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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

 Dňa 27. januára 2016 Európska komisia uverejnila svoj návrh týkajúci sa požiadaviek na 

typové schvaľovanie a dohľad nad trhom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktoré 

sú v súčasnosti stanovené v smernici 2007/46/ES. 

V roku 2013 sa v rámci záväzkov Komisie v jej akčnom pláne CARS2020 uskutočnila 

komplexná kontrola vhodnosti systému typového schvaľovania Únie. Výsledky ukázali, že 

napriek tomu, že súčasný systém v určitej miere splnil ciele politiky, po škandále, ktorý 

vyvolal softvér Volkswagenu na manipulovanie, bol vystavený širokej kritike. Spravodajca 

považuje za nevyhnutné posilniť úniový systém typového schvaľovania, najmä zavedením 

vhodných mechanizmov dohľadu s cieľom zabezpečiť harmonizované uplatňovanie postupov 

vo všetkých členských štátoch. Okrem toho je dôležité, aby právny predpis fungoval hladko a 

neviedol k zvýšeniu administratívnej záťaže pre vnútroštátne správy ani pre priemysel.  

Jednou zo slabín súčasného systému je rozdiel vo výklade a nerovnako prísne uplatňovanie 

požiadaviek členskými štátmi. Rozdiely vo výklade, ktoré nemusia byť spôsobené zlou 

vierou, a transpozícii smerníc sú známym, opakujúcim sa javom, ktorý narúša vnútorný trh a 

prináša neistotu pre priemysel, ako aj pre spotrebiteľov. 

Dôsledkom týchto nedostatkov je nielen nedostatok súladu, ale aj priestor pre priame 

podvody a porušenia platných právnych predpisov. Žiaľ, viackrát už došlo k takýmto 

prípadom. S cieľom riešiť uvedené nedostatky spravodajca venoval osobitnú pozornosť 

vykonávaniu silnejších mechanizmov dohľadu a dohľadu nad trhom.  

Dohľad nad trhom, t. j. následné kontroly vozidiel po ich uvedení na trh, je slabým bodom 

súčasných právnych predpisov a posilnenie tohto aspektu je jedným z pilierov tohto návrhu. 

Úloha a právomoci orgánov presadzovania práva, ako aj kroky, ktoré sa majú prijať pri 

nevyhovujúcich výrobkov na trhu, boli vymedzené, čo je potrebné zlepšenie. Spravodajca 

berie na vedomie, že dohľad nad trhom môžu vykonávať vnútroštátne orgány dohľadu, ale že 

aj Európska komisia môže zohrávať svoju úlohu.  

V záujme lepšieho prispôsobenia nariadenia meniacim sa podmienkam v členských štátoch 

spravodajca navrhuje zmeny systému poplatkov. Keďže niektoré členské štáty vykonávajú 

obmedzený počet typových schválení, financovanie dohľadu nad trhom by sa nemalo spájať s 

typovými schváleniami, pretože by to mohlo spôsobiť vážne nedostatky v oblasti dohľadu nad 

trhom. Na zabezpečenie rovnakých podmienok a dôsledného dohľadu nad trhom v celej Únii 

členské štáty zriadia štruktúry poplatkov odrážajúce podmienky členských štátov, pokiaľ ide o 

financovanie činností dohľadu nad trhom.  

Navrhujú sa ďalšie objasnenia týkajúce sa financovania činností v oblasti dohľadu nad trhom. 

Vzhľadom na to, že členské štáty zavedú systém poplatkov na pokrytie nákladov na dohľad 

nad trhom, je logické, že náklady v dôsledku činností v oblasti dohľadu nad trhom ponesú 

orgány dohľadu nad trhom. 

Nato, aby sa skutočne zaistila dôveryhodnosť typového schvaľovania, musí sa kontrolovať 

schvaľovacím úradom, ktorý je iný ako schvaľovací úrad vydávajúci typové schválenie 

každých päť rokov. Prispeje to k odstráneniu rozdielov vo výklade medzi schvaľovacími 

úradmi a zabezpečí to jednotné uplatňovanie právnych predpisov. 
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Navrhuje sa aj posilnenie schvaľovacích úradov a orgánov dohľadu nad trhom, ako aj 

zodpovednosť Komisie prijať opatrenia v prípade nesúladu. Jasné predpisy o dohľade nad 

trhom spolu s prísnymi sankciami vytvárajú silný a dôveryhodný odrádzajúci prostriedok, 

pokiaľ ide o budúce pokusy obísť alebo porušiť požiadavky. 

Technické služby zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní a plnení vysokých technických, a 

bezpečnostných a environmentálnych noriem Únie. Spravodajca súhlasí s Komisiou, že 

posudzovanie a monitorovanie technických služieb je kľúčové. Keďže však posudzovanie a 

monitorovanie môže v niektorých členských štátoch vykonávať vnútroštátny akreditačný 

orgán, spravodajca chce zabezpečiť, aby sa táto možnosť zachovala aj v budúcnosti. 

Posúdenie monitorovania by malo tiež zabezpečiť nezávislosť technických služieb od 

výrobcu. S cieľom zabezpečiť nákladovú efektívnosť by sa malo technickým službám 

umožniť, aby súťažili na základe ceny, a preto sa neodporúča úplné oddelenie. Dôraz by sa 

mal klásť na dôkladné posudzovanie a monitorovanie. 

Ďalší spôsob, ako zabezpečiť harmonizovaný, dôsledný výklad právnych predpisov je 

mechanizmus partnerského preskúmania zo strany schvaľovacích úradov, ktorým si 

vnútroštátne orgány vymieňajú informácie a koordinujú svoje posudzovania. Schvaľovacie 

úrady tak môžu odstrániť vzájomné prípadné rozdiely týkajúce sa spôsobu, akým vykonávajú 

svoje kontroly. S cieľom zabezpečiť, aby sa tieto partnerské preskúmania nestali zbytočnou 

záťažou a nezvýšili náklady, spravodajca navrhuje znížiť frekvenciu týchto partnerských 

preskúmaní, ak neexistuje dôvod domnievať sa, že partnerské preskúmania treba vykonávať 

častejšie. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto 

pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 43 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

43. „vozidlo ukončenej série“ je 

vozidlo tvoriace súčasť skladových zásob, 

ktoré z dôvodu nadobudnutia účinnosti 

nových technických požiadaviek, podľa 

ktorých nebolo typovo schválené, nemôže 

alebo už nemôže byť sprístupnené na trhu, 

zaevidované ani uvedené do prevádzky; 

(43) „vozidlo ukončenej série“ je 

vozidlo tvoriace súčasť skladových zásob 

alebo ktoré sa má dokončiť a ktoré z 

dôvodu nadobudnutia účinnosti nových 

technických požiadaviek, podľa ktorých 

nebolo typovo schválené, nemôže alebo už 

nemôže byť sprístupnené na trhu, 

zaevidované ani uvedené do prevádzky; 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Vozidlá môžu byť vyrobené vo viacerých etapách, čo by sa malo zohľadniť pri vymedzení 

vozidiel ukončenej série. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

orgány dohľadu nad trhom mohli, pokiaľ 

sa domnievajú, že je to potrebné a 

odôvodnené, byť oprávnené vstúpiť do 

priestorov hospodárskych subjektov a 

zaistiť potrebné vzorky vozidiel, systémov, 

komponentov a samostatných technických 

jednotiek na účely skúšania súladu. 

5. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

orgány dohľadu nad trhom mohli, pokiaľ 

sa domnievajú, že je to potrebné a 

odôvodnené, vstúpiť do priestorov 

hospodárskych subjektov a zaistiť potrebné 

vzorky vozidiel, systémov, komponentov a 

samostatných technických jednotiek na 

účely skúšania súladu. Orgány dohľadu 

nad trhom zaplatia za vzorky zaistené na 

skúšanie trhovú cenu, ktorá je v závislosti 

od zamýšľaného použitia týchto vzoriek 

nákupnou cenou alebo poplatkom za 

prenájom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Poplatky spojené s dohľadom nad trhom sa platia v čase typového schvaľovania. Ak by sa 

orgánom dohľadu nad trhom povolilo neplatiť za skúšané vzorky, výrobca by bol nútený platiť 

dvojnásobne. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Tieto skúšky a kontroly sa môžu 

uskutočniť na nových vozidlách dodaných 

výrobcami alebo hospodárskym 

subjektom, ako sa uvádza v odseku 2 

nižšie. 

Tieto skúšky a kontroly sa môžu 

uskutočniť na nových vozidlách, 

systémoch, komponentoch a samostatných 

technických jednotkách, za ktoré sa 

zaplatí trhová cena, ktorá je v závislosti od 

zamýšľaného použitia týchto vozidiel, 
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systémov, komponentov a samostatných 

technických jednotiek nákupnou cenou 

alebo poplatkom za prenájom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Poplatky spojené s dohľadom nad trhom sa platia v čase typového schvaľovania. Ak by sa 

orgánom dohľadu nad trhom povolilo neplatiť za skúšané vzorky, výrobca by bol nútený platiť 

dvojnásobne. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výrobcovia, ktorí sú držiteľmi 

typového schválenia, alebo hospodárske 

subjekty poskytnú Komisii na požiadanie 

štatisticky relevantný počet vyrobených 

vozidiel, systémov, komponentov a 

samostatných technických jednotiek 

vybraných Komisiou, ktoré sú 

reprezentatívne pre vozidlá, systémy, 

komponenty a samostatné technické 

jednotky, ktoré sú k dispozícii na uvedenie 

na trh v rámci daného typového 

schválenia. Tieto vozidlá, systémy, 

komponenty a samostatné technické 

jednotky sa dodajú na skúšanie v čase a na 

mieste, ako aj na obdobie, ktoré môže 

Komisia požadovať. 

2. Výrobcovia, ktorí sú držiteľmi 

typového schválenia, alebo hospodárske 

subjekty poskytnú Komisii na požiadanie 

štatisticky relevantný počet vyrobených 

vozidiel, systémov, komponentov a 

samostatných technických jednotiek 

vybraných Komisiou, ktoré sú 

reprezentatívne pre vozidlá, systémy, 

komponenty a samostatné technické 

jednotky, ktoré sú k dispozícii na uvedenie 

na trh v rámci príslušného typového 

schválenia. Tieto vozidlá, systémy, 

komponenty a samostatné technické 

jednotky sa dodajú na skúšanie v čase a na 

mieste, ako aj na obdobie, ktoré môže 

Komisia požadovať. Komisia zaplatí za 

vzorky systémy, komponenty a samostatné 

technické jednotky dodané na skúšanie 

trhovú cenu, ktorá je v závislosti od 

zamýšľaného použitia týchto vzoriek 

nákupnou cenou alebo poplatkom za 

prenájom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Poplatky spojené s dohľadom nad trhom sa platia v čase typového schvaľovania. Ak by sa 

orgánom dohľadu nad trhom alebo Komisii povolilo neplatiť za skúšané vzorky, výrobca by 
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bol nútený platiť dvojnásobne. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výrobcovia vozidiel zverejnia 

údaje, ktoré sú potrebné na účely skúšania 

na overenie súladu vykonávaného tretími 

stranami. Komisia prijme vykonávacie 

akty, aby vymedzila údaje, ktoré sa majú 

zverejniť, a podmienky takéhoto 

zverejnenia, pričom vezme do úvahy 

ochranu obchodného tajomstva a ochranu 

osobných údajov v súlade s právnymi 

predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi 

predpismi. Uvedené vykonávacie akty sa 

prijmú v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 87 ods. 2. 

4. Výrobcovia vozidiel sprístupnia 

údaje, ktoré sú potrebné na účely skúšania 

na overenie súladu vykonávaného orgánmi 

dohľadu nad trhom a Komisiou. Komisia 

prijme vykonávacie akty, aby vymedzila 

údaje, ktoré sa majú sprístupniť, a 

podmienky takéhoto sprístupnenia, pričom 

vezme do úvahy ochranu obchodného 

tajomstva a ochranu osobných údajov v 

súlade s právnymi predpismi Únie a 

vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 

súlade s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 87 ods. 2. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Údaje sa sprístupnia príslušným stranám, aby sa zabezpečilo primerané skúšanie. Zároveň je 

však zásadné zachovať dôvernosť a zabezpečiť duševné vlastníctvo. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak distribútor usúdi, že vozidlo, 

systém, komponent alebo samostatná 

technická jednotka nie je v súlade s 

požiadavkami tohto nariadenia, nesmie 

vozidlo, systém, komponent ani 

samostatnú technickú jednotku 

sprístupniť na trhu, zaevidovať ani 

uviesť do prevádzky, pokiaľ nebudú 

uvedené do súladu. 

1. Ak distribútor usúdi, že vozidlo, 

systém, komponent alebo samostatná 

technická jednotka nie je v súlade s 

požiadavkami tohto nariadenia, informuje 

o tom výrobcu a príslušný orgán dohľadu 

nad trhom. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

V prípade podozrenia na nesúlad je veľmi dôležité urýchlene prijať opatrenie. Distribútor, 

ktorý má takéto podozrenie, by preto mal včas informovať výrobcu a orgán dohľadu nad 

trhom. Zodpovednosť distribútorov by zároveň mala byť úmerná, pretože prijaté opatrenia by 

mohli viesť k zodpovednosti voči výrobcom. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty vytvoria štruktúru 

vnútroštátnych poplatkov na pokrytie 

nákladov na svoje typové schválenia a 

činnosti dohľadu nad trhom, ako aj na 

skúšanie na účely typového schválenia a 

skúšanie na overenie zhody výroby a na 

kontroly vykonávané technickými 

službami, ktoré určili. 

1. Členské štáty vytvoria štruktúru 

vnútroštátnych poplatkov na pokrytie 

nákladov na svoje typové schválenia a 

činnosti dohľadu nad trhom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Keďže počet udelených typových schválení sa v jednotlivých členských štátoch líši, 

neodporúča sa spájať financovanie dohľadu nad trhom s typovými schváleniami, pretože by 

to mohlo spôsobiť nedostatočné financovanie dohľadu nad trhom. Členským štátom by sa 

naopak nemalo brániť, aby si zriadili vlastné systémy poplatkov, aby sa tak zabezpečili 

požadované finančné prostriedky. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Tieto vnútroštátne poplatky sa 

vyberajú od výrobcov, ktorí požiadali o 

typové schválenie v príslušnom členskom 

štáte. Poplatky nesmú byť vyberané 

priamo technickými službami. 

vypúšťa sa 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Keďže počet udelených typových schválení sa v jednotlivých členských štátoch líši, 

neodporúča sa spájať financovanie dohľadu nad trhom s typovými schváleniami, pretože by 

to mohlo spôsobiť nedostatočné financovanie dohľadu nad trhom. Členským štátom by sa 

naopak nemalo brániť, aby si zriadili vlastné systémy poplatkov, aby sa tak zabezpečili 

požadované finančné prostriedky. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Štruktúra vnútroštátnych 

poplatkov zahŕňa aj náklady na kontroly a 

skúšky na overenie súladu vykonávané 

Komisiou v súlade s článkom 9. Tieto 

príspevky predstavujú vonkajšie pripísané 

príjmy do všeobecného rozpočtu 

Európskej únie podľa článku 21 ods. 4 

nariadenia o rozpočtových pravidlách26. 

vypúšťa sa 

__________________  

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. 

októbra 2015 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 

26.10.2012, s. 1 – 96). 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zdroje potrebné na činnosti Komisie by sa mali nájsť v rozpočte EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 5 



 

PE585.489v01-00 10/26 PA\1098738SK.doc 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Komisia môže prijať vykonávacie 

akty s cieľom stanoviť koeficient 

nákladov uvedených v odseku 3, ktorý sa 

bude uplatňovať na vnútroštátne poplatky 

uvedené v odseku 1. Uvedené vykonávacie 

akty sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 

2. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zdroje potrebné na činnosti Komisie by sa mali nájsť v rozpočte EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Skončenie platnosti Pravidelné audity a skončenie platnosti 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tým, že Komisia stanovuje lehoty typových schválení, rozhoduje o životnom cykle modelov 

vozidiel. V súčasnosti má mnoho modelov dlhšie životné cykly, a preto sa odporúča systém 

auditov, aby sa zabezpečilo odstránenie nepotrebnej byrokracie. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Typové schválenia pre vozidlá, 

systémy, komponenty a samostatné 

technické jednotky sa vydávajú na 

obmedzené obdobie piatich rokov bez 

možnosti predĺženia. Dátum skončenia 

platnosti sa uvedie na osvedčení o 

1. Typové schválenia pre vozidlá sa 

skontrolujú po období piatich rokov po 

ich prvom schválení alebo poslednom 

audite. Audit vykoná iný schvaľovací 

úrad, než ten, ktorý vydal schválenie. 

Audit osvedčenia o typovom schválení 
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typovom schválení. Po skončení platnosti 

osvedčenia o typovom schválení môže byť 

toto schválenie na žiadosť výrobcu 

obnovené , avšak len pokiaľ schvaľovací 

úrad overil, že typ vozidla, systému, 

komponentu a samostatnej technickej 

jednotky spĺňa všetky požiadavky 

príslušných regulačných aktov na nové 

vozidlá, systémy, komponenty a 

samostatné technické jednotky daného 

typu. 

zahŕňa overenie schvaľovacím úradom, 

že typ vozidla spĺňa všetky požiadavky 

príslušných regulačných aktov platné v 

tom čase pre nové vozidlá daného typu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tým, že Komisia stanovuje lehoty typových schválení, rozhoduje o životnom cykle modelov 

vozidiel. V súčasnosti má mnoho modelov dlhšie životné cykly, a preto sa odporúča systém 

auditov, aby sa zabezpečilo odstránenie nepotrebnej byrokracie. S cieľom zabezpečiť 

vyhovujúce uplatňovanie právneho predpisu v celej Únii audit typového schválenia vykoná 

iný schvaľovací úrad, než ten, ktorý vydal schválenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Ak orgán vykonávajúci audit 

uvedený v odseku 1 zistí nezrovnalosti 

alebo nesúlad, bezodkladne vykoná 

primerané nápravné opatrenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tým, že Komisia stanovuje lehoty typových schválení, rozhoduje o životnom cykle modelov 

vozidiel. V súčasnosti má mnoho modelov dlhšie životné cykly, a preto sa odporúča systém 

auditov, aby sa zabezpečilo odstránenie nepotrebnej byrokracie. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 2 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Typové schválenie EÚ vozidla sa 

stáva neplatným pred skončením jeho 

platnosti, ak nastane niektorý z týchto 

prípadov: 

2. Typové schválenie EÚ vozidla sa 

stáva neplatným, ak nastane niektorý z 

týchto prípadov: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tým, že Komisia stanovuje lehoty typových schválení, rozhoduje o životnom cykle modelov 

vozidiel. V súčasnosti má mnoho modelov dlhšie životné cykly, a preto sa odporúča systém 

auditov, aby sa zabezpečilo odstránenie nepotrebnej byrokracie. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. V prípade, že sa končí platnosť 

osvedčenia o typovom schválení EÚ pre 

typ vozidla, systému, komponentu alebo 

samostatnej technickej jednotky, výrobca 

túto skutočnosť bezodkladne oznámi 

schvaľovaciemu úradu, ktorý udelil 

typové schválenie EÚ. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tým, že Komisia stanovuje lehoty typových schválení, rozhoduje o životnom cykle modelov 

vozidiel. V súčasnosti má mnoho modelov dlhšie životné cykly, a preto sa odporúča systém 

auditov, aby sa zabezpečilo odstránenie nepotrebnej byrokracie. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 6 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Po prijatí oznámenia od výrobcu 
schvaľovací úrad, ktorý udelil typové 

Schvaľovací úrad, ktorý udelil alebo 

skontroloval typové schválenie EÚ, 
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schválenie EÚ, bezodkladne oznámi 

schvaľovacím úradom ostatných členských 

štátov a Komisii všetky relevantné 

informácie pre sprístupnenie na trhu, 

evidenciu alebo prípadne uvedenie vozidiel 

do prevádzky. 

bezodkladne oznámi schvaľovacím úradom 

ostatných členských štátov a Komisii 

všetky relevantné informácie pre 

sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo 

prípadne uvedenie vozidiel do prevádzky. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tým, že Komisia stanovuje lehoty typových schválení, rozhoduje o životnom cykle modelov 

vozidiel. V súčasnosti má mnoho modelov dlhšie životné cykly, a preto sa odporúča systém 

auditov, aby sa zabezpečilo odstránenie nepotrebnej byrokracie. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 41 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Schvaľovacie úrady členských štátov, ktoré 

sú určené výrobcom, do troch mesiacov od 

prijatia dokumentov uvedených v odseku 2 

rozhodnú, či typové schválenie uznajú, 

alebo neuznajú. 

Schvaľovacie úrady členských štátov, ktoré 

sú určené výrobcom, do 60 dní od prijatia 

dokumentov uvedených v odseku 2 

rozhodnú, či typové schválenie uznajú, 

alebo neuznajú. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súčasné právne predpisy stanovujú 60 dní a Komisia nepredložila žiadne argumenty, prečo 

by sa lehota mala zmeniť. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Odsek 1 sa uplatňuje v prípade 

dokončených vozidiel 12 mesiacov odo 

dňa, keď sa typové schválenie EÚ stalo 

neplatným, a v prípade dokončovaných 

vozidiel 18 mesiacov od tohto dňa. 

vypúšťa sa 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Táto otázka sa zvyčajne objavuje iba v prípade jedného vozidla alebo len veľmi malého počtu 

vozidiel, keď sa z rôznych dôvodov neuskutočnila registrácia. Bolo by preto zbytočne 

byrokratické obmedziť obdobie, keď je povolená registrácia vozidiel ukončenej série. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Osvedčenie o zhode vozidiel 

sprístupnených na trhu, zaevidovaných 

alebo uvedených do prevádzky v súlade s 

týmto článkom obsahuje osobitnú položku 

uvádzajúcu, či ide o vozidlá ukončených 

sérií, ako aj termín, dokedy tieto vozidlá 

môžu byť sprístupnené na trhu, 

zaevidované alebo uvedené do prevádzky v 

Únii. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

V čase výroby nie je možné zistiť, či vozidlo bude vozidlom ukončenej série. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 51 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak Komisia považuje vnútroštátne 

opatrenie za oprávnené, všetky členské 

štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na 

zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho 

vozidla, systému, komponentu alebo 

samostatnej technickej jednotky z ich 

trhov a zodpovedajúcim spôsobom o tom 

informujú Komisiu. Ak Komisia považuje 

vnútroštátne opatrenie za neopodstatnené, 

príslušný členský štát toto opatrenie zruší 

2. Ak Komisia považuje vnútroštátne 

opatrenie za oprávnené, všetky členské 

štáty zabezpečia, že na nevyhovujúce 

vozidlo, systém, komponent alebo 

samostatnú technickú jednotku sa 

uplatňuje rovnaké opatrenie na ich trhu a 

zodpovedajúcim spôsobom o tom 

informujú Komisiu. Ak Komisia považuje 

vnútroštátne opatrenie za neopodstatnené, 

príslušný členský štát toto opatrenie zruší 
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alebo ho upraví v súlade s rozhodnutím 

Komisie uvedeným v odseku 1. 

alebo ho upraví v súlade s rozhodnutím 

Komisie uvedeným v odseku 1. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité zabezpečiť, aby prijaté opatrenia boli jednotné a keďže stiahnutie nie je jedinou 

dostupnou možnosťou, malo by sa to objasniť. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 53 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak sa vozidlá, systémy, 

komponenty alebo samostatné technické 

jednotky, ktoré majú osvedčenie o zhode 

alebo značku typového schválenia, 

nezhodujú so schváleným typom, alebo nie 

sú v súlade s požiadavkami tohto 

nariadenia, či boli schválené na základe 

nesprávnych údajov, môžu schvaľovacie 

úrady, orgány dohľadu nad trhom alebo 

Komisia prijať nevyhnutné reštriktívne 

opatrenia v súlade s článkom 21 nariadenia 

(ES) č. 765/2008 s cieľom zakázať alebo 

obmedziť sprístupnenie nevyhovujúcich 

vozidiel, systémov, komponentov alebo 

samostatných technických jednotiek na 

trhu, ich evidenciu alebo uvedenie do 

prevádzky na trhu, alebo ich stiahnuť z 

daného trhu či stiahnuť od používateľov, 

čo zahŕňa aj odňatie typového schválenia 

schvaľovacím úradom, ktorý typové 

schválenie EÚ udelil, kým príslušný 

hospodársky subjekt neprijme všetky 

primerané nápravné opatrenia na to, aby 

zabezpečil zosúladenie týchto vozidiel, 

systémov, komponentov alebo 

samostatných technických jednotiek s 

požiadavkami. 

1. Ak sa vozidlá, systémy, 

komponenty alebo samostatné technické 

jednotky, ktoré majú osvedčenie o zhode 

alebo značku typového schválenia, 

nezhodujú so schváleným typom, alebo nie 

sú v súlade s požiadavkami tohto 

nariadenia, či boli schválené na základe 

nesprávnych údajov, schvaľovacie úrady, 

orgány dohľadu nad trhom alebo Komisia 

prijmú nevyhnutné reštriktívne opatrenia v 

súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 

765/2008 s cieľom zakázať alebo obmedziť 

sprístupnenie nevyhovujúcich vozidiel, 

systémov, komponentov alebo 

samostatných technických jednotiek na 

trhu, ich evidenciu alebo uvedenie do 

prevádzky na trhu, alebo ich stiahnuť z 

daného trhu či stiahnuť od používateľov, 

čo zahŕňa aj odňatie typového schválenia 

schvaľovacím úradom, ktorý typové 

schválenie EÚ udelil, kým príslušný 

hospodársky subjekt neprijme všetky 

primerané nápravné opatrenia na to, aby 

zabezpečil zosúladenie týchto vozidiel, 

systémov, komponentov alebo 

samostatných technických jednotiek s 

požiadavkami. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Povinnosť prijať opatrenia v prípade nesúladu by sa mala jednoznačne stanoviť. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 54 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak schvaľovací úrad alebo orgán 

dohľadu nad trhom zistí, že vozidlá, 

systémy, komponenty alebo samostatné 

technické jednotky nie sú v súlade s 

požiadavkami tohto nariadenia alebo že 

typové schválenie bolo udelené na základe 

nesprávnych údajov, alebo že sa vozidlá, 

systémy, komponenty alebo samostatné 

technické jednotky s osvedčením o zhode 

alebo so značkou typového schválenia 

nezhodujú so schváleným typom, môže 

prijať všetky primerané reštriktívne 

opatrenia v súlade s článkom 53 ods. 1. 

1. Ak schvaľovací úrad alebo orgán 

dohľadu nad trhom zistí, že vozidlá, 

systémy, komponenty alebo samostatné 

technické jednotky nie sú v súlade s 

požiadavkami tohto nariadenia alebo že 

typové schválenie bolo udelené na základe 

nesprávnych údajov, alebo že sa vozidlá, 

systémy, komponenty alebo samostatné 

technické jednotky s osvedčením o zhode 

alebo so značkou typového schválenia 

nezhodujú so schváleným typom, prijme 

všetky primerané reštriktívne opatrenia v 

súlade s článkom 53 ods. 1. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Povinnosť prijať opatrenia v prípade nesúladu by sa mala jednoznačne stanoviť. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 69 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Schvaľovací úrad môže 

kedykoľvek, či už z vlastnej iniciatívy, na 

základe sťažnosti, alebo na základe 

posúdenia technickej služby, skontrolovať, 

či výrobca dodržiava ustanovenia článkov 

65 až 70, a podmienky osvedčenia o 

prístupe k informáciám systému OBD 

vozidla a informáciám o opravách a údržbe 

vozidiel, stanovené v dodatku 1 k prílohe 

1. Daný schvaľovací úrad môže 

kedykoľvek, či už z vlastnej iniciatívy, na 

základe sťažnosti, alebo na základe 

posúdenia technickej služby, skontrolovať, 

či výrobca dodržiava ustanovenia článkov 

65 až 70, a podmienky osvedčenia o 

prístupe k informáciám systému OBD 

vozidla a informáciám o opravách a údržbe 

vozidiel, stanovené v dodatku 1 k prílohe 
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XVIII. XVIII. 

Or. en 

Odôvodnenie 

S cieľom zabezpečiť súdržný a efektívny systém by právo overiť, či si výrobca plní povinnosti 

poskytovať prístup k informáciám o opravách a údržbe, mal mať iba orgán, ktorý udelil 

typové schválenie vozidlu. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 69 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak schvaľovací úrad zistí, že výrobca si 

neplní povinnosti súvisiace s prístupom k 

informáciám systému OBD vozidla a 

informáciám o opravách a údržbe vozidiel, 

schvaľovací úrad, ktorý udelil príslušné 

typové schválenie, prijme vhodné opatrenia 

na nápravu situácie. 

Ak daný schvaľovací úrad zistí, že výrobca 

si neplní povinnosti súvisiace s prístupom 

k informáciám systému OBD vozidla a 

informáciám o opravách a údržbe vozidiel, 

prijme vhodné opatrenia na nápravu 

situácie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

S cieľom zabezpečiť súdržný a efektívny systém by právo overiť, či si výrobca plní povinnosti 

poskytovať prístup k informáciám o opravách a údržbe mal mať iba orgán, ktorý udelil typové 

schválenie vozidlu. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 71 – odsek 1– pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty môžu rozhodnúť, že 

posudzovanie a monitorovanie 

technických služieb a prípadne 

subdodávateľov alebo dcérskych 

spoločností týchto technických služieb má 

vykonávať vnútroštátny akreditačný 

orgán v zmysle nariadenia (ES) 
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č. 765/2008 a v súlade s ním. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tak ako je praxou v niektorých členských štátoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť, či 

posudzovanie a monitorovanie technických služieb má vykonávať vnútroštátny akreditačný 

orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 71 – odsek 8 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Schvaľovací úrad je každé dva roky 

podrobený partnerskému preskúmaniu zo 

strany dvoch schvaľovacích úradov iných 

členských štátov. 

Schvaľovací úrad je každých päť rokov 

podrobený partnerskému preskúmaniu zo 

strany dvoch schvaľovacích úradov iných 

členských štátov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Schvaľovacie úrady sú rôzne veľké a jednotlivým orgánom hrozí príliš veľké administratívne 

zaťaženie, ak by sa partnerské preskúmanie zo strany schvaľovacích úradov iných členských 

štátov uskutočňovalo často. S cieľom kompenzovať nižšiu frekvenciu preskúmaní by sa mala 

Komisii udeliť právomoc iniciovať partnerské preskúmania, ak existuje dôvod domnievať sa, 

že je to potrebné. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 71 – odsek 8– pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia môže iniciovať partnerské 

preskúmania schvaľovacieho úradu 

častejšie, ak existuje dôvod domnievať sa, 

že dodatočné preskúmania tohto 

schvaľovacieho úradu sú potrebné. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Schvaľovacie úrady sú rôzne veľké a jednotlivým orgánom hrozí príliš veľké administratívne 

zaťaženie, ak by sa partnerské preskúmanie zo strany schvaľovacích úradov iných členských 

štátov uskutočňovalo často. S cieľom kompenzovať nižšiu frekvenciu preskúmaní by sa mala 

Komisii udeliť právomoc iniciovať partnerské preskúmania, ak existuje dôvod domnievať sa, 

že je to potrebné. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 74 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Technická služba musí byť schopná 

vykonávať všetky činnosti, v súvislosti s 

ktorými žiada o určenie v súlade s článkom 

72 ods. 1. Schvaľovaciemu úradu 

preukáže, že spĺňa všetky tieto podmienky: 

1. Technická služba musí byť schopná 

vykonávať všetky činnosti, v súvislosti s 

ktorými žiada o určenie v súlade s článkom 

72 ods. 1. Schvaľovaciemu úradu alebo – v 

prípade akreditácie – vnútroštátnemu 

akreditačnému orgánu preukáže, že spĺňa 

všetky tieto podmienky: 

Or. en 

Odôvodnenie 

V prípade, ak má posúdenie uskutočniť vnútroštátny akreditačný orgán, technická služba musí 

preukázať tomuto orgánu svoju spôsobilosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 75 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Technické služby môžu, so 

súhlasom ich určujúceho schvaľovacieho 

úradu, zadať niektoré zo svojich činností, 

na ktoré boli určené v súlade s článkom 72 

ods. 1, subdodávateľovi alebo ich 

vykonávanie prenechať dcérskej 

spoločnosti. 

1. Technické služby môžu, so 

súhlasom ich určujúceho schvaľovacieho 

úradu alebo – v prípade akreditácie – 

vnútroštátneho akreditačného orgánu, 

zadať niektoré zo svojich činností, na ktoré 

boli určené v súlade s článkom 72 ods. 1, 

subdodávateľovi alebo ich vykonávanie 

prenechať dcérskej spoločnosti. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Tak ako je praxou v niektorých členských štátoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť, či 

posudzovanie a monitorovanie technických služieb má vykonávať vnútroštátny akreditačný 

orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 75 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak technická služba zadá 

špecifické úlohy z kategórií činností, pre 

ktoré bola určená, subdodávateľom, alebo 

na vykonanie týchto úloh využije dcérsku 

spoločnosť, zabezpečí, aby subdodávateľ 

alebo dcérska spoločnosť plnili požiadavky 

stanovené v článkoch 73 a 74 a informuje o 

tom schvaľovací úrad. 

2. Ak technická služba zadá 

špecifické úlohy z kategórií činností, pre 

ktoré bola určená, subdodávateľom, alebo 

na vykonanie týchto úloh využije dcérsku 

spoločnosť, zabezpečí, aby subdodávateľ 

alebo dcérska spoločnosť plnili požiadavky 

stanovené v článkoch 73 a 74 a informuje o 

tom schvaľovací úrad alebo – v prípade 

akreditácie – vnútroštátny akreditačný 

orgán. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tak ako je praxou v niektorých členských štátoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť, či 

posudzovanie a monitorovanie technických služieb má vykonávať vnútroštátny akreditačný 

orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 75 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Technická služba uchováva pre 

potrebu schvaľovacieho úradu príslušné 

dokumenty týkajúce sa posúdenia 

kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej 

spoločnosti a úloh, ktoré vykonávajú. 

4. Technická služba uchováva pre 

potrebu schvaľovacieho úradu alebo – v 

prípade akreditácie – vnútroštátneho 

akreditačného orgánu príslušné 

dokumenty týkajúce sa posúdenia 

kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej 

spoločnosti a úloh, ktoré vykonávajú. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Tak ako je praxou v niektorých členských štátoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť, či 

posudzovanie a monitorovanie technických služieb má vykonávať vnútroštátny akreditačný 

orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 77 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pred určením technickej služby ju 

schvaľovací úrad posúdi v súlade s 

kontrolným zoznamom na účely 

posudzovania, ktorý zahŕňa aspoň 

požiadavky uvedené v dodatku 2 k prílohe 

V. Súčasťou posudzovania je aj posúdenie 

na mieste v priestoroch žiadajúcej 

technickej služby a prípadne aj každej 

dcérskej spoločnosti alebo subdodávateľa v 

rámci Únie alebo mimo nej. 

Pred určením technickej služby ju 

schvaľovací úrad alebo – v prípade 

akreditácie – vnútroštátny akreditačný 

orgán posúdi v súlade s kontrolným 

zoznamom na účely posudzovania, ktorý 

zahŕňa aspoň požiadavky uvedené v 

dodatku 2 k prílohe V. Súčasťou 

posudzovania je aj posúdenie na mieste v 

priestoroch žiadajúcej technickej služby a 

prípadne aj každej dcérskej spoločnosti 

alebo subdodávateľa v rámci Únie alebo 

mimo nej. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tak ako je praxou v niektorých členských štátoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť, či 

posudzovanie a monitorovanie technických služieb má vykonávať vnútroštátny akreditačný 

orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 77 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zástupcovia schvaľovacích úradov 

najmenej dvoch ďalších členských štátov v 

koordinácii so schvaľovacím úradom 

členského štátu, v ktorom má sídlo 

žiadajúca technická služba, a spolu so 

Zástupcovia schvaľovacích úradov 

najmenej dvoch ďalších členských štátov, 

ktorí majúprávomoc posudzovať 

technickú službu, v koordinácii so 

schvaľovacím úradom členského štátu 
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zástupcom Komisie, vytvoria spoločnú 

skupinu pre posudzovanie a podieľajú sa 

na posúdení žiadajúcej technickej služby 

vrátane posúdenia na mieste. Určujúci 

schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom 

má žiadajúca technická služba sídlo, 

poskytne uvedeným zástupcom včas 

prístup k dokumentom potrebným na 

posúdenie žiadajúcej technickej služby. 

alebo – v prípade akreditácie – 

vnútroštátnym akreditačným orgánom, v 

ktorom má sídlo žiadajúca technická 

služba, a spolu so zástupcom Komisie, 

vytvoria spoločnú skupinu pre 

posudzovanie a podieľajú sa na posúdení 

žiadajúcej technickej služby vrátane 

posúdenia na mieste. Určujúci schvaľovací 

úrad alebo – v prípade akreditácie – 

vnútroštátny akreditačný orgán členského 

štátu, v ktorom má žiadajúca technická 

služba sídlo, poskytne uvedeným 

zástupcom včas prístup k dokumentom 

potrebným na posúdenie žiadajúcej 

technickej služby. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tak ako je praxou v niektorých členských štátoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť, či 

posudzovanie a monitorovanie technických služieb má vykonávať vnútroštátny akreditačný 

orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 77 – odsek 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

11. Platnosť určenia technických 

služieb je obmedzená na najviac päť 

rokov. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nepretržité monitorovanie je stanovené článkom 80 a posúdenie sa vykonáva aspoň raz za 30 

mesiacov. Je dôležité nespôsobiť technickej službe či orgánom členských štátov zbytočné 

administratívne zaťaženie ani náklady. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 80 – odsek 1 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Schvaľovací úrad priebežne monitoruje 

technické služby s cieľom zaistiť plnenie 

požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 

76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k 

prílohe V. 

Schvaľovací úrad alebo – v prípade 

akreditácie – vnútroštátny akreditačný 

orgán priebežne monitoruje technické 

služby s cieľom zaistiť plnenie požiadaviek 

stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 

84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tak ako je praxou v niektorých členských štátoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť, či 

posudzovanie a monitorovanie technických služieb má vykonávať vnútroštátny akreditačný 

orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 80 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Technické služby poskytnú na požiadanie 

všetky relevantné informácie a dokumenty, 

ktoré sú potrebné na to, aby schvaľovací 

úrad mohol overiť plnenie uvedených 

požiadaviek. 

Technické služby poskytnú na požiadanie 

všetky relevantné informácie a dokumenty, 

ktoré sú potrebné na to, aby schvaľovací 

úrad alebo – v prípade akreditácie – 

vnútroštátny akreditačný orgán mohol 

overiť plnenie uvedených požiadaviek. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tak ako je praxou v niektorých členských štátoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť, či 

posudzovanie a monitorovanie technických služieb má vykonávať vnútroštátny akreditačný 

orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 80 – odsek 1 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Technické služby bezodkladne informujú Technické služby bezodkladne informujú 



 

PE585.489v01-00 24/26 PA\1098738SK.doc 

SK 

schvaľovací úrad o akýchkoľvek zmenách, 

najmä zmenách týkajúcich sa ich 

zamestnancov, zariadení, dcérskych 

spoločností alebo subdodávateľov, ktoré 

môžu ovplyvniť plnenie požiadaviek 

stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 

84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V alebo ich 

schopnosť vykonávať úlohy posudzovania 

zhody týkajúce sa vozidiel, systémov, 

komponentov a samostatných technických 

jednotiek, pre ktoré boli určené. 

schvaľovací úrad alebo – v prípade 

akreditácie – vnútroštátny akreditačný 

orgán o akýchkoľvek zmenách, najmä 

zmenách týkajúcich sa ich zamestnancov, 

zariadení, dcérskych spoločností alebo 

subdodávateľov, ktoré môžu ovplyvniť 

plnenie požiadaviek stanovených v 

článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v 

dodatku 2 k prílohe V alebo ich schopnosť 

vykonávať úlohy posudzovania zhody 

týkajúce sa vozidiel, systémov, 

komponentov a samostatných technických 

jednotiek, pre ktoré boli určené. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tak ako je praxou v niektorých členských štátoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť, či 

posudzovanie a monitorovanie technických služieb má vykonávať vnútroštátny akreditačný 

orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 80 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Päť rokov po oznámení technickej 

služby a následne každých päť rokov 

potom schvaľovací úrad členského štátu, 

v ktorom má technická služba sídlo, 

vykoná posúdenie s cieľom stanoviť, či 

technická služba naďalej spĺňa 

požiadavky stanovené v článkoch 72 až 

76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k 

prílohe V; pritom sa v súlade s postupom 

opísaným v článku 77 ods. 1 až 4 určí 

spoločná skupina pre posudzovanie. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Systém nepretržitého monitorovania a pravidelné posúdenia ustanovené v tomto článku 

eliminujú potrebu päťročných cyklov; s cieľom zabezpečiť, aby právny predpis nezvyšoval 

zbytočnú byrokraciu, by sa mal odstrániť. 
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Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 90 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Sumy správnych pokút sa považujú 

za príjem do všeobecného rozpočtu 

Európskej únie. 

3. Sumy správnych pokút sa považujú 

za príjem do všeobecného rozpočtu 

Európskej únie a znižujú podiel príspevkov 

členských štátov do rozpočtu Únie na 

základe hrubého národného dôchodku 

(HND). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Do rozpočtu EÚ by sa nemali pridávať žiadne správne pokuty. Namiesto toho by sa mali 

použiť na zníženie podielu príspevkov členských štátov na základe HND. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 91 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (ES) č. 715/2007. 

Článok 11a – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) hodnoty emisií CO2 a spotreby 

paliva stanovené príslušným skúšobným 

postupom zodpovedajú emisiám 

nameraným pri podmienkach skutočnej 

jazdy na ceste. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Porovnanie hodnôt CO2 a spotreby paliva pri typovom schválení a hodnôt CO2a spotreby 

paliva pri skúškach emisií pri skutočnej jazde by mohlo byť veľmi komplikované, keďže 

výsledky skúšky emisií pri skutočnej jazde na ceste sa môžu niekedy líšiť. Spravodajca vyzýva 

Komisiu, aby vysvetlila, akým spôsobom by bolo možné zahrnúť emisie pri skutočnej jazde a 

zároveň zabezpečiť dôveryhodnosť postupu, a ak to nie je možné, toto ustanovenie by sa malo 

vypustiť z návrhu. 
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