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Pozmeňujúci návrh 16
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o pravidelnej kontrole technického stavu 
motorových vozidiel a ich prípojných 
vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES

o pravidelnej kontrole technického stavu 
motorových vozidiel a ich prípojných 
vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 17
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o pravidelnej kontrole technického stavu 
motorových vozidiel a ich prípojných 
vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES

o pravidelnej kontrole technického stavu 
motorových vozidiel a ich prípojných 
vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V rámci Únie bolo prijatých niekoľko 
technických noriem a požiadaviek 
vo vzťahu k bezpečnosti vozidiel. 
Prostredníctvom systému pravidelných 
kontrol technického stavu je však potrebné 
zabezpečiť, aby vozidlá po tom, čo boli 
uvedené na trh, aj naďalej spĺňali 
bezpečnostné normy počas celej životnosti. 
Tento systém by sa mal týkať kategórií 
vozidiel, ktoré sú vymedzené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom 
schválení dvoj- a trojkolesových 
motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje 
smernica Rady 92/61/EHS, v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa 
zriaďuje rámec pre typové schválenie 
motorových vozidiel a ich prípojných 
vozidiel, systémov, komponentov 
a samostatných technických jednotiek 
určených pre tieto vozidlá, a v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom 
schválení poľnohospodárskych alebo 
lesných traktorov, ich prípojných vozidiel 
a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu 
s ich systémami, komponentmi 
a so samostatnými technickými 
jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 
74/150/EHS.

(4) V rámci Únie bolo prijatých niekoľko 
technických noriem a požiadaviek vo
vzťahu k bezpečnosti vozidiel. 
Prostredníctvom systému pravidelných 
kontrol technického stavu je však potrebné 
zabezpečiť, aby vozidlá po tom, čo boli 
uvedené na trh, aj naďalej spĺňali 
bezpečnostné normy počas celej životnosti. 
Členské štáty by mohli zaviesť 
vnútroštátne požiadavky týkajúce sa 
kontroly technického stavu kategórií 
vozidiel, ktoré sú vymedzené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom 
schválení dvoj- a trojkolesových 
motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje 
smernica Rady 92/61/EHS. Tento systém 
by sa mal týkať kategórií vozidiel 
vymedzených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2007/46/ES 
z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje 
rámec pre typové schválenie motorových 
vozidiel a ich prípojných vozidiel, 
systémov, komponentov a samostatných 
technických jednotiek určených pre tieto 
vozidlá, a v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/37/ES 
z 26. mája 2003 o typovom schválení 
poľnohospodárskych alebo lesných 
traktorov, ich prípojných vozidiel 
a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu 
s ich systémami, komponentmi a so
samostatnými technickými jednotkami, 
ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 19
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Medzi úrovňou bezpečnosti cestnej 
premávky a počtom technických 
nedostatkov vozidiel existuje jasná
súvislosť. V roku 2009 na európskych 
cestách došlo k 35 000 smrteľným 
nehodám. Na základe predpokladu, že 
technické nedostatky prispievajú 
k smrteľným nehodám úmerne k ich 
príspevku k nehodám, je možné v rámci 
Únie identifikovať súvislosť medzi viac 
než 2 000 smrteľnými nehodami 
a technickými nedostatkami vozidiel. Na 
základe dostupných štúdií by sa dalo 
predísť 900 a 1 100 smrteľným nehodám, 
ak by sa zaviedli zlepšenia v oblasti 
systému kontroly technického stavu.

(5) Medzi úrovňou bezpečnosti cestnej 
premávky a technickými nedostatkami
vozidiel pravdepodobne existuje súvislosť. 
V roku 2009 na európskych cestách došlo 
k 35 000 smrteľným nehodám. Vhodným 
zlepšením systému kontroly technického 
stavu sa môže prispieť k minimalizovaniu 
smrteľných nehôd.

Or. de

Odôvodnenie

O tejto vedeckej teórii by bolo možné pochybovať. Podľa odhadov policajných vyšetrovaní je 
len v Nemecku vplyv technických nedostatkov vozidiel na následky nehôd oveľa nižší.

Pozmeňujúci návrh 20
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Veľkú časť celkových emisií z cestnej 
dopravy, predovšetkým emisií CO2, 
spôsobuje menší počet vozidiel 
s nefunkčným systémom regulácie emisií. 

(6) Veľkú časť celkových emisií z cestnej 
dopravy, predovšetkým emisií CO2, 
spôsobuje menší počet vozidiel 
s nefunkčným systémom regulácie emisií. 
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Odhaduje sa, že 5 % vozidlového parku 
spôsobuje 25 % všetkých emisií 
znečisťujúcich látok. Preto by režim 
pravidelných kontrol technického stavu 
prispel aj k zlepšeniu životného prostredia 
prostredníctvom zníženia priemerných 
emisií pochádzajúcich z vozidiel.

Odhaduje sa, že 5 % vozidlového parku 
spôsobuje 25 % všetkých emisií 
znečisťujúcich látok.

Toto sa vzťahuje aj na zvýšenie emisií 
tuhých častí a NOx pochádzajúcich 
z moderných konštrukcií motorov, ktoré 
vyžadujú komplexnejšiu emisnú kontrolu 
vrátane elektronickej kontroly integrity 
a funkčnosti vlastného palubného 
diagnostického systému (OBD) vozidla, 
ktorá sa overuje existujúcim testovaním 
výfukov s cieľom zabezpečiť úplný 
a presný systém kontroly emisií, keďže 
OBD nie je spoľahlivou kontrolnou 
metódou.
Preto by režim pravidelných kontrol 
technického stavu prispel aj k zlepšeniu 
životného prostredia prostredníctvom 
zníženia priemerných emisií 
pochádzajúcich z vozidiel.

Or. en

Odôvodnenie

OBD nie je zaručenou metódou posudzovania emisií, preto sa musí overiť meraním emisií 
výfukových plynov z výfuku.

Pozmeňujúci návrh 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zo spoľahlivých výsledkov z 
vyšetrovaní vyplýva, že 8 % nehôd, na 
ktorých sa zúčastňujú motocykle, je 
spôsobených technickými nedostatkami 
alebo je s nimi spojených. Motocyklisti sú 

vypúšťa sa
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skupinou účastníkov cestnej premávky s 
vysokým bezpečnostným rizikom a 
rastúcim trendom počtu smrteľných 
nehôd. Vodiči mopedov majú nadmerné 
zastúpenie v počte smrteľných nehôd, t. j. 
viac než 1 400 vodičov, ktorí v roku 2008 
zahynuli na cestách. Preto sa rozsah 
kontrolovaných vozidiel rozšíri o vysoko 
rizikovú skupinu účastníkov cestnej 
premávky, teda na dvoj- alebo 
trojkolesové motorové vozidlá.

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality by bolo vhodné ponechať možnosť 
rozšírenia kontroly technického stavu na dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá na 
uváženie členským štátom. Okrem toho údaje EÚ týkajúce sa nehodovosti dvoj- alebo 
trojkolesových vozidiel nie sú v súlade s predchádzajúcimi vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh 22
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zo spoľahlivých výsledkov 
z vyšetrovaní vyplýva, že 8 % nehôd, na 
ktorých sa zúčastňujú motocykle, je 
spôsobených technickými nedostatkami 
alebo je s nimi spojených. Motocyklisti sú 
skupinou účastníkov cestnej premávky 
s vysokým bezpečnostným rizikom 
a rastúcim trendom počtu smrteľných 
nehôd. Vodiči mopedov majú nadmerné 
zastúpenie v počte smrteľných nehôd, t. j. 
viac než 1 400 vodičov, ktorí v roku 2008 
zahynuli na cestách. Preto sa rozsah 
kontrolovaných vozidiel rozšíri o vysoko 
rizikovú skupinu účastníkov cestnej 
premávky, teda na dvoj- alebo trojkolesové 
motorové vozidlá.

(7) Motocyklisti sú skupinou účastníkov 
cestnej premávky s vysokým 
bezpečnostným rizikom a rastúcim 
trendom počtu smrteľných nehôd. Vodiči 
mopedov majú nadmerné zastúpenie 
v počte smrteľných nehôd, t. j. viac než 
1 400 vodičov, ktorí v roku 2008 zahynuli 
na cestách. Preto sa rozsah kontrolovaných 
vozidiel rozšíri o vysoko rizikovú skupinu 
účastníkov cestnej premávky, teda na dvoj-
alebo trojkolesové motorové vozidlá.
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Or. de

Odôvodnenie

(Pozri aj odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu pre odôvodnenie 5) O tejto 
vedeckej teórii by bolo možné pochybovať. Podľa odhadov policajných vyšetrovaní je len 
v Nemecku vplyv technických nedostatkov vozidiel na následky nehôd oveľa nižší. Je však 
správne, aby sa rozsah pôsobnosti rozšíril.

Pozmeňujúci návrh 23
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zo spoľahlivých výsledkov
z vyšetrovaní vyplýva, že 8 % nehôd, na 
ktorých sa zúčastňujú motocykle, je 
spôsobených technickými nedostatkami 
alebo je s nimi spojených. Motocyklisti sú 
skupinou účastníkov cestnej premávky 
s vysokým bezpečnostným rizikom 
a rastúcim trendom počtu smrteľných 
nehôd. Vodiči mopedov majú nadmerné 
zastúpenie v počte smrteľných nehôd, t. j. 
viac než 1 400 vodičov, ktorí v roku 2008 
zahynuli na cestách. Preto sa rozsah 
kontrolovaných vozidiel rozšíri o vysoko 
rizikovú skupinu účastníkov cestnej 
premávky, teda na dvoj- alebo 
trojkolesové motorové vozidlá.

(7) Z výsledkov vyšetrovaní týkajúcich sa 
nehôd, na ktorých sa zúčastňujú 
motocykle, spôsobených technickými 
nedostatkami alebo s nimi spojených 
vyplývajú veľmi rozdielne výsledky. 
Vodiči motocyklov sa vo všeobecnosti 
považujú za vodičov, ktorí vykonávajú 
riadnu údržbu svojho vozidla, s malým 
počtom nehôd spojených s technickým 
stavom vozidiel. Vodiči mopedov majú 
nadmerné zastúpenie v počte smrteľných 
nehôd, t. j. viac než 1 400 vodičov, ktorí 
v roku 2008 zahynuli na cestách.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Kontrola technického stavu je (10) Kontrola technického stavu je 
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zvrchovanou činnosťou, a preto by ju mali 
vykonávať členské štáty alebo poverené 
orgány pod ich dozorom. Členské štáty by 
v každom prípade mali naďalej 
zodpovedať za kontrolu technického stavu, 
a to aj vtedy, keď vnútroštátny systém 
umožňuje oprávniť vykonávaním kontroly 
súkromné orgány vrátane tých, ktoré 
vykonávajú opravy.

zvrchovanou činnosťou, a preto by ju mali 
vykonávať členské štáty alebo poverené 
orgány pod ich dozorom. Členské štáty by 
v každom prípade mali naďalej 
zodpovedať za organizáciu kontroly
technického stavu, a to aj vtedy, keď 
vnútroštátny systém umožňuje oprávniť 
vykonávaním kontroly súkromné orgány 
vrátane tých, ktoré vykonávajú opravy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Aby bolo možné v celej Únii 
dosiahnuť vysokú úroveň kontroly, mali by 
sa skúšobné zariadenia, ktoré sa majú 
použiť počas kontroly, ich údržba 
a kalibrácia stanoviť na úrovni Únie.

(12) Aby bolo možné v celej Únii 
dosiahnuť vysokú úroveň kontroly, mali by 
sa skúšobné zariadenia, ktoré sa majú 
použiť počas kontroly, ich údržba 
a kalibrácia stanoviť na úrovni Únie. Mali 
by sa vytvoriť podnety pre inovácie 
v oblasti kontrolných systémov, postupov 
a zariadení, a tým umožniť ďalšie 
znižovanie nákladov a zlepšenie využitia.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 26
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12а (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12а) S cieľom podporiť harmonizáciu 
štandardov a vysokú kvalitu v celej 
Európskej únii by kontroly technického 
stavu vozidiel a zariadenia používané na 
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ich vykonávanie, ako aj ich postupy 
a výsledky mali podliehať príslušným 
harmonizačným opatreniam.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 27
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Výsledky kontroly by sa nemali meniť 
na obchodné účely. Dozorný orgán by 
mohol zmeniť výsledky kontroly 
technického stavu len vtedy, ak by zistenia 
z kontroly technického stavu, ktorú 
vykonal technik, boli zjavne nesprávne.

(14) Výsledky kontroly by sa nemali meniť 
na obchodné účely. Dozorný orgán by 
mohol zmeniť výsledky kontroly 
technického stavu len vtedy, ak by zistenia 
z kontroly technického stavu, ktorú 
vykonal technik, boli zjavne nesprávne,
a uložiť zodpovedajúce sankcie orgánu, 
ktorý osvedčenie vydal.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 28
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Vysoké štandardy kontroly 
technického stavu si vyžadujú vysokú 
úroveň zručností a schopností kontrolných 
pracovníkov. Mal by sa zaviesť systém 
odborného vzdelávania vrátane 
počiatočného odborného vzdelávania 
a pravidelného obnovovania odbornej 
kvalifikácie. Malo by sa stanoviť 
prechodné obdobie, aby súčasní kontrolní 
pracovníci mohli plynule prejsť na režim 
pravidelného odborného vzdelávania.

(15) Vysoké štandardy kontroly 
technického stavu si vyžadujú vysokú 
úroveň zručností a schopností kontrolných 
pracovníkov. Mal by sa zaviesť 
celoeurópsky systém odborného 
vzdelávania vrátane počiatočného 
odborného vzdelávania a pravidelného 
obnovovania odbornej kvalifikácie. Malo 
by sa stanoviť prechodné obdobie, aby 
súčasní kontrolní pracovníci mohli plynule 
prejsť na režim pravidelného odborného 
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vzdelávania.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 29
Toine Manders

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Po každej kontrole by sa malo 
vystaviť osvedčenie o technickej kontrole, 
ktoré, okrem iného, obsahuje informácie 
o identite vozidla a informácie 
o výsledkoch kontroly. Aby bolo možné 
zaistiť riadnu následnú kontrolu po 
kontrole technického stavu, členské štáty 
by mali zhromažďovať takéto informácie 
a uchovávať ich v databáze.

(22) Po každej kontrole by sa malo 
vystaviť elektronické osvedčenie 
o technickej kontrole, ktoré, okrem iného, 
obsahuje informácie o identite vozidla 
a informácie o výsledkoch kontroly. Aby 
bolo možné zaistiť riadnu následnú 
kontrolu po kontrole technického stavu, 
členské štáty by mali zhromažďovať takéto 
informácie a uchovávať ich v databáze.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22а (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22а) Po harmonizácii zariadenia 
a postupov, následných kontrol 
a kvalifikácií pracovníkov zodpovedných 
za vykonávanie kontrol technického stavu 
vozidiel a osvedčenia o kontrole vydané 
v jednotlivých členských štátoch by sa 
mali vzájomne uznávať. Tým by sa 
umožnilo vykonávať pravidelné kontroly 
v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej 
únie, čím by sa odstránila požiadavka, aby 
sa vozidlo na tento účel vrátilo do krajiny, 
v ktorej bolo prihlásené do evidencie. Tým 
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by sa takisto odstránili zbytočné náklady 
pre hospodárstvo a spotrebiteľa a znížili 
nielen nepriaznivé environmentálne 
vplyvy cestnej dopravy, ale aj riziko 
nehôd.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 31
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Kontrola technického stavu je 
súčasťou širšieho regulačného rámca, ktorý 
sa vzťahuje na vozidlá počas celej ich 
životnosti od schválenia, cez evidencie, 
kontroly, až po zošrotovanie. Vývoj 
a vzájomné prepojenie vnútroštátnych 
elektronických databáz vozidiel 
a elektronických databáz vozidiel výrobcov 
by v zásade mali prispievať k vyššej 
efektívnosti celého administratívneho 
reťazca týkajúceho sa vozidiel 
a k znižovaniu nákladov a administratívnej 
záťaže. Komisia by preto mala na tento 
účel vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, 
nákladov a prínosov, ktoré sú spojené 
s vytvorením európskej elektronickej 
informačnej platformy vozidiel.

(25) Kontrola technického stavu je 
súčasťou širšieho regulačného rámca, ktorý 
sa vzťahuje na vozidlá počas celej ich 
životnosti od schválenia, cez evidencie, 
kontroly, až po zošrotovanie. Vývoj 
a vzájomné prepojenie vnútroštátnych 
elektronických databáz vozidiel 
a elektronických databáz vozidiel výrobcov 
by v zásade mali prispievať k vyššej 
efektívnosti celého administratívneho 
reťazca týkajúceho sa vozidiel 
a k znižovaniu nákladov a administratívnej 
záťaže. Komisia by preto mala na tento 
účel vypracovať štúdiu o optimalizácii 
tohto právneho aktu a jeho prispôsobení 
existujúcej elektronickej informačnej 
platforme vozidiel, t. j. Európskym 
registrom podnikov cestnej dopravy 
(ERRU).

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 32
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Aby bolo možné k tomuto nariadeniu
doplniť ďalšie technické detaily, Komisia 
by mala dostať právomoc prijímať zákony 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie s cieľom 
zohľadniť v prípade potreby vývoj 
právnych predpisov Únie o typovom 
schválení vo vzťahu ku kategóriám 
vozidiel, ako aj s ohľadom na potrebu 
prispôsobovať prílohy technickému 
pokroku. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia viedla náležité konzultácie v 
priebehu prípravných prác vrátane 
konzultácií na expertnej úrovni. Pri 
príprave a vypracovávaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
súčasné, včasné a vhodné postúpenie 
príslušných dokladov Európskemu 
parlamentu a Rade.

(26) Aby bolo možné k tejto smernici 
doplniť ďalšie technické detaily, Komisia 
by mala dostať právomoc prijímať zákony 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie s cieľom 
zohľadniť v prípade potreby vývoj 
právnych predpisov Únie o typovom 
schválení vo vzťahu ku kategóriám 
vozidiel, ako aj s ohľadom na potrebu 
prispôsobovať prílohy technickému 
pokroku. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia viedla náležité konzultácie 
v priebehu prípravných prác vrátane 
konzultácií na expertnej úrovni. Pri 
príprave a vypracovávaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
súčasné, včasné a vhodné postúpenie 
príslušných dokladov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 33
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Tieto 
vykonávacie právomoci by sa mali 

(27) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tejto smernice by 
sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci. Tieto vykonávacie právomoci 
by sa mali uplatňovať v súlade 
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uplatňovať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.

s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 34
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
stanovenie minimálnych spoločných 
požiadaviek a zosúladených predpisov 
týkajúcich sa vykonávania kontrol 
technického stavu vozidiel 
prevádzkovaných v Únii, nemožno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov, a preto ho možno lepšie dosiahnuť 
na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného 
cieľa.

(29) Keďže cieľ tejto smernice, a to 
stanovenie minimálnych spoločných 
požiadaviek a zosúladených predpisov 
týkajúcich sa vykonávania kontrol 
technického stavu vozidiel 
prevádzkovaných v Únii, nemožno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov, a preto ho možno lepšie dosiahnuť 
na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného 
cieľa.

Or. de
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Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 35
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané 
predovšetkým Chartou základných práv 
Európskej únie, ako je to uvedené 
v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané 
predovšetkým Chartou základných práv 
Európskej únie, ako je to uvedené 
v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

(30) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané 
predovšetkým Chartou základných práv 
Európskej únie, ako je to uvedené v článku
6 Zmluvy o Európskej únii.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
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vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 37
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Týmto nariadením sa aktualizujú 
technické požiadavky smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole 
technického stavu motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel a rozširuje sa jej 
rozsah pôsobnosti, tak aby zahŕňala 
predovšetkým zakladanie kontrolných 
stredísk a ich dozorných orgánov, ako 
aj menovanie technikov poverených 
vykonávaním kontrol technického stavu. 
Táto smernica by sa preto mala zrušiť. 
Okrem toho sa do tohto nariadenia 
začleňujú pravidlá obsiahnuté v odporúčaní 
Komisie 2010/378/EÚ z 5. júla 2010 
o posudzovaní chýb pri kontrole 
technického stavu motorových vozidiel 
v súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/40/ES, aby bolo 
možné lepšie regulovať metódy kontroly 
technického stavu. 

(31) Touto smernicou sa aktualizujú 
technické požiadavky smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole 
technického stavu motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel a rozširuje sa jej 
rozsah pôsobnosti, tak aby zahŕňala 
predovšetkým zakladanie kontrolných 
stredísk a ich dozorných orgánov, ako aj
vymenovanie technikov poverených 
vykonávaním kontrol technického stavu. 
Táto smernica by sa preto mala zrušiť. 
Okrem toho sa do tohto nariadenia 
začleňujú pravidlá obsiahnuté v odporúčaní 
Komisie 2010/378/EÚ z 5. júla 2010 
o posudzovaní chýb pri kontrole 
technického stavu motorových vozidiel 
v súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/40/ES, aby bolo 
možné lepšie regulovať metódy kontroly 
technického stavu.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.
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Pozmeňujúci návrh 38
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa ustanovuje systém 
pravidelnej kontroly technického stavu 
vozidiel.

Touto smernicou sa ustanovuje systém 
pravidelnej kontroly technického stavu 
vozidiel.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 39
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa ustanovuje systém 
pravidelnej kontroly technického stavu 
vozidiel.

Touto smernicou sa ustanovuje systém 
pravidelnej kontroly technického stavu 
vozidiel vykonávanej na základe 
minimálnych technických štandardov 
a požiadaviek s cieľom zabezpečiť vysokú 
úroveň bezpečnosti cestnej premávky 
a ochrany životného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Smernicou sa ustanovujú spoločné minimálne štandardy pre pravidelné kontroly technického 
stavu vozidiel, ale zároveň sa zohľadňujú rozdiely medzi členskými štátmi. Vyššie technické 
štandardy a požiadavky sú povolené.
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Pozmeňujúci návrh 40
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá 
s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 
25 km/h v rámci nasledujúcich kategórií, 
ktoré sú uvedené v smernici 2002/24/ES, 
smernici 2007/46/ES a v 
smernici 2003/37/ES:

1. Táto smernica sa vzťahuje na vozidlá 
s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 
25 km/h v rámci nasledujúcich kategórií, 
ktoré sú uvedené v smernici 2002/24/ES, 
smernici 2007/46/ES a v smernici
2003/37/ES:

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 41
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá 
s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 
25 km/h v rámci nasledujúcich kategórií, 
ktoré sú uvedené v smernici 2002/24/ES, 
smernici 2007/46/ES a v 
smernici 2003/37/ES:

1. Táto smernica sa vzťahuje na vozidlá 
s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 
25 km/h v rámci nasledujúcich kategórií, 
ktoré sú uvedené v smernici 2002/24/ES, 
smernici 2007/46/ES a v smernici
2003/37/ES:

Or. en
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Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou

Pozmeňujúci návrh 42
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá 
s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 
25 km/h v rámci nasledujúcich kategórií, 
ktoré sú uvedené v smernici 2002/24/ES,
smernici 2007/46/ES a v 
smernici 2003/37/ES:

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá 
s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 
25 km/h v rámci nasledujúcich kategórií, 
ktoré sú uvedené v smernici 2007/46/ES 
a v smernici 2003/37/ES:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– dvoj- alebo trojkolesové vozidlá –
kategórie vozidiel L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e a L7e;

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality by bolo vhodné ponechať možnosť 
rozšírenia kontroly technického stavu na dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá na 
uváženie členským štátom. Okrem toho údaje EÚ týkajúce sa nehodovosti dvoj- alebo 
trojkolesových vozidiel nie sú v súlade s predchádzajúcimi vyšetrovaniami.
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Pozmeňujúci návrh 44
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– dvoj- alebo trojkolesové vozidlá –
kategórie vozidiel L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e a L7e;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na: 2. Táto smernica sa neuplatňuje na:

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 46
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na: 2. Táto smernica sa neuplatňuje na:
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Or. en

Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou

Pozmeňujúci návrh 47
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dvoj- alebo trojkolesové vozidlá –
kategórie vozidiel L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e a L7e;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu zaviesť vnútroštátne 
požiadavky vo vzťahu ku kontrolám 
technického stavu vozidiel, ktoré sú 
uvedené v odseku 2 a ktoré sú evidované 
na ich území.

3. Členské štáty môžu zaviesť vnútroštátne 
požiadavky vo vzťahu ku kontrolám 
technického stavu vozidiel, ktoré sú 
uvedené v odseku 1 (zarážka 7) a odseku 2 
a ktoré sú evidované na ich území.

Or. en

Odôvodnenie

Tento Pozmeňujúci návrh je automaticky výsledkom transpozície nariadenia na smernicu. Je 
však dôležité jasne to uviesť v tejto fáze. Členské štáty, ktoré majú kontroly technického stavu 
vozidiel, by mali mať možnosť ich zachovať. Členské štáty, ktoré kontroly technického stavu 
vozidiel nemajú, by nemali mať povinnosť zaviesť kontroly takéhoto druhu.
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Pozmeňujúci návrh 49
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje 
toto vymedzenie pojmov:

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto 
vymedzenie pojmov:

Or. en

Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou

Pozmeňujúci návrh 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „dvoj- alebo trojkolesové vozidlá“ sú 
akékoľvek motorové vozidlá na dvoch 
kolesách s postranným vozíkom alebo bez 
neho, motorové trojkolky a štvorkolky;

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality by bolo vhodné ponechať možnosť 
rozšírenia kontroly technického stavu na dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá na 
uváženie členským štátom. Okrem toho údaje EÚ týkajúce sa nehodovosti dvoj- alebo 
trojkolesových vozidiel nie sú v súlade s predchádzajúcimi vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh 51
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „kontrola technického stavu“ je 
overenie toho, či časti a komponenty 
vozidla spĺňajú bezpečnostnú 
a environmentálnu charakteristiku platnú 
v čase schválenia, prvej evidencie alebo 
v čase uvedenia do prevádzky alebo v čase 
montáže dodatočného vybavenia;

(9) „kontrola technického stavu“ je 
kontrola na zaistenie bezpečného 
používania vozidla na verejných cestných 
komunikáciách a plnenia požadovanej 
environmentálnej charakteristiky;

Or. en

Odôvodnenie

Kontrola technického stavu častí a komponentov podľa štandardných požiadaviek typového 
schválenia je nevhodná a nepraktická. Okrem iného by to mohlo vo väčšej miere viesť 
k odstráneniu častí zodpovedajúcej kvality z trhu.

Pozmeňujúci návrh 52
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) „kontrolné stredisko“ je verejný alebo 
súkromný orgán alebo zariadenie vrátane 
tých, ktoré vykonávajú opravy vozidiel, 
oprávnené členským štátom na 
vykonávanie kontrol technického stavu;

(15) „kontrolné stredisko“ je verejný alebo 
súkromný orgán alebo zariadenie, 
oprávnené členským štátom na 
vykonávanie kontrol technického stavu.

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa pred alebo po pokyne vykonať kontrolu vykoná kontrola vozidla v zariadení na 
vykonávanie opráv, resp. dôjde k odstráneniu nedostatkov zistených pri kontrole, vznikne 
jednoznačný konflikt záujmov na strane zariadenia, ktoré opravu vykonalo, keďže tým zabráni 
vykonaniu riadnej kontroly vozidla.

Pozmeňujúci návrh 53
Kerstin Westphal



PE508.009v01-00 24/62 AM\931274SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá 
sa v súlade s týmto nariadením pravidelne 
podrobujú kontrole v členskom štáte, 
v ktorom sú evidované.

1. Motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá 
sa v súlade s touto smernicou pravidelne 
podrobujú kontrole v členskom štáte, 
v ktorom sú evidované.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 54
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá 
sa v súlade s týmto nariadením pravidelne 
podrobujú kontrole v členskom štáte, 
v ktorom sú evidované.

1. Členské štáty zabezpečia, že sa 
motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá 
v súlade s touto smernicou pravidelne 
podrobujú kontrole.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná podmienka, aby sa kontroly technického stavu vozidiel nevykonávali v inom 
členskom štáte než v členskom štáte, v ktorom je vozidlo evidované, by bola príliš 
obmedzujúca. 

Pozmeňujúci návrh 55
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výrobcovia vozidiel poskytujú 
kontrolným strediskám alebo, ak je to 
vhodné, príslušnému orgánu prístup 
k technickým informáciám, ktoré sú 
potrebné na vykonanie kontroly 
technického stavu, ako sa ustanovuje v 
prílohe I. Komisia prijíma podrobné 
predpisy týkajúce sa postupov 
zabezpečujúcich prístup k technickým 
informáciám podľa prílohy I v súlade 
s postupom preskúmania podľa článku 16 
ods. 2.

3. Výrobcovia vozidiel poskytujú 
kontrolným strediskám a nezávislým 
subjektom alebo, ak je to vhodné, 
príslušnému orgánu prístup k technickým 
informáciám, ktoré sú potrebné na 
vykonanie kontroly technického stavu, ako 
sa ustanovuje v prílohe I. Komisia prijíma 
podrobné predpisy týkajúce sa postupov 
zabezpečujúcich prístup k technickým 
informáciám podľa prílohy I v súlade 
s postupom preskúmania podľa článku 16 
ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Na príprave vozidla, ktorá predchádza kontrole, a na všetkých požadovaných kontrolách 
v prípade, že vozidlo kontrolou neprejde, sa zúčastňujú mnohé nezávislé subjekty. Na to, aby 
tieto subjekty mohli náležite pripraviť alebo opraviť vozidlá, potrebujú kritériá, podľa ktorých 
vozidlo požiadavkám kontroly vyhovelo alebo nevyhovelo. Takéto informácie sú dôležité, 
keďže vozidlá sa čoraz viac stávajú špecifickým modelom výrobcu vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vozidlá kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e a L7e: štyri roky po dátume 
prvého prihlásenia vozidla do evidencie, 
následne po dvoch rokoch a potom každý 
rok;

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality by bolo vhodné ponechať možnosť 
rozšírenia kontroly technického stavu na dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá na 
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uváženie členským štátom. Okrem toho údaje EÚ týkajúce sa nehodovosti dvoj- alebo 
trojkolesových vozidiel nie sú v súlade s predchádzajúcimi vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh 57
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vozidlá kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e a L7e: štyri roky po dátume 
prvého prihlásenia vozidla do evidencie, 
následne po dvoch rokoch a potom každý 
rok;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vozidlá kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e a L7e: štyri roky po dátume 
prvého prihlásenia vozidla do evidencie, 
následne po dvoch rokoch a potom každý 
rok;

– vozidlá kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e a L7e: štyri roky po dátume 
prvého prihlásenia vozidla do evidencie, 
následne každé dva roky;

Or. de

Odôvodnenie

Pri posudzovaní frekvencie kontrol je nutné prihliadať okrem prípadného zlepšenia aj na 
náklady, ktoré bude musieť spotrebiteľ na kontrolu vynaložiť. Technické nedostatky sa 
odhalia len prehĺbením kontroly. Ak sa totiž kontrola vykonáva len povrchne, nie je zvýšenie 
frekvencie kontrol nijako užitočné. 
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Pozmeňujúci návrh 59
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vozidlá kategórie M1, N1 a O2: štyri 
roky po dátume prvého prihlásenia vozidla 
do evidencie, následne po dvoch rokoch 
a potom každý rok;

– vozidlá kategórie M1, N1 a O2: štyri 
roky po dátume prvého prihlásenia vozidla 
do evidencie, následne každé dva roky;

Or. de

Odôvodnenie

Pri posudzovaní frekvencie kontrol je nutné prihliadať okrem prípadného zlepšenia aj na 
náklady, ktoré bude musieť spotrebiteľ na kontrolu vynaložiť. Technické nedostatky sa 
odhalia len prehĺbením kontroly. Ak sa totiž kontrola vykonáva len povrchne, nie je zvýšenie 
frekvencie kontrol nijako užitočné. 

Pozmeňujúci návrh 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vozidlá kategórie M1, N1 a O2: štyri 
roky po dátume prvého prihlásenia vozidla 
do evidencie, následne po dvoch rokoch 
a potom každý rok;

– vozidlá kategórie M1, N1 a O2: štyri 
roky po dátume prvého prihlásenia vozidla 
do evidencie, následne každé dva roky;

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality by bolo vhodné ponechať možnosť 
zvýšenia frekvencie kontrol technického stavu na uváženie členským štátom. Okrem toho sa 
dodatočné náklady vyplývajúce z každoročných kontrol technického stavu nezdajú byť 
v súvislosti so skutočnou pridanou hodnotou takéhoto opatrenia opodstatnené.
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Pozmeňujúci návrh 61
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vozidlá kategórie M1 evidované ako 
taxíky alebo sanitky, vozidlá kategórie M2, 
M3, N2, N3, T5, O3 a O4: jeden rok po 
dátume prvého prihlásenia vozidla do 
evidencie a potom každoročne.

– vozidlá kategórie M1 evidované ako 
taxíky alebo sanitky, vozidlá kategórie M2, 
M3, N2, N3, T5, O3 a O4: dva roky po 
dátume prvého prihlásenia vozidla do 
evidencie a potom každé dva roky.

Or. de

Odôvodnenie

Technické nedostatky sa odhalia len prehĺbením kontroly. Ak sa totiž kontrola vykonáva len 
povrchne, nie je zvýšenie frekvencie kontrol nijako užitočné. Zvýšenie počtu kontrol nemá na 
samotnú kontrolu žiadny citeľný vplyv.

Pozmeňujúci návrh 62
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak počet najazdených kilometrov 
vozidla kategórie M1 alebo N1 pri prvej 
kontrole technického stavu po prvom 
prihlásení vozidla do evidencie dosiahne 
160 000 km, musí sa vozidlo následne 
každý rok podrobovať kontrole 
technického stavu.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Súvislosť medzi najazdenými kilometrami alebo vekom vozidiel a nedostatočnou 
bezpečnosťou cestnej premávky je sporná. Staršie vozidlá nie sú zapojené do dopravných 
nehôd častejšie než nové vozidlá.

Pozmeňujúci návrh 63
Kerstin Westphal
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Bez ohľadu na dátum poslednej 
kontroly technického stavu môže 
príslušný orgán požadovať, aby vozidlo 
absolvovalo kontrolu technického stavu 
alebo dodatočnú kontrolu pred dátumom 
uvedeným v odsekoch 1 a 2, a to v týchto 
prípadoch:

vypúšťa sa

– po nehode, ktorá spôsobila vážne 
poškodenie hlavných bezpečnostných 
komponentov vozidla, ako sú kolesá, 
náprava, deformačné zóny, riadenie alebo 
brzdy,
– po zmene alebo úprave bezpečnostných 
a environmentálnych systémov 
a komponentov,
– v prípade zmeny držiteľa osvedčenia 
o evidencii vozidla.

Or. de

Odôvodnenie

Tento legislatívny návrh sa zameriava na zlepšenie kontrol technického stavu. Nie je zjavné, 
prečo by zrazu malo existovať podozrenie na technický nedostatok len pre zmenu majiteľa 
vozidla.

Pozmeňujúci návrh 64
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

následkom cestnej kontroly;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 65
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kontrolné stredisko alebo v relevantnom 
prípade príslušný orgán, ktorý vykonal 
kontrolu technického stavu vozidla, vystaví 
takémuto vozidlu osvedčenie o technickej 
kontrole, ktoré obsahuje prinajmenšom 
údaje, ktoré sú uvedené v prílohe IV.

1. Kontrolné stredisko alebo v relevantnom 
prípade príslušný orgán, ktorý vykonal 
kontrolu technického stavu vozidla, vystaví 
takémuto vozidlu osvedčenie o technickej 
kontrole, ktoré obsahuje prinajmenšom 
údaje, ktoré sú uvedené v prílohe IV. 
Osvedčenie o kontrole vydané v rôznych 
členských štátoch podlieha po období 
harmonizácie pravidiel a technických 
kontrol vzájomnému uznávaniu v celej 
Európskej únii.

Or. bg

Odôvodnenie

Vzájomným uznávaním osvedčení o kontrole v EÚ po období harmonizácie príslušných 
pravidiel by sa hospodárstvo a spotrebitelia oslobodili od zbytočných nákladov, ktoré by 
vznikali vrátením vozidiel na účely kontroly do členského štátu, kde sú prihlásené do 
evidencie.

Pozmeňujúci návrh 66
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kontrolné stredisko alebo v relevantnom 
prípade príslušný orgán, ktorý vykonal 
kontrolu technického stavu vozidla, vystaví 
takémuto vozidlu osvedčenie o technickej 
kontrole, ktoré obsahuje prinajmenšom 
údaje, ktoré sú uvedené v prílohe IV.

1. Kontrolné stredisko alebo v relevantnom 
prípade príslušný orgán, ktorý vykonal 
kontrolu technického stavu vozidla, vystaví 
takémuto vozidlu elektronické osvedčenie 
o technickej kontrole, ktoré obsahuje 
prinajmenšom údaje, ktoré sú uvedené 
v prílohe IV. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 67
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kontrolné stredisko alebo v relevantnom 
prípade príslušný orgán odovzdá osobe, 
ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, 
osvedčenie o technickej kontrole alebo jej 
v prípade elektronického osvedčenia 
o technickej kontrole odovzdá riadne 
overený výpis takéhoto osvedčenia.

2. Kontrolné stredisko alebo v relevantnom 
prípade príslušný orgán odovzdá osobe, 
ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, 
osvedčenie o technickej kontrole alebo jej 
v prípade elektronického osvedčenia 
o technickej kontrole bezodkladne odovzdá 
riadne overený výpis takéhoto osvedčenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia, a najneskôr 3 roky po tomto 
dátume kontrolné strediská elektronicky 
oznámia príslušnému orgánu členského 
štátu informácie, ktoré sú uvedené 
v osvedčeniach o technickej kontrole, ktoré 
vystavujú. Toto oznámenie sa musí 
poskytnúť v primeranom časovom období 
po vystavení osvedčenia o technickej 
kontrole. Kontrolné strediská môžu do 
tohto dátumu oznamovať tieto informácie 
príslušnému orgánu aj inými 
prostriedkami. Príslušný úrad tieto 
informácie uchováva po dobu 36 mesiacov 
odo dňa ich doručenia.

3. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice, a najneskôr 3 roky po tomto 
dátume kontrolné strediská elektronicky 
oznámia príslušnému orgánu členského 
štátu informácie, ktoré sú uvedené 
v osvedčeniach o technickej kontrole, ktoré 
vystavujú. Toto oznámenie sa musí 
poskytnúť v primeranom časovom období 
po vystavení osvedčenia o technickej 
kontrole. Kontrolné strediská môžu do 
tohto dátumu oznamovať tieto informácie 
príslušnému orgánu aj inými 
prostriedkami. Príslušný úrad tieto 
informácie uchováva počas 36 mesiacov 
odo dňa ich doručenia.

Or. de
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Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 69
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia, a najneskôr 3 roky po tomto 
dátume kontrolné strediská elektronicky 
oznámia príslušnému orgánu členského 
štátu informácie, ktoré sú uvedené 
v osvedčeniach o technickej kontrole, ktoré 
vystavujú. Toto oznámenie sa musí 
poskytnúť v primeranom časovom období 
po vystavení osvedčenia o technickej 
kontrole. Kontrolné strediská môžu do 
tohto dátumu oznamovať tieto informácie 
príslušnému orgánu aj inými 
prostriedkami. Príslušný úrad tieto 
informácie uchováva po dobu 36 mesiacov 
odo dňa ich doručenia.

3. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice, a najneskôr 3 roky po tomto 
dátume kontrolné strediská elektronicky 
oznámia príslušnému orgánu členského 
štátu informácie, ktoré sú uvedené 
v osvedčeniach o technickej kontrole, ktoré 
vystavujú. Toto oznámenie sa musí 
poskytnúť v primeranom časovom období 
po vystavení osvedčenia o technickej 
kontrole. Kontrolné strediská môžu do 
tohto dátumu oznamovať tieto informácie 
príslušnému orgánu aj inými 
prostriedkami. Príslušný úrad tieto 
informácie uchováva počas 36 mesiacov 
odo dňa ich doručenia.

Or. en

Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou

Pozmeňujúci návrh 70
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výsledky kontroly technického stavu sa 
oznamujú orgánu, ktorý vozidlo 
zaevidoval. Toto oznámenie obsahuje 
informácie uvedené v osvedčení 
o technickej kontrole.

5. Výsledky kontroly technického stavu sa 
bezodkladne oznamujú orgánu, ktorý 
vozidlo zaevidoval. Toto oznámenie 
obsahuje informácie uvedené v osvedčení 
o technickej kontrole.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Technici, ktorých ku dňu začiatku 
uplatňovania tohto nariadenia
zamestnávajú príslušné orgány členských 
štátov alebo kontrolné stredisko, sú 
oslobodení od požiadaviek, ktoré sú 
uvedené v prílohe VI bode 1. Členské štáty 
poskytujú týmto technikom osvedčenie o 
rovnocennosti.

3. Technici, ktorých ku dňu začiatku 
uplatňovania tejto smernice zamestnávajú 
príslušné orgány členských štátov alebo 
kontrolné stredisko, sú oslobodení od 
požiadaviek, ktoré sú uvedené v prílohe VI 
bode 1. Členské štáty poskytujú týmto 
technikom osvedčenie o rovnocennosti.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 72
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Technici, ktorých ku dňu začiatku 
uplatňovania tohto nariadenia
zamestnávajú príslušné orgány členských 
štátov alebo kontrolné stredisko, sú 
oslobodení od požiadaviek, ktoré sú 
uvedené v prílohe VI bode 1. Členské štáty 
poskytujú týmto technikom osvedčenie o 
rovnocennosti.

3. Technici, ktorých ku dňu začiatku 
uplatňovania tejto smernice zamestnávajú 
príslušné orgány členských štátov alebo 
kontrolné stredisko, sú oslobodení od 
požiadaviek, ktoré sú uvedené v prílohe VI 
bode 1. Členské štáty poskytujú týmto 
technikom osvedčenie o rovnocennosti.

Or. en

Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou

Pozmeňujúci návrh 73
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Kontrolné stredisko oboznámi osobu, 
ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, 
s opravami, ktoré je potrebné vykonať, 
pričom nesmie pozmeniť výsledky 
kontroly na obchodné účely.

5. Kontrolné stredisko oboznámi osobu, 
ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, 
s opravami, ktoré je objektívne potrebné 
vykonať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určia vnútroštátne 
kontaktné miesto zodpovedné za výmenu 

1. Členské štáty určia vnútroštátne 
kontaktné miesto zodpovedné za výmenu 
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informácií s ostatnými členskými štátmi 
a Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie 
tohto nariadenia.

informácií s ostatnými členskými štátmi 
a Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie tejto 
smernice.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 75
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určia vnútroštátne 
kontaktné miesto zodpovedné za výmenu 
informácií s ostatnými členskými štátmi 
a Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie 
tohto nariadenia.

1. Členské štáty určia vnútroštátne 
kontaktné miesto zodpovedné za výmenu 
informácií s ostatnými členskými štátmi 
a Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou

Pozmeňujúci návrh 76
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytnú Komisii názvy 
a kontaktné údaje svojich vnútroštátnych 
kontaktných miest najneskôr [jeden rok po 

2. Členské štáty poskytnú Komisii názvy 
a kontaktné údaje svojich vnútroštátnych 
kontaktných miest najneskôr [jeden rok po 
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dátume nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia] a bezodkladne ju informujú 
o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa 
týchto miest. Komisia zostaví zoznam 
všetkých vnútroštátnych kontaktných miest 
a odovzdá ich členským štátom.

dátume nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice] a bezodkladne ju informujú 
o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa 
týchto miest. Komisia zostaví zoznam 
všetkých vnútroštátnych kontaktných miest 
a odovzdá ich členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou

Pozmeňujúci návrh 77
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia preverí uskutočniteľnosť, 
náklady a prínosy zriadenia elektronickej
platformy informácií o vozidlách 
s ohľadom na výmenu informácií a údajov 
týkajúcich sa kontrol technického stavu 
medzi príslušnými orgánmi členských 
štátov, ktoré zodpovedajú za kontrolu, 
evidenciu a schvaľovanie vozidiel, 
kontrolnými strediskami a výrobcami 
automobilov.

Komisia zriadi elektronickú platformu 
informácií o vozidlách s ohľadom na 
výmenu informácií a údajov týkajúcich sa 
kontrol technického stavu medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu 
a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými 
strediskami, výrobcami kontrolných 
a meracích zariadení pre kontrolu 
technického stavu vozidiel v zmysle tohto 
nariadenia, nezávislými výrobcami častí 
a systémov vozidiel a výrobcami 
automobilov.

Or. de

Odôvodnenie

Na harmonizáciu rozličných noriem kontroly je nutná spoločná platforma údajov. Keďže 
funkcia takejto platformy nemá spočívať len v čistom zhromažďovaní údajov zo strany 
Komisie, ale poskytovatelia údajov by mali dostávať aj spätnú väzbu vo forme podstatných 
zistení zo súboru údajov s cieľom zlepšiť stav vozidiel, ich kontroly a dohľadu nad nimi, 
rozsah pôsobnosti sa musí rozšíriť.
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Pozmeňujúci návrh 78
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia preverí uskutočniteľnosť, 
náklady a prínosy zriadenia elektronickej 
platformy informácií o vozidlách 
s ohľadom na výmenu informácií a údajov 
týkajúcich sa kontrol technického stavu 
medzi príslušnými orgánmi členských 
štátov, ktoré zodpovedajú za kontrolu, 
evidenciu a schvaľovanie vozidiel, 
kontrolnými strediskami a výrobcami 
automobilov.

Komisia preverí možnosti optimalizácie 
tohto právneho aktu a možnosti jeho 
prispôsobenia existujúcej elektronickej 
platforme informácií o vozidlách 
s ohľadom na výmenu informácií a údajov 
týkajúcich sa kontrol technického stavu 
medzi príslušnými orgánmi členských 
štátov, ktoré zodpovedajú za kontrolu, 
evidenciu a schvaľovanie vozidiel, 
kontrolnými strediskami a výrobcami 
automobilov.

Or. bg

Odôvodnenie

Ak by členské štáty používali existujúcu elektronickú platformu o vozidlách, bolo by tým 
možné sa vyhnúť dodatočným administratívnym a finančným nákladom na vytvorenie nového 
elektronického nástroja a zabrániť duplicitnému zberu údajov.

Pozmeňujúci návrh 79
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia preverí uskutočniteľnosť, náklady 
a prínosy zriadenia elektronickej platformy 
informácií o vozidlách s ohľadom na 
výmenu informácií a údajov týkajúcich sa 
kontrol technického stavu medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu 
a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými 
strediskami a výrobcami automobilov.

Komisia preverí uskutočniteľnosť, náklady 
a prínosy zriadenia elektronickej platformy 
informácií o vozidlách s ohľadom na 
výmenu informácií a údajov týkajúcich sa 
kontrol technického stavu medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu 
a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými 
strediskami, výrobcami automobilov 
a výrobcami kontrolných zariadení.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia preverí uskutočniteľnosť, náklady 
a prínosy zriadenia elektronickej platformy 
informácií o vozidlách s ohľadom na 
výmenu informácií a údajov týkajúcich sa 
kontrol technického stavu medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu 
a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými 
strediskami a výrobcami automobilov.

Komisia preverí uskutočniteľnosť, náklady 
a prínosy zriadenia elektronickej platformy 
informácií o vozidlách s ohľadom na 
výmenu informácií a údajov týkajúcich sa 
kontrol technického stavu medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu 
a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými 
strediskami, výrobcami automobilov 
a nezávislými subjektmi.

Or. en

Odôvodnenie

Prístup k výsledkom kontrol by nemal byť obmedzený len pre niektoré trhové subjekty. Týmto 
by získali privilegované informácie a mohlo by to viesť k narušeniu hospodárskej súťaže. 
Tieto informácie by preto mali byť k dispozícii aj pre ostatných dotknutých účastníkov 
sekundárneho trhu.

Pozmeňujúci návrh 81
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia preverí uskutočniteľnosť, náklady 
a prínosy zriadenia elektronickej platformy 
informácií o vozidlách s ohľadom na 
výmenu informácií a údajov týkajúcich sa 
kontrol technického stavu medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu 

Komisia preverí uskutočniteľnosť, náklady 
a prínosy zriadenia elektronickej platformy 
informácií o vozidlách s ohľadom na 
výmenu informácií a údajov týkajúcich sa 
kontrol technického stavu medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu 
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a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými 
strediskami a výrobcami automobilov.

a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými 
strediskami, výrobcami automobilov 
a nezávislými subjektmi.

Or. en

Odôvodnenie

Prístup k výsledkom kontrol by nemal byť obmedzený len pre niektoré trhové subjekty (ako sú 
výrobcovia vozidiel). Týmto by získali privilegované informácie a mohlo by to viesť 
k narušeniu hospodárskej súťaže. Tieto informácie by preto mali byť k dispozícii aj pre 
ostatných dotknutých účastníkov sekundárneho trhu.

Pozmeňujúci návrh 82
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia na základe tohto preskúmania 
navrhne a vyhodnotí rôzne možnosti 
politiky vrátane možnosti zrušiť 
požiadavku dôkazu o vykonaní kontroly, 
ako sa ustanovuje v článku 10. Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o výsledkoch tohto preskúmania 
do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia a k tejto 
správe, v prípade potreby, priloží 
legislatívny návrh.

Účelom tejto platformy je zo zberu týchto 
údajov poskytnúť príslušným orgánom 
členských štátov, ktoré sú zodpovedné za 
vykonávanie kontrol, evidenciu 
a schvaľovanie vozidiel, kontrolným 
strediskám, výrobcom kontrolných 
a meracích zariadení na vykonávanie 
kontrol technického stavu vozidiel 
v zmysle tohto nariadenia, nezávislým 
výrobcom častí a systémov vozidiel údaje, 
ktoré každý z nich potrebuje na zlepšenie 
bezpečnosti vozidiel alebo na zlepšenie 
kontrol vozidiel. Pri poskytovaní údajov 
dbá Komisia na to, aby súbory údajov 
zreteľne oddelila podľa ich použitia a ich 
následného používateľa a aby poskytla 
len tie údaje, ktoré sa vyžadujú na dané 
zlepšenie. V prípade pochybností 
týkajúcich sa nutnosti údajov rozhoduje 
výbor stanovený v článku 16.

Or. de
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Odôvodnenie

Na harmonizáciu rozličných noriem kontroly je nutná spoločná platforma údajov. Keďže 
funkcia takejto platformy nemá spočívať len v čistom zhromažďovaní údajov zo strany 
Komisie, ale poskytovatelia údajov by mali dostávať aj spätnú väzbu vo forme podstatných 
zistení zo súboru údajov s cieľom zlepšiť stav vozidiel, ich kontroly a dohľadu nad nimi, 
rozsah pôsobnosti sa musí rozšíriť.

Pozmeňujúci návrh 83
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia na základe tohto preskúmania 
navrhne a vyhodnotí rôzne možnosti 
politiky vrátane možnosti zrušiť 
požiadavku dôkazu o vykonaní kontroly, 
ako sa ustanovuje v článku 10. Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o výsledkoch tohto preskúmania do 
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia a k tejto správe, 
v prípade potreby, priloží legislatívny 
návrh.

Komisia na základe tohto preskúmania 
navrhne a vyhodnotí rôzne možnosti 
politiky vrátane možnosti zrušiť 
požiadavku dôkazu o vykonaní kontroly, 
ako sa ustanovuje v článku 10. Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o výsledkoch tohto preskúmania do 
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice a k tejto správe, 
v prípade potreby, priloží legislatívny 
návrh.

Or. en

Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou

Pozmeňujúci návrh 84
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 17 sa udeľuje na dobu neurčitú
[odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

2. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 17 sa udeľuje na neurčitý čas [odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
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nariadenia]. smernice].

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 85
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomocí uvedených
v článku 17 sa udeľuje na dobu neurčitú
[odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 17 sa udeľuje Komisii na 
obdobie piatich rokov [odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomocí najneskôr deväť 
mesiacov pred koncom tohto päťročného 
obdobia. Delegovanie právomocí sa 
automaticky predlžuje na rovnako dlhé 
obdobie, pokiaľ Európsky parlament 
alebo Rada proti tomuto predĺženiu 
nevznesú námietky, a to najneskôr tri 
mesiace pred ukončením každého 
obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Vhodnejšie je delegovanie právomocí na určitý čas. Komisia by mala vypracovať správu 
o tom, ako delegované akty fungujú.

Pozmeňujúci návrh 86
Kerstin Westphal
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Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané, odrádzajúce a 
nediskriminačné.

1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tejto smernice a prijmú všetky 
opatrenia potrebné na zabezpečenie ich 
vykonávania. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané, odrádzajúce 
a nediskriminačné.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 87
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané, odrádzajúce a 
nediskriminačné.

1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tejto smernice a prijmú všetky 
opatrenia potrebné na zabezpečenie ich 
vykonávania. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané, odrádzajúce 
a nediskriminačné.

Or. en

Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou
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Pozmeňujúci návrh 88
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii najneskôr do [jeden rok od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
a bezodkladne ju informujú o akýchkoľvek 
následných zmenách a doplneniach, ktoré 
sa ich týkajú.

3. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii najneskôr do [jeden rok od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
a bezodkladne ju informujú o akýchkoľvek 
následných zmenách a doplneniach, ktoré 
sa ich týkajú.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 89
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii najneskôr do [jeden rok od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
a bezodkladne ju informujú o akýchkoľvek 
následných zmenách a doplneniach, ktoré 
sa ich týkajú.

3. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii najneskôr do [jeden rok od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
a bezodkladne ju informujú o akýchkoľvek 
následných zmenách a doplneniach, ktoré 
sa ich týkajú.

Or. en



PE508.009v01-00 44/62 AM\931274SK.doc

SK

Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou

Pozmeňujúci návrh 90
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Skúšobné vybavenie a zariadenia 
uvedené v článku 11, ktoré nespĺňajú 
minimálne požiadavky podľa prílohy V 
[v deň začiatku uplatňovania tohto 
nariadenia], sa môžu používať na 
vykonávanie kontrol technického stavu 
najviac päť rokov po uvedenom dátume.

1. Skúšobné vybavenie a zariadenia 
uvedené v článku 11, ktoré nespĺňajú 
minimálne požiadavky podľa prílohy V 
[v deň začiatku uplatňovania tejto 
smernice], sa môžu používať na 
vykonávanie kontrol technického stavu 
najviac päť rokov po uvedenom dátume.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 91
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Skúšobné vybavenie a zariadenia 
uvedené v článku 11, ktoré nespĺňajú 
minimálne požiadavky podľa prílohy V 
[v deň začiatku uplatňovania tohto 
nariadenia], sa môžu používať na 
vykonávanie kontrol technického stavu 

1. Skúšobné vybavenie a zariadenia 
uvedené v článku 11, ktoré nespĺňajú 
minimálne požiadavky podľa prílohy V 
[v deň začiatku uplatňovania tejto 
smernice], sa môžu používať na 
vykonávanie kontrol technického stavu 
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najviac päť rokov po uvedenom dátume. najviac päť rokov po uvedenom dátume.

Or. en

Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou

Pozmeňujúci návrh 92
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty musia uplatňovať 
požiadavky ustanovené v prílohe VII 
najneskôr od piateho roka po dátume 
začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

2. Členské štáty musia uplatňovať 
požiadavky ustanovené v prílohe VII 
najneskôr od piateho roka po dátume 
začiatku uplatňovania tejto smernice.

Or. de

Odôvodnenie

(Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k názvu).

Pozmeňujúci návrh 93
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty musia uplatňovať 
požiadavky ustanovené v prílohe VII 
najneskôr od piateho roka po dátume 
začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

2. Členské štáty musia uplatňovať
požiadavky ustanovené v prílohe VII 
najneskôr od piateho roka po dátume 
začiatku uplatňovania tejto smernice.

Or. en
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Odôvodnenie

Terminológia v súlade so smernicou

Pozmeňujúci návrh 94
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Smernica 2009/40/ES a odporúčanie 
Komisie 2010/378/EÚ sa týmto zrušujú 
s účinnosťou [od dátumu začiatku 
uplatňovania tohto nariadenia].

Smernica 2009/40/ES a odporúčanie 
Komisie 2010/378/EÚ sa týmto zrušujú 
s účinnosťou [od dátumu začiatku 
uplatňovania tejto smernice].

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 95
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Smernica 2009/40/ES a odporúčanie 
Komisie 2010/378/EÚ sa týmto zrušujú 
s účinnosťou [od dátumu začiatku 
uplatňovania tohto nariadenia].

Smernica 2009/40/ES a odporúčanie 
Komisie 2010/378/EÚ sa týmto zrušujú 
s účinnosťou [od dátumu začiatku 
uplatňovania tejto smernice].

Or. en



AM\931274SK.doc 47/62 PE508.009v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 96
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 97
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa [12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti].

Uplatňuje sa [24 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie je záväzné v celom 
rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch.

Táto smernica je záväzná v celom rozsahu 
a priamo uplatniteľná vo všetkých 
členských štátoch.

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie je v tomto prípade chybným právnym aktom. Účel, ktorý sa sleduje týmto právnym 
aktom, a to minimalizovať počet smrteľných nehôd pravidelnou kontrolou technického stavu 
vozidiel, sa môže dosiahnuť aj takým právnym nástrojom, ktorý v menšej miere zasahuje do 
vnútroštátneho práva. Teória, ktorá predstavuje základ návrhu, je pochybná. Keďže tieto 
pochybnosti nie je možné rozptýliť, smernica je vhodnejším nástrojom.

Pozmeňujúci návrh 100
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie je záväzné v celom 
rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch.

Táto smernica je záväzná v celom rozsahu 
a priamo uplatniteľná vo všetkých 
členských štátoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 101
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.2

Text predložený Komisiou

Zameranie svetlometu 
nie je v rozmedzí 
stanovenom v 
požiadavkách.

4.1.2 Nastavenie Určite 
horizontálne 
zameranie 
každého 
svetlometu 
stretávacieho 
svetla pomocou 
zameriavacieho 
zariadenia 
svetlometov alebo 
meracej steny.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

a) Zameranie 
svetlometu nie je 
v rozmedzí 
stanovenom 
v požiadavkách.

4.1.2 Nastavenie Určite 
horizontálne 
a vertikálne 
zameranie 
každého 
svetlometu 
stretávacieho 
svetla pomocou 
zameriavacieho 
zariadenia 
svetlometov 
a elektronického 
riadiaceho 
zariadenia na 
riadenie 
dynamickej 
funkčnosti 
v prípade potreby.

b) Skontrolujte 
funkciu a nastavenie 
dynamického systému 
svetlometu.

Or. en

Odôvodnenie

Vertikálne merania sú zásadnejšie kritériá nastavenia, a preto by sa mali zahrnúť.

Na zabezpečenie presného nastavenia svetlometu a prispôsobenie ohniskovej vzdialenosti je 
dôležité zariadenie na zameranie svetlometu, najmä z dôvodu vysokej intenzity výbojkového 
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osvetlenia a dynamicky riadených systémov. To nie je možné primerane dosiahnuť len 
použitím meracej steny. V prípade dynamicky riadených systémov svetlometov s vysokou 
intenzitou by sa mali použiť elektronické riadiace zariadenia spolu s vhodným zariadením na 
kontrolu nastavenia svetlometu.

Pozmeňujúci návrh 102
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.3

Text predložený Komisiou

a) Spínač nepracuje 
v súlade 
s požiadavkami (Počet 
svetlometov 
svietiacich súčasne).

4.1.3 Spínače Vizuálna kontrola 
a skúška činnosti.

b) Funkcia 
ovládacieho 
zariadenia je narušená.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

a) Spínač nepracuje 
v súlade 
s požiadavkami (Počet 
svetlometov 
svietiacich súčasne).

4.1.3 Spínače Vizuálna kontrola 
a skúška činnosti 
v prípade potreby 
použitím 
elektronického 
riadiaceho 
zariadenia. b) Funkcia 

ovládacieho 
zariadenia je narušená.

Or. en

Odôvodnenie

Na primeranú kontrolu automatického prepínania svetlometu (napr. diaľkového svetlometu) 
by sa mala kontrola vykonávať pomocou elektronického riadiaceho zariadenia na overenie 
správnej funkčnosti.

Pozmeňujúci návrh 103
Wim van de Camp
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.5

Text predložený Komisiou

a) Zariadenie 
nefunguje.

4.1.5. Korektory 
sklonu (ak sú povinné) 

Vizuálna kontrola 
a skúška činnosti, 
ak je to možné. b) Ručne ovládané 

zariadenie sa nedá 
ovládať z miesta 
vodiča.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

a) Zariadenie 
nefunguje.

4.1.5. Korektory 
sklonu (ak sú povinné) 

Vizuálna kontrola 
a skúška činnosti 
pomocou 
elektronického 
riadiaceho 
zariadenia 
v prípade potreby.

b) Ručne ovládané 
zariadenie sa nedá 
ovládať z miesta 
vodiča.

Or. en

Odôvodnenie

Na primeranú kontrolu automatického vyrovnávania svetlomerov by sa kontrola mala 
vykonať pomocou elektronického riadiaceho zariadenia, aby sa zabezpečila správna 
funkčnosť vyrovnávacieho zariadenia.

Pozmeňujúci návrh 104
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.3.2

Text predložený Komisiou

a) Spínač nepracuje 
v súlade 
s požiadavkami.

4.3.2. Spínače Vizuálna kontrola 
a skúška činnosti.

b) Funkcia 
ovládacieho 
zariadenia je narušená.
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Pozmeňujúci návrh Parlamentu

a) Spínač nepracuje 
v súlade 
s požiadavkami.

b) Funkcia 
ovládacieho 
zariadenia je narušená.

4.3.2 Brzdové svetlá –
spínače núdzového 
brzdového svetla

Vizuálna kontrola 
a skúška činnosti 
pomocou 
elektronického 
riadiaceho 
zariadenia na 
rozlíšenie 
vstupnej hodnoty 
senzoru 
brzdového pedála
a na overenie 
funkčnosti 
núdzového 
brzdového svetla 
pozorovaním.

c) Funkcie 
núdzového brzdového 
svetla nefungujú 
alebo nefungujú
správne

Or. en

Odôvodnenie

Elektronické riadiace zariadenie by sa malo použiť na vytvorenie vstupných signálov pre 
senzor brzdového pedála na overenie správnej funkčnosti núdzového brzdového svetla 
(vrátane automatického zapnutia svetiel signalizujúcich nebezpečenstvo), ktoré sa potom 
overia priamym pozorovaním.

Pozmeňujúci návrh 105
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.5.2

Text predložený Komisiou

4.5.2 Nastavenie (X)(2) Skúška činnosti 
a skúška pomocou 
zameriavacieho 
zariadenia 
svetlometov.

Predné hmlové 
svietidlo nie je 
vodorovne 
nasmerované, keď je 
svetelná stopa 
v rozhraní.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

4.5.2 Nastavenie (X)(2) Skúška činnosti 
a skúška pomocou 
zameriavacieho 

Predné hmlové 
svietidlo nie je 
vodorovne 
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zariadenia 
svetlometov

a horizontálne
nasmerované, keď je 
svetelná stopa 
v rozhraní.

Or. en

Odôvodnenie

Vertikálne merania sú zásadnejšie kritériá nastavenia, a preto by sa mali zahrnúť.

Pozmeňujúci návrh 106
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 5.3.2

Text predložený Komisiou

a) Nepevné pripojenie 
tlmičov k podvozku 
alebo náprave.

5.3.2. Tlmiče nárazov Vizuálna kontrola, 
vozidlo je nad 
montážnou jamou 
alebo na 
zdviháku, alebo
sa použije 
špeciálne 
zariadenie, ak je 
k dispozícii.

b) Poškodený tlmič 
vykazujúci znaky 
výraznej netesnosti 
alebo nesprávnej 
funkcie.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

a) Nepevné pripojenie 
tlmičov k podvozku 
alebo náprave

5.3.2. Shock absorbers Vizuálna kontrola, 
vozidlo je nad 
montážnou jamou 
alebo na 
zdviháku, použije 
sa špeciálne 
zariadenie.

b) Poškodený tlmič 
vykazujúci znaky 
výraznej netesnosti 
alebo nesprávnej 
funkcie

Or. en
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Odôvodnenie

Účinnosť tlmenia závesného systému vozidla je možné objektívne vyhodnotiť len použitím 
zariadenia na testovanie tlmenia. V prípade elektronicky riadených závesných systémov 
vozidla by sa malo použiť elektronické riadiace zariadenie na kontrolu závesného systému 
vozidla počas toho, ako sa vykonávajú súbežné merania pomocou zariadenia na testovanie 
tlmenia na posúdenie správnej funkčnosti systému. Navrhuje sa, aby sa 30 % rozdiel medzi 
ľavou a pravou stranou tej istej osi považoval za reálne kritérium, podľa ktorého vozidlo 
kontrole vyhovuje/nevyhovuje.

Pozmeňujúci návrh 107
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 5.3.2.1

Text predložený Komisiou

a) Výrazné rozdiely 
medzi ľavou a pravou 
stranou.

5.3.2.1 Skúška 
účinnosti tlmenia

Použite špeciálne 
zariadenie a 
porovnajte 
rozdiely na 
ľavej/pravej 
strane a/alebo 
absolútne 
hodnoty 
uvádzané 
výrobcami.

b) Dané minimálne 
hodnoty nie sú 
dosiahnuté.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

a) Výrazné rozdiely 
medzi ľavou a pravou 
stranou

b) Hodnoty pomeru 
tlmenia nie sú 
dosiahnuté.

5.3.2.1 Skúška 
účinnosti tlmenia

Použite 
zariadenie na 
testovanie 
tlmenia
a porovnajte 
rozdiely na 
ľavej/pravej 
strane a hodnoty 
pomeru tlmenia 
výrobcu vozidla, 
ak tieto hodnoty 
prekračujú 
všeobecnú 

c) Nepomer 
nameraných hodnôt 
medzi ľavou a pravou 
stranou tej istej osi 
viac ako 30 %
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limitnú hodnotu 
0,1 pre pomer 
tlmenia.

Or. en

Odôvodnenie

Účinnosť tlmenia závesného systému vozidla je možné objektívne vyhodnotiť len použitím 
zariadenia na testovanie tlmenia. V prípade elektronicky riadených závesných systémov 
vozidla by sa malo použiť elektronické riadiace zariadenie na kontrolu závesného systému 
vozidla počas toho, ako sa vykonávajú súbežné merania pomocou zariadenia na testovanie 
tlmenia na posúdenie správnej funkčnosti systému. 

Navrhuje sa, aby sa 30 % rozdiel medzi ľavou a pravou stranou tej istej osi považoval za 
reálne kritérium, podľa ktorého vozidlo kontrole vyhovuje/nevyhovuje.

Pozmeňujúci návrh 108
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 8.2.2.2

Text predložený Komisiou

8.2.2.2 Opacita Vozidlá 
zaevidované alebo uvedené 
do prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú oslobodené 
od tejto požiadavky.

a) Meranie opacity 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia z 
voľnobežných až po medzné 
otáčky) s radiacou pákou 
prevodovky v neutrálnej 
polohe a zapnutou spojkou.

a) V prípade vozidiel 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách

(b) Predbežná príprava 
vozidla:

opacita presahuje 
úroveň uvedenú na 
výrobnom štítku 
vozidla;

1. Vozidlá sa môžu skúšať 
bez predbežnej prípravy, 
hoci by sa malo z 
bezpečnostných dôvodov 
skontrolovať, či je motor 
zahriaty a či je v 
uspokojivom mechanickom 

b) Ak táto informácia 
nie je k dispozícii, alebo 
požiadavky neumožňujú 
používanie referenčných 
hodnôt,
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stave.

2. Požiadavky na predbežnú 
prípravu:

pri motoroch s 
atmosférickým saním: 
2,5 m-1 ,

pri motoroch 
preplňovaných 
turbodúchadlom: 3,0 m-

1,

alebo v prípade vozidiel 
označených 
v požiadavkách(1) alebo 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1),

(i) Motor musí dosiahnuť 
úplnú prevádzkovú teplotu, 
napríklad teplota oleja 
meraná sondou v trubici na 
meranie hladiny oleja musí 
byť aspoň 80 °C, alebo musí 
mať bežnú prevádzkovú 
teplotu, ak je nižšia, alebo 
teplota motorového bloku 
meraná úrovňou 
infračerveného žiarenia musí 
byť aspoň ekvivalentná. Ak 
sa na základe konfigurácie 
vozidla toto meranie nedá 
uskutočniť, stanovenie 
bežnej prevádzkovej teploty 
motora sa môže vykonávať 
inými prostriedkami, 
napríklad pomocou 
chladiaceho ventilátora 
motora.

1,5 m-1.

(ii) Výfukový systém sa 
prečistí aspoň troma cyklami 
voľnej akcelerácie pri 
voľnobežných otáčkach 
alebo ekvivalentnou 
metódou.
c) Skúšobný postup:

1. Motor a akékoľvek 
namontované turbodúchadlo 
musí pred začiatkom 
každého cyklu voľnej 
akcelerácie bežať na 
voľnobežných otáčkach. Pri 
dieselových motoroch 
ťažkých úžitkových vozidiel 
to znamená čakať aspoň 10 
sekúnd po uvoľnení 
akcelerátora.
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2. Na začatie každého cyklu 
voľnej akcelerácie sa 
akceleračný pedál musí 
rýchlo (v priebehu menej než 
jednej sekundy) a 
rovnomerne stlačiť, ale nie 
násilne, tak aby sa dosiahla 
maximálna dodávka zo 
vstrekovacieho čerpadla.
3. Počas každého cyklu 
voľnej akcelerácie musí 
motor dosiahnuť medzné 
otáčky alebo pri vozidlách 
s automatickou prevodovkou 
otáčky špecifikované 
výrobcom, alebo ak takýto 
údaj nie je k dispozícii, dve 
tretiny medzných otáčok 
predtým, než sa uvoľní 
akceleračný pedál. Toto by
sa mohlo kontrolovať 
napríklad monitorovaním 
otáčok motora alebo 
dostatočným časom, ktorý 
uplynie medzi počiatočným 
stlačením pedála a 
uvoľnením, čo by v prípade 
vozidiel kategórie 1 a 2 z 
prílohy 1 predstavovalo 
minimálne dve sekundy.

4. Vozidlá v skúške 
nevyhovejú len vtedy, keď 
aritmetické priemery 
minimálne troch posledných 
cyklov voľnej akcelerácie 
prekročia hraničné hodnoty. 
To sa môže vypočítať tak, že 
sa nebude brať do úvahy 
žiadne meranie, ktoré sa 
značne odchyľuje od 
nameraného priemeru, alebo
tak, že sa použije iný spôsob 
štatistického výpočtu, ktorý 
zohľadňuje rozptyl meraní.
Členské štáty môžu 
obmedziť počet skúšobných 
cyklov.
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5. V snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
nevyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty výrazne 
presiahli medzné hodnoty po 
menej než troch 
akceleračných cykloch alebo 
po čistiacich cykloch. 
Takisto v snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
vyhovujúce vozidlá zaradiť 
vozidlá, ktorých namerané 
hodnoty boli výrazne nižšie 
ako medzné hodnoty po 
menej než troch 
akceleračných cykloch alebo 
po čistiacich cykloch.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

8.2.2.2 Opacita Vozidlá 
zaevidované alebo uvedené 
do prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú oslobodené 
od tejto požiadavky.

a) Meranie opacity 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia 
z voľnobežných až po 
medzné otáčky) s radiacou 
pákou prevodovky 
v neutrálnej polohe 
a zapnutou spojkou. Táto 
kontrola výfuku je vždy 
predvolenou metódou 
posudzovania výfukových 
emisií, aj keď sa kombinuje 
s OBD.

a) V prípade vozidiel 
prvýkrát 
zaevidovaných alebo 
uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách

b) Predbežná príprava 
vozidla:

opacita presahuje 
úroveň uvedenú na 
výrobnom štítku 
vozidla.

1. Vozidlá sa môžu skúšať 
bez predbežnej prípravy, hoci 
by sa malo z bezpečnostných 
dôvodov skontrolovať, či je 
motor zahriaty a či je 

b) Ak táto informácia 
nie je k dispozícii, 
alebo požiadavky
neumožňujú používanie 
referenčných hodnôt,
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v uspokojivom mechanickom 
stave.

2. Požiadavky na predbežnú 
prípravu:

pri motoroch 
s atmosférickým saním: 
2,5 m–1,

pri motoroch 
preplňovaných 
turbodúchadlom: 3,0 
m–1,

alebo v prípade 
vozidiel označených 
v požiadavkách(1) alebo 
prvýkrát 
zaevidovaných alebo 
uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1),

1,5 m–1

alebo

i) Motor musí dosiahnuť 
úplnú prevádzkovú teplotu, 
napríklad teplota oleja 
meraná sondou v trubici na 
meranie hladiny oleja musí 
byť aspoň 80 °C, alebo musí 
mať bežnú prevádzkovú 
teplotu, ak je nižšia, alebo 
teplota motorového bloku 
meraná úrovňou 
infračerveného žiarenia musí 
byť aspoň ekvivalentná. Ak 
sa na základe konfigurácie 
vozidla toto meranie nedá 
uskutočniť, stanovenie bežnej 
prevádzkovej teploty motora 
sa môže vykonávať inými 
prostriedkami, napríklad 
pomocou chladiaceho 
ventilátora motora. 0,2m–1.
ii) Výfukový systém sa 
prečistí aspoň troma cyklami 
voľnej akcelerácie pri 
voľnobežných otáčkach alebo 
ekvivalentnou metódou

c) Skúšobný postup:

1. Motor a akékoľvek 
namontované turbodúchadlo 
musí pred začiatkom každého 
cyklu voľnej akcelerácie 
bežať na voľnobežných 
otáčkach. Pri dieselových 
motoroch ťažkých 
úžitkových vozidiel to 
znamená čakať aspoň 10 
sekúnd po uvoľnení 
akcelerátora.

2. Na začatie každého cyklu 
voľnej akcelerácie sa 
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akceleračný pedál musí 
rýchlo (v priebehu menej než 
jednej sekundy) 
a rovnomerne stlačiť, ale nie 
násilne, tak aby sa dosiahla 
maximálna dodávka zo 
vstrekovacieho čerpadla.
3. Počas každého cyklu 
voľnej akcelerácie musí 
motor dosiahnuť medzné
otáčky alebo pri vozidlách 
s automatickou prevodovkou 
otáčky špecifikované 
výrobcom, alebo ak takýto 
údaj nie je k dispozícii, dve 
tretiny medzných otáčok 
predtým, než sa uvoľní 
akceleračný pedál. Toto by sa 
mohlo kontrolovať napríklad 
monitorovaním otáčok 
motora alebo dostatočným 
časom, ktorý uplynie medzi 
počiatočným stlačením 
pedála a uvoľnením, čo by 
v prípade vozidiel kategórie 1 
a 2 z prílohy 1 predstavovalo 
minimálne dve sekundy.

Úroveň NOx nie je 
v súlade 
s požiadavkami.

4. Vozidlá v skúške 
nevyhovejú len vtedy, keď 
aritmetické priemery 
minimálne troch posledných 
cyklov voľnej akcelerácie 
prekročia hraničné hodnoty. 
To sa môže vypočítať tak, že 
sa nebude brať do úvahy 
žiadne meranie, ktoré sa 
značne odchyľuje od 
nameraného priemeru, alebo 
tak, že sa použije iný spôsob 
štatistického výpočtu, ktorý 
zohľadňuje rozptyl meraní.
Členské štáty môžu obmedziť 
počet skúšobných cyklov.

Hodnoty tuhých častíc 
nie sú v súlade 
s požiadavkami.

5. V snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
nevyhovujúce vozidlá zaradiť 
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vozidlá, ktorých namerané 
hodnoty výrazne presiahli 
medzné hodnoty po menej 
než troch akceleračných 
cykloch alebo po čistiacich 
cykloch. Takisto v snahe 
zabrániť nepotrebnému 
skúšaniu členské štáty môžu 
medzi vyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty boli 
výrazne nižšie ako medzné 
hodnoty po menej než troch 
akceleračných cykloch alebo 
po čistiacich cykloch. 
Meranie úrovne NOx 
a tuhých častíc pomocou 
vhodného zariadenia/vhodne 
vybaveného dymového metra 
pomocou existujúcej 
skúšobnej metódy voľnej 
akcelerácie.

Or. en

Odôvodnenie

OBD nie je garantovanou metódou na posudzovanie emisií, preto sa musia emisie overovať 
meraním pri výfuku. NOx je problémom najmä pri vozidlách s dieselovým motorom, kde nízke 
úrovne dymu obyčajne vytvárajú vysoké hladiny NOx. V prípade vozidiel vybavených filtrom 
dieselových tuhých častíc je dôležité merať úroveň tuhých častíc a nie hodnotu opacity. Na 
zabezpečenie harmonizovaných a presných meraní by sa mali merať aj teplota motora 
a rýchlosť motora v súlade s podmienkami testovania výrobcu vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 109
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Technická časť – Príloha V – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Zariadenie na skúšanie účinnosti 
tlmiča nárazov,

(10) Zariadenie na testovanie tlmenia na 
meranie absorpcie energie oscilácií 
zavesenia vozidla na overenie účinnosti 
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zložiek systému zavesenia vozidla.

Or. en

Odôvodnenie

Účinnosť tlmenia závesného systému vozidla je možné objektívne vyhodnotiť len použitím 
zariadenia na testovanie tlmenia, použitím pomerných hodnôt tlmenia od výrobcu vozidiel, ak 
hodnoty výrobcu vozidiel prekročia všeobecnú limitnú hodnotu pre pomer tlmenia 0,1.


