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Pozmeňujúci návrh 9
Virginie Joron

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Emisné požiadavky pri typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel boli 
postupne a výrazne sprísnené zavedením 
a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ 
čo sa vo všeobecnosti vo vozidlách 
dosiahlo významné zníženie emisií v celom 
rozsahu regulovaných znečisťujúcich látok, 
nebolo to tak v prípade emisií NOx 
z dieselových motorov ani častíc v prípade 
motorov s priamym vstrekovaním benzínu, 
ktoré boli nainštalované najmä v ľahkých 
úžitkových vozidlách. Preto sú potrebné 
opatrenia na nápravu tejto situácie.

(3) Emisné požiadavky pri typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel boli 
postupne a výrazne sprísnené zavedením 
a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ 
čo sa vo všeobecnosti vo vozidlách 
dosiahlo významné zníženie emisií v celom 
rozsahu regulovaných znečisťujúcich látok, 
nebolo to tak v prípade emisií NOx 
z dieselových motorov ani častíc v prípade 
motorov s priamym vstrekovaním benzínu, 
ktoré boli nainštalované najmä v ľahkých 
úžitkových vozidlách. Preto sú potrebné 
opatrenia na nápravu tejto situácie, pričom 
treba zabezpečiť, aby neboli 
sankcionované fyzické osoby, ktoré už 
vlastnia vozidlá s dieselovým alebo 
benzínovým motorom s priamym 
vstrekovaním.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Virginie Joron

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a) Transparentnosť informácií o 
opravách pre aktérov vnútorného trhu je 
pre Úniu dôležitá, najmä pre Európanov, 
ktorí chcú v Európe predať alebo kúpiť 
ojazdené vozidlo.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
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Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a) Prístup nezávislých 
prevádzkovateľov k informáciám o 
opravách a údržbe vozidiel má zásadný 
význam pre obnovenie dôvery 
spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b) Nedávne porušenia existujúceho 
právneho rámca výrobcami vrátane 
právnych záväzkov podľa nariadenia (ES) 
č. 715/2007 poukázali na nedostatok 
kontrolných mechanizmov a 
mechanizmov presadzovania. 
Spotrebitelia zostali bez uspokojivej 
kompenzácie, pretože aj v prípade, že 
náhrada bola poskytnutá, nezosúladila 
vozidlá s normami Euro 5 a 6. Vzhľadom 
na to, že čoraz častejšie zákazy 
dieselových motorov v európskych 
mestách ovplyvňujú každodenný život 
občanov, primeranými kompenzačnými 
opatreniami by boli opätovné vybavenie 
dotknutých vozidiel najnovšími 
technológiami spracovania výfukových 
plynov („hardvérové zmeny“) alebo 
ponuka poplatkov za konverziu v prípade, 
že si spotrebiteľ želá vymeniť si zakúpené 
vozidlo za čistejší model.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia 
a znížiť emisie vozidiel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a požiadaviek 
na typové schválenie. Toto delegovanie 
právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie 
nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto 
revidované pravidlá, ako aj skúšobných 
cyklov používaných na meranie emisií; 
požiadavky na vykonávanie zákazu 
používania rušiacich zariadení, ktoré 
znižujú účinnosť systémov regulácie 
emisií; opatrenia potrebné na vykonávanie 
povinnosti výrobcu poskytovať 
neobmedzený a štandardizovaný prístup 
k informáciám o opravách a údržbe 
vozidiel; prijatie revidovaného postupu 
merania pre tuhé častice. Delegovanie 
právomocí by malo ďalej zahrnúť zmeny 
nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely 
revízie konečných faktorov zhody nadol, 
aby sa zohľadnil technický pokrok v rámci 
PEMS, a opätovnej kalibrácie limitných 
hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc 
a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo 
tuhých častíc. Je veľmi dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
by sa všetky dokumenty mali doručovať 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia 
a znížiť emisie vozidiel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a požiadaviek 
na typové schválenie. Toto delegovanie 
právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie 
nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto 
revidované pravidlá, ako aj skúšobných 
cyklov používaných na meranie emisií; 
požiadavky na vykonávanie zákazu 
používania rušiacich zariadení, ktoré 
znižujú účinnosť systémov regulácie 
emisií; prijatie revidovaného postupu 
merania pre tuhé častice. Bez ohľadu na 
krátku medzeru medzi nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia a zrušením 
ustanovení týkajúcich sa informácií o 
opravách a údržbe (RMI) nariadením 
(EÚ) 2018/858 na účely právnej istoty a s 
cieľom zabezpečiť, aby zákonodarca mal 
k dispozícii všetky možnosti, by 
delegovanie malo zahŕňať aj opatrenia 
potrebné na vykonanie povinnosti výrobcu 
poskytovať neobmedzený a 
štandardizovaný prístup k informáciám o 
opravách a údržbe vozidiel. Delegovanie 
právomocí by malo ďalej zahrnúť zmeny 
nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely 
revízie konečných faktorov zhody nadol, 
aby sa zohľadnil technický pokrok v rámci 
PEMS, a opätovnej kalibrácie limitných 
hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc 
a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo 
tuhých častíc. Je veľmi dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
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z členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady by mali mať 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
by sa všetky dokumenty mali doručovať 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady by mali mať 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia 
a znížiť emisie vozidiel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a požiadaviek 
na typové schválenie. Toto delegovanie 
právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie 
nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto 
revidované pravidlá, ako aj skúšobných 
cyklov používaných na meranie emisií; 
požiadavky na vykonávanie zákazu 
používania rušiacich zariadení, ktoré 
znižujú účinnosť systémov regulácie 
emisií; opatrenia potrebné na vykonávanie 
povinnosti výrobcu poskytovať 
neobmedzený a štandardizovaný prístup 
k informáciám o opravách a údržbe 
vozidiel; prijatie revidovaného postupu 
merania pre tuhé častice. Delegovanie 
právomocí by malo ďalej zahrnúť zmeny 
nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely 
revízie konečných faktorov zhody nadol, 

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia 
a znížiť emisie vozidiel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a požiadaviek 
na typové schválenie. Toto delegovanie 
právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie 
nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto 
revidované pravidlá, ako aj skúšobných 
cyklov používaných na meranie emisií; 
požiadavky na vykonávanie zákazu 
používania rušiacich zariadení, ktoré 
znižujú účinnosť systémov regulácie 
emisií; prijatie revidovaného postupu 
merania pre tuhé častice. Delegovanie 
právomocí by malo ďalej zahrnúť zmeny 
nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely 
revízie konečných faktorov zhody nadol, 
aby sa zohľadnil technický pokrok v rámci 
PEMS, a opätovnej kalibrácie limitných 
hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc 
a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo 
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aby sa zohľadnil technický pokrok v rámci 
PEMS, a opätovnej kalibrácie limitných 
hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc 
a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo 
tuhých častíc. Je veľmi dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
by sa všetky dokumenty mali doručovať 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady by mali mať 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

tuhých častíc. Je veľmi dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
by sa všetky dokumenty mali doručovať 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady by mali mať 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje dôvod na zmenu nariadenia (ES) č. 715/2007 o informáciách o opravách a údržbe 
(RMI), pretože všetky ustanovenia o opravách a údržbe sa teraz presunuli do nového 
rámcového nariadenia o typovom schvaľovaní, nariadenia (EÚ) 2018/858.

Pozmeňujúci návrh 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia 
a znížiť emisie vozidiel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a požiadaviek 
na typové schválenie. Toto delegovanie 

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia 
a znížiť emisie vozidiel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a požiadaviek 
na typové schválenie. Toto delegovanie 
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právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie 
nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto 
revidované pravidlá, ako aj skúšobných 
cyklov používaných na meranie emisií; 
požiadavky na vykonávanie zákazu 
používania rušiacich zariadení, ktoré 
znižujú účinnosť systémov regulácie 
emisií; opatrenia potrebné na vykonávanie 
povinnosti výrobcu poskytovať 
neobmedzený a štandardizovaný prístup 
k informáciám o opravách a údržbe 
vozidiel; prijatie revidovaného postupu 
merania pre tuhé častice. Delegovanie 
právomocí by malo ďalej zahrnúť zmeny 
nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely 
revízie konečných faktorov zhody nadol, 
aby sa zohľadnil technický pokrok v rámci 
PEMS, a opätovnej kalibrácie limitných 
hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc 
a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo 
tuhých častíc. Je veľmi dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
by sa všetky dokumenty mali doručovať 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady by mali mať 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie 
nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto 
revidované pravidlá, ako aj skúšobných 
cyklov používaných na meranie emisií; 
požiadavky na vykonávanie zákazu 
používania rušiacich zariadení, ktoré 
znižujú účinnosť systémov regulácie 
emisií; opatrenia potrebné na vykonávanie 
povinnosti výrobcu poskytovať 
neobmedzený a štandardizovaný prístup 
k informáciám o opravách a údržbe 
vozidiel najmä, ale nie výlučne, vozidiel, 
ktoré boli predané spotrebiteľom, ktorí 
boli zle informovaní o úrovni emisií 
takýchto vozidiel, čo malo za následok 
škody spôsobené spotrebiteľom; prijatie 
revidovaného postupu merania pre tuhé 
častice. Delegovanie právomocí by malo 
ďalej zahrnúť zmeny nariadenia (ES) 
č. 715/2007 na účely revízie konečných 
faktorov zhody nadol, aby sa zohľadnil 
technický pokrok v rámci PEMS, 
a opätovnej kalibrácie limitných hodnôt pre 
hmotnosť tuhých častíc a zavedenia 
limitných hodnôt pre množstvo tuhých 
častíc. Je veľmi dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
by sa všetky dokumenty mali doručovať 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady by mali mať 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
stanovenie pravidiel týkajúcich sa emisií 
z motorových vozidiel s cieľom prispieť 
k dosiahnutiu základných cieľov kvality 
ovzdušia, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, 
pretože motorové vozidlá s platným 
typovým schválením sa môžu uvádzať na 
trh cezhranične, ale z dôvodov rozsahu 
a dôsledkov opatrení ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec toho, 
čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených 
cieľov.

(14) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
stanovenie pravidiel týkajúcich sa emisií 
z motorových vozidiel s cieľom prispieť 
k dosiahnutiu základných cieľov kvality 
ovzdušia, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, 
pretože motorové vozidlá s platným 
typovým schválením sa môžu uvádzať na 
trh cezhranične a spotrebitelia musia byť 
rovnako chránení v celej Únii, ale 
z dôvodov rozsahu a dôsledkov opatrení 
ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie 
uvedených cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Kateřina Konečná

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Článok 8 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„Článok 8
Delegované akty o prístupe k informáciám 
o opravách a údržbe vozidiel
S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia 
v súlade s článkom 14a splnomocnená 
prijímať delegované akty. Tieto akty 
obsahujú vymedzenie a aktualizáciu 
technických špecifikácií týkajúcich sa 
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spôsobu, akým sa budú poskytovať 
informácie o opravách a údržbe vozidiel 
a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom 
na špecifické potreby MSP.“

Or. en

Odôvodnenie

Všetky požiadavky týkajúce sa informácií o opravách a údržbe boli presunuté do nariadenia 
(EÚ) 2018/858 o typovom schvaľovaní. Nie sú preto potrebné žiadne delegované právomoci 
pre informácie o opravách a údržbe v súvislosti s nariadením (ES) č. 715/2007.

Pozmeňujúci návrh 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia 
v súlade s článkom 14a splnomocnená 
prijímať delegované akty. Tieto akty 
obsahujú vymedzenie a aktualizáciu 
technických špecifikácií týkajúcich sa 
spôsobu, akým sa budú poskytovať 
informácie o opravách a údržbe vozidiel 
a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom 
na špecifické potreby MSP.“

S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia 
v súlade s článkom 14a splnomocnená 
prijímať delegované akty. Tieto akty 
obsahujú vymedzenie a aktualizáciu 
technických špecifikácií týkajúcich sa 
spôsobu, akým sa budú poskytovať 
informácie o opravách a údržbe vozidiel 
a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom 
na špecifické potreby MSP, 
mikropodnikov a samostatne zárobkovo 
činných prevádzkovateľov.“

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné na to, aby sa zlepšil rozsah pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím 
dňom po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť piatym 
dňom po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Or. en


