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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro VI) 
a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel je vytvoriť harmonizované pravidlá 
konštrukcie motorových vozidiel, aby sa zabezpečilo fungovanie vnútorného trhu a zároveň 
vysoká úroveň ochrany životného prostredia v oblasti emisií znečisťujúcich látok do 
ovzdušia. 

S cieľom zaručiť účinnú hospodársku súťaž na trhu služieb v oblasti opravy a údržby 
a zabezpečiť, že nezávislí prevádzkovatelia nebudú z tohto trhu vyčlenení, musia výrobcovia 
vozidiel zaručiť nezávislým prevádzkovateľom, akými sú opravári, výrobcovia alebo 
distribútori opravárenského zariadenia, náradia alebo súčiastok, neobmedzený 
a štandardizovaný prístup k informáciám z palubného diagnostického systému (OBD) a k 
informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

Spravodajkyňa vo všeobecnosti podporuje návrh, ale navrhuje ďalšie vylepšenia týkajúce sa 
prístupu k informáciám o opravách vozidla. Vysokovýkonné vozidlá sa často vyrábajú vo 
viacerých stupňoch a prístup k informáciám o opravách by sa mal preto zabezpečiť aj 
v takejto situácii, aby sa zabezpečil prístup nezávislých prevádzkovateľov k aktuálnym 
informáciám o všetkých aspektoch vozidla. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby v prípade 
viacstupňového typového schvaľovania výrobca zodpovedný za každé schválenie zodpovedal 
aj za poskytnutie informácií o opravách na danom stupni tak konečnému výrobcovi, ako aj 
nezávislým prevádzkovateľom. 

Pravidlá o prístupe k informáciám o opravách a údržbe týkajúce sa štandardizovaného 
formátu poskytovania informácií nemožno jednoducho preniesť z Eura 5 (osobné automobily) 
na Euro VI (vysokovýkonné vozidlá). Komisia preto poverila Európsky výbor pre 
normalizáciu vypracovaním nového formátu pre poskytovanie informácií o opravách 
a údržbe, ktorý by zohľadnil aktuálnu technológiu v oblasti vozidiel a bol uplatniteľný aj na 
vysokovýkonné vozidlá. Hneď po prijatí tohto nového formátu sa budú všetky informácie 
o opravách a údržbe poskytovať v súlade s ním.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Na zlepšenie fungovania vnútorného 
trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb 
tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu 
poskytovania služieb, je potrebný 
neobmedzený prístup k informáciám o 
opravách vozidiel, a to prostredníctvom 
štandardizovaného formátu, ktorý sa dá 
použiť na vyhľadávanie technických 
informácií, ako aj účinná hospodárska 
súťaž na trhu informačných služieb 
týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. 
Veľká časť takýchto informácií sa týka 
palubných diagnostických systémov a ich 
vzájomného pôsobenia s ostatnými 
systémami vozidla. Treba stanoviť 
technické špecifikácie, ktorými sa majú 
riadiť internetové stránky výrobcov, spolu 
s cielenými opatreniami na zabezpečenie 
primeraného prístupu pre malé a stredné 
podniky (MSP).

(8) Na zlepšenie fungovania vnútorného 
trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb 
tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu 
poskytovania služieb, je potrebný 
neobmedzený prístup k informáciám o 
opravách vozidiel, a to prostredníctvom 
štandardizovaného formátu, ktorý sa dá 
použiť na vyhľadávanie technických 
informácií, ako aj účinná hospodárska 
súťaž na trhu informačných služieb 
týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. 
Veľká časť takýchto informácií sa týka 
palubných diagnostických systémov a ich
vzájomného pôsobenia s ostatnými 
systémami vozidla. Je nevyhnutné
stanoviť technické špecifikácie, ktorými sa 
majú riadiť internetové stránky výrobcov, 
spolu s cielenými opatreniami na 
zabezpečenie primeraného prístupu pre 
malé a stredné podniky (MSP). 

Or. en

Odôvodnenie

Stanoviť technické špecifikácie, ktorými sa majú riadiť internetové stránky výrobcov, je nielen 
potrebné, ale dokonca nevyhnutné.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia by mala do ...* prehodnotiť 
fungovanie systému neobmedzeného 
prístupu k informáciám o opravách a 
údržbe vozidiel s cieľom zvážiť, či by bolo 
vhodné zjednotiť všetky ustanovenia, 
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ktoré upravujú prístup k informáciám o 
opravách a údržbe vozidiel, v rámci 
revidovaných rámcových právnych 
predpisov o typovom schválení. Ak sa 
ustanovenia upravujúce prístup k týmto 
informáciám zjednotia takýmto spôsobom, 
zodpovedajúce ustanovenia v tomto 
nariadení sa zrušia za predpokladu, že 
existujúce práva prístupu k informáciám 
o opravách a údržbe vozidiel zostanú 
zachované.
___________

*Štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Prístup ku všetkým informáciám o opravách a údržbe by sa mal začleniť do rámcovej 
smernice o typovom schvaľovaní. Zodpovedajúce nariadenie Euro 5/6 pre osobné autá ((ES) 
č. 715/2007) obsahuje rovnaké odôvodnenie (č. 9).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8b) Komisia by mala podporovať 
vypracovanie medzinárodne 
harmonizovaného štandardného formátu 
pre neobmedzený a štandardizovaný 
prístup k informáciám o opravách 
a údržbe.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala podporovať medzinárodne harmonizovaný formát podľa normy ISO pre 
prístup k informáciám o opravách, aby sa zabezpečilo vypracovanie medzinárodnej 
harmonizácie nariadenia o motorových vozidlách a rozšírenie harmonizácie do oblastí, ktoré 
ešte nepokrýva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8c) Je nevyhnutné vypracovať spoločnú 
európsku normu pre formát palubných 
diagnostických systémov a informácií 
o opravách a údržbe vozidla. Keďže 
súčasný formát OASIS sa nemôže úplne 
uplatňovať na palubné diagnostické 
systémy a informácie o opravách a údržbe 
vysokovýkonných vozidiel, Európsky 
výbor pre normalizáciu (CEN) bol 
poverený vypracovaním rozšírenej normy 
pre tieto informácie. Táto norma by mala 
vychádzať z formátu OASIS a prispôsobiť 
ho osobitným potrebám vysokovýkonných 
vozidiel. Kým CEN schváli takúto normu, 
mal by sa ľahko dostupným spôsobom 
a vo formáte, ktorý zaručí 
nediskriminačný prístup, poskytnúť 
palubný diagnostický systém a informácie 
o opravách a údržbe vysokovýkonných 
vozidiel. Informácie by sa mali zverejniť 
na internetových stránkach výrobcov 
alebo, ak to z dôvodu charakteru 
informácií nie je možné, iným vhodným 
spôsobom. Špecifikácie týkajúce sa rámca 
technických informácií stanovených 
v dokumente SC1-D2 OASIS-u by sa mali 
začleniť do opatrení prijatých na 
vykonávanie tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN 6 odsek 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3 - bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „palubný diagnostický systém“ alebo 
„OBD systém“ je systém na regulovanie 
emisií, ktorý je schopný identifikovať 
pravdepodobnú oblasť nesprávnej činnosti
pomocou poruchových kódov uložených v 
pamäti počítača;

(7) „palubný diagnostický systém“ alebo 
„systém OBD“ je systém vo vozidle alebo v 
motore, ktorý je schopný rozpoznať 
poruchy a prípadne na ne upozorniť 
pomocou výstražného systému, 
identifikovať pravdepodobnú oblasť 
poruchy pomocou informácií uložených v 
pamäti počítača a je schopný tieto údaje 
sprístupniť mimo vozidla; Komisia môže 
v súlade s postupom uvedeným v čl. 39 
ods. 9 smernice 2007/46/ES prijať ďalšie 
definície s cieľom zohľadniť technický 
pokrok v systémoch OBD;

Or. en

Odôvodnenie

Systém OBD v skutočnosti emisie nereguluje. Systém OBD monitoruje fungovanie systémov 
a súčastí, ktoré emisie regulujú. Navrhovaná nová definícia je v súlade s definíciou 
Celosvetovo harmonizovaných palubných diagnostických systémov (WWH-OBD).  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 6 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia poskytujú nezávislým 
prevádzkovateľom neobmedzený 
a štandardizovaný prístup k informáciám z 
palubného diagnostického systému (OBD) 
a informáciám o opravách a údržbe 
vozidiel.

1. Výrobcovia poskytujú nezávislým 
prevádzkovateľom neobmedzený 
a štandardizovaný prístup k informáciám z 
palubného diagnostického systému (OBD) 
a informáciám o opravách a údržbe 
vozidiel.

Výrobca zodpovedný za každé schválenie 
v prípade viacstupňového typového 
schvaľovania je zodpovedný aj za 
poskytnutie informácií o opravách pre 
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daný stupeň tak konečnému výrobcovi, 
ako aj samostatným prevádzkovateľom. 
Konečný výrobca je zodpovedný za 
poskytnutie informácií nezávislým 
prevádzkovateľom o celom vozidle.  
Poplatky za čas, kedy sa prístup využíva, 
sa môžu vybrať len raz.

Uplatňujú sa články 6 a 7 nariadenia (ES) 
č. 715/2007.

Články 6 a 7 nariadenia (ES) č. 715/2007 
sa uplatňujú príslušným spôsobom. Po 
schválení príslušnej normy CEN bude 
palubný diagnostický systém a informácie 
o opravách a údržbe vozidiel vychádzať 
z tejto normy.
Kým sa príslušná norma CEN neschváli, 
budú informácie z palubného 
diagnostického systému a informácie 
o opravách a údržbe vozidiel ľahko 
a nediskriminačným spôsobom prístupné. 
Informácie sa zverejnia na internetových 
stránkach výrobcov alebo, ak to z dôvodu 
charakteru informácií nie je možné, iným 
vhodným spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Vysokovýkonné vozidlá často montuje jeden výrobca, ale značný počet sa montuje vo 
viacerých stupňoch a predáva sa, napr. podvozky a motory. Následný trh potrebuje 
informácie o opravách tak úplne montovaných vozidiel, ako aj vozidiel predávaných vo forme 
napr. motora/podvozku.

Pravidlá o prístupe k informáciám o opravách a údržbe nemožno jednoducho preniesť z Eura 
5 (osobné automobily) na Euro VI (vysokovýkonné vozidlá). Preto sa musí štandardizovaný 
formát upraviť podľa potrieb vysokovýkonných vozidiel. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 6 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 
39 ods. 9 smernice 2007/46/ES Komisia 
na účely vykonávania odseku 1 uvedeného 

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 
39 ods. 9 smernice 2007/46/ES Komisia 
na účely vykonávania odseku 1 uvedeného 
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článku stanovuje a aktualizuje technické 
špecifikácie súvisiace so spôsobom 
poskytovania informácií z palubného 
diagnostického systému a informácií o 
oprave a údržbe vozidla.

článku stanovuje a aktualizuje príslušné
technické špecifikácie súvisiace so 
spôsobom poskytovania informácií z 
palubného diagnostického systému 
a informácií o opravách a údržbe vozidla. 
Komisia by mala zohľadniť súčasné 
informačné technológie, budúce 
technológie v oblasti vozidiel, súčasné 
normy ISO a možnosť celosvetovej normy 
ISO.

Or. en

Odôvodnenie

Pri vypracúvaní a aktualizácii technických špecifikácií týkajúcich sa systému OBD 
a informácií o opravách a údržbe vozidla je veľmi dôležité zohľadniť súčasné a budúce 
technológie v oblasti vozidiel a normy ISO. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 16 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia prijme do 31. decembra 2009 
vykonávacie opatrenia podľa čl. 4 ods. 3, 
čl. 5 ods. 4 a čl. 6 ods. 2. 

Or. en

Odôvodnenie

Všetci výrobcovia potrebujú dostatočný čas na prispôsobenie potom, ako sa spolurozhodovací 
a komitologický postup skončia a vstúpia do platnosti. Pokiaľ ide o nedávne Euro 5/6 pre 
osobné autá, Komisia zaviedla niekoľko nových opatrení v komitologickom postupe, ktoré sa 
zrejme neskončia pred septembrom 2009, keď sa stanú povinnými v rámci Eura 5, 
a výrobcom nenechala takmer žiadny čas na prispôsobenie. Tento aspekt je nutné v Eure VI 
vyriešiť.
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