CO: ......NOx: ...... NMHC: ...... THC:......CH4: ...... Častice: ......
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47. Výkon na daňové účely alebo číslo (čísla) národných kódov, ak je to vhodné:

Belgicko:......................... Česká republika:................. Dánsko: ...........................

Nemecko:........................ Estónsko:......................... Grécko: ...........................

Španielsko:...................... Francúzsko: ..................... Írsko:……………………

Taliansko:……………….. Cyprus:............................ Lotyšsko:.........................

Litva: .............................. Luxembursko:…………… Maďarsko:……………….

Malta:……………………. Holandsko:.......................... Rakúsko:............................

Poľsko:.......................... Portugalsko:........................ Slovinsko:...........................

Slovensko:.......................... Fínsko:............................... Švédsko:..........................

Spojené kráľovstvo: ........

50. Poznámky1:

51. Výnimky: ............................................................................................................................

  
1 Ak je vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz v súlade s 

rozhodnutím 2005/50/ES, výrobca musí na tomto mieste uviesť: „vozidlo vybavené 
radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz“.
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Pre dokončené alebo dokončované vozidlá kategórie N1, N2 a N3.

(Hodnoty a jednotky uvedené nižšie sú hodnotami a jednotkami uvedenými v dokumentácii 

schválenia typu podľa príslušných regulačných aktov). V prípade testov zhody výroby (COP) sa 

hodnoty musia overiť podľa metód stanovených v príslušných regulačných aktoch, berúc do úvahy 

tolerancie povolené v týchto regulačných aktoch.)

1. Počet náprav: ...... a kolies: ......

2. Hnacie nápravy: ......

3. Rázvor: ...... mm

4.1. Zaťaženie točnice (najväčšie a najmenšie v prípade nastaviteľnej točnice):  ...... mm

5. Rozchod nápravy(av): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Dĺžka: ...... mm

6.3. Vzdialenosť medzi prednou časťou vozidla a stredom spojovacieho zariadenia  ...... mm

6.5. Dĺžka ložnej plochy: ...... mm

7.1. Šírka: ...... mm

8. Výška: ...... mm

10.2. Plocha, ktorú vozidlo zaberá (len kategórie N2 a N3 ): ......m²
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11. Zadný previs: ...... mm

12.1. Hmotnosť vozidla s karosériou v prevádzkovom stave: ...... kg

14.1. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave: ...... kg

14.2. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu/skupinu náprav: 

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Poloha zdvíhateľnej nápravy alebo nápravy umožňujúce premiestnenie nákladu: .................

17. Najväčšia technicky prípustná ťahaná hmotnosť motorového vozidla v prípade

17.1. ojového prívesu: ..................................................................................................................

17.2. návesu: ................................................................................................................................

17.3. prívesu so stredovou nápravou:............................................................................................

17.4. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť prívesu (nezabrzdeného): ...... kg

18. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave jazdnej súpravy .........v kg

19.1. Technicky prípustná najvyššia hmotnosť v bode spojenia motorového vozidla ..... v kg

20. Výrobca motora:..................................................................................................................

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore:...............................................................
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22. Pracovný princíp: ................................................................................................................

22.1. Priame vstrekovanie: áno/nie (1)

23. Počet a usporiadanie valcov:................................................................................................

24. Zdvihový objem valcov: ...... cm³

25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Najväčší výkon motora: ...... kW pri ..... (min-1)

27. Spojka (typ):........................................................................................................................

28. Prevodovka (typ): ................................................................................................................

29. Prevodové pomery: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Prevodový pomer koncového prevodu:................................................................................

32. Pneumatiky a kolesá: Náprava 1: ...... Náprava 2: ...... Náprava 3: ...... Náprava 4: ......

33.1. Hnacie nápravy s pneumatickým pružením alebo uznané ako rovnocenné: áno/nie (1)

34. Riadenie a spôsob posilnenia: ..............................................................................................

35. Stručný popis brzdového systému:.......................................................................................

36. Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: ...... bar

37. Druh karosérie:....................................................................................................................
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38. Farba vozidla (5) (len kategórie N1): ....................................................................................

39. Objem nádrže (len cisterny): ......m3

40. Moment pri maximálnom naložení žeriava ..................................................................kNm.

41. Počet a usporiadanie dverí: ..................................................................................................

42.1. Počet a usporiadanie sedadiel: .............................................................................................

43.1. Značka typového schválenia ES spojovacieho zariadenia, ak je namontované: ....................

44. Najväčšia rýchlosť: ...... km/h

45. Hladina zvuku

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. 

V prípade regulačného aktu s dvoma alebo viacerými stupňami vykonávania uveďte aj 

stupeň vykonávania: ............................................................................................................

Stojaceho vozidla: ...... dB(A) pri otáčkach motora....... min-1

Za jazdy: ...... dB(A)
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46.1. Výfukové emisie (6):

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. 

V prípade regulačného aktu s dvoma alebo viacerými stupňami vykonávania uveďte aj 

stupeň vykonávania:...........

1. Skúšobný postup:...............

CO: ......HC: ...... NOx: ...... HC + NOx ......

Dym (korigovaná hodnota koeficientu absorpcie (m-1): ..... Častice: ......

2. Skúšobný postup (ak sa uplatňuje)......

CO: ......NOx: ...... NMHC: ...... CH4: .......Častice: ......

46.2. Emisie CO2/spotreba paliva (1) (len kategórie N1):

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES: ......

emisie CO2 spotreba paliva

v meste: .........g/km ...... l/100 km alebo pre plynné palivá m3/100 km (1)

mimo mesta: .........g/km ...... l/100 km alebo pre plynné palivá m3/100 km (1)

kombinovaná: .........g/km ...... l/100 km alebo pre plynné palivá m3/100 km (1)

(1) Zopakujte pre benzín a plynové palivo v prípade vozidla, ktoré môže jazdiť buď na benzín alebo na 
plynové palivo. Vozidlá možno plniť benzínom aj plynným palivom, keď sa však benzínový systém 
montuje iba na núdzové účely alebo štartovanie a benzínová nádrž nemôže obsahovať viac ako 15 
litrov benzínu, považujú sa tieto vozidlá na účely skúšok za vozidlá, ktoré používajú len plynové 
palivá.
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47. Výkon na daňové účely alebo číslo (čísla) národných kódov, ak sa uplatňuje:

Belgicko:......................... Česká republika:................. Dánsko: ...........................

Nemecko:........................ Estónsko:......................... Grécko: ...........................

Španielsko:...................... Francúzsko: ..................... Írsko:……………………

Taliansko:……………….. Cyprus:............................ Lotyšsko:.........................

Litva: .............................. Luxembursko:…………… Maďarsko:……………….

Malta:……………………. Holandsko:.......................... Rakúsko:............................

Poľsko:.......................... Portugalsko:........................ Slovinsko:...........................

Slovensko:.......................... Fínsko:............................... Švédsko:..........................

Spojené kráľovstvo: ........

48.1. Typové schválenie ES podľa požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru:

áno/trieda(y): .../nie (1)

48.2. Typové schválenie ES podľa požiadaviek na prepravu niektorých zvierat: áno/trieda(y): 

..../nie (1)

50. Poznámky1:

51. Výnimky: ............................................................................................................................

  
1 Ak je vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz v súlade s 

rozhodnutím 2005/50/ES, výrobca musí na tomto mieste uviesť: „vozidlo vybavené 
radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz“.
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Pre dokončené/dokončované vozidlá kategórií O1, O2, O3 a O4:

1. Počet náprav: ...... a kolies: ......

3. Rázvor: ...... mm

5. Rozchod nápravy(av): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Dĺžka: ...... mm

6.4. Vzdialenosť medzi stredom spojovacieho zariadenia a zadnou časťou vozidla:  ...... mm

6.5. Dĺžka ložnej plochy: ...... mm

7.1. Šírka: ...... mm

8. Výška: ...... mm

10.3. Plocha, ktorú vozidlo zaberá (len kategórie O2, O3 a O4): ...... m²

11. Zadný previs: ...... mm

12.1. Hmotnosť vozidla s karosériou v prevádzkovom stave: ...... kg

14.1. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave: ...... kg

14.5. Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a, v prípade návesu alebo prívesu so stredovou 

nápravou, zaťaženie v bode spojenia: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg  bod spojenia: ...... kg

14.6. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu/skupinu náprav: 1. ...... kg 2. 

...... kg 3. ...... a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou, zaťaženie v bode 

spojenia: ...... kg
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15. Poloha zdvíhateľnej nápravy (náprav): ................

19.2. Pre spojovacie zariadenia triedy B, D, E a H: najväčšia hmotnosť ťažného vozidla (T) 

alebo jazdnej súpravy (ak T < 32 000 kg): ...... kg

32. Pneumatiky a kolesá: Náprava 1: ...... Náprava 2: ...... Náprava 3: ......

33.2. Náprava(y) s pneumatickým pružením alebo uznané ako rovnocenné: áno/nie (1)

34. Riadenie a spôsob posilnenia: ..............................................................................................

35. Stručný opis brzdného systému:...........................................................................................

37. Druh karosérie:....................................................................................................................

39. Objem nádrže (len cisterny): ...... m³

43.2. Schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia: ....................................................................

47. Výkon na daňové účely alebo číslo (čísla) národných kódov, ak sa uplatňuje:

Belgicko:......................... Česká republika:................. Dánsko: ...........................

Nemecko:........................ Estónsko:......................... Grécko: ...........................

Španielsko:...................... Francúzsko: ..................... Írsko:……………………

Taliansko:……………….. Cyprus:............................ Lotyšsko:.........................

Litva: .............................. Luxembursko:…………… Maďarsko:……………….

Malta:……………………. Holandsko:.......................... Rakúsko:............................

Poľsko:.......................... Portugalsko:........................ Slovinsko:...........................

Slovensko:.......................... Fínsko:............................... Švédsko:..........................

Spojené kráľovstvo: ........
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48.1. Typové schválenie ES podľa požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: áno/trieda(y): 

...../nie (1)

48.2. Typové schválenie ES podľa požiadaviek na prepravu niektorých zvierat: áno /trieda(y): 

/nie (1)

50. Poznámky1:

51. Výnimky: ............................................................................................................................

  
1 Ak je vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz v súlade s 

rozhodnutím 2005/50/ES, výrobca musí na tomto mieste uviesť: „vozidlo vybavené 
radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz“.
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ČASŤ II

OSVEDČENIE ES O ZHODE 

pre nedokončené vozidlá

(Najväčší formát: A4 (210 x 297 mm) alebo poskladaný na formát A4)

Strana 1

Dolupodpísaný:. ................................................................................................................................

(celé meno)

týmto osvedčuje, že vozidlo:

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu): .....................................................................................

0.2. Typ:.....................................................................................................................................

Variant (2): ..........................................................................................................................

Verzia (2):............................................................................................................................

0.2.1. Obchodný názov (názvy) (ak je k dispozícii): ......................................................................

0.4. Kategória:............................................................................................................................

0.5. Meno a adresa výrobcu základného vozidla: ........................................................................

Názov a adresa výrobcu posledného montážneho stupňa vozidla (1) ....................................
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0.6. Umiestnenie povinných štítkov:...........................................................................................

Identifikačné číslo vozidla: ..................................................................................................

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla na podvozku:...................................................

na základe typu(ov) vozidla, popísaného(ých) v schválení ES (1)

Základné vozidlo: Výrobca:...........................

Číslo typového schválenia ES: ........................................

Dátum: ........................................

Stupeň 2: Výrobca: ..................................................................................

Číslo typového schválenia ES: ........................................

Dátum: ........................................

zo všetkých hľadísk zodpovedá nedokončenému typu popísanému v

čísle typového schválenia ES: ........................................

Dátum: ........................................

Vozidlo nemôže byť trvale evidované bez ďalších typových schválení ES.

............................................................................................................................................

(Miesto) (Dátum) (Podpis) (Funkcia)

Prílohy: Osvedčenie o zhode pre každý stupeň.
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Pre nedokončené vozidlá kategórie M1

(Hodnoty a jednotky uvedené nižšie sú hodnotami a jednotkami uvedenými v dokumentácii 

schválenia typu podľa príslušných regulačných aktov. V prípade testov zhody výroby (COP) sa 

hodnoty musia overiť podľa metód stanovených v príslušných regulačných aktoch, berúc do úvahy 

tolerancie povolené v týchto regulačných aktoch.)

1. Počet náprav: ....a kolies: ......

2. Hnacie nápravy: ..................................................................................................................

3. Rázvor: ......mm

5. Rozchod nápravy(av): 1. ......mm 2. ......mm 3. ...... mm

6.2. Najväčšia prípustná dĺžka dokončeného vozidla: ......mm

7.2. Najväčšia prípustná dĺžka dokončeného vozidla: ......mm

9.1. Výška ťažiska (c.o.g.): ......mm

9.2. Najvyššia prípustná výška ťažiska dokončeného vozidla: ......mm

9.3. Najnižšia prípustná výška ťažiska dokončeného vozidla: ......mm

13.1. Najnižšia prípustná hmotnosť dokončeného vozidla: ......kg

13.2. Rozloženie hmotnosti medzi nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.1. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave: ......kg

14.2. Rozloženie hmotnosti medzi nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

16. Najvyššie prípustné zaťaženie strechy: ......kg

17. Najväčšia hmotnosť prípojného vozidla (brzdeného): ...... kg (nebrzdeného): ......kg

18. Najväčšia hmotnosť jazdnej súpravy: ......kg

19.1. Najvyššie vertikálne zaťaženie v bode spojenie s prípojným vozidlom: ...... kg

20. Výrobca motora:..................................................................................................................

21. Kód motora vyznačený na motore: ......................................................................................

22. Pracovný princíp: ................................................................................................................

22.1. Priame vstrekovanie: áno/nie (1)

23. Počet a usporiadanie valcov:................................................................................................

24. Zdvihový objem valcov: ...... cm³

25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Najväčší výkon motora: ...... kW pri .... (min-1)

27. Spojka (typ):........................................................................................................................
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28. Prevodovka (typ): ................................................................................................................

29. Prevodové pomery: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Koncový prevod: .................................................................................................................

32. Pneumatiky a kolesá: Náprava 1: .....Náprava 2: .....Náprava 3: ......

34. Riadenie a spôsob posilnenia: ..............................................................................................

35. Stručný popis brzdového systému:.......................................................................................

41. Počet a usporiadanie dverí: ..................................................................................................

42.1. Počet a usporiadanie sedadiel: .............................................................................................

43.1. Značka typového schválenia ES spojovacieho zariadenia, ak je namontované: ....................

43.3. Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré môžu byť namontované:..............................

43.4. Charakteristické hodnoty(1): D...... / V...... / S...... / U......

45. Hladina zvuku:

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. V prípade regulačného aktu s dvoma 

alebo viacerými stupňami vykonávania uveďte aj stupeň vykonávania:.........

Stojaceho vozidla: ...... dB(A) pri otáčkach motora .... min-1

Za jazdy: ...... dB (A)
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46.1. Výfukové emisie (6):

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. V prípade regulačného aktu s dvoma 

alebo viacerými stupňami vykonávania uveďte aj stupeň vykonávania:.........

1. Skúšobný postup:..........

CO: ......HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Dym (korigovaná hodnota koeficientu absorpcie (m-1): Častice:....

2. skúšobný postup (ak sa uplatňuje)......

CO: ......NOx: ...... NMHC: ...... THC:.... CH4: ...... Častice: ......

47. Výkon na daňové účely alebo číslo (čísla) národných kódov, ak sa uplatňujú:

Belgicko:......................... Česká republika:................. Dánsko: ...........................

Nemecko:........................ Estónsko:......................... Grécko: ...........................

Španielsko:...................... Francúzsko: ..................... Írsko:……………………

Taliansko:……………….. Cyprus:............................ Lotyšsko:.........................

Litva: .............................. Luxembursko:…………… Maďarsko:……………….

Malta:……………………. Holandsko:.......................... Rakúsko:............................

Poľsko:.......................... Portugalsko:........................ Slovinsko:...........................

Slovensko:.......................... Fínsko:............................... Švédsko:..........................

Spojené kráľovstvo: ........
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49. Podvozok určený len pre terénne vozidlá: áno/nie (1)

50. Poznámky1:

51. Výnimky: ............................................................................................................................

  
1 Ak je vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz v súlade s 

rozhodnutím 2005/50/ES, výrobca musí na tomto mieste uviesť: „vozidlo vybavené 
radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz“.
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Pre nedokončené vozidlá kategórie M2 a M3:

(Hodnoty a jednotky uvedené nižšie sú hodnotami a jednotkami uvedenými v dokumentácii 

typového schválenia podľa príslušných regulačných aktov. V prípade testov zhody výroby (COP) sa 

hodnoty musia overiť podľa metód stanovených v príslušných regulačných aktoch berúc do úvahy 

tolerancie povolené v týchto regulačných aktoch.)

1. Počet náprav: ...... a kolies: ......

2. Hnacie nápravy: ......

3. Rázvor: ...... mm

5. Rozchod nápravy(av): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Najvyššia prípustná hmotnosť dokončeného vozidla: ...... mm

6.3. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho 

zariadenia:  ...... mm

7.2. Najvyššia prípustná šírka dokončeného vozidla: ...... mm

9.1. Výška ťažiska (c.o.g.): ...... mm

9.2. Najvyššia prípustná výška ťažiska dokončeného vozidla: ...... mm

9.3. Najnižšia prípustná výška ťažiska dokončeného vozidla: ...... mm

12.3. Hmotnosť samotného podvozku: ...... kg
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13.1. Najnižšia prípustná hmotnosť dokončeného vozidla: ...... kg

13.2. Rozloženie hmotnosti medzi nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave: ...... kg

14.2. Rozloženie hmotnosti medzi nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu/skupinu náprav: 

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Najvyššie prípustné zaťaženie strechy: ...... kg

17. Najväčšia hmotnosť prípojného vozidla (brzdeného): ...... kg; (nebrzdeného): ...... kg

18. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť jazdnej súpravy v naloženom stave ...... kg

19.1. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v bode spojenie motorového vozidla 

v naloženom stave ...... kg

20. Výrobca motora:..................................................................................................................

21. Kód motora vyznačený na motore: ......................................................................................

22. Pracovný princíp: ................................................................................................................

22.1. Priame vstrekovanie: áno/nie (1)

23. Počet a usporiadanie valcov:................................................................................................

24. Zdvihový objem valcov: ...... cm³
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25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Najväčší výkon motora: ...... k W pri .... min-1

27. Spojka (typ):........................................................................................................................

28. Prevodovka (typ): ................................................................................................................

29. Prevodové pomery: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Koncový prevod: ......

32. Pneumatiky a kolesá: Náprava 1: ...... Náprava 2: ...... Náprava 3: ...... Náprava 4: ......

33.1. Hnacie nápravy s pneumatickým pružením alebo uznané ako rovnocenné: áno/nie (1)

34. Riadenie a spôsob posilnenia: ..............................................................................................

35. Stručný opis brzdného systému:...........................................................................................

36. Tlak v napájacom brzdovom systéme prípojného vozidla: ...... bar

41. Počet a usporiadanie dverí: ..................................................................................................

43.1. Značka schválenia spojovacieho zariadenia, ak je namontované: ......

43.3. Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré môžu byť namontované:..............................

43.4. Charakteristické hodnoty(1): D...... / V...... / S...... / U......
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45. Hladina zvuku:

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. V prípade regulačného aktu s dvoma 

alebo viacerými stupňami vykonávania uveďte aj stupeň vykonávania: ...............................

Stojaceho vozidla: ...... dB(A) pri otáčkach motora .... min-1

Za jazdy: ...... dB(A)

46.1. Výfukové emisie (6): ...... Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného 

aktu, ktorý ho mení a dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. V prípade 

regulačného aktu s dvoma alebo viacerými stupňami vykonávania uveďte aj stupeň 

vykonávania: .......................................................................................................................

1. Skúšobný postup: ............................................................................................................

CO: ......HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Dym (korigovaná hodnota koeficientu absorpcie (m-1):... Častice: ......

2. Skúšobný postup (ak sa uplatňuje)............

CO: ......NOx: ...... NMHC: ...... THC:...... CH4: ...... Častice: ......
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47. Výkon na daňové účely alebo číslo (čísla) národných kódov, ak sa uplatňujú:

Belgicko:......................... Česká republika:................. Dánsko: ...........................

Nemecko:........................ Estónsko: ......................... Grécko:............................

Španielsko:...................... Francúzsko:...................... Írsko:……………………

Taliansko:……………….. Cyprus: ............................ Lotyšsko:.........................

Litva: .............................. Luxembursko:…………… Maďarsko:……………….

Malta:……………………. Holandsko:.......................... Rakúsko:............................

Poľsko:.......................... Portugalsko:........................ Slovinsko:...........................

Slovensko:.......................... Fínsko:............................... Švédsko:..........................

Spojené kráľovstvo: ........
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49. Podvozok určený len pre terénne vozidlá: áno/nie (1)

50. Poznámky1:

51. Výnimky: ............................................................................................................................

  
1 Ak je vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz v súlade s 

rozhodnutím 2005/50/ES, výrobca musí na tomto mieste uviesť: „vozidlo vybavené 
radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz“.



9911/3/06 REV 3 lk 37
PRÍLOHA IX DG C I SK

Strana 2

Pre nedokončené vozidlá kategórií N1, N2 a N3.

(Hodnoty a jednotky uvedené nižšie sú hodnotami a jednotkami uvedenými v dokumentácii 

typového schválenia podľa príslušných regulačných aktov. V prípade testov zhody výroby (COP) sa 

hodnoty musia overiť podľa metód stanovených v príslušných regulačných aktoch berúc do úvahy 

tolerancie povolené v týchto regulačných aktoch.)

1. Počet náprav: ...... a kolies: ......

2. Hnacie nápravy: ......

3. Rázvor: ...... mm

4.2. Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): ...... mm

5. Rozchod nápravy(av): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Najvyššia prípustná hmotnosť dokončeného vozidla: ...... mm

6.3. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho 

zariadenia:  ...... mm

7.2. Najvyššia prípustná šírka dokončeného vozidla: ...... mm

9.1. Výška ťažiska (c.o.g.): ...... mm

9.2. Najvyššia prípustná výška ťažiska dokončeného vozidla: ...... mm

9.3. Najnižšia prípustná výška ťažiska dokončeného vozidla: ...... mm
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12.3. Hmotnosť samotného podvozku: ...... kg

13.1. Najnižšia prípustná hmotnosť dokončeného vozidla: ...... kg

13.2. Rozloženie hmotnosti medzi nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave: ...... kg

14.2. Rozloženie hmotnosti medzi nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu/skupinu náprav: 

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Poloha zdvíhateľnej nápravy alebo nápravy s premiestniteľným zaťažením:...........

17. Najväčšia technicky prípustná ťahaná hmotnosť motorového vozidla v prípade

17.1. ojového prívesu: .........................................................................................................

17.2. návesu: .......................................................................................................................

17.3. prívesu so stredovou nápravou: ...............

17.4. Najväčšia hmotnosť prípojného vozidla (nebrzdeného): ...... kg

18. Najväčšia hmotnosť jazdnej súpravy: ...... kg

19.1. Najvyššie vertikálne zaťaženie v bode spojenie s prípojným vozidlom: ...... kg

20. Výrobca motora:..................................................................................................................

21. Kód motora vyznačený na motore: ......................................................................................
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22. Pracovný princíp: ................................................................................................................

22.1. Priame vstrekovanie: áno/nie (1)

23. Počet a usporiadanie valcov:................................................................................................

24. Zdvihový objem valcov: ...... cm³

25. Palivo: .................................................................................................................................

26. Najväčší výkon motora: ...... kW pri .....min-1

27. Spojka (typ):

28. Spojka (typ):........................................................................................................................

29. Prevodové pomery: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Koncový prevod: .................................................................................................................

32. Pneumatiky a kolesá: Náprava 1: ...... Náprava 2: ...... Náprava 3: ...... Náprava 4: ......

33.1. Hnacie nápravy s pneumatickým pružením alebo uznané ako rovnocenné: áno/nie (1)

34. Riadenie a spôsob posilnenia: ..............................................................................................

35. Stručný opis brzdového systému:.........................................................................................

36. Tlak v napájacom brzdovom systéme prípojného vozidla: ...... bar

41. Počet a usporiadanie dverí: ..................................................................................................
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42.1. Počet a usporiadanie sedadiel: .............................................................................................

43.1. Značka typového schválenia ES spojovacieho zariadenia, ak je namontované: ....................

43.3. Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré môžu byť namontované:..............................

43.4. Charakteristické hodnoty(1): D...... / V...... / S...... / U......

45. Hladina zvuku:

Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a 

dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. V prípade regulačného aktu s dvoma 

alebo viacerými stupňami vykonávania uveďte aj stupeň vykonávania: ...............................

Stojaceho vozidla: ...... dB(A) pri otáčkach motora .... min-1

Za jazdy: ...... dB(A):

46.1. Výfukové emisie (6): Číslo základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, 

ktorý ho mení a dopĺňa, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie ES. V prípade regulačného 

aktu s dvoma alebo viacerými stupňami vykonávania uveďte aj stupeň vykonávania:..........

1. Skúšobný postup: ............................................................................................................

CO: ......HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Dym (korigovaná hodnota koeficientu absorpcie (m-1)):... Častice: ......

2. Skúšobný postup (ak sa uplatňuje) .....

CO: ......NOx: ...... NMHC: ......CH4: ........Častice: ......
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47. Výkon na daňové účely alebo číslo (čísla) národných kódov, ak sa uplatňujú:

Belgicko:......................... Česká republika:................. Dánsko: ...........................

Nemecko:........................ Estónsko: ......................... Grécko:............................

Španielsko:...................... Francúzsko:...................... Írsko:……………………

Taliansko:……………….. Cyprus: ............................ Lotyšsko:.........................

Litva: .............................. Luxembursko:…………… Maďarsko:……………….

Malta:……………………. Holandsko:.......................... Rakúsko:............................

Poľsko:.......................... Portugalsko:........................ Slovinsko:...........................

Slovensko:.......................... Fínsko:............................... Švédsko:..........................

Spojené kráľovstvo: ........

48.1. Typové schválenie ES podľa konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného 

tovaru: áno/trieda(y): ..../nie (1)

48.2. Typové schválenie ES podľa konštrukčných požiadaviek na prepravu určitých zvierat: 

áno/trieda(y): ...../nie (1)

49. Podvozok určený len pre terénne vozidlá: áno/nie (1)

50. Poznámky1:

51. Výnimky: ............................................................................................................................

  
1 Ak je vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz v súlade s 

rozhodnutím 2005/50/ES, výrobca musí na tomto mieste uviesť: „vozidlo vybavené 
radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz“.
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Pre nedokončené vozidlá kategórie O1, O2, O3 a O4

1. Počet náprav: ...... a kolies: ......

3. Rázvor: ...... mm

5. Rozchod nápravy(av): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Najvyššia prípustná hmotnosť dokončeného vozidla: ...... mm

6.4. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho 

zariadenia:  ...... mm

7.2. Najvyššia prípustná šírka dokončeného vozidla: ...... mm

9.1. Výška ťažiska (c.o.g.): ...... mm

9.2. Najvyššia prípustná výška ťažiska dokončeného vozidla: ...... mm

9.3. Najnižšia prípustná výška ťažiska dokončeného vozidla: ...... mm

12.3. Hmotnosť samotného podvozku: ...... kg

13.1. Najnižšia prípustná hmotnosť dokončeného vozidla: ...... kg

13.2. Rozloženie hmotnosti medzi nápravy: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave: ...... kg

14.5. Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy, a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou 

nápravou, zaťaženie v bode spojenia: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg v bode spojenia: ..... kg
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14.6. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu/skupinu náprav: 1. ...... kg 2. 

...... kg 3. ...... a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou zaťaženie v bode 

spojenia:  ...... kg

15. Poloha zdvíhateľnej nápravy alebo nápravy s premiestniteľným zaťažením: ................

19.2. Pre spájacie zariadenia triedy B, D, E a H: Najväčšia hmotnosť návesového ťahača (T) 

alebo jazdnej súpravy (ak T < 32 000 kg): ...... kg

32. Pneumatiky a kolesá: Náprava 1: ...... Náprava 2: ...... Náprava 3: ......

33.2. Nápravy s pneumatickým pružením alebo uznané ako rovnocenné: áno/nie (1)

34. Riadenie a spôsob posilnenia: ..............................................................................................

35. Stručný popis brzdového systému:.......................................................................................

43.2. Značka typového schválenia ES spojovacieho zariadenia: ...................................................

43.3. Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré sa môžu namontovať:..................................

43.4. Charakteristické hodnoty (1): D...... / V...... / S...... / U......

47. Výkon na daňové účely alebo číslo (čísla) národných kódov, ak sa uplatňujú:

Belgicko:......................... Česká republika:................. Dánsko: ...........................

Nemecko:........................ Estónsko: ......................... Grécko:............................

Španielsko:...................... Francúzsko:...................... Írsko:……………………

Taliansko:……………….. Cyprus: ............................ Lotyšsko:.........................

Litva: .............................. Luxembursko:…………… Maďarsko:……………….

Malta:……………………. Holandsko:.......................... Rakúsko:............................

Poľsko:.......................... Portugalsko:........................ Slovinsko:...........................

Slovensko:.......................... Fínsko:............................... Švédsko:..........................

Spojené kráľovstvo: ........
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48.1. Typové schválenie ES podľa konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného 

tovaru: áno/trieda(y): ..../nie (1)

48.2. Typové schválenie ES podľa konštrukčných požiadaviek na prepravu určitých zvierat: 

áno/trieda(y): ...../nie (1)

50. Poznámky1:

51. Výnimky: ............................................................................................................................

  
1 Ak je vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz v súlade s 

rozhodnutím 2005/50/ES, výrobca musí na tomto mieste uviesť: „vozidlo vybavené 
radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz“.
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PRÍLOHA X

ZHODA VÝROBNÝCH POSTUPOV

0. CIELE

Zhoda výrobných postupov má za cieľ zabezpečiť, aby každé vyrobené vozidlo, systém, 

komponent a samostatná technická jednotka bolo v súlade so schváleným typom.

Postupy neoddeliteľne zahŕňajú posudzovanie systémov riadenia kvality uvedené ďalej ako 

počiatočné posúdenie1 a overovanie kontrol predmetov schvaľovania a výrobných kontrol, 

ktoré sú uvedené ako opatrenia na zabezpečenie zhody výrobku.

1. POČIATOČNÉ POSÚDENIE

1.1. Pred udelením typového schválenia ES musí orgán typového schválenia ES členského 

štátu overiť existenciu dostatočných opatrení a postupov na zabezpečenie účinnej kontroly 

tak, aby boli komponenty, systémy, samostatné technické jednotky alebo vozidlá 

vo výrobe zhodné so schváleným typom.

  
1 Návod na plánovanie a vykonávanie posudzovania je prevzatý z harmonizovanej normy ISO 

10011, časti 1, 2 a 3, 1991.
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1.2. Požiadavky bodu 1.1 sa overia k spokojnosti orgánu udeľujúceho typové schválenie ES.

Tento orgán sa presvedčí počiatočným posudzovaním a počiatočnými opatreniami 

na zabezpečenie zhody výrobku podľa oddielu 2 nižšie, berúc podľa potreby do úvahy 

jedno z opatrení opísaných v bodoch 1.2.1 až 1.2.3, alebo prípadne kombináciu týchto 

opatrení, v celom rozsahu alebo sčasti.

1.2.1. Vlastné počiatočné posudzovanie a/alebo overovanie opatrení na zabezpečenie zhody 

výrobku vykoná orgán typového schválenia ES udeľujúci schválenie, alebo vymenovaný 

orgán konajúci v mene orgánu typového schválenia ES.

1.2.1.1. Pri stanovení rozsahu počiatočného posúdenia, ktoré sa má vykonať, môže brať orgán 

typového schválenia ES do úvahy dostupné informácie týkajúce sa:

– osvedčenia výrobcu opísaného v bode 1.2.3., ktoré nespĺňalo podmienky alebo 

nebolo uznané podľa uvedeného bodu,

– v prípade typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej 

jednotky, systémov posudzovania kvality vykonávaných výrobcom vozidla 

v prevádzkových priestoroch výrobcu komponentu alebo samostatnej technickej 

jednotky, podľa jednej alebo viacerých špecifikácií priemyselného odvetvia, ktoré 

spĺňajú požiadavky zosúladenej normy EN ISO 9002 – 1994 alebo EN ISO 9001 –

2000, s povoleným vylúčením požiadaviek týkajúcich sa koncepcie a vývoja, bod 7.3 

„Spokojnosť zákazníka a stále zlepšovanie“.
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1.2.2. Vlastné počiatočné posudzovanie a/alebo overovanie opatrení na zabezpečenie zhody 

výrobku môže vykonať aj orgán typového schválenia ES iného členského štátu alebo 

vymenovaný orgán určený na tento účel orgánom typového schválenia ES. V tom prípade 

vyhotoví orgán typového schválenia ES iného členského štátu vyhlásenie o zhode, 

v ktorom sa uvedú priestory a výrobné zariadenia vzťahujúce sa na príslušný výrobok 

(výrobky), ktorý má získať typové schválenie ES, ako aj smernica alebo nariadenie, podľa 

ktorých majú byť tieto výrobky schválené1. Po prijatí žiadosti o vyhlásenie o zhode od 

orgánu typového schválenia ES členského štátu udeľujúceho typové schválenie ES orgán 

typového schválenia ES druhého členského štátu pošle ihneď vyhlásenie o zhode alebo 

oznámi, že nie je schopný poskytnúť takéto vyhlásenie. Vyhlásenie o zhode by malo 

obsahovať aspoň tieto položky:

Skupina alebo spoločnosť: (napr. automobilka XYZ)

Konkrétna organizácia: (napr. európska divízia)

Závody/prevádzky: (napr. závod na motory 1 (Spojené kráľovstvo) závod na 
vozidlá 2 (Nemecko))

Rozsah vozidiel/komponentov: (napr. všetky modely kategórie M1)

Posudzované oblasti: (napr. montáž motorov, lisovanie a montáž karosérií, 
montáž vozidla)

Preskúmané dokumenty: (napr. príručka a postupy kvality spoločnosti a prevádzky)

Posúdenie: (napr. vykonané: 18.-30.9.2001)
(napr. plánovaná monitorovacia návšteva: marec 2002)

  
1 Napríklad, príslušnú samostatnú smernicu, ak je schvaľovaný výrobok systémom, 

komponentom alebo technickou jednotkou a smernicu 70/156/EHS, ak ide o celé vozidlo.
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1.2.3. Orgán typového schválenia ES musí prijať aj vhodné osvedčenie výrobcu podľa 

zosúladenej normy EN ISO 9002:1994 (ktorá platí pre umiestňovanie výroby a 

schvaľovaného výrobku (výrobkov)) alebo EN ISO 9001 – 2000, s povoleným vylúčením 

požiadaviek týkajúcich sa koncepcie návrhu a vývoja, bod 7.3 „Spokojnosť zákazníka a 

stále zlepšovanie“, alebo rovnocennej zosúladenej normy, ako osvedčenie spĺňajúce 

požiadavky na počiatočné posudzovanie podľa bodu 1.2. Výrobca musí poskytnúť 

podrobné údaje o certifikácii a musí informovať orgán typového schválenia ES o každej 

revízii doby platnosti alebo rozsahu platnosti.

1.3. Na účely typového schválenia ES celého vozidla sa nemusia opakovať počiatočné 

posudzovania vykonávané za účelom udelenia schválení pre systémy, komponenty a 

technické jednotky vozidla, doplnia sa však o posúdenie, ktoré sa týka miest a činností 

súvisiacich s montážou celého vozidla, ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcich 

hodnoteniach.
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2. OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE ZHODY VÝROBKU

2.1. Každé vozidlo, komponent alebo samostatná technická jednotka schválené podľa tejto 

smernice alebo podľa samostatnej smernice alebo nariadenia musia byť vyrobené tak, aby 

boli zhodné s typom schváleným na základe splnenia požiadaviek tejto smernice alebo 

samostatnej smernice alebo nariadenia, ktoré sú uvedené v úplnom zozname v prílohe IV 

alebo XI.

2.2. Orgán typového schválenia ES členského štátu v dobe udeľovania typového schválenia ES 

musí overiť existenciu primeraných opatrení a dokladovaných plánov kontrol, 

odsúhlasených s výrobcom pre každé schválenie, na vykonávanie v stanovených 

intervaloch takýchto skúšok alebo súvisiacich kontrol nevyhnutných na overenie trvajúcej 

zhody so schváleným typom, ktoré zahŕňajú prípadné skúšky uvedené v samostatných 

smerniciach alebo nariadeniach.

2.3. Držiteľ typového schválenia ES musí najmä:

2.3.1. zabezpečiť existenciu a používanie postupov účinnej kontroly zhody výrobkov (vozidlá, 

systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky) so schváleným typom;

2.3.2. mať prístup k skúšobnému alebo inému vhodnému zariadeniu potrebnému na kontrolu 

zhody s každým schváleným typom;

2.3.3. zabezpečiť, aby sa výsledky skúšky alebo kontroly zaznamenali a aby priložené doklady 

boli prístupné po dobu stanovenú po dohode s orgánom typového schválenia. Táto doba 

nemá presiahnuť 10 rokov;
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2.3.4. analyzovať výsledky každého typu skúšky alebo kontroly tak, aby sa overila a zabezpečila 

stabilita charakteristík výrobku v prípustných toleranciách priemyselnej výroby;

2.3.5. zabezpečiť, aby pre každý typ výrobku boli vykonávané aspoň kontroly predpísané touto 

smernicou  a skúšky predpísané v príslušných samostatných smerniciach alebo 

nariadeniach, ktoré sú uvedené v úplnom zozname v prílohe IV alebo XI;

2.3.6. zabezpečiť, aby akýkoľvek súbor vzoriek alebo skúšobných dielov, ktorý vykáže nezhodu 

pri príslušnom type skúšky alebo kontroly, bol dôvodom nového odberu vzoriek a novej 

skúšky alebo kontroly. Podniknú sa všetky kroky potrebné na obnovenie zhody príslušnej 

výroby;

2.3.7. v prípade typového schválenia ES celého vozidla sa kontroly uvedené v bode 2.3.5 

obmedzia len na kontroly overujúce správnosť jeho konštrukcie vo vzťahu k schváleniu a 

hlavne k informačnému dokumentu uvedenému v prílohe III a na informácie potrebné 

pre osvedčenia o zhode uvedené v prílohe IX k tejto smernici.

3. OPATRENIA NA PRIEBEŽNÉ OVEROVANIE

3.1. Orgán, ktorý udelil typové schválenie ES, môže kedykoľvek overiť zhodu kontrolných 

metód používaných v každom výrobnom zariadení.

3.1.1. Bežným spôsobom sa má monitorovať priebežná účinnosť postupov uvedených v bode 1.2 

(počiatočné posudzovanie a zhoda výrobkov) tejto prílohy.

3.1.1.1. Dozorné činnosti vykonávané orgánom pre vydávanie osvedčení (oprávneným alebo 

uznaným podľa bodu 1.2.3. tejto prílohy) sa musia prijať ako plnenie požiadaviek bodu 

3.1.1 z ohľadom na postupy stanovené pri počiatočnom posúdení (bod 1.2.3).
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3.1.1.2. Bežná frekvencia overovaní zo strany orgánu typového schválenia ES (iná ako je uvedené 

v bode 3.1.1.1) musí zabezpečiť preskúmanie príslušných kontrol vykonávaných v súlade 

s oddielmi 1 a 2 tejto prílohy v priebehu obdobia, ktoré stanoví orgán typového schválenia 

na základe dôvery.

3.2. Pri každom preskúmaní sa musia inšpektorovi predložiť záznamy zo skúšok alebo kontrol 

a záznamy o výrobe; najmä záznamy z tých skúšok alebo kontrol, ktoré sa vyžadujú podľa 

bodu 2.2 tejto prílohy.

3.3. Ak je to vzhľadom k povahe skúšky vhodné, môže inšpektor náhodne vybrať vzorky 

na skúšanie v laboratóriu výrobcu (alebo technickou službou, ak to samostatná smernica 

alebo nariadenie ustanovuje). Najmenší počet vzoriek sa môže určiť podľa výsledkov 

vlastného overenia výrobcu.

3.4. Ak sa úroveň kontroly javí ako neuspokojivá alebo keď sa zdá byť potrebné overiť 

platnosť skúšok vykonaných na základe bodu 3.2, inšpektor musí vybrať vzorky, ktoré sa 

pošlú technickej službe, ktorá vykonala skúšky typového schválenia ES.

3.5. Ak sa počas inšpekcie alebo monitorovacieho preskúmania zistia neuspokojivé výsledky, 

orgán typového schválenia ES musí čo najskôr zabezpečiť prijatie všetkých potrebných 

opatrení na čo najrýchlejšie obnovenie zhody výroby.
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PRÍLOHA XI

CHARAKTER VOZIDIEL NA ŠPECIÁLNE ÚČELY A USTANOVENIA 

PRE TIETO VOZIDLÁ

Doplnok 1

Obytné automobily, sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt M1 ≤2500 (1)kg M1 > 2500 (1)kg M2 M3

1 Hladiny zvuku 70/157/EHS H G+H G+H G+H

2 Emisie 70/220/EHS Q G+Q G+Q G+Q

3 Palivové nádrže/ zadné 
ochranné zariadenie

70/221/EHS F F F F

4 Miesto pre zadnú 
evidenčnú tabuľku

70/222/EHS X X X X

5 Ovládacia sila 70/311/EHS X G G G

6 Zámky a závesy dverí 70/387/EHS B G+B

7 Zvukový výstražný signál 70/388/EHS X X X X

8 Zariadenia pre nepriamy 
výhľad

71/127/EHS X G G G

9 Brzdenie 71/320/EHS X G G G
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Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt M1 ≤2500 (1)kg M1 > 2500 (1)kg M2 M3

10 Rádiové odrušenie 72/245/EHS X X X X

11 Dym vznetových motorov 72/306/EHS H H H H

12 Vnútorné vybavenie 74/60/EHS C G+C

13 Zariadenie proti krádeži a 
imobilizér

74/61/EHS X G G G

14 Bezpečnostný mech. 
riadenia

74/297/EHS X G

15 Pevnosť sedadiel 74/408/EHS D G+D G+D G+D

16 Vonkajšie výčnelky 74/483/EHS X pre kab.;
A pre zvyšok

G pre kab.;
A pre zvyšok

17 Rýchlomer a spätný chod 75/443/EHS X X X X

18 Štítky (povinné) 76/114/EHS X X X X

19 Kotvové úchytky 
bezpečnostných pásov

76/115/EHS D G+L G+L G+L

20 Montáž zariadení pre 
osvetlenie a svetelnú 
signalizáciu

76/756/EHS A+N A+G+N pre kab.; 
A+N pre zvyšok

A+G+N pre 
kab.; A+N 
pre zvyšok

A+G+N pre 
kab.; A+N 
pre zvyšok

21 Odrazky 76/757/EHS X X X X

22 Doplnkové obrysové, 
predné-bočné obrysové, 
zadné-bočné obrysové, 
brzdové svetlá, denné 
svetlá, bočné obrysové 
svetlá

76/758/EHS X X X X

23 Smerovky 76/759/EHS X X X X
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Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt M1 ≤2500 (1)kg M1 > 2500 (1)kg M2 M3

24 Svetlá osvetľujúce zadnú 
evidenčnú tabuľku

76/760/EHS X X X X

25 Svetlomety (vrátane 
žiaroviek)

76/761/EHS X X X X

26 Predné hmlové svetlomety 76/762/EHS X X X X

27 Ťažné háky 77/389/EHS E E E E

28 Zadné hmlové svetlomety 77/538/EHS X X X X

29 Spätné svetlomety 77/539/EHS X X X X

30 Parkovacie svetlá 77/540/EHS X X X X

31 Bezpečnostné pásy 77/541/EHS D G+M G+M G+M

32 Výhľad dopredu 77/649/EHS X G

33 Označenie ovládačov 78/316/EHS X X X X

34 Odmrazovanie/ 
odhmlievanie

78/317/EHS X G+O O O

35 Ostrekovanie/stieranie 78/318/EHS X G+O O O

36 Systémy vykurovania 2001/56/ES X X X X

37 Kryty kolies 78/549/EHS X G

38 Opierky hlavy 78/932/EHS D G+D

39 Emisie CO2/spotreba 
paliva

80/1268/EHS N/A N/A

40 Výkon motora 80/1269/EHS X X X X

41 Emisie vznetových 
motorov

88/77/EHS H G+H G+H G+H
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Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt M1 ≤2500 (1)kg M1 > 2500 (1)kg M2 M3

44 Hmotnosti a rozmery 
(osobné vozidlá)

92/21/EHS X X

45 Bezpečnostné sklá 92/22/EHS J G+J G+J G+J

46 Pneumatiky 92/23/EHS X G G G

47 Obmedzovače rýchlosti 92/24/EHS X

48 Hmotnosti a rozmery (iné 
než vozidlá uvedené v 
bode 44.)

97/27/ES X X

50 Spojovacie zariadenia 94/20/ES X G G G

51 Horľavosť 95/28/ES G pre kab.;
X pre 

zvyšok

52 Autobusy a autokary 2001/85/ES A A

53 Predný náraz 96/79/ES N/A N/A

54 Bočný náraz 96/27/ES N/A N/A
58 Ochrana chodcov 2003/102/ES X

(1) Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave.
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Doplnok 2

Pancierové vozidlá

Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Hladiny zvuku 70/157/EHS X X X X X X

2 Emisie 70/220/EHS A A A A A A

3 Palivové nádrže/ zadné 
ochranné zariadenie

70/221/EHS X X X X X X X X X X

4 Miesto pre zadnú 
evidenčnú tabuľku

70/222/EHS X X X X X X X X X X

5 Ovládacia sila 70/311/EHS X X X X X X X X X X

6 Zámky a závesy dverí 70/387/EHS X X X X

7 Zvukový výstražný 
signál

70/388/EHS A+K A+K A+K A+K A+K A+K

8 Zariadenia pre nepriamy 
výhľad

71/127/EHS A A A A A A

9 Brzdenie 71/320/EHS X X X X X X X X X X

10 Rádiové odrušenie 72/245/EHS X X X X X X X X X X

11 Dym vznetových 
motorov

72/306/EHS X X X X X X

12 Vnútorné vybavenie 74/60/EHS A

13 Zariadenie proti krádeži 
a imobilizér

74/61/EHS X X X X X X

14 Bezpečnostný mech. 
riadenia

74/297/EHS N/A N/A

15 Pevnosť sedadiel 74/408/EHS X D D D D D
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Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Vonkajšie výčnelky 74/483/EHS A

17 Rýchlomer a spätný chod 75/443/EHS X X X X X X

18 Štítky (povinné) 76/114/EHS X X X X X X X X X X

19 Kotvové úchytky 
bezpečnostných pásov

76/115/EHS A A A A A A

20 Montáž zariadení pre 
osvetlenie a svetelnú 
signalizáciu

76/756/EHS A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Odrazky 76/757/EHS X X X X X X X X X X

22 Doplnkové obrysové, 
predné-bočné obrysové, 
zadné-bočné obrysové, 
brzdové svetlá, denné 
svetlá, bočné obrysové 
svetlá

76/758/EHS X X X X X X X X X X

23 Smerovky 76/759/EHS X X X X X X X X X X

24 Svetlá osvetľujúce zadnú 
evidenčnú tabuľku

76/760/EHS X X X X X X X X X X

25 Svetlomety (vrátane 
žiaroviek)

76/761/EHS X X X X X X

26 Predné hmlové 
svetlomety

76/762/EHS X X X X X X

27 Ťažné háky 77/389/EHS A A A A A A

28 Zadné hmlové 
svetlomety

77/538/EHS X X X X X X X X X X

29 Spätné svetlomety 77/539/EHS X X X X X X X X X X

30 Parkovacie svetlá 77/540/EHS X X X X X X
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Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Bezpečnostné pásy 77/541/EHS A A A A A A

32 Výhľad dopredu 77/649/EHS S

33 Označenie ovládačov 78/316/EHS X X X X X X

34 Odmrazovanie/odhmliev
anie

78/317/EHS A O O O O O

35 Ostrekovanie/stieranie 78/318/EHS A O O O O O

36 Systémy vykurovania 2001/56/ES X X X X X X X X X X

37 Kryty kolies 78/549/EHS X

38 Opierky hlavy 78/932/EHS X

39 Emisie CO2/spotreba 
paliva

80/1268/EHS N/A

40 Výkon motora 80/1269/EHS X X X X X X

41 Emisie vznetových 
motorov

88/77/EHS A X X X X X

42 Bočná ochrana 89/297/EHS X X X X

43 Systémy zabraňujúce 
rozstreku

91/226/EHS X X X X

44 Hmotnosti a rozmery 
(osobné vozidlá)

92/21/EHS X

45 Bezpečnostné sklá 92/22/EHS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

46 Pneumatiky 92/23/EHS A A A A A A A A A A

47 Obmedzovače rýchlosti 92/24/EHS X X X
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Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Hmotnosti a rozmery 
(iné než vozidlá uvedené 
v bode 44.)

97/27/ES X X X X X X X X X

49 Vonkajšie výčnelky 
kabín

92/114/EHS A A A

50 Spojovacie zariadenia 94/20/ES X X X X X X X X X X

51 Horľavosť 95/28/ES X

52 Autobusy a autokary 2001/85/ES A A

53 Predný náraz 96/79/ES N/A

54 Bočný náraz 96/27/ES N/A N/A

56 Vozidlá určené na 
prepravu nebezpečného 
tovaru

98/91/ES X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1)

57 Predná ochrana proti 
podbehnutiu vozidla

2000/40/ES X X

58 Ochrana chodcov 2003/102/ES N/A N/A
(1) Požiadavky smernice 98/91/EHS sa uplatňujú iba ak sa výrobca uchádza o typové schválenie ES vozidla 

určeného na prepravu nebezpečného tovaru.
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Doplnok 3

Ostatné vozidlá na špeciálne účely (vrátane obytných prívesov)

Uplatňovanie výnimiek je povolené iba ak výrobca schvaľovaciemu orgánu uspokojivo preukáže, 

že vozidlo nemôže splniť všetky požiadavky z dôvodu jeho špeciálnej funkcie.

Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Hladiny zvuku 70/157/EHS H H H H H

2 Emisie 70/220/EHS Q Q Q Q Q

3 Palivové nádrže/ zadné 
ochranné zariadenie

70/221/EHS F F F F F X X X X

4 Miesto pre zadnú 
evidenčnú tabuľku

70/222/EHS A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

5 Ovládacia sila 70/311/EHS X X X X X X X X X

6 Zámky a závesy dverí 70/387/EHS B B B

7 Zvukový výstražný 
signál

70/388/EHS X X X X X

8 Výhľad dozadu 71/127/EHS X X X X X

9 Brzdenie 71/320/EHS X X X X X X X X X

10 Rádiové odrušenie 72/245/EHS X X X X X X X X X

11 Dym vznetových 
motorov

72/306/EHS H H H H H

13 Zariadenie proti krádeži 
a imobilizér

74/61/EHS X X X X X

14 Bezpečnostný mech. 
riadenia

74/297/EHS X
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Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Pevnosť sedadiel 74/408/EHS D D D D D

17 Rýchlomer a spätný chod 75/443/EHS X X X X X

18 Štítky (povinné) 76/114/EHS X X X X X X X X X

19 Kotvové úchytky 
bezpečnostných pásov

76/115/EHS D D D D D

20 Montáž zariadení pre 
osvetlenie a svetelnú 
signalizáciu

76/756/EHS A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Odrazky 76/757/EHS X X X X X X X X X

22 Doplnkové obrysové, 
predné-bočné obrysové, 
zadné-bočné obrysové, 
brzdové svetlá, denné 
svetlá, bočné obrysové 
svetlá

76/758/EHS X X X X X X X X X

23 Smerovky 76/759/EHS X X X X X X X X X

24 Svetlá osvetľujúce zadnú 
evidenčnú tabuľku

76/760/EHS X X X X X X X X X

25 Svetlomety (vrátane 
žiaroviek)

76/761/EHS X X X X X

26 Predné hmlové 
svetlomety

76/762/EHS X X X X X

27 Ťažné háky 77/389/EHS A A A A A

28 Zadné hmlové 
svetlomety

77/538/EHS X X X X X X X X X

29 Spätné svetlomety 77/539/EHS X X X X X X X X X

30 Parkovacie svetlá 77/540/EHS X X X X X

31 Bezpečnostné pásy 77/541/EHS D D D D D
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Bod Predmet Odkaz na 
regulačný akt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Označenie ovládačov 78/316/EHS X X X X X

34 Odmrazovanie/odhmliev
anie

78/317/EHS O O O O O

35 Ostrekovanie/stieranie 78/318/EHS O O O O O

36 Systémy vykurovania 2001/56/ES X X X X X X X X X

40 Výkon motora 80/1269/EHS X X X X X

41 Emisie vznetových 
motorov

88/77/EHS H H H H H

42 Bočná ochrana 89/297/EHS X X X X

43 Systémy zabraňujúce 
rozstreku

91/226/EHS X X X X

45 Bezpečnostné sklá 92/22/EHS J J J J J J J J J

46 Pneumatiky 92/23/EHS X X X X X X X X X

47 Obmedzovače rýchlosti 92/24/EHS X X X

48 Hmotnosti, rozmery 97/27/ES X X X X X X X X X

49 Vonkajšie výčnelky 
kabín

92/114/EHS X X X

50 Spojovacie zariadenia 94/20/ES X X X X X X X X X

51 Horľavosť 95/28/ES X

52 Autobusy a autokary 2001/85/ES X X

54 Bočný náraz 96/27/ES A

56 Vozidlá určené na 
prepravu nebezpečného 
tovaru

98/91/ES X X X X X X

57 Predná ochrana proti 
podbehnutiu vozidla

2000/40/ES X X

58 Ochrana chodcov 2003/102/ES N/A
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Doplnok 4

Samohybné žeriavy

Bod Predmet Odkaz na regulačný 
akt Samohybný žeriav kategórie N3

1 Hladiny zvuku 70/157/EHS T

2 Emisie 70/220/EHS X

3 Palivové nádrže/ zadné ochranné zariadenie 70/221/EHS X

4 Miesto pre zadnú evidenčnú tabuľku 70/222/EHS X

5 Ovládacia sila 70/311/EHS X povolené krabové ovládanie

6 Zámky a závesy dverí 70/387/EHS A

7 Zvukový výstražný signál 70/388/EHS X

8 Výhľad dozadu 71/127/EHS X

9 Brzdenie 71/320/EHS U

10 Rádiové odrušenie 72/245/EHS X

11 Dym vznetových motorov 72/306/EHS X

12 Vnútorné vybavenie 74/60/EHS X

13 Zariadenie proti krádeži a imobilizér 74/61/EHS X

15 Pevnosť sedadiel 74/408/EHS D

17 Rýchlomer a spätný chod 75/443/EHS X

18 Štítky (povinné) 76/114/EHS X

19 Kotvové úchytky bezpečnostných pásov 76/115/EHS D
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Bod Predmet Odkaz na regulačný 
akt Samohybný žeriav kategórie N3

20 Montáž zariadení pre osvetlenie a svetelnú 
signalizáciu

76/756/EHS A+Y

21 Odrazky 76/757/EHS X

22 Doplnkové obrysové, predné (bočné) 
obrysové, zadné (bočné) obrysové, brzdové 
svetlá, denné svetlá

76/758/EHS X

23 Smerovky 76/759/EHS X

24 Svetlá osvetľujúce zadnú evidenčnú tabuľku 76/760/EHS X

25 Svetlomety (vrátane žiaroviek) 76/761/EHS X

26 Predné hmlové svetlomety 76/762/EHS X

27 Ťažné háky 77/389/EHS A

28 Zadné hmlové svetlomety 77/538/EHS X

29 Spätné svetlomety 77/539/EHS X

30 Parkovacie svetlá 77/540/EHS X

31 Bezpečnostné pásy 77/541/EHS D

33 Označenie ovládačov 78/316/EHS X

34 Odmrazovanie/odhmlievanie 78/317/EHS O

35 Ostrekovanie/stieranie 78/318/EHS O

36 Systémy vykurovania 2001/56/ES X

40 Výkon motora 80/1269/EHS X

41 Emisie vznetových motorov 88/77/EHS V
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Bod Predmet Odkaz na regulačný 
akt Samohybný žeriav kategórie N3

42 Bočná ochrana 89/297/EHS X

43 Systémy zabraňujúce rozstreku 91/226/EHS X

45 Bezpečnostné sklá 92/22/EHS J

46 Pneumatiky 92/23/EHS A, za predpokladu, že sú splnené 
požiadavky ISO 10571 - 1995 (E) alebo 
príručka noriem ETRTO z roku 1998

47 Obmedzovače rýchlosti 92/24/EHS X

48 Hmotnosti, rozmery 97/27/ES X

49 Vonkajšie výčnelky kabín 92/114/EHS X

50 Spojovacie zariadenia 94/20/ES X

57 Predná ochrana proti podbehnutiu vozidla 2000/40/ES X
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Význam písmen

X Žiadne výnimky okrem tých, ktoré sú uvedené v regulačnom akte.

N/A Na toto vozidlo sa regulačný akt nepoužije (žiadne požiadavky).

A Výnimky sú povolené, pokiaľ špeciálne účely zabraňujú plneniu v celom rozsahu. Výrobca 

uspokojivo preukáže orgánu typového schválenia, že vozidlo nemôže splniť všetky 

požiadavky z dôvodu jeho špeciálneho účelu.

B Vzťahuje sa len na dvere umožňujúce prístup k sedadlám určeným na normálne používanie 

pri jazde vozidla po ceste a keď vzdialenosť medzi bodom R sedadla a strednou rovinou 

povrchu dverí meraná kolmo na pozdĺžnu strednú rovinu vozidla nie je väčšia ako 500 

mm.

C Vzťahuje sa len na tú časť vozidla, ktorá sa nachádza pred najzadnejším sedadlom 

určeným na normálne používanie pri jazde vozidla po ceste a len na nárazovú zónu hlavy 

vymedzenú v smernici 74/60/EHS.

D Vzťahuje sa len na sedadlá určené na normálne používanie pri jazde vozidla po ceste. 

Sedadlá, ktoré sú určené na používanie pri jazde vozidla na ceste, sa musia jasne 

pre užívateľov označiť buď piktogramom alebo príslušným textom.

E Iba vpredu.

F Zmena priebehu a dĺžky tankovacieho potrubia a nové usporiadanie palivovej nádrže sú 

povolené.
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G Požiadavky podľa kategórie základného/nedokončeného vozidla (ktorého podvozok sa 

použil na stavbu vozidla na špeciálne účely). V prípade nedokončeného/dokončovaného 

vozidla je prijateľné, aby sa splnili požiadavky na vozidlo zodpovedajúcej kategórie N 

(na základe najväčšej hmotnosti).

H Zmena dĺžky výfukového systému za posledným tlmičom, ktorá nepresahuje 2 m, je 

prípustná bez akejkoľvek ďalšej skúšky.

J Pre všetky zasklenia okien s výnimkou zasklenia kabíny vodiča (čelné sklo a bočné sklo) 

môže byť materiálom, buď bezpečnostné sklo, alebo pevná plastická látka.

K Doplnkové poplachové systémy prípustné.

L Vzťahuje sa len na sedadlá určené na normálne používanie pri jazde vozidla po ceste. 

Pri zadných sedadlách sa vyžadujú aspoň kotvové úchytky pre brušný pás. Sedadlá, ktoré 

sú určené na používanie pri jazde vozidla na ceste, sa musia jasne pre užívateľov označiť 

buď piktogramom alebo príslušným textom.

M Vzťahuje sa len na sedadlá určené na normálne používanie pri jazde vozidla po ceste. 

Pri všetkých zadných sedadlách sa vyžaduje aspoň brušný pás. Sedadlá, ktoré sú určené na 

používanie pri jazde vozidla na ceste, sa musia jasne pre užívateľov označiť buď 

piktogramom alebo príslušným textom.

N Za predpokladu, že sú namontované všetky povinné osvetľovacie zariadenia a že nie je 

ovplyvnená geometrická viditeľnosť.

O Vozidlo musí byť vpredu vybavené zodpovedajúcim systémom.
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Q Zmena dĺžky výfukového systému za posledným tlmičom, ktorá nepresahuje 2 m, je 

prípustná bez akejkoľvek ďalšej skúšky. Typové schválenie ES vydané 

pre najreprezentatívnejšie základné vozidlo ostáva platné bez ohľadu na zmenu referenčnej 

hmotnosti.

R Za predpokladu, že sa môžu namontovať evidenčné tabuľky všetkých členských štátov a že 

ostanú viditeľné.

S Koeficient priepustnosti svetla sa rovná najmenej 60% a uhol zakrytia stĺpikom „A“ nie je 

väčší ako 10°.

T Skúška sa vykoná len na dokončenom/dokončovanom vozidle. Vozidlo sa môže skúšať 

podľa smernice 70/157/EHS naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 1999/101/ES. 

Pokiaľ ide o bod 5.2.2.1 prílohy I smernice 70/157/EHS, platia tieto limitné hodnoty:

81 dB(A) pre vozidlá s výkonom motora menším ako 75 kW

83 dB(A) pre vozidlá s výkonom motora rovným alebo väčším ako 75 kW a menším ako 

150 kW

84 dB(A) pre vozidlá s výkonom motora rovným alebo väčším ako 150 kW

U Skúška sa vykoná len na dokončenom/dokončovanom vozidle. Vozidlá s najviac štyrmi 

nápravami musia spĺňať všetky požiadavky stanovené smernicou 71/320/EHS. Výnimky 

sú povolené len u vozidiel s viac ako štyrmi nápravami za predpokladu, že:

sú zdôvodnené osobitnou konštrukciou

všetky požiadavky týkajúce sa brzdného účinku parkovacej, prevádzkovej a núdzovej 

brzdy stanovené smernicou 71/320/EHS sú splnené.

V Je prípustná zhoda so smernicou 97/68/ES.

Y Za predpokladu, že sú namontované všetky povinné svetelné zariadenia.
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PRÍLOHA XII

OBMEDZENIA MALÝCH SÉRIÍ A OBMEDZENIA KONČIACICH SÉRIÍ

A. OBMEDZENIA MALÝCH SÉRIÍ

1. Počet kusov jedného typu vozidla, ktorý sa má evidovať, predať alebo uviesť do prevádzky 

v premávke ročne v Spoločenstve pri uplatňovaní článku 22 neprekročí pre príslušnú 

kategóriu vozidiel počet uvedený v tabuľke:

Kategória Kusy
M1 1000

M2, M3 0
N1 0

N2, N3 0
O1, O2 0
O3, O4 0

2. Počet kusov jedného typu, ktorý sa má evidovať, predať alebo uviesť do prevádzky v 

premávke ročne v jednom členskom štáte pri uplatňovaní článku 23, určí členský štát, ale 

pre príslušnú kategóriu vozidiel neprekročí počet uvedený v tabuľke:

Kategória Kusy
M1 75

M2, M3 250
N1 500

N2, N3 250
O1, O2 500
O3, O4 250
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B. OBMEDZENIA MALÝCH SÉRIÍ 

Najväčší počet dokončených alebo dokončovaných vozidiel uvedených do prevádzky v 

premávke v každom členskom štáte podľa postupu končiacich sérií sa obmedzí na jeden zo 

spôsobov, ktoré si zvolí členský štát:

– najväčší počet vozidiel jedného alebo viacerých typov v prípade kategórie M1, 

nesmie presiahnuť 10 % a v prípade všetkých ostatných kategórií nesmie presiahnuť 

30 % vozidiel všetkých príslušných typov uvedených do prevádzky v premávke v 

tomto členskom štáte v predchádzajúcom roku. Ak by 10% alebo 30% predstavovalo 

menej než 100 vozidiel, potom môžu členské štáty povoliť uviesť do prevádzky v 

premávke najviac 100 vozidiel;

– počet vozidiel akéhokoľvek typu sa musí obmedziť na vozidlá, ktorým bolo vydané 

platné osvedčenie o zhode k dátumu alebo po dátume výroby a toto osvedčenie 

ostáva platné aspoň tri mesiace po jeho dátume vydania, potom však stráca svoju 

platnosť, pretože nadobúda účinnosť regulačný akt.
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PRÍLOHA XIII

ZOZNAM ČASTÍ ALEBO VYBAVENIA, KTORÉ MÔŽU PREDSTAVOVAŤ ZÁVAŽNÉ 

NEBEZPEČENSTVO PRE SPRÁVNE FUNGOVANIE SYSTÉMOV DÔLEŽITÝCH 

PRE BEZPEČNOSŤ VOZIDLA ALEBO JEHO ENVIRONEMNTÁLNE VLASTNOSTI, 

POŽIADAVKY NA ICH VÝKON, PRIMERANÉ SKÚŠOBNÉ POSTUPY, USTANOVENIA O 

OZNAČOVANÍ A BALENÍ.

I. Časti alebo vybavenie, ktoré majú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla

Bod 

č.

Opis bodu Požiadavka na 

vlastnosti

Skúšobný 

postup

Požiadavka na 

označovanie

Požiadavky na 

balenie

1 [...]

2

3

II. Časti alebo vybavenie, ktoré majú výrazný vplyv na environmentálne vlastnosti vozidla

Bod 

č.

Opis bodu Požiadavka na 

vlastnosti

Skúšobný 

postup

Požiadavka na 

označovanie

Požiadavky na 

balenie

1 [...]

2

3
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PRÍLOHA XIV

ZOZNAM OSVEDČENÍ O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES VYDANÝCH 

PODĽA REGULAČNÝCH AKTOV

Pečiatka orgánu typového 
schválenia

Číslo zoznamu: .................................................................................................................................

Vzťahuje sa na obdobie:.......................................... do.....................................................................

O každom typovom schválení ES, ktoré bolo udelené, odmietnuté alebo odobraté vo vyššie 

uvedenom období, je potrebné uviesť tieto informácie:

Výrobca: ...........................................................................................................................................

Číslo typového schválenia ES: ..........................................................................................................

Dôvod predĺženia (ak je to uplatniteľné): ..........................................................................................

Značka: .............................................................................................................................................

Typ: ..................................................................................................................................................

Dátum vydania:.................................................................................................................................

Dátum prvého vydania (v prípade predĺženia): ..................................................................................
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PRÍLOHA XV

ZOZNAM REGULAČNÝCH AKTOV, PRI KTORÝCH MOŽNO URČIŤ 

VÝROBCU ZA TECHNICKÚ SLUŽBU

Odkaz na regulačný aktPredmet

Smernica alebo 
nariadenie

Rovnocenný predpis 
EHK OSN (+)

1. Pneumatiky 92/23/EHS 30, 54
(+) podrobnosti sú uvedené v prílohe IV časti II
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PRÍLOHA XVI

ZOZNAM REGULAČNÝCH AKTOV, PRI KTORÝCH MÔŽE 

VÝROBCA ALEBO TECHNICKÁ SLUŽBA POUŽIŤ VIRTUÁLNE SKÚŠOBNÉ METÓDY

Odkaz na regulačný aktPredmet

Smernica alebo 
nariadenie

Rovnocenný predpis 
EHK OSN (+)

[...]
(+) podrobnosti sú uvedené v prílohe IV časti II
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Doplnok 1

VŠEOBECNÉ PODMIENKY VYŽADOVANÉ PRI VIRTUÁLNYCH SKÚŠOBNÝCH 

METÓDACH

1. Vzor virtuálnych skúšok

Za základ pri opise a vykonávaní virtuálnych skúšok sa musí použiť táto schéma:

a) účel;

b) model konštrukcie;

c) hraničné podmienky;

d) predpoklady záťaže;

e) výpočet;

f) posúdenie;

g) dokumentácia.

2. Základy počítačovej simulácie a výpočtu

2.1. Matematický model

Simulačný/výpočtový model predložený žiadateľom musí odrážať komplexnosť 

konštrukcie vozidla a/alebo komponentu v kombinácii s požiadavkami regulačného aktu a 

jeho hraničných podmienok.

Model sa musí poskytnúť technickej službe.
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2.2. Potvrdenie modelu

Model sa musí potvrdiť porovnaním s podmienkami skutočnej skúšky. Musí sa dokázať

porovnateľnosť výsledkov modelu s výsledkami postupov klasickej skúšky.

2.3. Dokumentácia

Údaje a pomocné nástroje použité pri simulácii a výpočte musí žiadateľ sprístupniť, 

vhodne zdokumentovať a uchovávať v dokumentácii.
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Doplnok 2

OSOBITNÉ PODMIENKY PRI VIRTUÁLNYCH SKÚŠOBNÝCH METÓDACH

Odkaz na regulačný akt
Odkaz Odsek

Skúšobné podmienky a správne ustanovenia.

[...] 
(na každý 
regulačný akt 
uvedený v 
prílohe XVI)

[...] [...]
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PRÍLOHA XVII

POSTUPY, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽAŤ PRI 

VIACSTUPŇOVOM TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

1. VŠEOBECNE

1.1. Uspokojivý priebeh procesu viacstupňového typového schválenia ES vyžaduje spoločnú 

činnosť všetkých zúčastnených výrobcov. Preto musia schvaľovacie orgány pred udelením 

prvého a ďalšieho stupňa schválenia zabezpečiť, aby medzi príslušnými výrobcami 

existovali príslušné dohody o dodávkach a výmene dokumentov a informácií tak, aby 

dokončené vozidlo spĺňalo technické požiadavky všetkých príslušných regulačných 

aktoch, ako je predpísané v prílohe IV alebo prílohe XI. Takéto informácie musia 

obsahovať údaje o príslušných schváleniach systému, komponentu a samostatnej 

technickej jednotky a častí vozidla, ktoré tvoria časť nedokončeného vozidla, ktoré však 

neboli ešte schválené.

1.2. Typové schválenia ES musia byť podľa tejto prílohy udelené pre súčasný stav výroby typu 

vozidla a musia zahŕňať všetky schválenia udelené v predchádzajúcich stupňoch.

1.3. V procese viacstupňového typového schválenia ES každý výrobca zodpovedá 

za schválenie a zhodu výroby všetkých systémov, komponentov alebo samostatných 

technických jednotiek, ktoré výrobca vyrobil alebo doplnil k predchádzajúcemu stupňu 

výroby. Výrobca je zodpovedný za predmety, ktoré boli schválené v predchádzajúcom 

stupni s výnimkou tých prípadov, ak mení príslušné časti v takom rozsahu, že sa predtým 

udelené schválenie stáva neplatným.
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2. POSTUPY

Orgán typového schválenia (sa) musí:

a) overiť, či sa všetky osvedčenia typového schválenia ES vydali podľa regulačných 

aktov, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie vzťahujúce sa na typ vozidla v stave 

dokončenia a zodpovedajú predpísaným požiadavkám;

b) zabezpečiť, aby sa všetky relevantné údaje zahrnuli do informačnej zložky 

pri zohľadnení stavu dokončenia vozidla; 

c) odkazom na dokumentáciu ubezpečiť, že špecifikácia(e) vozidla a údaje obsiahnuté 

v časti I informačného dokumentu o vozidle sú zahrnuté v údajoch informačných 

zložiek k typovým schváleniam ES a v osvedčeniach o typovom schválení ES vo 

vzťahu k príslušným regulačným aktom, a v prípade dokončeného vozidla, ak číslo 

položky v časti I informačného dokumentu nie je zahrnuté v informačnom zväzku 

ktoréhokoľvek regulačného aktu, potvrdiť, že príslušná časť charakteristík 

zodpovedá údajom v informačnej zložke;

d) vykonať alebo zariadiť vykonanie kontroly časti vozidiel a systémov na vybranej 

vzorke vozidiel typu, ktorý má byť schválený, za účelom overenia skutočnosti, či sú 

vozidlá vyrobené v súlade s príslušnými údajmi obsiahnutými v overenom 

informačnom zväzku, pokiaľ ide o všetky príslušné regulačné akty;

e) v uplatniteľných prípadoch vykonať alebo zariadiť vykonanie príslušnej kontroly 

montáže samostatných technických jednotiek.
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3. Počet vozidiel, ktoré sa majú kontrolovať na účely odseku 2 d, musí byť dostatočný na to, 

aby umožnil primeranú kontrolu rôznych kombinácií, ktoré sa majú podľa stavu 

dokončenia vozidla a podľa týchto kritérií schváliť podľa typového schválenia ES:

– motor,

– prevodovka,

– hnacie nápravy (počet, umiestnenie, spojenie),

– riadené nápravy (počet a umiestnenie).

– typ karosérie,

– počet dverí,

– riadenie ľavostranné alebo pravostranné,

– počet sedadiel,

– úroveň vybavenia.

4. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA

4.1. Identifikačné číslo vozidla

a) Identifikačné číslo základného vozidla (VIN) predpísané smernicou 76/114/EHS sa 

zachová počas každej nasledujúcej etapy procesu typového schvaľovania, aby sa 

zabezpečila sledovateľnosť procesu. 
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b) V záverečnom stupni dokončenia však výrobca, ktorého sa tento stupeň týka, môže 

po dohode so schvaľovacím orgánom nahradiť prvú a druhú časť identifikačného 

čísla vozidla vlastným kódom výrobcu vozidla a identifikačným kódom vozidla iba 

vtedy, ak sa vozidlo musí zapísať do evidencie pod jeho vlastným obchodným 

názvom. V takom prípade sa identifikačné číslo dokončeného vozidla základného 

vozidla nevypúšťa.

4.2. Doplnkový štítok výrobcu

Každý výrobca musí dodatočne k povinnému štítku predpísanému smernicou 76/114/EHS, 

v druhom a ďalších stupňoch upevniť na vozidlo doplnkový štítok, ktorého vzor je 

uvedený v doplnku k tejto prílohe. Tento štítok musí byť pevne pripevnený na viditeľnom 

a ľahko prístupnom mieste na časti, ktorá sa pri používaní vozidla nevymieňa. Štítok musí 

zreteľne a nezmazateľne udávať v uvedenom poradí tieto informácie:

– názov výrobcu,

– časti 1, 3 a 4 čísla typového schválenia ES,

– stupeň schválenia,

– identifikačné číslo vozidla,

– technicky prípustná najväčšia hmotnosť naloženého vozidla (a), 

  
(a) Len ak sa hodnota v priebehu vykonávaného stupňa schválenia zmenila.
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– najvyššiu prípustnú hmotnosť naloženej jazdnej súpravy (ak vozidlo môže ťahať 

prípojné vozidlo) (a), 

– najväčšiu prípustnú hmotnosť na každú nápravu, uvedené v poradí spredu dozadu (a),

– a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou najväčšiu prípustnú 

hmotnosť spojovacieho zariadenia (a).

Pokiaľ nie je ustanovené v predchádzajúcich častiach inak, štítok musí spĺňať požiadavky 

smernice 76/114/EHS.
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Doplnok

VZOR DOPLNKOVÉHO ŠTÍTKU VÝROBCU

Nižšie uvedený príklad je len orientačný. 

NÁZOV VÝROBCU (3. stupeň)

e2*98/14*2609

Stupeň 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 -810 kg
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PRÍLOHA XVIII

OSVEDČENIE O PÔVODE VOZIDLA

Vyhlásenie výrobcu základného/nedokončeného vozidla iných kategórií ako M1

Ja, dolupodpísaný, týmto vyhlasujem, že vozidlo špecifikované nižšie bolo vyrobené v našom 

vlastnom závode a že ide o novovyrobené vozidlo.

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu): .....................................................................................

0.2. Typ vozidla: ........................................................................................................................

0.2.1. Obchodný názov (názvy): ....................................................................................................

0.3. Prostriedky identifikácie typu: .............................................................................................

0.6. Identifikačné číslo vozidla: ..................................................................................................

0.8. Adresa montážneho závodu (závodov): ...............................................................................
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Okrem toho, dolupodpísaný vyhlasuje, že vozidlo pri dodávke spĺňalo požiadavky týchto 

regulačných aktov:

Predmet Odkaz na regulačný 
akt

Číslo typového 
schválenia

Členský štát alebo zmluvná strana 
(+) udeľujúci typové schválenie 

(++)

1. Hladina zvuku

2. Emisie

3. ...

atď.

(+) Zmluvná strana revidovanej dohody z roku 1958.
(++)Uviesť, ak sa nedá získať z čísel typových schválení .

Toto vyhlásenie sa vydáva podľa ustanovení prílohy XI k smernici …/…/ES*.

................................................................................................................................................

(miesto) (podpis) (dátum)

  
* Ú.v.: Vložte prosím číslo tejto smernice.
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PRÍLOHA XIX

HARMONOGRAM UPLATŇOVANIA TEJTO SMERNICE, POKIAĽ IDE O TYPOVÉ 

SCHVÁLENIE

Dátumy uplatňovaniaDotknuté kategórie

Nové typy vozidiel

Nepovinné

Nové typy vozidiel

Povinné

Existujúce typy vozidiel
Povinné

M1 N.A.++ 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

N.A.++

Vozidlá na 
špeciálneúčely 
kategórie M1

18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

42 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

54 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

Nedokončené a 
dokončené vozidlá 
kategórie N1

18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

36 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

48 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

Dokončované vozidlá 
kategórie N1

18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

48 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

66 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti
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Dátumy uplatňovaniaDotknuté kategórie

Nové typy vozidiel

Nepovinné

Nové typy vozidiel

Povinné

Existujúce typy vozidiel
Povinné

Nedokončené a 
dokončené vozidlá 
kategórie N2, N3,O1, 
O2, O3, O4

18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

36 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

60 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

Nedokončené a 
dokončené vozidlá 
kategórie M2, M3 

18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

30 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

Vozidlá na špeciálne 
účely kategórie N1, N2, 
N3, M2, M3, O1, O2, O3, 
O4

18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

60 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

84 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

Dokončované vozidlá 
kategórie N2, N3

18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

60 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

84 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

Dokončované vozidlá 
kategórie M2, M3

18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

36 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

60 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

Dokončované vozidlá 
kategórie,O1, O2, O3, 
O4

18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

48 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

72 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti

(++) Neuplatňuje sa.
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PRÍLOHA XX

LEHOTY NA TRANSPOZÍCIU ZRUŠENÝCH SMERNÍC DO VNÚTROŠTÁTNYCH 

PRÁVNYCH PREDPISOV

Časť A

Smernica 70/156/EHS a nasledujúce akty, ktoré ju menia a dopĺňajú 

Smernice/nariadenia Poznámky

Smernica 70/156/EHS 1

Smernica 78/315/EHS 2

Smernica 78/547/EHS 3

Smernica 80/1267/EHS 4

Smernica 87/358/EHS 5

Smernica 87/403/EHS 6

Smernica 92/53/EHS 7

Smernica 93/81/EHS 8

Smernica 95/54/ES 9 Iba článok 3.

Smernica 96/27/ES 10 Iba článok 3.

  
1 Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.
2 Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 1.
3 Ú. v. ES L 168, 26.6.1978, s. 39.
4 Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 39.
5 Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 51.
6 Ú. v. ES L 220, 8.8.1987, s. 44.
7 Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 1.
8 Ú. v. ES L 264, 23.10.1993, s. 49.
9 Ú. v. ES L 266, 8.11.1995, s. 1.
10 Ú. v. ES L 169, 8.7.1996, s. 1.
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Smernice/nariadenia Poznámky

Smernica 96/79/ES 1 Iba článok 3.

Smernica 97/27/ES 2 Iba článok 8.

Smernica 98/14/ES 3

Smernica 98/91/ES 4 Iba článok 3.

Smernica 2000/40/ES 5 Iba článok 4.

Smernica 2001/92/ES 6 Iba článok 3.

Smernica 2001/56/ES 7 Iba článok 7.

Smernica 2001/85/ES 8 Iba článok 4.

Smernica 2001/116/ES 9

Nariadenie (ES) č. 807/200310 Iba bod 2 prílohy III

Smernica 2003/97/ES 11 Len článok 4

Smernica 2003/102/ES 12 Len článok 6

Smernica 2004/3/ES 13 Len článok 1

Smernica 2004/78/ES 14 Len článok 2

Smernica 2004/104/ES 15 Len článok 3

Smernica 2005/49/ES 16 Len článok 2

  
1 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 7.
2 Ú. v. ES L 233, 25.8.1997, s. 1.
3 Ú. v. ES L 91, 25.3.1998, s. 1.
4 Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 25.
5 Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 9.
6 Ú. v. ES L 291, 8.11.2001, s. 24.
7 Ú. v. ES L 292, 9.11.2001, s. 21.
8 Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 42.
9 Ú. v. ES L 18, 21.1.2002, s. 1.
10 Ú. v. ES L 122, 19.2.2004, s. 36.
11 Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2004, s. 1.
12 Ú. v. EÚ L 321, 6.12.2003, s. 15.
13 Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 36.
14 Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s 107.
15 Ú. v. EÚ L 337, 13.11.2004, s. 13.
16 Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2005, s. 12.
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ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov

Smernice Lehoty na transpozíciu Dátum uplatňovania

Smernica 70/156/EHS 10. august 1971

Smernica 78/315/EHS 30. jún 1979

Smernica 78/547/EHS 15. december 1979

Smernica 80/1267/EHS 30. jún 1982

Smernica 87/358/EHS 1. október 1988

Smernica 87/403/EHS 1. október 1988

Smernica 92/53/EHS 31. december 1992 1. január 1993

Smernica 93/81/EHS 1. október 1993

Smernica 95/54/ES 1. december 1995

Smernica 96/27/ES 20. máj 1997

Smernica 96/79/ES 1. apríl 1997

Smernica 97/27/ES 22. júl 1999

Smernica 98/14/ES 30. september 1998 1. október 1998

Smernica 98/91/ES 16. január 2000
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Smernice Lehoty na transpozíciu Dátum uplatňovania

Smernica 2000/40/ES 31. júl 2002 1. august 2002

Smernica 2001/92/ES 30. jún 2002

Smernica 2001/56/ES 9. máj 2003

Smernica 2001/85/ES 13. august 2003

Smernica 2001/116/ES 30. jún 2002 1. jún 2002

Smernica 2003/97/ES 1 25. január 2005

Smernica 2003/102/ES 2 31. december 2003

Smernica 2004/3/ES 18. február 2005

Smernica 2004/78/ES 30. september 2004

Smernica 2004/104/ES 31. december 2005 1. január 2006

Smernica 2005/49/ES 30. jún 2006 1. júl 2006

  
1 Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2004, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 321, 6.12.2003, s. 15.
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PRÍLOHA XXI

TABUĽKA ZHODY 

(uvedená v druhom pododseku článku 49)

Smernica 70/156/EHS Smernica 

- Článok 1

Článok 1 prvý pododsek Článok 2 ods. 1

Článok 1 druhý pododsek Článok 2 ods. 2 písm. a) a b)

- Článok 2 ods. 2 písm. c) a h)

- Články 2 ods. 3 a 2 ods. 4

Článok 2 Článok 3

- Článok 4

- Článok 5

- Článok 6 ods. 1

Článok 3 ods.1 Článok 6 ods. 2

Článok 3 ods. 2 Článok 6 ods. 3

- Článok 6 ods. 4

Článok 3 ods. 3 Článok 6 ods. 5 písm. a) a b)
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Smernica 70/156/EHS Smernica 

Článok 3 ods. 4 Článok 7 ods. 1 a 2

Článok 3 ods. 5 Článok 6 ods. 6 a článok 7 ods. 1

- Článok 6 ods. 7 a 8

- Článok 7 ods. 3 a 4

Článok 4 ods. 1 prvý pododsek písm. a) Článok 9 ods. 1

Článok 4 ods. 1 prvý pododsek písm. b) Článok 9 ods. 2

Článok 4 ods. 1 prvý pododsek písm. c) Článok 10 ods. 1

Článok 4 ods. 1 prvý pododsek písm. d) Článok 10 ods. 2

- Článok 10 ods. 3

Článok 4 ods. 1 druhý pododsek Článok 9 ods. 4

Článok 4 ods. 1 tretí pododsek Článok 9 ods. 5

- Článok 9 ods. 6 a 7

- Článok 8 ods. 1 a 2

Článok 4 ods. 2 Článok 8 ods. 3

Článok 4 ods. 3, prvá a tretia veta Článok 9 ods. 3

Článok 4 ods. 3 druhá veta Článok 8 ods. 4

Článok 4 ods. 4 Článok 10 ods. 4

Článok 4 ods. 5 Článok 8 ods. 5 a 6
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Smernica 70/156/EHS Smernica 

Článok 4 ods. 6 Článok 8 ods. 7 a 8

- článok 11

Článok 5 ods. 1 Článok 13 ods. 1

Článok 5 ods. 2 Článok 13 ods. 2

Článok 5 ods. 3 prvý pododsek Článok 15 ods. 1

Článok 5 ods. 3 druhý pododsek Článok 15 ods. 3

Článok 5 ods. 3 tretí pododsek Článok 15 ods. 2, článok 16 ods. 1 a 2

Článok 5 ods. 3 štvrtý pododsek Článok 13 ods. 3

Článok 5 ods. 4 prvý pododsek Článok 14 ods. 1

Článok 5 ods. 4 druhý pododsek Článok 14 ods. 3 a článok 16 ods. 2

Článok 5 ods. 4 tretí pododsek Článok 14 ods. 2

Článok 5 ods. 4 štvrtý pododsek, prvá veta Článok 13 ods. 3

Článok 5 ods. 4 štvrtý pododsek, druhá veta Článok 16 ods. 3

Článok 5 ods. 5 Článok 17 ods. 4

Článok 5 ods. 6 Článok 14 ods. 4

- Článok 17 ods. 1 až 3

Článok 6 ods. 1 prvý pododsek Článok 18 ods. 1

- Článok 18 ods. 2

Článok 6 ods. 1 druhý pododsek Článok 18 ods. 3



9911/3/06 REV 3 lk 4
PRÍLOHA XXI DG C I SK

Smernica 70/156/EHS Smernica 

Článok 6 ods. 2 -

- Článok 18 ods. 4 až 8

Článok 6 ods. 3 Článok 19 ods. 1 a 2

- Článok 19 ods. 3

Článok 6 ods. 4 Článok 38 ods. 2 prvý pododsek 

- Článok 38 ods. 2 druhý pododsek 

Článok 7 ods. 1 Článok 26 ods. 1

- Článok 26 ods. 2

Článok 7 ods. 2 Článok 28

Článok 7 ods. 3 Článok 29

Článok 8 ods. 1 -

- Článok 22

Článok 8 ods. 2 písm. a), prvá veta Článok 26 ods. 3

Článok 8 ods. 2 písm. a), druhá veta -

Článok 8 ods. 2 písm. a), tretia až šiesta veta Článok 23 ods. 1, 3 a 5

- Článok 23 ods. 2

- Článok 23 ods. 4 prvý pododsek 

Článok 8 ods. 2 písm. b), ods. 1 prvý a druhý pododsek Článok 27 ods. 1
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Smernica 70/156/EHS Smernica 

Článok 8 ods. 2 písm. b), ods. 1 tretí pododsek Článok 27 ods. 2

Článok 8 ods. 2 písm. b) ods. 2 prvý a druhý pododsek Článok 27 ods. 3

Článok 8 ods. 2 písm. b) ods. 2 tretí a štvrtý pododsek -

- Článok 27 ods. 4

Článok 8 ods. 2 písm. c) prvý pododsek Článok 20 ods. 1 a 2

Článok 8 ods. 2 písm. c) druhý pododsek Článok 20 ods. 4 prvý pododsek 

Článok 8 ods. 2 písm. c) tretí pododsek -

Článok 8 ods. 2 písm. c) štvrtý pododsek Článok 20 ods. 4 druhý pododsek 

- Článok 20 ods. 4 tretí pododsek 

- Článok 20 ods. 3 a 5

Článok 8 ods. 2 písm. c) piaty a šiesty pododsek Článok 21

Článok 8 ods. 3 Článok 23 ods. 4 druhý pododsek 

- Článok 24

- Článok 25

Článok 9 ods. 1 Článok 36

Článok 9 ods. 2 Článok 34 ods. 1 a 2

- Článok 34 ods. 3 a 4
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Smernica 70/156/EHS Smernica 

Článok 10 ods. 1 Článok 12 ods. 1

Článok 10 ods. 2 Článok 12 ods. 2 prvý pododsek, prvá veta

- Článok 12 ods. 2 prvý pododsek, druhá veta

Článok 11 ods. 1 Článok 30 ods. 2

Článok 11 ods. 2 Článok 30 ods. 1

Článok 11 ods. 3 Článok 30 ods. 3

Článok 11 ods. 4 Článok 30 ods. 4

Článok 11 ods. 5 Článok 30 ods. 5

Článok 11 ods. 6 Článok 30 ods. 6

- článok 31

- Článok 32

Článok 12, prvá veta Článok 33 ods. 1

Článok 12, druhá veta Článok 33 ods. 2

- Článok 36

- článok 37

- Článok 38 ods. 1

Článok 13 ods. 1 Článok 40 ods. 1

- Článok 39 ods. 1

Článok 13 ods. 2 Článok 39 ods. 2

Článok 13 ods. 3 Článok 40 ods. 2 a 3
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Smernica 70/156/EHS Smernica 

Článok 13 ods. 4 Článok 39 ods. 4

Článok 13 ods. 5 Článok 39 ods. 2

- Článok 39 ods. 3

Článok 14 ods. 1 prvá zarážka Článok 41 ods.1 písm. a)

Článok 14 ods. 1 druhá zarážka, prvá veta Článok 41 ods.1 písm. b)

- Článok 41 ods.1 písm. c)

Článok 14 ods. 1 druhá zarážka, druhá veta Článok 41 ods. 4

Článok 14 ods. 1 druhá zarážka, bod i) Článok 41 ods. 6

Článok 14 ods. 1 druhá zarážka, bod ii) -

Článok 14 ods. 2 prvý pododsek -

Článok 14 ods. 2 druhý pododsek Článok 41 ods. 8

- článok 42

- článok 43 ods. 1

- článok 43 ods. 2 až 5

- Články 44 až 51

Príloha I Príloha I

Príloha II Príloha II

Príloha III Príloha III

Príloha IV Príloha IV

- Príloha IV, doplnok 1
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Smernica 70/156/EHS Smernica 

Príloha V Príloha V

Príloha VI Príloha VI

- Príloha VI, doplnok 1

Príloha VII Príloha VII

- Príloha VII, doplnok 1

Príloha VIII Príloha VIII

Príloha IX Príloha IX

Príloha X Príloha X

Príloha XI Príloha XI

Príloha XII Príloha XII

- Príloha XIII

Príloha XIII Príloha XIV

- Príloha XV

- Príloha XVI

Príloha XIV Príloha XVII

Príloha XV Príloha XVIII

- Príloha IXX

- Príloha XX

- Príloha XXI
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I. ÚVOD

1. Komisia zaslala Rade a Európskemu parlamentu 14. júla 2003 návrh1 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich 

prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených 

pre tieto vozidlá.

2. Európsky Parlament prijal stanovisko v prvom čítaní 11. februára 20042.

3. Hospodársky a sociálny výbor prijal stanovisko 28. januára 20043.

4. Komisia 29. októbra 2004 prijala zmenený a doplnený návrh4. Zmenený a doplnený návrh 

akceptoval čiastočne alebo v zásade pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3, 6 až 10, 12, 21, 22 a 

odmietol pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 2, 4, 5, 11, 13 až 19 a 23 až 34. V návrhu sa 

zaviedli aj nariadenia ako alternatívy k samostatným smerniciam a vložili vyjasnenia 

povinností členských štátov, pokiaľ ide o voľný pohyb schválených vozidiel, komponentov a 

samostatných technických jednotiek. Navrhuje tiež zahrnúť predpisy EHK OSN ako náhrady 

smerníc ES v systéme typového schvaľovania vozidiel ES, zmeny a doplnenia ochranných 

doložiek, vykonávacie opatrenia, rozšírenie Spoločenstva o nové členské štáty a kritéria na 

technické služby a orgány prevádzkujúce certifikácie systémov kvality. 

  
1 Dokument 11641/03 ENT 128 CODEC 1022
2 Dokument 6115/04 ENT 35 CODEC 180 
3 Dokument CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 kon. kor. - uverejnené v Ú. v. EÚ C 108 z 

30.4.2004.
4 Dokument 14469/04 ENT 145 CODEC 126
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5. Výbor stálych predstaviteľov (1) dosiahol 7. decembra 2005 jednomyseľnú politickú dohodu1

o kompromisnom znení na účely prijatia spoločnej pozície.

6. Rada prijala spoločnú pozíciu2 v súlade s článkom 251 Zmluvy o ES 11. decembra 2006.

II. CIELE

Tento návrh predstavuje druhú a poslednú etapu prepracovania rámcovej smernice 

70/156/EHS3 zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o 

typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Prvá etapa prepracovania, 

ktorá pozostávala z kodifikácie technických príloh, sa dosiahla prijatím smernice Komisie 

2001/116/ES z 20. decembra 20014. Druhá etapa pozostáva z prepracovania normatívnej časti 

smernice. 

  
1 Dokument 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900
2 Dokument 9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423
3 Ú. v. ES L 42 z 23.2.1970.
4 Ú. v. ES L 18 z 21.1.2002.
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III. SPOLOČNÁ POZÍCIA

Spoločná pozícia prijatá Radou čiastočne zohľadňuje stanovisko Európskeho parlamentu v 

prvom čítaní. Desať z tridsiatich štyroch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu 

sa už začlenilo do zmeneného a doplneného návrhu Komisie úplne, čiastočne alebo v zásade.  

Takmer všetky z nich sa začlenili do spoločnej pozície.

Spoločná pozícia obsahuje aj určitý počet nových ustanovení, ktoré Rada považuje za 

nevyhnutné na zabezpečenie účinného vykonávania smernice a prospešné z hľadiska riadneho 

fungovania vnútorného trhu.

Všetky úpravy zmeneného a doplneného návrhu Komisie, ktoré urobila Rada vo svojej 

spoločnej pozícii, Komisia akceptovala.

Všeobecne:

- zmenil sa názov smernice;

- pribudlo päť nových odôvodnení: (12) až (15) a (22);

- dve odôvodnenia sa zmenili: (10) a (19);

- pribudlo sedem nových článkov: 11, 31, 34, 41 to 43 a 46;

- zmenilo sa sedemnásť článkov: 1 až 4, 12, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 47 a 

48;

- pribudli tri nové prílohy: XIII, XV a XVI;

- tri prílohy sa zmenili: V, XII a XX.
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Analýza spoločnej pozície uvedenej v dokumente 9911/06.

Nové prvky, ktoré obsahuje spoločná pozícia v porovnaní s návrhom Komisie:

Názov.

Zdôraznil sa „rámcový“ charakter smernice.

Odôvodnenia.

Odôvodnenie 10 sa doplnilo, aby sa upresnil postup v prípade prijatia predpisov EHK OSN 

do práva Spoločenstva.

Odôvodnenia 12, 13 a 14 sú nové. Týkajú sa kontroly určitých častí a vybavenia, ktoré 

možno namontovať do vozidiel pred ich umiestnením na trh.

Odôvodnenie 15 je nové. Týka sa účinných ochranných opatrení, ktoré má výrobca prijať v 

prípade zdravotných a bezpečnostných rizík pre spotrebiteľa.

Odôvodnenie 19 vysvetľuje postup riešenia naliehavých prípadov.

Odôvodnenie 22 je nové. Podnecuje členské štáty, aby vypracovali svoje vlastné tabuľky 

zhody.



9911/3/06 REV 3 ADD 1 lk 6
DG C I A SK

Kapitola I: Všeobecné ustanovenia (čl. 1 až 3).

Článok 1: Predmet úpravy.

Zdôrazňuje sa „rámcová“ povaha smernice a dopĺňa sa, že táto smernica ukladá tiež 

ustanovenia o predaji a uvedení do prevádzky častí a vybavení určených pre vozidlá 

schválených v súlade so smernicou.

Článok 2: Rozsah pôsobnosti.

Rozšírenie smernice na časti a vybavenia určené pre vozidlá, na ktoré sa vzťahuje táto 

smernica.

Dobrovoľné typové schvaľovanie samohybných pracovných strojov, vozidiel používaných v 

ozbrojených silách, civilnej obrane, požiarnej službe a na staveniskách, v kameňolomoch, 

prístavoch a na letiskách.

Článok 3: Vymedzenie pojmov.

Nové vymedzenie pojmov: „regulačný akt“, „samostatná smernica alebo nariadenie“, 

„hybridné elektrické vozidlo“, „pôvodné časti alebo vybavenie“, „príslušný orgán“, „virtuálna 

skúšobná metóda“.

Zmena vymedzení pojmov „hybridné motorové vozidlo“, „systém“, „komponent“, 

„samostatná technická jednotka“, „výrobca“, „schvaľovací orgán“, „technická služba“ 

„osvedčenie o typovom schválení“.
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Kapitola II: Všeobecné záväzky (čl. 4 a 5).

Článok 4: Záväzky členských štátov.

Odsek 3 vysvetľuje hranice zákazov, obmedzení alebo prekážok a odsek 4 upresňuje obsah 

aktu o oznámení. 

Kapitola IV: Vykonanie postupov typového schválenia ES (čl. 8 až 12).

Nový článok 11 („Skúšky požadované na typové schválenie ES“) zavádza všeobecné 

podmienky týkajúce sa skúšok.

Článok 12: Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby

Nový odsek 3 na zabezpečenie správneho vykonávania postupu zhody výroby.

Kapitola VII: Osvedčenie o zhode a označenia (čl. 18 a 19).

Článok 18: Osvedčenie o zhode.

Možnosť pre členské štáty prekladať osvedčenia do svojho vlastného štátneho jazyka a pre 

výrobcov zasielať údaje evidenčnému orgánu v členskom štáte elektronicky.
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Kapitola VIII: Nové technológie alebo koncepcie nezlučiteľné so samostatnými 

smernicami (čl. 20 a 21).

Článok 20: Výnimky pre nové technológie alebo nové koncepcie.

Vozidlá vyrábané v súlade s predbežných schválením prijatým jedným alebo niekoľkými 

členskými štátmi pred jeho zrušením prostredníctvom rozhodnutia Komisie bude povolené 

zapísať do evidencie, predávať alebo uviesť do prevádzky v tých členských štátoch, ktoré 

schválenie prijali.

Kapitola IX: Vozidlá vyrábané v malých sériách (čl. 22 a 23).

Článok 23: Národné typové schválenie malých sérií

Prepracovanie odseku 1, aby bolo pre malých konštruktérov praktickejšie uplatňovanie 

ustanovení týkajúcich sa malých vnútroštátnych sérií.  Možnosť pre členské štáty stanoviť 

praktické pravidlá na uľahčenie vzájomného uznávania.

Kapitola X: Jednotlivé schválenia (čl. 24 a 25).

Článok 24: Všeobecné ustanovenia

Tie isté zmeny ako v článku 23.

Odstránenie nutnosti vykonávať deštrukčné skúšky.

Absencia možnosti decentralizovať jednotlivé schválenia.

Možnosť využívať postup udeľovania jednotlivého schválenia vozidlám, ktoré ich vlastník 

zmenil pred prvou registráciou.
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Kapitola XI: Evidencia, predaj a uvedenie do prevádzky v premávke (čl. 26 až 28).

Článok 28: Predaj komponentov a samostatných technických jednotiek a ich uvedenie 

do prevádzky v premávke

Lepšie rozlíšenie prípadov, v ktorých je predaj určitých neschválených komponentov 

dovolený alebo zakázaný.

Nový odsek 4 s cieľom vyjasniť, že ak sa majú komponenty montovať na vozidlá vyňaté zo 

smernice, nemusia spĺňať technické ustanovenia príslušných konkrétnych smerníc.

Kapitola XII: Ochranné doložky (čl. 29 až 33).

Článok 29: Vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky 

zosúladené s touto smernicou.

Vyjasnenie opatrení, ktoré má Komisia prijať v prípade nedostatkov príslušných regulačných 

aktov alebo nesprávneho uplatňovania príslušných požiadaviek.

Nový článok 31 („Časti a vybavenie, ktoré predstavujú značné nebezpečenstvo pre 

správne fungovanie dôležitých systémov“) stanovuje schvaľovací postup podobný postupu 

typového schválenia, aby sa kontroloval predaj častí, ktoré by mohli predstavovať vážne 

riziko pre bezpečnosť vozidla alebo poškodzovať životné prostredie.
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Článok 32: Stiahnutie vozidiel.

Väčšia primeranosť sankcií ukladaných výrobcovi povinnému uskutočniť stiahnutie vozidiel.

Nový odsek 4 umožňuje „stiahnutie“ súčiastok, ktoré nepodliehajú žiadnym požiadavkám 

podľa regulačného aktu.

Kapitola XIII: Medzinárodné predpisy (čl. 34 až 36).

Nový článok 34 („Predpisy EHK OSN požadované pre typové schválenie ES“) uvádza 

postupy, ktoré sa majú rešpektovať.

Článok 35: Rovnocennosť predpisov EHK OSN so smernicami alebo nariadeniami.

Objasnenie postupu.

Kapitola XIV: Poskytovanie technických informácií (čl. 37 a 38).

Článok 38: Informácie pre výrobcov komponentov alebo samostatných technických 

jednotiek.

V spojení s článkom 31 povinnosť výrobcu alebo jeho dodávateľov oznamovať presné 

informácie o fungovaní určitých bezpečnostných zariadení.
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Kapitola XV: Vykonávacie opatrenia, zmeny a doplnenia (čl. 39 a 40).

Článok 39: Vykonávacie opatrenia, zmeny a doplnenia k tejto smernici, k samostatným 

smerniciam a nariadeniam.

Vyjasnenie, ako postupovať pri stanovovaní technických ustanovení týkajúcich sa malých 

sérií, ktoré nie sú autami, a individuálnom schválení: harmonizované ustanovenie by Komisia 

mohla prijať po stanovisku technického výboru ustanovenom v článku 40.

Kapitola XVI: Určenie technických služieb a ich oznamovanie (čl. 41 až 43).

Táto kapitola nahrádza predchádzajúci článok 38: Oznamovanie schvaľujúcich orgánov, 

technických služieb a úradov. Vytvára tieto tri nové články:

Článok 41: Určenie technických služieb: Vytvorili sa 4 kategórie ako i možnosť, aby 

schvaľujúci orgán alebo výrobca konal v určitých prípadoch ako technická služba.

Článok 42: Posúdenie zručností technických služieb: opis postupu.

Článok 43: Postupy oznamovania: opis postupu.
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Kapitola XVII: Záverečné ustanovenia (čl. 44 až 51).

Nový článok 46 („Sankcie“): Členské štáty určia sankcie, ktoré sa vzťahujú na porušenie, 

prijmú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie a oznámia tieto ustanovenia Komisii do 

18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti smernice.

Článok 47: Posúdenie.

Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice do 48 

mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.

Článok 48: Transpozícia.

Zmena lehoty na transpozíciu z 12 na 18 mesiacov.

Prílohy

Príloha V: Postupy, ktoré sa majú dodržať pri typovom schválení.

Doplnili sa dva nové doplnky spojené s novými článkami 41 až 43:

- Doplnok 1: Normy, ktoré musia plniť subjekty uvedené v článku 41.

- Doplnok 2: Postup pri posudzovaní technických služieb.
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Príloha XII: Obmedzenia malých sérií a obmedzenia končiacich sérií.

Zmena maximálneho množstva jednotiek jedného typu vozidiel kategórie M1, ktoré možno 

ročne registrovať, predávať alebo uvádzať na trh.

Pre vnútroštátne typové schválenia malých sérií určia množstvá členské štáty, ale nesmú 

prekročiť príslušný počet stanovený pre každú kategóriu.

Nová príloha XIII („Zoznam častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať závažné 

nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla 

alebo pre jeho environmentálne vlastnosti, požiadavky na ich výkon, primerané 

skúšobné postupy, ustanovenia o označovaní a balení“).

Táto príloha súvisí s novým článkom 31.

Nová príloha XV: („Zoznam regulačných aktov, pri ktorých možno určiť výrobcu za 

technickú službu“).

Táto príloha súvisí s novým článkom 41.

Nová príloha XVI: („Zoznam regulačných aktov, pri ktorých môže výrobca alebo 

technická služba použiť virtuálne skúšobné metódy“).

Táto príloha súvisí s článkom 11.

Obsahuje dva nové doplnky, ktoré sa vypracujú neskôr:

- Doplnok 1: Všeobecné podmienky vyžadované pri virtuálnych skúšobných metódach.

- Doplnok 2: Osobitné podmienky pri virtuálnych skúšobných metódach.
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Príloha XIX: Harmonogram uplatňovania tejto smernice, pokiaľ ide o typové 

schválenie.

Harmonogram sa úplne zrevidoval, najmä preto, aby malým a stredným podnikom poskytol 

viac času na prispôsobenie sa novým predpisom. 

IV. ZÁVER

Rada sa domnieva, že jej spoločná pozícia, ktorá je výsledkom rozsiahlej prípravnej práce 

a rokovaní od roku 2003 a ktorú Komisia plne podporuje, je úplne v súlade s cieľmi 

navrhovanej smernice.

Spoločná pozícia naozaj vyjasní platné správne opatrenia a predpisy všetkým partnerom, aby 

sa typové schválenie Spoločenstva stalo funkčným pre rozličné kategórie vozidiel a ich 

komponenty. Nahradenie smerníc alebo nariadení ES predpismi EHK OSN a zavedenie 

vlastného alebo virtuálneho skúšania prispeje k zjednodušeniu právnych predpisov 

Spoločenstva a k cieľu zvýšiť konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na svetovom 

trhu.

Tiež ustanoví opatrenia na predaj a uvedenie do prevádzky súčiastok a vybavenia určeného 

pre vozidlá schválené v súlade s uvedenými predpismi.

Značne tým prispeje k dobudovaniu vnútorného trhu v dynamicky rastúcom odvetví.

Výrazne napokon prispeje i k zlepšeniu bezpečnosti na cestách tým, že ustanovuje systém 

typového schválenia ES povinný pre všetky komerčné vozidlá vrátane prípojných vozidiel v 

relatívne krátkom čase. 

________________________
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2003/0153 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE  
EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

 
podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES 

 
o 

spoločnej pozície Rady s cieľom prijať smernicu Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorou sa ustanovuje rámec na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných 
vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre 

tieto vozidlá 
 (Rámcová smernica) 

1. CHRONOLÓGIA 

Dátum doručenia návrhu EP a Rade (dokument KOM(2003) 418, 
konečné znenie – 2003/0153 (COD): 14.7.2003.

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru : 28.1.2004.

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu v prvom čítaní: 11.2.2004.

Dátum doručenia zmeneného a doplneného návrhu: 3.11.2004.

Dátum prijatia spoločnej pozície: 11.12.2006.

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

a) Tento návrh je modernizáciou rámcovej smernice 70/156/EHS1 o aproximácii 
právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel. 

b) Smernica 70/156/EHS je hlavným právnym nástrojom, ktorý má Európske 
spoločenstvo k dispozícii, aby vytvorilo jednotný trh v automobilovom odvetví. Na 
jednej strane sa v nej pristupuje k harmonizácii technických ustanovení pokiaľ ide 
o výrobu vozidiel a ich komponentov a na druhej strane k nahradeniu 
administratívnych postupov národného typového schválenia povinným jednotným 
typovým schválením Spoločenstva. 

                                                 
1 Smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov 

o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel – Úradný vestník ES č. L 42 
z 23.2.1970, s. 1. 
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Po prijatí smerníc 92/53/EHS2, 2002/24/ES3 a 2003/37/ES4 sa na všetky kategórie 
vozidiel uplatňujú výhody, ktoré poskytuje typové schválenie Spoločenstva. Iba na 
úžitkové vozidlá (5) sa tieto výhody vzťahujú len čiastočne. Jedným zo sledovaných 
cieľov tohto návrhu je rozšíriť zásady typového schválenia Spoločenstva na úžitkové 
vozidlá. 

3. KOMENTÁRE K SPOLOČNÉMU STANOVISKU 

3.1. Všeobecné pripomienky k spoločnej pozícii 
Rada kladne prijala návrh na prepracovanie rámcovej smernice 70/156/EHS, ktorý 
predložila Komisia. Rada navyše uvítala dodatky a zlepšenia smernice 92/53/EHS, 
ktorá bola historicky prvým prepracovaním smernice 70/156/EHS. 

Rada však preformulovala viacero článkov, aby objasnila ich obsah, či dokonca 
upresnila podmienky ich uplatňovania. 

Rada zaviedla viacero nových článkov, aby v budúcnosti umožnila rozvoj nových 
iniciatív v rámci politiky zjednodušovania právnych predpisov Spoločenstva 
v automobilovom odvetví. Včlenenie týchto nových článkov vynikajúco zapadá do 
rámca odporúčaní skupiny na vysokej úrovni „CARS 21“. 

Vzhľadom na komplexnosť mechanizmov typového schválenia zavedeného už 
v roku 1996 a príslušných právnych aspektov, diskusie v rámci Rady umožnili 
udržať primeraný pomer medzi požiadavkami bezpečnosti cestnej premávky, 
ochrany životného prostredia a potrebami priemyslu. Spoločná pozícia je teda 
predovšetkým kompromisným textom, ktorý bol vypracovaný s cieľom pripojenia sa 
všetkých členských štátov. 

Komisia sa zúčastnila na vypracovaní nových článkov a rozličných prepracovaní 
existujúcich článkov. 

Komisia schvaľuje znenie spoločnej pozície. V každom prípade by však 
uprednostnila, takisto v záujme používateľov, skoršie dátumy na zavedenie typového 
schválenia Spoločenstva pre úžitkové vozidlá, aby sa ukončilo vytvorenie jednotného 
trhu na jednej strane a aby sa čo najskôr zabezpečili povinné požiadavky pokiaľ ide 
o bezpečnosť tohto typu vozidiel na strane druhej. 

                                                 
2 Smernica Rady 92/53/EHS Rady z 18. júna 1992, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS 

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel – Úradný vestník ES č. L 225 z 10.8.1992, s. 1. 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a 
trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS – Úradný vestník ES 
L 124 z 9.5.2002, s. 1. 

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení 
poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných 
strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa 
zrušuje smernica 74/150/EHS – Úradný vestník EÚ L 171 z 9.7.2003, s. 1. 

5 Ľahké úžitkové vozidlá (do 3,5 tony), kamióny, prípojné vozidlá, návesy, autobusy a autokary. 
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3.2. Pripomienky týkajúce sa zmien a doplnení prijatých Európskym parlamentom 

Rada od začiatku sledovala stanovisko Komisie týkajúce sa zmien a doplnení 
prijatých Európskym parlamentom v prvom čítaní. 

Týmto sa zamietli všetky zmeny a doplnenia, ktorými by sa do rámcovej smernice 
zaviedli ustanovenia nezlučiteľné s cieľmi návrhu. Takisto sa zamietli zmeny 
a doplnenia týkajúce sa oblastí, ktoré už pokryli iné právne predpisy Spoločenstva, 
aby sa vyhlo vytvoreniu právnej neistoty. 

Rada schválila zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, prepracované Komisiou, 
ktoré sa týkajú samotného typového schválenia, pretože rozširujú pôsobnosť 
ustanovení uvedených na začiatku. Zmeny a doplnenia, ktoré sa týkajú jednotlivého 
typového schválenia boli prijaté. 

Rada súhlasila, že prehodnodí limity malých sérií, s cieľom zohľadniť rozšírenie 
Európskej únie z mája 2004. 

Pokiaľ ide o dátumy zavedenia typového schválenia Spoločenstva, Rada v plnom 
rozsahu zamietla návrh Parlamentu posunúť všetky dátumy navrhované Komisiou, 
domnievajúc sa, že taký významný posun by poškodil záujmy samotných výrobcov, 
ktorí majú ako prví výhody z harmonizácie technických a administratívnych 
ustanovení pokiaľ ide o typové schválenie vozidiel.  

3.3. Nové ustanovenia zavedené Radou a pozícia Komisie 

Medzi novými článkami sa v článku 10a upresňujú vykonávacie pravidlá, ktoré sa 
požadujú na udelenie typového schválenia. Týmto článkom sa značne zjednodušia 
testovacie metódy, keďže sa umožní použitie virtuálnych metód a povolí sa 
výrobcovi, aby sám predložil správy o teste. 

Článok 38 („Oznámenie o schvaľovacích orgánoch a technických službách“) bol 
úplne prerobený. Upresnilo sa, za akých podmienok môžu správne orgány poverené 
typovým schválením nahradiť technické útvary určené na tento účel a samé 
dohliadať nad testami uskutočnenými v priestoroch výrobcov. Rada takisto stanovila 
podmienky na hodnotenie schopností rôznych účastníkov procesu typového 
schválenia prostredníctvom vykonania požadovaných testov, kontrol zhody výroby 
a kontrol vozidiel alebo komponentov na trhu. 

Osobitná pozornosť sa venovala dielom a zariadeniam, ktoré sú k dispozícii v rámci 
popredajných servisov, aby sa tie, ktoré ovplyvňujú fungovanie vozidla, mohli dať na 
trh iba so súhlasom orgánov poverených typovým schválením. Včlenil sa nový 
článok („Diely a zariadenia, ktoré predstavujú značné riziko [..]“), aby sa zaviedol 
zjednodušený postup schválenia, ktorý vychádza z typového schválenia. 

Rada úplne preskúmala časový harmonogram navrhnutý Komisiou pokiaľ ide 
o zavedenie typového schválenia Spoločenstva pre úžitkové vozidlá, aby mali malé 
a stredné podniky viac času prispôsobiť sa novým ustanoveniam. V novom časovom 
harmonograme sa zohľadňuje skutočnosť, že doba na transpozíciu smernice 
členskými štátmi sa predĺžila z 12 na 18 mesiacov. 
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Prílohy k smernici sa zaktualizovali, s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia 
vyplývajúce zo zavedenia nových článkov a nedávne nadobudnutie účinnosti nových 
osobitných smerníc. 

Komisia schvaľuje všetky tieto zmeny a doplnenia. 

4. ZÁVERY 

Vo svojom pôvodnom návrhu zo 14. júla 2003 Komisia navrhuje rozšíriť výhody z typového 
schválenia na všetky vozidlá vrátane úžitkových, aby sa mohlo ukončiť vytvorenie 
vnútorného trhu v automobilovom odvetví. Okrem výhod ako sú úspory z rozsahu, ktoré 
prináša výrobcom, umožňuje podstatné zlepšenie bezpečnosti áut, pretože sa všetky smernice 
o technickej harmonizácii vypracované od prijatia smernice 70/156/EHS stávajú povinnými 
ipso facto. 

Pre európskych občanov okrem výhod, ktoré ponúka otvorený a konkurencieschopný 
jednotný trh, je značné zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky kľúčovým faktorom, nakoľko 
sa medzinárodná premávka úžitkových vozidiel dynamicky rozvíja. 

Rada podporila zmenený a doplnený návrh Komisie. Takisto priniesla zmeny a doplnenia, 
ktoré budú mať kladný vplyv na postup typového schvaľovania. Ako reakcia na odporúčania 
správy CARS 21 sa navyše vložilo niekoľko článkov, aby sa v budúcnosti zjednodušili právne 
predpisy Spoločenstva. 

Rada sa rozhodla jednohlasne. 

Na záver možno konštatovať, že Komisia podporuje spoločnú pozíciu schválenú Radou. 




