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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre dopravu 
a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) Všetci občania EÚ majú právo na 
slobodu a osobnú bezpečnosť podľa 
článku 6 Charty základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“), 
právo na rešpektovanie súkromného a 
rodinného života podľa článku 7 charty a 
právo na ochranu osobných údajov podľa 
článku 8 charty.

Odôvodnenie

Výslovne sa zdôrazňuje ochrana uvedených práv, keďže cezhraničná výmena informácií 
prostredníctvom interoperability elektronických systémov cestného mýta by mohla tieto práva 
ohroziť. Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ostatnými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Je nevyhnutné zabezpečiť 
všeobecné zavedenie elektronických 
mýtnych systémov v členských štátoch 
a susedných štátoch a interoperabilné 
systémy vhodné z hľadiska budúceho 
vývoja politiky spoplatňovania ciest v Únii 
a budúceho technického vývoja.

(2) Je nevyhnutné zabezpečiť 
všeobecné zavedenie elektronických 
mýtnych systémov v členských štátoch 
a susedných štátoch a pokiaľ možno 
spoľahlivé, používateľsky ústretové, 
nákladovo efektívne interoperabilné 
systémy vhodné z hľadiska budúceho 
vývoja politiky spoplatňovania ciest v Únii 
a budúceho technického vývoja.
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Odôvodnenie

Elektronické mýtne systémy by mali byť pokiaľ možno spoľahlivé, používateľsky ústretové 
a nákladovo efektívne. To zvýhodní občanov EÚ. Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne 
spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Skutočnosť, že pri elektronických 
mýtnych systémoch členské štáty a susedné 
štáty ukladajú rôzne špecifikácie, môže 
ohroziť hladké fungovanie vnútorného 
trhu, ako aj ciele dopravnej politiky. Táto 
situácia môže viesť k zavádzaniu 
nezlučiteľných a drahých elektronických 
zariadení v kabínach vodičov ťažkých 
úžitkových vozidiel a k chybám vodičov 
pri ich obsluhe, a tým napríklad k 
neúmyselnému vyhnutiu sa platbe. Také 
zavádzanie je neprijateľné pre užívateľov a 
pre výrobcov vozidiel z dôvodov nákladov, 
z bezpečnostných a právnych dôvodov.

(4) Skutočnosť, že pri elektronických 
mýtnych systémoch členské štáty a susedné 
štáty ukladajú rôzne špecifikácie, môže 
ohroziť hladké fungovanie vnútorného 
trhu, zásadu voľného pohybu, ako aj ciele 
dopravnej politiky. Táto situácia môže 
viesť k zavádzaniu nezlučiteľných 
a drahých elektronických zariadení 
v kabínach vodičov ťažkých úžitkových 
vozidiel a k chybám vodičov pri ich 
obsluhe, a tým napríklad k neúmyselnému 
vyhnutiu sa platbe. Také zavádzanie je 
neprijateľné pre užívateľov a pre výrobcov 
vozidiel z dôvodov nákladov, z 
bezpečnostných a právnych dôvodov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu s cieľom posilniť návrh tým, že sa uvádza, že rozmanitosť systému eTolls ovplyvňuje 
zásadu voľného pohybu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Mali by byť odstránené umelé 
prekážky fungovania vnútorného trhu, 
pričom by sa členským štátom a Únii mala 
ponechať možnosť používať na miestnej, 

(5) Mali by byť odstránené umelé 
prekážky fungovania vnútorného trhu, 
pričom by sa členským štátom a Únii mala 
ponechať možnosť používať na miestnej, 
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vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni rôzne 
politiky spoplatňovania všetkých typov 
vozidiel. Zariadenie inštalované vo 
vozidlách by malo umožniť realizáciu 
takých politík spoplatňovania ciest v súlade 
s princípom nediskriminácie medzi 
občanmi všetkých členských štátov. Preto 
sa musí čo najskôr zabezpečiť 
interoperabilita elektronických mýtnych 
systémov v Únii.

vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni rôzne 
politiky spoplatňovania všetkých typov 
vozidiel. Zariadenie inštalované vo 
vozidlách by malo umožniť realizáciu 
takých politík spoplatňovania ciest v súlade 
s princípom nediskriminácie medzi 
občanmi všetkých členských štátov, 
pričom sa budú v plnej miere rešpektovať 
všetky základné práva. Preto by sa mala čo 
najskôr zabezpečiť spoľahlivá 
interoperabilita elektronických mýtnych 
systémov v Únii založená na rešpektovaní 
základných ľudských práv.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť úplné dodržiavanie základných ľudských práv pri vykonávaní 
interoperability elektronických systémov cestného mýta. Tento pozmeňujúci návrh je 
neoddeliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Malo by sa potvrdiť, že Európsku 
službu elektronického výberu mýta (ďalej 
aj „EETS“) poskytujú poskytovatelia 
EETS vymedzení v rozhodnutí Komisie 
2009/750/ES17.

8. Malo by sa potvrdiť, že Európsku 
službu elektronického výberu mýta (ďalej 
aj „EETS“) zákonne poskytujú 
poskytovatelia EETS vymedzení 
v rozhodnutí Komisie 2009/750/ES17 v 
úplnom súlade so základnými právami.

_________________ _________________

17Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo 6. 
októbra 2009 o definícii Európskej služby 
elektronického výberu mýta a jej 
technických prvkov (Ú. v. EÚ L 268, 
13.10.2009, s. 11).

17Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo 6. 
októbra 2009 o definícii Európskej služby 
elektronického výberu mýta a jej 
technických prvkov (Ú. v. EÚ L 268, 
13.10.2009, s. 11).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Aplikácie elektronického výberu 
mýta a kooperatívnych inteligentných 
dopravných systémov (C-ITS) využívajú 
podobné technológie a susediace 
frekvenčné pásma na komunikáciu 
krátkeho dosahu medzi vozidlami alebo 
medzi vozidlom a infraštruktúrou. V 
budúcnosti by sa mal preskúmať potenciál 
zlúčenia elektronického výberu mýta so 
systémami C-ITS v pásme 5,9 GHz (ktoré 
v súčasnosti využíva C-ITS), pričom treba 
dôkladne vyhodnotiť náklady, prínosy, 
technické prekážky a ich prípadné riešenia.

(10) Aplikácie elektronického výberu 
mýta a kooperatívnych inteligentných 
dopravných systémov (C-ITS) využívajú 
podobné technológie a susediace 
frekvenčné pásma na komunikáciu 
krátkeho dosahu medzi vozidlami alebo 
medzi vozidlom a infraštruktúrou. V 
budúcnosti by sa mal preskúmať potenciál 
zlúčenia elektronického výberu mýta so 
systémami C-ITS v pásme 5,9 GHz (ktoré 
v súčasnosti využíva C-ITS), pričom treba 
dôkladne vyhodnotiť možný vplyv na 
súkromie a ochranu údajov, ako aj 
náklady, prínosy, technické prekážky a ich 
prípadné riešenia, aby to nepredstavovalo 
prekážku, najmä pre MSP.

Odôvodnenie

V súlade s prijatým stanoviskom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
ku kooperatívnym inteligentným dopravným systémom (Grapini).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Problémy s identifikáciou 
neplatičov elektronického mýta z iných 
členských štátov sťažujú zavádzanie 
takýchto systémov, ako aj širšie 
uplatňovanie zásad „používateľ platí“ a 
„znečisťovateľ platí“ na cestách Únie.

13. Problémy s identifikáciou 
neplatičov elektronického mýta z iných 
členských štátov sťažujú zavádzanie 
takýchto systémov, ako aj širšie 
uplatňovanie zásad „používateľ platí“ 
a „znečisťovateľ platí“ na cestách Únie, 
preto je potrebné nájsť spôsob, ako takéto 
osoby identifikovať.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Od členských štátov by sa malo 
vyžadovať, aby Komisii poskytovali 
informácie a údaje potrebné na 
vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti 
systému výmeny informácií o neplatičoch 
cestných poplatkov. Od Komisie by sa 
malo vyžadovať vyhodnotenie získaných 
údajov a informácií a navrhnutie prípadne
potrebných zmien legislatívy.

(16) Od členských štátov by sa malo 
vyžadovať, aby Komisii poskytovali 
informácie a údaje potrebné na 
vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti 
systému výmeny informácií o neplatičoch 
cestných poplatkov, pričom budú v plnej 
miere dodržiavať ochranu osobných 
údajov. Od Komisie by sa malo vyžadovať 
vyhodnotenie získaných údajov a 
informácií a v prípade potreby navrhnutie 
potrebných zmien legislatívy. Komisii by 
sa nemali poskytovať, ani by sa s ňou 
nemali vymieňať žiadne osobné údaje.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť právny súlad s právnymi predpismi EÚ 
o ochrane údajov.

Malo by sa výslovne zdôrazniť, že pri poskytovaní relevantných informácií od členských 
štátov inštitúciám EÚ sa plne dodržiava právo na ochranu osobných údajov.

Z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu a prepojenia s ostatnými 
prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi je potrebné predložiť tento pozmeňujúci návrh.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Zavedenie elektronických mýtnych 
systémov bude zahŕňať spracovanie 
osobných údajov. Také spracovanie sa 
musí vykonávať v súlade s pravidlami Únie 
stanovenými okrem iného v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/67919, smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68020 a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES21. Právo na ochranu 
osobných údajov je výslovne uznané 
článkom 8 Charty základných práv 

(17) Zavedenie elektronických mýtnych 
systémov zahŕňa spracovanie osobných 
údajov. Právo na ochranu osobných 
údajov sa výslovne uznáva v článku 8 
Charty základných práv Európskej únie 
a článku 16 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Také spracovanie sa musí 
vykonávať v súlade s pravidlami Únie 
stanovenými okrem iného v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/67919 a v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2002/58/ES20
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Európskej únie. a v prípade, keď sa nezaplatenie cestného 
poplatku považuje za trestný čin v 
členskom štáte, v ktorom sa má cestný 
poplatok zaplatiť, v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2016/68021.

__________________ __________________

19Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

19Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

20Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií a 
o voľnom pohybe takýchto údajov a o 
zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

20Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 
týkajúca sa spracovávania osobných 
údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 
201, 31.7.2002, s. 37).

21Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 
ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 
201, 31.7.2002, s. 37).

21Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií a 
o voľnom pohybe takýchto údajov a o 
zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

Odôvodnenie

V tomto návrhu sa na spracovanie osobných údajov uplatňuje všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov a policajná smernica (2016/680). Je však dôležité rozlišovať medzi 
členskými štátmi, kde je nezaplatenie takýchto poplatkov správnym priestupkom, a tými, kde 
je trestným činom. Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ostatnými 
pozmeňujúcimi návrhmi spravodajcu.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na zaistenie interoperability 
elektronických cestných mýtnych systémov 
a uľahčenie cezhraničnej výmeny 
informácií o nezaplatených cestných 
poplatkoch by sa právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie mala delegovať na Komisiu 
s cieľom prispôsobiť technologickému 
pokroku zoznam technológií, ktoré možno 
použiť pri transakciách elektronickej platby 
mýta v elektronických mýtnych systémoch, 
ktoré si vyžadujú montáž alebo používanie 
palubných zariadení. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
viedla v súlade so zásadami stanovenými v 
Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým 
v záujme rovnakého zastúpenia pri 
príprave delegovaných aktov sa všetky 
dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
expertom z členských štátov a odborníci 
Európskeho parlamentu a Rady majú 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(19) Na zaistenie interoperability 
elektronických cestných mýtnych systémov 
a zákonné uľahčenie cezhraničnej výmeny 
informácií o nezaplatených cestných 
poplatkoch by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie mala 
delegovať na Komisiu s cieľom 
prispôsobiť technologickému pokroku 
zoznam technológií, ktoré možno použiť 
pri transakciách elektronickej platby mýta 
v elektronických mýtnych systémoch, ktoré 
si vyžadujú montáž alebo používanie 
palubných zariadení. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
viedla v súlade so zásadami stanovenými v 
Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým 
v záujme rovnakého zastúpenia pri 
príprave delegovaných aktov sa všetky 
dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
expertom z členských štátov a odborníci 
Európskeho parlamentu a Rady majú 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby 
boli ovplyvnené rozhodnutia členských 
štátov vyberať poplatky za určité typy 

V záujme dodržiavania zásady subsidiarity 
sa táto smernica uplatňuje bez toho, aby 
boli ovplyvnené rozhodnutia členských 
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vozidiel, určovať výšku týchto poplatkov a 
účel, na ktorý sa vyberajú.

štátov vyberať poplatky za určité typy 
vozidiel a určovať výšku týchto poplatkov 
a účel, na ktorý sa vyberajú.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) „oblasť elektronického mýta“ je 
cesta, cestná sieť, stavba ako most alebo 
tunel, alebo trajekt, za ktoré sa vyberajú 
cestné poplatky s výlučným alebo 
čiastočným využitím mechanizmov 
automatického rozpoznávania, ako 
napríklad komunikácia s palubnými 
zariadeniami vo vozidle či automatické 
rozlišovanie evidenčného čísla vozidla;

(e) „oblasť elektronického mýta“ je 
cesta, cestná sieť, stavba ako most alebo 
tunel, alebo trajekt, za ktoré sa vyberajú 
cestné poplatky s výlučným alebo 
čiastočným využitím mechanizmov 
automatického rozpoznávania, ako 
napríklad komunikácia s palubnými 
zariadeniami vo vozidle, ktorú možno 
doplniť automatickým rozlišovaním
evidenčného čísla vozidla;

Odôvodnenie

Vzhľadom na nízky stupeň štandardizácie poznávacích značiek a systémov uznávania v rámci 
Únie by výlučné spoliehanie sa na rozpoznávanie poznávacích značiek mohlo viesť 
k nesprávnym výsledkom. Z tohto dôvodu by sa malo automatické rozpoznávanie poznávacích 
značiek používať iba ako doplnkový nástroj na výber mýta.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) „členský štát evidencie“ je členský 
štát evidencie vozidla, ktorým bol 
spáchaný delikt nezaplatenia cestného 
poplatku;

(i) „členský štát evidencie“ je členský 
štát, v ktorom bolo zaevidované vozidlo, 
ktorým bol spáchaný delikt nezaplatenia 
cestného poplatku;

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky nové elektronické mýtne systémy , 
ktoré si vyžadujú montáž alebo použitie 
palubného zariadenia, musia na 
vykonávanie elektronických mýtnych 
transakcií používať jednu alebo viaceré z 
technológií uvedených v prílohe IV .

Všetky nové elektronické mýtne systémy, 
ktoré si vyžadujú montáž alebo použitie 
palubného zariadenia, musia na 
vykonávanie elektronických mýtnych 
transakcií používať jednu alebo viaceré 
z týchto technológií:

a) satelitné určovanie polohy;

b) mobilné komunikácie podľa 
normy GSM-GPRS (GSM TS 
03.60/23.00);

c) mikrovlnná technológia 5,8 GHz.

Odôvodnenie

Technologické riešenia sú kľúčovým determinantom interoperability, čo je jeden z hlavných 
cieľov tohto prepracovania. Z tohto dôvodu by sa mal zoznam oprávnených technologických 
riešení ponechať skôr na spoluzákonodarcu než na rozhodnutie Komisie.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Existujúce elektronické mýtne systémy, 
ktoré využívajú technológie iné než tie 
uvedené v prílohe IV, musia byť v súlade s 
týmito technológiami, ak sa vykonávajú 
významné technologické vylepšenia.

Existujúce elektronické mýtne systémy, 
ktoré využívajú technológie iné než tie 
uvedené v prvom pododseku, musia byť v 
súlade s týmito technológiami, ak sa 
vykonávajú významné technologické 
vylepšenia.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa vypúšťa príloha IV a presúva sa zoznam 
oprávnených technológií do článku 3 ods. 1 pododseku 1.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia EETS užívateľom 
sprístupnia palubné zariadenia, ktoré sú 
vhodné na použitie, interoperabilné a
schopné komunikácie so všetkými 
elektronickými mýtnymi systémami v
prevádzke v členských štátoch, ktoré 
využívajú technológie uvedené v prílohe 
IV.

Poskytovatelia EETS užívateľom 
sprístupnia palubné zariadenia, ktoré sú 
vhodné na použitie, interoperabilné 
a schopné komunikácie so všetkými 
elektronickými mýtnymi systémami 
v prevádzke v členských štátoch, ktoré 
využívajú technológie uvedené v odseku 1.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa vypúšťa príloha IV a presúva sa zoznam 
oprávnených technológií do článku 3 ods. 1 pododseku 1.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Palubné zariadenia môžu využívať 
vlastný hardvér a softvér, iné hardvérové a 
softvérové prvky prítomné vo vozidle, 
alebo oboje. Na komunikáciu s inými 
hardvérovými systémami vo vozidle môže 
palubné zariadenie využívať aj iné 
technológie než tie uvedené v prílohe IV.

4. Palubné zariadenia môžu využívať 
vlastný hardvér a softvér, iné hardvérové a 
softvérové prvky prítomné vo vozidle, 
alebo oboje. Na komunikáciu s inými 
hardvérovými systémami vo vozidle môže 
palubné zariadenie využívať aj iné 
technológie než tie uvedené v odseku 1.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa vypúšťa príloha IV a presúva sa zoznam 
oprávnených technológií do článku 3 ods. 1 pododseku 1.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spracovanie osobných údajov potrebné na 
prevádzku EETS vykonávalo v súlade s

6. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spracovanie osobných údajov potrebné na 
prevádzku EETS vykonávalo v súlade 
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právnymi predpismi Únie chrániacimi 
slobodu a základné práva fyzických 
osôb vrátane ich súkromia , najmä s
ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679, 
smernice (EÚ) 2016/680 a smernice 
2002/58/ES.

s právnymi predpismi Únie chrániacimi 
slobodu a základné práva fyzických osôb
vrátane ich súkromia, najmä 
s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679 
a smernice 2002/58/ES. Osobné údaje 
spracúvané na základe tejto smernice sa 
nesmú ďalej spracúvať na iné účely a 
bezodkladne sa vymažú, keď prestanú byť 
potrebné na účel, na ktorý boli 
spracované.

Odôvodnenie

Keďže sa návrhom zabezpečí podstatná zmena súčasného platného textu s cieľom zabezpečiť 
interoperabilitu EETS, platenie poplatkov a nové pravidlá spolupráce a vymáhania platby 
medzi členskými štátmi v súvislosti s neuhradenými poplatkami, návrh predpokladá významný 
zásah do práva na ochranu údajov, na ktorú sa návrh nevzťahuje. Preto je potrebné predložiť 
tento pozmeňujúci návrh s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov a súlad s právom 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely vyšetrovania nezaplatenia 
cestných poplatkov udelí členský štát 
národným kontaktným miestam ostatných 
členských štátov prístup k týmto údajom o 
vnútroštátnej evidencii vozidiel s 
možnosťou automatického vyhľadávania:

Výhradne na účely vyšetrovania 
nezaplatenia cestných poplatkov udelí 
členský štát národným kontaktným 
miestam ostatných členských štátov prístup 
k týmto údajom o vnútroštátnej evidencii 
vozidiel s možnosťou automatického 
vyhľadávania:

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť právny súlad s právnymi predpismi EÚ 
o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) údaje o vozidlách a a) údaje potrebné na identifikáciu 
konkrétneho vozidla a

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) údaje o vlastníkoch alebo 
držiteľoch vozidla.

b) údaje potrebné na identifikáciu 
a kontaktovanie vlastníkov alebo držiteľov
vozidla.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Automatické vyhľadávanie sa vykonáva v 
súlade s postupmi uvedenými v Kapitole 3 
bodoch 2 a 3 prílohy k rozhodnutiu Rady 
2008/616/SVV26 a s požiadavkami prílohy 
II k tejto smernici.

Automatické vyhľadávanie sa vykonáva 
v plnom súlade s postupmi uvedenými v 
kapitole 3 bodoch 2 a 3 prílohy k 
rozhodnutiu Rady 2008/616/SVV26 a s 
požiadavkami prílohy II k tejto smernici, 
ako aj v úplnom súlade so všetkými 
základnými právami.

_________________ _________________

26Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. 
júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 
2008/615/SVV o zintenzívnení 
cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti 
terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti 
(Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).

26Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. 
júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 
2008/615/SVV o zintenzívnení 
cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti 
terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti 
(Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Členský štát, na území ktorého 
došlo k nezaplateniu cestného poplatku, 
v súlade so svojím právom v zasielanom 
informačnom liste vlastníkovi, držiteľovi 
vozidla alebo inej identifikovanej osobe 
podozrivej z nezaplatenia cestného 
poplatku uvedie všetky relevantné 
informácie, najmä povahu nezaplatenia 
cestného poplatku, miesto, dátum a čas 
nezaplatenia cestného poplatku, názov 
porušeného vnútroštátneho právneho 
predpisu, sankciu a v náležitých prípadoch 
aj údaje o zariadení, ktoré sa použilo na 
zistenie deliktu. Na tento účel môže 
členský štát, na území ktorého došlo k 
nezaplateniu cestného poplatku, použiť 
vzor stanovený v prílohe III.

2. Členský štát, na území ktorého 
došlo k nezaplateniu cestného poplatku, 
v súlade so svojím právom v zasielanom 
informačnom liste vlastníkovi, držiteľovi 
vozidla alebo inej identifikovanej osobe 
podozrivej z nezaplatenia cestného 
poplatku uvedie všetky relevantné 
informácie, najmä povahu nezaplatenia 
cestného poplatku, miesto, dátum a čas 
nezaplatenia cestného poplatku, názov 
porušeného vnútroštátneho právneho 
predpisu, sankciu a údaje o zariadení, ktoré 
sa použilo na zistenie deliktu. Na tento účel 
môže členský štát, na území ktorého došlo 
k nezaplateniu cestného poplatku, použiť 
vzor stanovený v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa členský štát, na území 
ktorého došlo k nezaplateniu cestného 
poplatku, rozhodne začať konanie 
v nadväznosti na nezaplatenie cestného 
poplatku, na zaistenie dodržiavania 
základných práv zašle informačný list 
v jazyku, v ktorom je vyhotovený doklad 
o evidencii vozidla, ak je k dispozícii, 
alebo v jednom z úradných jazykov 
členského štátu evidencie.

3. Ak sa členský štát, na území 
ktorého došlo k nezaplateniu cestného 
poplatku, rozhodne začať konanie 
v nadväznosti na nezaplatenie cestného 
poplatku, na zaistenie dodržiavania 
základných práv zašle informačný list 
v jazyku, v ktorom je vyhotovený doklad 
o evidencii vozidla, ak je k dispozícii, 
alebo v jednom z úradných jazykov 
členského štátu evidencie. V tomto liste 
členský štát informuje príjemcu 
o mechanizmoch, ktoré má majiteľ 
vozidla k dispozícii na účely spochybnenia 
údajného trestného činu, a najmä o práve 
na odvolanie a právny prostriedok 
nápravy, ako aj o orgáne, u ktorého 
možno tieto práva uplatniť.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť právny súlad s právnymi predpismi EÚ 
o ochrane údajov.
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8 Článok 8

Ochrana údajov Ochrana údajov

1. Na osobné údaje spracúvané podľa 
tejto smernice sa vzťahujú ustanovenia 
nariadenia (EÚ) 2016/679 a 
vnútroštátnych zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení, ktorými
sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

1. Na osobné údaje spracúvané podľa 
tejto smernice sa vzťahuje nariadenie
(EÚ) 2016/679 a smernica 2002/58/ES.
Smernica (EÚ) 2016/680 sa vzťahuje len 
na osobné údaje spracúvané podľa tejto 
smernice, ak sa nezaplatenie cestného 
poplatku považuje za trestný čin 
v členskom štáte, v ktorom je splatný.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
osobné údaje spracúvané na základe tejto 
smernice v primeranej lehote opravili, ak 
sú nesprávne, alebo vymazali či obmedzili, 
a aby sa stanovila lehota na uchovávanie 
údajov v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a vnútroštátnymi zákonmi, 
inými právnymi predpismi a správnymi 
opatreniami, ktorými sa transponuje 
smernica (EÚ) 2016/680.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spracúvanie osobných údajov na účely 
článku 5 obmedzilo na typy údajov 
uvedené v prílohe II. Členské štáty 
zabezpečia, aby dotknuté osoby mali právo 
aktualizovať, opraviť alebo vymazať 
spracúvané osobné údaje bez zbytočného 
odkladu, ak sú nesprávne. Členské štáty 
stanovia lehotu na uchovávanie osobných
údajov v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a v prípade potreby so 
smernicou (EÚ) 2016/680.

Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky 
osobné údaje spracúvané na základe tejto 
smernice používali iba na uľahčenie
cezhraničnej výmeny informácií o 
nezaplatení cestných poplatkov, a aby 
dotknuté osoby mali rovnaké práva na 
informácie, prístup, opravu, vymazanie a 
zablokovanie, odškodnenie a súdne 
prostriedky nápravy, ako sa stanovuje v
nariadení (EÚ) 2016/679 a vo 
vnútroštátnych zákonoch, iných právnych 
predpisoch alebo správnych opatreniach, 
ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 
2016/680.

Členské štáty zabezpečia, aby sa osobné 
údaje spracúvané na základe tejto smernice 
spracúvali výhradne na účely uľahčenia
cezhraničnej výmeny informácií o 
nezaplatení cestných poplatkov a 
nespracúvali sa ďalej na žiadny iný účel.
Členské štáty tiež zabezpečia, aby dotknuté 
osoby mali rovnaké práva na informácie, 
prístup, opravu, vymazanie a obmedzenie 
spracúvania, právo podať sťažnosť 
orgánu dohľadu na ochranu údajov, 
právo na odškodnenie a účinné súdne 
prostriedky nápravy, ako sa stanovuje 
v nariadení (EÚ) 2016/679 a v prípade 
potreby v smernici (EÚ) 2016/680.
Členské štáty zabezpečia, aby sa prístup k 
osobným údajom poskytoval len 
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príslušným orgánom určeným na výmenu 
údajov o evidencii vozidiel.

3. Každá dotknutá osoba má právo 
získať informácie o tom, aké osobné údaje 
zaznamenané v členskom štáte evidencie 
boli zaslané členskému štátu, v ktorom 
došlo k nezaplateniu cestného poplatku, 
vrátane dátumu požiadavky a identifikácie 
príslušného orgánu členského štátu, na 
území ktorého došlo k nezaplateniu 
cestného poplatku.

3. Každá dotknutá osoba má právo 
získať bez zbytočného odkladu informácie 
o tom, aké osobné údaje zaznamenané v 
členskom štáte evidencie boli zaslané 
členskému štátu, v ktorom došlo k 
nezaplateniu cestného poplatku, vrátane 
dátumu požiadavky a identifikácie 
príslušného orgánu členského štátu, na 
území ktorého došlo k nezaplateniu 
cestného poplatku.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do [5 rokov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice] predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
uplatňovaní článkov 6 a 7 tejto smernice v 
členských štátoch. V správe sa Komisia 
zameria predovšetkým na nasledujúce 
aspekty a v prípade potreby predloží 
návrhy, ktoré sa ich týkajú:

Komisia do [4 rokov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice] predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
uplatňovaní článkov 6 a 7 tejto smernice v 
členských štátoch. V správe sa Komisia 
zameria predovšetkým na nasledujúce 
aspekty a v prípade potreby predloží 
návrhy, ktoré sa ich týkajú:

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- analýza vplyvu uplatňovania 
článkov 6 a 7 tejto smernice na základné 
práva, najmä právo na súkromie 
a ochranu osobných údajov,

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11 prijímať delegované akty s
cieľom meniť prílohy I a IV na účely ich
prispôsobenia technickému pokroku.

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11 prijímať delegované akty 
s cieľom meniť prílohu I na účely jej
prispôsobenia technickému pokroku.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa vypúšťa príloha IV a presúva sa zoznam 
oprávnených technológií do článku 3 ods. 1 pododseku 1.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo [dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov odo [dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú proti 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Hoci by delegovanie právomocí na Komisiu malo byť časovo obmedzené, smernica by mala 
zabezpečiť možnosť automatického predĺženia tohto obdobia.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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k) validácia zvolených technických 
riešení z hľadiska právnych predpisov Únie 
chrániacich slobodu a základné práva 
fyzických osôb vrátane súkromia a ochrany 
osobných údajov . Bude nutné najmä 
zabezpečiť zhodu s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES;

k) validácia zvolených technických 
riešení z hľadiska právnych predpisov Únie 
chrániacich slobodu a základné práva 
fyzických osôb vrátane súkromia a ochrany 
osobných údajov. Bude nutné najmä 
zabezpečiť zhodu s nariadením (EÚ) 
2016/679 a so smernicou 2002/58/ES
a v prípade potreby aj so smernicou (EÚ) 
2016/680;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný, lebo je neoddeliteľne spojený s ostatnými 
prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré do textu vkladajú odkaz na smernicu 2016/680.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Príloha III – odsek 26 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vyhlásenie o ochrane údajov:

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 
máte právo požadovať prístup k osobným 
údajom a opravu alebo vymazanie 
osobných údajov alebo obmedzenie 
spracovania svojich osobných údajov 
alebo namietať proti spracovaniu, ako aj 
právo na prenosnosť údajov. Máte takisto 
právo podať sťažnosť [názov a adresa 
príslušného orgánu dohľadu].

[Ak sa nezaplatenie cestného poplatku 
považuje za trestný čin podľa 
vnútroštátneho práva:

V súlade s [názov vnútroštátneho zákona, 
ktorým sa uplatňuje smernica (EÚ) 
2016/680] máte právo požadovať od 
prevádzkovateľa prístup k osobným 
údajom a opravu alebo vymazanie 
osobných údajov a obmedzenie 
spracovania svojich osobných údajov. 
Máte takisto právo podať sťažnosť [názov 
a adresa príslušného orgánu dohľadu]. ]
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Odôvodnenie

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov alebo smernicou o polícii by sa v 
tomto liste mali uviesť základné práva na ochranu údajov, ktoré majú k dispozícii všetci 
občania, ako aj názov a adresa orgánu, kde môžu podať sťažnosť. Tento pozmeňujúci návrh je 
nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Príloha IV

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zoznam technológií povolených na 
použitie v elektronických cestných 
mýtnych systémoch na výkon transakcií 
elektronického výberu mýta

vypúšťa sa

1. satelitné určovanie polohy;

2. mobilné komunikačné prostriedky;

3. mikrovlnná technológia 5,8 GHz.

Odôvodnenie

Zoznam technológií by mal podliehať spolurozhodovaniu zo strany zákonodarcu. Tento 
pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.
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