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Pozmeňujúci návrh 52
Hans-Peter Martin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Všetky členské štáty majú systém 
evidencie motorových vozidiel, ktorý je 
úradným povolením na ich uvedenie do 
prevádzky v cestnej premávke, v rámci 
ktorého je vozidlo identifikované a je mu 
pridelené evidenčné číslo. Avšak veľa 
vnútroštátnych pravidiel o evidencii 
vozidiel je rozporuplných, zložitých a 
zaťažujúcich. Výsledkom je, že problémy 
súvisiace s evidenciou vozidiel vytvárajú 
prekážky v rámci vnútorného trhu a vedú k 
problémom týkajúcim sa voľného pohybu 
motorových vozidiel už zaevidovaných v 
inom členskom štáte v rámci Únie.

(1) Všetky členské štáty majú systém 
evidencie motorových vozidiel, ktorý je 
úradným povolením na ich uvedenie do 
prevádzky v cestnej premávke, v rámci 
ktorého je vozidlo identifikované a je mu 
pridelené evidenčné číslo. Avšak veľa 
vnútroštátnych pravidiel o evidencii 
vozidiel je rozporuplných, zložitých a 
zaťažujúcich. Výsledkom je, že problémy 
súvisiace s evidenciou vozidiel vytvárajú 
prekážky v rámci vnútorného trhu – najmä 
v súvislosti s voľným pohybom 
pracovníkov – a vedú k problémom 
týkajúcim sa voľného pohybu motorových 
vozidiel už zaevidovaných v inom 
členskom štáte v rámci Únie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 53
Hans-Peter Martin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Evidenciu motorových vozidiel 
evidovaných v inom členskom štáte 
obmedzujú namáhavé prihlasovacie 
formality v členských štátoch, najmä 
povinnosť poskytnúť tieto vozidlá na 
doplnkové skúšky, ktorých cieľom je 
posúdiť ich všeobecný stav pred 
evidenciou alebo ich identifikovať. Preto je 

(5) Evidenciu motorových vozidiel 
evidovaných v inom členskom štáte 
obmedzujú namáhavé prihlasovacie 
formality v členských štátoch, najmä 
povinnosť poskytnúť tieto vozidlá na 
doplnkové skúšky, ktorých cieľom je 
posúdiť ich všeobecný stav pred 
evidenciou alebo ich identifikovať. Preto je 
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potrebné obmedziť tieto formality s cieľom 
zabezpečiť voľný pohyb motorových 
vozidiel a znížiť administratívne zaťaženie 
občanov, podnikateľských subjektov a 
orgánov zodpovedných za evidenciu. 
Najmä v prípade občanov alebo 
podnikateľských subjektov, ktoré 
nadobudli motorové vozidlo už 
zaevidované v inom členskom štáte, je 
vhodné stanoviť zjednodušený postup 
evidencie, ktorý by zahŕňal uznávanie 
dokladov a kontrol technického stavu 
vydaných v inom členskom štáte a ktorý by 
upravoval administratívnu spoluprácu 
týkajúcu sa výmeny chýbajúcich údajov 
medzi príslušnými orgánmi.

potrebné obmedziť tieto formality s cieľom 
zabezpečiť voľný pohyb motorových 
vozidiel a znížiť administratívne zaťaženie 
občanov, podnikateľských subjektov a 
orgánov zodpovedných za evidenciu. 
Najmä v prípade občanov alebo 
podnikateľských subjektov, ktoré 
nadobudli motorové vozidlo už 
zaevidované v inom členskom štáte, je 
vhodné stanoviť zjednodušený postup 
evidencie zohľadňujúci potreby 
spotrebiteľov, ktorý by zahŕňal uznávanie 
vydaných dokladov a kontrol technického 
stavu uskutočnených v inom členskom štáte 
a ktorý by upravoval administratívnu 
spoluprácu týkajúcu sa výmeny 
chýbajúcich údajov medzi príslušnými 
orgánmi.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 54
Othmar Karas, Toine Manders

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) S cieľom uľahčiť uznanie 
osvedčenia o evidencii pre občanov 
a podniky, najmä v prípade, že získali 
motorové vozidlo evidované v inom 
členskom štáte, by sa jeho formát mal vo 
všetkých členských štátoch zosúladiť so 
smernicou Rady 1999/37/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Jednotné osvedčenie o evidencii zabezpečuje identifikáciu držiteľa vozidla v prípade 
dopravných nehôd.
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Pozmeňujúci návrh 55
Toine Manders

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Občania a podniky by takisto mali 
mať možnosť vybrať si pre tabuľky s 
evidenčným číslom alebo tabuľky s 
evidenčným číslom slúžiace na dočasný 
prevoz vozidla medzi národnými farbami a 
farbami Únie, aby vozidlá získané v inom 
členskom štáte mohli opätovne evidovať 
alebo v prípade potreby dočasne evidovať 
na účely prevozu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) V tomto nariadení by sa mala 
zohľadniť skutočnosť, že niektoré vozidlá 
historického záujmu nemajú úplnú 
pôvodnú dokumentáciu, a to buď preto, že 
predmetné vozidlá boli vyradené a potom 
obnovené, alebo preto, že boli vyrobené 
pred vznikom evidenčných systémov 
členských štátov, alebo prípadne preto, že 
boli pôvodne pretekárskymi alebo 
vojenskými vozidlami. V tomto nariadení 
by sa malo zabezpečiť, že takéto vozidlá 
možno legálne previezť z jedného 
členského štátu do druhého a opätovne 
evidovať iba prostredníctvom uvedenia 
dostupných zdokumentovaných dôkazov 
týkajúcich sa dátumu výroby alebo prvej 
evidencie v prípade, že tieto vozidlá majú 
aspoň 30 rokov.
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Or. en

Odôvodnenie

Pre historické vozidlá je potrebné ustanoviť výnimku.

Pozmeňujúci návrh 57
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice,
by sa na Komisiu mali previesť 
vykonávacie právomoci, aby mohla 
stanoviť spoločné postupy a špecifikácie 
pre softvérovú aplikáciu, ktorá je potrebná 
na elektronickú výmenu údajov o evidencii 
vozidiel vrátane formátu vymieňaných 
údajov, technických postupov na 
elektronické vyhľadávanie v a prístup do
vnútroštátnych elektronických evidencií, 
postupov týkajúcich sa prístupových práv a 
bezpečnostných mechanizmov, a na 
stanovenie formátu a vzoru osvedčenia o 
evidencii na osobitné účely. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať 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.

(14) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie tohto 
nariadenia by sa na Komisiu mali previesť 
vykonávacie právomoci, aby mohla 
stanoviť spoločné postupy a špecifikácie 
pre softvérovú aplikáciu, konkrétne pre 
Európsky informačný systém vozidiel a 
vodičských preukazov (EUCARIS), ktorá 
je potrebná na elektronickú výmenu údajov 
o evidencii vozidiel vrátane formátu 
vymieňaných údajov, technických 
postupov na elektronické vyhľadávanie vo 
vnútroštátnych elektronických evidenciách
a prístup do nich, postupov týkajúcich sa 
prístupu a bezpečnostných mechanizmov a 
na stanovenie formátu a vzoru osvedčenia 
o evidencii na osobitné účely. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Preslav Borissov
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Komisia a členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa Európsky informačný 
systém vozidiel a vodičských preukazov 
(EUCARIS) v plnej miere uplatňoval a 
začal plne fungovať, aby sa tak mohol 
využiť na účel tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Všetkých 27 členských štátov Európskej únie by do roku 2013 malo uplatňovať systém 
EUCARIS na výmenu informácií o vozidlách a vodičských preukazoch, čo v súčasnosti nie je 
pravda, a to najmä z dôvodu organizačných a právnych problémov.

Pozmeňujúci návrh 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Toto nariadenie nemá vplyv na 
zvrchované práva členských štátov vo 
fiškálnej oblasti, pokiaľ ide o uvalenie a 
vyberanie uplatniteľných daní z vozidiel, 
na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.

Or. en

Odôvodnenie

Tento text by sa mal prednostne začleniť do článku 1, aby sa zaručilo, že práva vo fiškálnej 
oblasti nebudú ovplyvnené zavedením tohto nariadenia. Keďže cieľom navrhovaného 
nariadenia je zjednodušiť formality a podmienky evidencie vozidiel, ktoré už sú evidované 
v iných členských štátoch, nariadenie by nemalo žiadnym spôsobom zasahovať do práva 
vyberať dane z vozidiel, ktoré sú prevážané do konkrétneho členského štátu.
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Pozmeňujúci návrh 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Toto nariadenie nemá vplyv na právo 
členských štátov prijať potrebné právne 
opatrenia s cieľom zabrániť vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam v súvislosti s 
vozidlami, na ktoré sa toto nariadenie 
vzťahuje.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na právo členských štátov prijať potrebné opatrenia v prípadoch, keď dochádza 
k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, by sa mal prednostne začleniť do článku 1, aby sa 
zabránilo prípadom, keď by navrhované nariadenie mohlo neúmyselne viesť k praktikám, 
ktoré vyúsťujú do vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

Pozmeňujúci návrh 61
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „držiteľ osvedčenia o evidencii“ je 
osoba, na ktorej meno je vozidlo v 
členskom štáte zaevidované;

(3) „držiteľ osvedčenia o evidencii“ je 
fyzická alebo právnická osoba, na ktorej 
meno je vozidlo v členskom štáte 
zaevidované; v prípade lízingu je „držiteľ 
osvedčenia o evidencii“ aj fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá zmluvne prevzala 
vozidlo do dočasnej držby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Ildikó Gáll-Pelcz
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Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) „držiteľ vozidla“ je osoba, ktorá je 
uvedená v osvedčení o evidencii a ktorá 
nie je osobou, na ktorú je vozidlo 
zaevidované.

Or. hu

Odôvodnenie

V článku 2 ods. 3 návrhu Komisie je osoba, na ktorej meno je vozidlo evidované, vymedzená 
ako držiteľ osvedčenia o evidencii. V praxi však nemusí byť osoba uvedená v osvedčení o 
evidencii osobou, na ktorej meno je vozidlo evidované. Príkladom by mohli byť vozidlá, ktoré 
sú predmetom lízingu, v prípade ktorých je osoba uvedená v osvedčení o evidencii majiteľom, 
zatiaľ čo držiteľ osvedčenia o evidencii je držiteľom vozidla.

Pozmeňujúci návrh 63
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát môže vyžadovať na svojom 
území evidenciu vozidla evidovaného v 
inom členskom štáte len v prípade, ak 
držiteľ osvedčenia o evidencii má svoj 
obvyklý pobyt na jeho území.

1. Členský štát môže vyžadovať na svojom 
území evidenciu vozidla evidovaného v 
inom členskom štáte len v prípade, ak 
držiteľ osvedčenia o evidencii alebo 
používateľ vozidla má svoj obvyklý pobyt 
na jeho území.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 64
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členský štát, v ktorom má držiteľ 
osvedčenia o evidencii svoj obvyklý pobyt, 
je:

Členský štát, v ktorom má držiteľ 
osvedčenia o evidencii alebo používateľ 
vozidla svoj obvyklý pobyt, je:

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 65
Daniël van der Stoep

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podmienkami uvedenými v bodoch i) a ii) 
nie je dotknuté právo členských štátov 
uložiť prostredníctvom vnútroštátnych 
právnych predpisov ďalšie požiadavky 
týkajúce sa určenia obvyklého pobytu 
fyzických osôb.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 66
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členský štát môže, ak sa tak rozhodne, 
ustanoviť, že zapísanie do registra 
obyvateľstva je jediným kritériom pobytu 
fyzických osôb. V prípade pobočky alebo 
akéhokoľvek iného zriadenia právnickej 
osoby je však registrácia platná iba pre 
pohyb v rámci tohto členského štátu. 
Členský štát môže uplatňovať rovnaké 
obmedzenie s cieľom umožniť občanom 
Únie, ktorí nemajú v tomto štáte pobyt, 
zaevidovať vozidlá, ktoré si želajú mať k 
dispozícii na území tohto členského štátu.
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Or. it

Odôvodnenie

Na základe európskych právnych predpisov o pobyte v členských štátoch môžu byť občania 
zapísaní do registra miestneho obyvateľstva v prípade, že dĺžka ich pobytu presahuje tri 
mesiace. Vzhľadom na to by sa rovnaké kritérium, ktoré je určitou formou registrácie a 
poskytuje istotu, malo umožniť na účel zavedenia práva na evidenciu vozidla. Okrem toho by 
sa zo zrejmých dôvodov mala občanom bez ohľadu na ich miesto pobytu umožniť držba 
vozidla v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 67
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V prípade pohybu vozidla cez hranice 
musí byť vodič schopný predložiť listinný 
dôkaz o tom, že vozidlo je legálne držané a 
používané. Členské štáty môžu ustanoviť 
a viesť kontroly vozidiel evidovaných v 
iných členských štátoch a pohybujúcich 
sa na ich území, aby získali informácie. V 
prípade, že to považujú za potrebné, môžu 
odobrať osvedčenie o evidencii na 
obdobie nepresahujúce 30 dní, ale 
dočasne povolia pohyb vozidla, ak je vodič 
fyzickou osobou s registrovaným pobytom 
alebo má vodičský preukaz vydaný 
niektorým členským štátom, alebo ak 
doklady, ktoré vodič vlastní, nie sú 
dôkazom pobytu v zahraničí ani sa v nich 
neuvádza dôvod držby vozidla. V prípade, 
že sa používanie alebo evidencia vozila 
považujú za nezákonné, osvedčenie sa 
odoberie natrvalo. Členský štát, v ktorom 
je vozidlo evidované, je informovaný o 
dočasnom a trvalom odobratí osvedčenia.

Or. it
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Odôvodnenie

Toto je iba jednoduchý a účinný spôsob, ako zabrániť obchádzaniu právnych predpisov 
a iných ustanovení týkajúcich sa vlastníctva a používania vozidiel (a teda aj právnej úpravy 
ich evidencie) v EÚ. Zodpovednosť budú mať vlastníci a vodiči vozidiel, keď cestujú do 
krajiny, ktorá nie je krajinou, v ktorej sú ich vozidlá evidované: táto skutočnosť uľahčí 
kontroly.

Pozmeňujúci návrh 68
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že držiteľ osvedčenia o 
evidencii zmení svoj obvyklý pobyt z 
jedného do druhého členského štátu, musí 
požiadať o evidenciu svojho vozidla v 
inom členskom štáte do šiestich mesiacov 
po svojom príchode.

V prípade, že držiteľ osvedčenia o 
evidencii zmení svoj obvyklý pobyt z 
jedného do druhého členského štátu, musí:

(a) okamžite informovať príslušný orgán 
tohto druhého členského štátu 
zodpovedný za evidenciu;
(b) požiadať o evidenciu svojho vozidla v 
inom členskom štáte do troch mesiacov po 
svojom príchode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že držiteľ osvedčenia o 
evidencii zmení svoj obvyklý pobyt z 
jedného do druhého členského štátu, musí 
požiadať o evidenciu svojho vozidla v 
inom členskom štáte do šiestich mesiacov 

V prípade, že držiteľ osvedčenia o 
evidencii alebo držiteľ vozidla zmení svoj 
obvyklý pobyt z jedného do druhého 
členského štátu, musí požiadať o evidenciu 
svojho vozidla v inom členskom štáte do 
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po svojom príchode. troch mesiacov po príchode.

Or. hu

Odôvodnenie

Na základe článku 7 smernice 2004/38/ES majú občania EÚ právo na pobyt v inom členskom 
štáte. V praxi je na evidenciu vozidla po podaní žiadosti o povolenie na pobyt potrebné 
obdobie troch mesiacov.

Pozmeňujúci návrh 70
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že držiteľ osvedčenia o 
evidencii zmení svoj obvyklý pobyt z 
jedného do druhého členského štátu, musí 
požiadať o evidenciu svojho vozidla v 
inom členskom štáte do šiestich mesiacov 
po svojom príchode.

V prípade, že držiteľ osvedčenia o 
evidencii zmení svoj obvyklý pobyt z 
jedného do druhého členského štátu, musí 
požiadať o evidenciu svojho vozidla v 
inom členskom štáte do troch mesiacov po 
svojom príchode.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 71
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že držiteľ osvedčenia o 
evidencii zmení svoj obvyklý pobyt z 
jedného do druhého členského štátu, musí 
požiadať o evidenciu svojho vozidla v 
inom členskom štáte do šiestich mesiacov 
po svojom príchode.

V prípade, že držiteľ osvedčenia o 
evidencii zmení svoj obvyklý pobyt z 
jedného do druhého členského štátu, musí 
požiadať o evidenciu svojho vozidla v 
inom členskom štáte do šiestich mesiacov 
po svojom príchode. Členské štáty môžu 
vyžadovať na predkladanie žiadostí o 
opätovnú evidenciu kratší časový rámec.
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Or. en

Odôvodnenie

Keďže ide o nariadenie, uplatňuje sa priamo v právnych predpisoch členských štátov. Treba 
preto vyjsť v ústrety tým členským štátom, ktoré už vyžadujú okamžitú opätovnú evidenciu 
alebo kratšiu časovú lehotu.

Pozmeňujúci návrh 72
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade zmeny vlastníka vozidla 
evidovaného v niektorom členskom štáte a 
prevozu tohto vozidla do iného členského 
štátu, ktorý je miestom obvyklého pobytu 
nového vlastníka vozidla, tento nový 
vlastník požiada o evidenciu vozidla do 30 
dní po jeho prevoze.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Počas obdobia uvedeného v prvom 
pododseku sa nesmie použitie vozidla 
obmedzovať.

Počas období uvedených v prvom a 
druhom pododseku sa nesmie použitie 
vozidla obmedzovať z dôvodov súvisiacich 
s evidenciou vozidla.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Othmar Karas, Toine Manders
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty uvalia účinné, 
primerané a odrádzajúce sankcie v 
prípade, že držiteľ osvedčenia o evidencii 
opätovne nezaeviduje svoje vozidlo v 
lehote uvedenej v článku 4 ods. 1. Tieto 
sankcie môžu zahŕňať pokuty alebo 
obmedzenie používania vozidla, pokým 
nebude úspešne podaná žiadosť o 
opätovnú evidenciu.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by existovať určitý stimul na splnenie požiadaviek tohto nariadenia, resp. pokuty 
v prípade, že držitelia vozidla včas nevykonajú opätovnú evidenciu svojich vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 75
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán zodpovedný za evidenciu vozidiel 
uzná osvedčenia o kontrole technického 
stavu vydané v iných členských štátoch v 
súlade s nariadením 2013/xx/EÚ1.
__________________
1 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole 
technického stavu motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel a o zrušení 
smernice 2009/40/ES (2012/0184(COD)). 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V prípade, že bola prijatá žiadosť o 
opätovnú evidenciu vozidla a vozidlo 
pochádza z iného členského štátu, orgány 
zodpovedné za evidenciu uznajú 
osvedčenie o technickej kontrole vozidla 
hneď, ako je overená jeho platnosť v čase 
opätovnej evidencie. Uznanie sa vydá na 
rovnaké obdobie ako pôvodné obdobie 
platnosti osvedčenia, s výnimkou 
prípadov, keď pôvodná platnosť 
osvedčenia presahuje maximálne zákonné 
obdobie v členskom štáte, kde je vozidlo 
opätovne evidované. V takom prípade je 
platnosť upravená smerom nadol a počíta 
sa odo dňa, keď vozidlo získalo pôvodné 
osvedčenie o technickej kontrole. Pred 
dátumom uplatňovania tohto nariadenia 
si členské štáty navzájom oznámia, aký 
formát osvedčenia o technickej kontrole 
ich príslušné orgány uznávajú, ako aj 
pokyny o tom, ako overiť pravosť.

Or. en

Odôvodnenie

Toto je text, ktorý prijal výbor TRAN v súvislosti s nariadením o kontrolách technického 
stavu, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie osvedčení o technickej kontrole. Tento pozmeňujúci 
návrh zabezpečuje konzistentnosť tohto ustanovenia, ktoré bolo vytvorené predovšetkým s 
cieľom uľahčiť opätovnú evidenciu motorových vozidiel v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 77
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Orgány zodpovedné za evidenciu 
vozidiel môžu vykonať fyzické kontroly 
vozidla evidovaného v inom členskom 
štáte predtým ako vykonajú svoju vlastnú 
evidenciu len v niektorom z týchto 
prípadov:

4. Orgány zodpovedné za evidenciu 
vozidiel môžu pred zaevidovaním vozidla z 
iného členského štátu toto vozidlo 
identifikovať. Orgány zodpovedné za 
evidenciu vozidiel môžu vykonať 
technické kontroly vozidla evidovaného v
inom členskom štáte predtým, ako 
vykonajú svoju vlastnú evidenciu, len v 
niektorom z týchto prípadov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Keď členský štát dostane informáciu o 
zaevidovaní vozidla v inom členskom 
štáte, ako sa stanovuje v odseku 5, 
bezodkladne zruší evidenciu tohto vozidla 
na svojom území. Nemá to vplyv na 
vnútroštátne postupy rušenia používané v 
rámci evidencií vozidiel. 

Or. it

Odôvodnenie

Bez ohľadu na automatické oznamovanie by naďalej mali existovať zavedené vnútroštátne 
postupy na vyňatie vozidiel z vnútroštátnych evidencií, a to s cieľom obmedziť možnosti 
podvodu a – predovšetkým – chrániť garantované pôžičky uzavreté na uhradenie ceny za 
vozidlo, ako aj pôžičky, pre ktoré je garanciou samotné vozidlo (napr. pôžičky na splátky, 
ktoré zatiaľ neboli plne uhradené). 

Pozmeňujúci návrh 79
Lara Comi
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Návrh nariadenia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Výber tabuliek s evidenčným číslom 

vozidla
1. Členské štáty ponúkajú možnosť 
opätovnej evidencie vozidla s tabuľkou s 
evidenčným číslom buď v národných 
farbách, alebo vo farbách Únie, ktorá je v 
prípade želania personalizovaná. 
2. V prípade, že sa tabuľka s evidenčným 
číslom ponúka vo farbách Únie, tvoria ju 
v súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 2411/98 žlté kódy na modrom pozadí.
3. Možnosť uvedená v odseku 1 sa 
uplatňuje bez toho, aby tým bolo dotknuté 
právo členských štátov ustanoviť vlastné 
pravidlá pre kódy.

Or. it

Odôvodnenie

Pre niektoré typy spoločností, ako sú napríklad požičovne a lízingové spoločnosti, by bolo 
užitočné, aby mali možnosť používať pre svoje tabuľky s evidenčným číslom vozidla jednotnú 
farbu. Umožnilo by im to zaviesť jednotný vzhľad ich vozového parku. Evidencia bude vždy 
záležitosťou členského štátu, v ktorom je vozidlo zaevidované. Okrem toho budú môcť 
uvedené spoločnosti, ako aj ktokoľvek iný, získať personalizované tabuľky s evidenčným 
číslom, čo je možnosť, ktorá je už v niektorých členských štátoch realitou.

Pozmeňujúci návrh 80
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – bod iiia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) nie je uzavreté poistenie 
občianskoprávnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou vozidla.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Daniël van der Stoep

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) ak vnútroštátne právne predpisy 
členského štátu umožňujú zamietnutie bez 
ohľadu na dôvod.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 82
Daniël van der Stoep

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každé rozhodnutie orgánu 
zodpovedného za evidenciu zamietnuť 
evidenciu vozidla evidovaného v inom 
členskom štáte musí byť riadne 
odôvodnené. Príslušná osoba môžu do 
jedného mesiaca od prijatia zamietavého 
rozhodnutia požiadať príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel o 
preskúmanie tohto rozhodnutia. Súčasťou 
tejto žiadosti musia byť dôvody na takéto 
preskúmanie. Do jedného mesiaca od 
prijatia žiadosti musí príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel potvrdiť 
alebo zmeniť svoje rozhodnutie.

vypúšťa sa

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 83
Hans-Peter Martin

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každé rozhodnutie orgánu 
zodpovedného za evidenciu zamietnuť 
evidenciu vozidla evidovaného v inom 
členskom štáte musí byť riadne 
odôvodnené. Príslušná osoba môžu do 
jedného mesiaca od prijatia zamietavého 
rozhodnutia požiadať príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel o 
preskúmanie tohto rozhodnutia. Súčasťou 
tejto žiadosti musia byť dôvody na takéto 
preskúmanie. Do jedného mesiaca od 
prijatia žiadosti musí príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel potvrdiť 
alebo zmeniť svoje rozhodnutie.

2. Každé rozhodnutie orgánu 
zodpovedného za evidenciu zamietnuť 
evidenciu vozidla evidovaného v inom 
členskom štáte musí byť riadne 
odôvodnené. Príslušná osoba môže do 
troch mesiacov od prijatia zamietavého 
rozhodnutia požiadať príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel o 
preskúmanie tohto rozhodnutia. Súčasťou 
tejto žiadosti musia byť dôvody na takéto 
preskúmanie. Do troch mesiacov od 
prijatia žiadosti musí príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel potvrdiť 
alebo zmeniť svoje rozhodnutie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každé rozhodnutie orgánu 
zodpovedného za evidenciu zamietnuť 
evidenciu vozidla evidovaného v inom 
členskom štáte musí byť riadne 
odôvodnené. Príslušná osoba môžu do 
jedného mesiaca od prijatia zamietavého 
rozhodnutia požiadať príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel o 
preskúmanie tohto rozhodnutia. Súčasťou 
tejto žiadosti musia byť dôvody na takéto 
preskúmanie. Do jedného mesiaca od 
prijatia žiadosti musí príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel potvrdiť 

2. Každé rozhodnutie orgánu 
zodpovedného za evidenciu zamietnuť 
evidenciu vozidla evidovaného v inom 
členskom štáte musí byť riadne 
odôvodnené. Príslušná osoba môže do 
jedného mesiaca od prijatia zamietavého 
rozhodnutia požiadať príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel o 
preskúmanie tohto rozhodnutia. Súčasťou 
tejto žiadosti musia byť dôvody na takéto 
preskúmanie. Do jedného mesiaca od 
prijatia žiadosti musí príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel potvrdiť 
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alebo zmeniť svoje rozhodnutie. alebo zmeniť svoje rozhodnutie. Počas 
jedného mesiaca po tom, ako príslušný 
orgán zodpovedný za evidenciu vozidiel 
túto žiadosť prijal, sa vozidlo nesmie 
používať na verejných komunikáciách.

Or. en

Odôvodnenie

V prípadoch, keď je vozidlo vážne poškodené alebo zničené alebo keď uplynul dátum ďalšej 
povinnej kontroly jeho technického stavu, by sa vozidlo z dôvodov bezpečnosti cestnej 
premávky nemalo používať na verejných komunikáciách.

Pozmeňujúci návrh 85
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každé rozhodnutie orgánu 
zodpovedného za evidenciu zamietnuť 
evidenciu vozidla evidovaného v inom 
členskom štáte musí byť riadne 
odôvodnené. Príslušná osoba môžu do 
jedného mesiaca od prijatia zamietavého 
rozhodnutia požiadať príslušný orgán
zodpovedný za evidenciu vozidiel o 
preskúmanie tohto rozhodnutia. Súčasťou 
tejto žiadosti musia byť dôvody na takéto 
preskúmanie. Do jedného mesiaca od 
prijatia žiadosti musí príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel potvrdiť 
alebo zmeniť svoje rozhodnutie.

2. Každé rozhodnutie orgánu 
zodpovedného za evidenciu zamietnuť 
evidenciu vozidla evidovaného v inom 
členskom štáte musí byť riadne 
odôvodnené. Príslušná osoba môže do 
jedného mesiaca od prijatia zamietavého 
rozhodnutia požiadať príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel o 
preskúmanie tohto rozhodnutia. Súčasťou 
tejto žiadosti musia byť dôvody na takéto 
preskúmanie. Do jedného mesiaca od 
prijatia žiadosti musí príslušný orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel potvrdiť 
alebo zmeniť svoje rozhodnutie. Počas 
preskúmania zamietnutia sa vozidlo 
nesmie používať na verejných 
komunikáciách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Catherine Stihler
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty uplatňujú primerané a 
odrádzajúce sankcie v prípade, že v lehote 
stanovenej v článku 4 ods. 1 nebola 
podaná žiadosť o opätovnú evidenciu. 
Takéto sankcie môžu zahŕňať pokutu a 
zabavenie vozidla až dovtedy, kým nebude 
úspešne podaná žiadosť o opätovnú 
evidenciu. Tieto sankcie sa neuplatňujú 
alebo pokuty sa vrátia v prípade, že 
opätovná evidencia nebola vykonaná v 
dôsledku chyby príslušného orgánu 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Každá osoba, ktorá kúpila vozidlo v 
inom členskom štáte a v prípade, že 
vozidlo nemá osvedčenie o evidencii, môže 
požiadať orgán zodpovedný za evidenciu 
vozidiel o vydanie dočasného osvedčenia o 
evidencii vozidla v súvislosti s jeho 
prevozom do iného členského štátu. 
Dočasné osvedčenie o evidencii je platné 
30 dní.

(1) Každá osoba, ktorá kúpila vozidlo v 
inom členskom štáte, a v prípade, že 
vozidlo nemá osvedčenie o evidencii, môže 
požiadať orgán zodpovedný za evidenciu 
vozidiel v členskom štáte, v ktorom je 
vozidlo zaevidované, o vydanie dočasného 
osvedčenia o evidencii vozidla na účely 
jeho prevozu do iného členského štátu. 
Dočasné osvedčenie o evidencii je platné 
30 dní.

Or. hu

Odôvodnenie

Hostiteľská krajina pravdepodobne nebude mať informácie o zakúpenom vozidle. Takéto 
informácie sa uchovávajú v krajine, v ktorej bolo vozidlo naposledy zaevidované (krajina 
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pôvodu). Preto je účelné, aby orgány tejto krajiny vydali dočasné osvedčenie o evidencii.

Pozmeňujúci návrh 88
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každá osoba, ktorá kúpila vozidlo v 
inom členskom štáte a v prípade, že 
vozidlo nemá osvedčenie o evidencii, môže 
požiadať orgán zodpovedný za evidenciu 
vozidiel o vydanie dočasného osvedčenia o 
evidencii vozidla v súvislosti s jeho 
prevozom do iného členského štátu. 
Dočasné osvedčenie o evidencii je platné 
30 dní.

1. Každá osoba, ktorá kúpila vozidlo v 
inom členskom štáte, a v prípade, že 
vozidlo nemá osvedčenie o evidencii, môže 
požiadať orgán zodpovedný za evidenciu 
vozidiel o vydanie dočasného osvedčenia o 
evidencii vozidla na účely jeho prevozu do 
iného členského štátu. Dočasné osvedčenie 
o evidencii je platné 30 dní a uznávajú ho 
všetky členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každá osoba, ktorá kúpila vozidlo v 
inom členskom štáte a v prípade, že 
vozidlo nemá osvedčenie o evidencii, môže 
požiadať orgán zodpovedný za evidenciu 
vozidiel o vydanie dočasného osvedčenia o 
evidencii vozidla v súvislosti s jeho 
prevozom do iného členského štátu. 
Dočasné osvedčenie o evidencii je platné 
30 dní.

1. Každá osoba, ktorá kúpila vozidlo v 
inom členskom štáte, a v prípade, že 
vozidlo nemá osvedčenie o evidencii, môže 
požiadať orgán tohto členského štátu 
zodpovedný za evidenciu vozidiel o 
vydanie dočasného osvedčenia o evidencii 
vozidla na účely jeho prevozu do členského 
štátu pobytu, aby tam bolo zaevidované. 
Dočasné osvedčenie o evidencii je platné 
30 dní.

Or. it

Odôvodnenie

Každý by mal mať možnosť dočasne vozidlo zaevidovať, ale malo by sa to uskutočňovať iba 
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na špecifický účel a takým spôsobom, aby sa zabránilo akejkoľvek možnosti zneužitia či 
špekulácie.

Pozmeňujúci návrh 90
Othmar Karas, Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem zakúpených vozidiel sa prvý 
pododsek vzťahuje aj na vozidlá 
nadobudnuté dedením alebo výhrou alebo 
prijaté ako dar, pokiaľ držiteľ môže 
preukázať, že je zákonným používateľom 
alebo vlastníkom vozidla.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Po uplynutí platnosti dočasného 
osvedčenia o evidencii musí držiteľ 
vozidla svoje vozidlo zaevidovať v 
členskom štáte určenia.

Or. en

Odôvodnenie

Treba objasniť, že po uplynutí platnosti dočasného osvedčenia o evidencii treba vozidlo ešte 
riadne zaevidovať v členskom štáte určenia.

Pozmeňujúci návrh 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) ak nie je uzavreté poistenie 
občianskoprávnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou vozidla, a to v 
prípade, že takéto poistenie je podmienkou 
pre zaevidovanie vozidla.

Or. en

Odôvodnenie

Tento dôvod zamietnutia uvedený v článku 5 by mal platiť aj pre vydávanie dočasného 
osvedčenia o evidencii, keďže poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla prispieva k ochrane obetí dopravných nehôd.

Pozmeňujúci návrh 93
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) ak nie je uzavreté poistenie 
občianskoprávnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou vozidla.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Daniël van der Stoep

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) ak vnútroštátne právne predpisy 
členského štátu umožňujú zamietnutie bez 
ohľadu na dôvod.
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 95
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na účely evidencie vozidla evidovaného 
v inom členskom štáte, orgány zodpovedné 
za evidenciu musia udeliť orgánom 
zodpovedným za evidenciu v inom 
členskom štáte prístup k údajom uloženým 
v úradnej evidencii vozidiel uvedeným v 
prílohe I.

1. Na účely evidencie vozidla evidovaného 
v inom členskom štáte orgány zodpovedné 
za evidenciu musia udeliť orgánom 
zodpovedným za evidenciu v inom 
členskom štáte prístup k údajom uloženým 
v úradnej evidencii vozidiel uvedeným v 
bodoch 1 až 34, 44 a 48 až 60 prílohy I. 
Môžu udeliť orgánom zodpovedným za 
evidenciu v inom členskom štáte prístup k 
údajom uloženým v úradnej evidencii 
vozidiel uvedeným v bodoch 35 až 43, 45 
až 47 a 61 prílohy I. 
Na účely pododseku 1 orgány zodpovedné 
za evidenciu zbierajú údaje uvedené v 
bodoch 1 až 34, 44 a 48 až 60 prílohy I. 
Môžu zbierať údaje uvedené v bodoch 35 
až 43, 45 až 47 a 61 prílohy I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely odseku 1, orgány zodpovedné za 
evidenciu musia používať softvérovú 
aplikáciu uvedenú v prílohe II.

Na účely odseku 1 orgány zodpovedné za 
evidenciu musia používať Európsky 
informačný systém vozidiel a vodičských 
preukazov (EUCARIS) uvedený v prílohe 
II.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa 
Európsky informačný systém vozidiel a 
vodičských preukazov zaviedol vo 
všetkých členských štátoch a aby plne 
fungoval.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti si niektoré členské štáty vymieňajú informácie o vozidlách a vodičských 
preukazoch prostredníctvom systému EUCARIS, tento systém však nie je zavedený a funkčný 
vo všetkých členských štátoch. Preto musí v záujme efektívnosti tohto nariadenia Európska 
komisia zabezpečiť, aby systém EUCARIS fungoval v celej Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh 98
Hans-Peter Martin

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) neoprávnenej manipulácii alebo
presunu informácií;

(c) neoprávnenej manipulácii, presunu 
alebo zverejňovaniu informácií;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 99
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgán zodpovedný za evidenciu vozidiel 
môže vydať jednu alebo niekoľko 
osvedčení o evidencii na osobitné účely 
každému podnikateľskému subjektu, 
ktorý spĺňa tieto kritériá:

1. Orgán zodpovedný za evidenciu vozidiel 
môže vydať jednu alebo niekoľko 
osvedčení o evidencii na osobitné účely 
výrobcom vozidiel, výrobcom častí vozidla, 
opravárenským dielňam pre motorové 
vozidlá, obchodníkom, technickým 
službám a kontrolným orgánom.

(a) má sídlo na jeho území;
(b) distribuuje vozidlá alebo zabezpečuje 
opravu, údržbu alebo skúšanie vozidiel;
(c) má dobrú povesť a požadovanú 
odbornú spôsobilosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) distribuuje vozidlá alebo zabezpečuje 
opravu, údržbu alebo skúšanie vozidiel;

(b) distribuuje vozidlá, preváža ich cez 
hranice alebo zabezpečuje opravu, údržbu 
alebo skúšanie vozidiel;

Or. en

Odôvodnenie

Spoločnosti prevážajúce vozidlá cez hranice pre distribútorov by takisto mali byť zahrnuté do 
systému evidencie na osobitné účely.

Pozmeňujúci návrh 101
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgány zodpovedné za evidenciu 
vozidiel zabezpečia, aby v prípade každej 
evidencie na osobitné účely boli údaje o 
vozidle uvedené v prílohe I, zaznamenané 
v ich evidencii.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vozidlá s osvedčením o evidencii na 
osobitné účely sa môžu používať len vtedy, 
ak vozidlo nepredstavuje priame a 
bezprostredné ohrozenie bezpečnosti 
cestnej premávky. Tieto vozidlá nemôžu 
byť používané na komerčný prevoz osôb 
alebo tovaru.

3. Vozidlá s osvedčením o evidencii na 
osobitné účely sa môžu používať len vtedy, 
ak vozidlo nepredstavuje priame a 
bezprostredné ohrozenie bezpečnosti 
cestnej premávky a ak má k dispozícii 
povinné osvedčenie o technickej kontrole. 
Tieto vozidlá nemôžu byť používané na 
komerčný prevoz osôb alebo tovaru.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 103
Daniël van der Stoep

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členský štát nesmie z dôvodov 
súvisiacich s evidenciou vozidla narušiť 
voľný pohyb vozidiel, na ktoré sa vzťahuje 
osvedčenie o evidencii na osobitné účely.

4. Členský štát môže z dôvodov súvisiacich 
s evidenciou vozidla narušiť voľný pohyb 
vozidiel, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie o 
evidencii na osobitné účely.

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 104
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Osvedčenia o evidencii vozidla na 
osobitné účely sa vzájomne uznávajú vo 
všetkých členských štátoch pri cestách na 
účely prevozu alebo na kontrolné a 
skúšobné účely.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Osvedčenie o evidencii vozidla na 
osobitné účely vydané v jednom členskom 
štáte uznávajú všetky členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Dĺžka platnosti osvedčenia o evidencii 
vozidla na osobitné účely neprekročí tri 
mesiace. Platnosť uplynie hneď, ako sa 
prestane dodržiavať jedno z kritérií, ktoré 
sú uvedené v odseku 1 tohto článku.
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Or. en

Odôvodnenie

Dĺžka platnosti osvedčenia o evidencii vozidla na osobitné účely by sa mala jasne stanoviť.

Pozmeňujúci návrh 107
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Výber tabuliek s evidenčným číslom 

vozidla
1. Členské štáty ponúkajú pri opätovnej 
evidencii, dočasnej evidencii na účely 
prevozu alebo evidencii vozidla na 
osobitné účely možnosť zvoliť si tabuľky 
s evidenčným číslom buď v národných 
farbách, alebo vo farbách Únie.
2. V prípade, že sa tabuľky s evidenčným 
číslom ponúkajú vo farbách Únie, tvoria 
ich v súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 2411/98 žlté kódy na modrom pozadí.
3. V prípade, že sa tabuľky s evidenčným 
číslom slúžiace na dočasný prevoz vozidla 
ponúkajú vo farbách Únie, tvoria ich v 
súlade s nariadením Rady (ES) č. 2411/98 
modré kódy na žltom pozadí.
4. Výber uvedený v odseku 1 sa uplatňuje 
bez toho, aby tým bolo dotknuté právo 
členských štátov stanoviť si národné 
systémy kódov.

Or. en

Odôvodnenie

Pre niektoré sektory, ako napríklad spoločnosti prenajímajúce vozidlá alebo lízingové 
spoločnosti, by bolo užitočné, keby mohli pri svojich vozidlách používať tabuľky s 
evidenčnými číslami alebo tabuľky s evidenčným číslom slúžiace na dočasný prevoz vozidla, 
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ktoré majú rovnakú farbu. To by spoločnostiam umožnilo vybrať si pre ich vozový park 
jednotný vzhľad. Evidencia vozidla zostáva v právomoci členského štátu, v ktorom je vozidlo 
evidované.

Pozmeňujúci návrh 108
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) informácie o evidencii vozidiel v 
členskom štáte príslušného orgánu;

(a) informácie o postupoch týkajúcich sa 
evidencie vozidiel a o dokladoch 
predkladaných v členskom štáte 
príslušného orgánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) informácie o evidencii vozidiel v 
členskom štáte príslušného orgánu;

(a) informácie o evidencii vozidiel v 
členskom štáte príslušného orgánu, a to 
najmä: o potrebných dokladoch, 
pokutách, očakávanej dobe čakania na 
rozhodnutie a postupoch;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 110
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od xxxx [vložiť dátum: jeden Uplatňuje sa od xxxx [vložiť dátum: tri 
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rok po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia].

roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia].

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávanie tohto nariadenia si vyžiada dlhšie obdobie ako jeden rok, keďže najmä 
vnútroštátne orgány zodpovedné za evidenciu budú musieť zaviesť viac dátových položiek 
s cieľom zbierať všetky údaje uvedené v návrhu nariadenia pre prípad prvej opätovnej 
evidencie vozidiel v danom členskom štáte EÚ. Bolo by potrebné získať od výrobcov aspoň 10 
ďalších dátových položiek v spojení s inými údajmi, čo si vyžiada rozvoj nových systémov a 
prípadne aj zapojenie sektora poisťovníctva.

Pozmeňujúci návrh 111
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Príloha I

Text predložený Komisiou

Položka Označenia harmonizované smernicou 
1999/37/ES

1. Krajina evidencie vozidla --

2. Evidenčné číslo (A)

3. Dátum prvej evidencie vozidla (B)

4. Identifikačné číslo(-a) osvedčenia o 
evidencii

--

5. Názov orgánu, ktorý osvedčenie 
o evidencii vydal

--

6. Vozidlo: značka (D.1)

7. Vozidlo: typ (D.2)

- variant (ak je k dispozícii);

- verzia (ak je k dispozícii)

8. Vozidlo: obchodný názov(-vy) (D.3)

9. Identifikačné číslo vozidla (VIN) (E)

10. Hmotnosť: najväčšia technicky 
prípustná hmotnosť naloženého vozidla, 
okrem motocyklov

(F.1)
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11. Hmotnosť: najväčšia prípustná 
hmotnosť naloženého vozidla v prevádzke 
v členskom štáte, v ktorom je evidované

(F.2)

12. Hmotnosť vozidla v prevádzke s 
karosériou a so spojovacím zariadením v 
prípade ťažného vozidla kategórie inej než 
M1

(G)

13. Obdobie platnosti, ak nie je obmedzené (H)

14. Dátum evidencie, na ktorú sa toto 
osvedčenie vzťahuje

(I)

15. Číslo typového schválenia (ak je k 
dispozícii)

(K)

16. Počet náprav (L)

17. Rázvor (v mm) (M)

18. V prípade vozidiel s celkovou 
prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, 
rozloženie najväčšej technicky prípustnej 
naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 1 
(v kg)

(N.1)

19. V prípade vozidiel s celkovou 
prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, 
rozloženie najväčšej technicky prípustnej 
naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 2 
(v kg), podľa potreby

(N.2)

20. V prípade vozidiel s celkovou 
prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, 
rozloženie najväčšej technicky prípustnej 
naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 3 
(v kg), podľa potreby

(N.3)

21. V prípade vozidiel s celkovou 
prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, 
rozloženie najväčšej technicky prípustnej 
naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 4 
(v kg), podľa potreby

(N.4)

22. V prípade vozidiel s celkovou 
prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, 
rozloženie najväčšej technicky prípustnej 
naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 5 
(v kg), podľa potreby

(N.5)

23. Najväčšia technicky prípustná prípojná 
hmotnosť prípojného vozidla: brzdeného (v 
kg)

(O.1)
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24. Najväčšia technicky prípustná prípojná 
hmotnosť prípojného vozidla: nebrzdeného 
(v kg)

(O.2)

25. Motor: objem (v cm3) (P.1)

26. Motor: maximálny čistý výkon (v kW) 
(ak je k dispozícii)

(P.2)

27. Motor: typ paliva alebo zdroja energie (P.3)

28. Motor: menovité otáčky (v min -1) (P.4)

29. Identifikačné číslo motora (P.5)

30. Pomer výkon/hmotnosť (v kW/kg) (len 
v prípade motocyklov)

(Q)

31. Farba vozidla (R) 

32. Počet miest: počet sedadiel, vrátane 
sedadla vodiča

(S.1)

33. Počet miest: na státie (podľa potreby) (S.2)

34. Maximálna rýchlosť (v km/h) (T)

35. Hladina zvuku vozidla: stojaceho (v dB 
A))

(U.1)

36. Hladina zvuku vozidla: pri otáčkach (v 
min -1)

(U.2)

37. Hladina zvuku vozidla: za jazdy (v dB 
A))

(U.3)

38. Výfukové emisie: CO (v g/km alebo 
g/kWh)

(V.1)

39. Výfukové emisie: HC (v g/km alebo 
g/kWh)

(V.2)

40. Výfukové emisie: NOx (v g/km alebo 
g/kWh)

(V.3)

41. Výfukové emisie: HC + NOx (v g/km) (V.4)

42. Výfukové emisie: častice z naftových 
motorov (v g/km alebo g/kWh)

(V.5)

43. Výfukové emisie: korekčný súčiniteľ 
absorpcie pre naftové motory (v min -1)

(V.6)

44. Výfukové emisie: CO2 (v g/km) (V.7)

45. Výfukové emisie: kombinovaná 
spotreba paliva (v l/100 km)

(V.8)

46. Výfukové emisie: označenie (V.9)
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environmentálnej kategórie typovej skúšky 
ES; odkaz na verziu platnú podľa smernice 
70/220/EHS alebo smernice 88/77/EHS

47. Objem palivovej nádrže, resp. nádrží (v 
litroch).

(W)

48. Dátum poslednej kontroly technického 
stavu

--

49. Dátum nasledujúcej kontroly 
technického stavu

--

50. Stav najazdených kilometrov (ak je k 
dispozícii)

--

51. Likvidácia vozidla (áno/nie) --

52. Dátum vydania osvedčenia o likvidácii --

53. Zariadenie alebo podnik, ktorý vydal 
osvedčenie o likvidácii 

--

54. Dôvod likvidácie --

55. Odcudzené vozidlo (áno/nie) --

56. Odcudzené osvedčenie o evidencii 
a/alebo ŠPZ (áno/nie)

--

57. Evidencia zrušená --

58. Evidencia pozastavená --

59. Zmena evidenčného čísla --

60. Povinnosť vykonať kontrolu 
technického stavu po závažnej nehode

--

61. Povinnosť vykonať dodatočné skúšky 
po úprave alebo zmene v niektorej 
z položiek 9 až 47 

Pozmeňujúci návrh

Položka Označenia harmonizované smernicou 
1999/37/ES

1. Krajina evidencie vozidla --

2. Evidenčné číslo (A)

3. Dátum prvej evidencie vozidla1 (B)

4. Identifikačné číslo(-a) osvedčenia o 
evidencii

--

5. Názov orgánu, ktorý osvedčenie --



AM\938979SK.doc 37/41 PE513.178v01-00

SK

o evidencii vydal

6. Vozidlo: značka (D.1)

7. Vozidlo: typ (D.2)

– variant (ak je k dispozícii);

– verzia (ak je k dispozícii)

8. Vozidlo: obchodný názov(-vy) (D.3)

9. Identifikačné číslo vozidla (VIN) (E)

10. Hmotnosť: najväčšia technicky 
prípustná hmotnosť naloženého vozidla, 
okrem motocyklov

(F.1)

11. Hmotnosť: najväčšia prípustná 
hmotnosť naloženého vozidla v prevádzke 
v členskom štáte, v ktorom je evidované

(F.2)

12. Hmotnosť vozidla v prevádzke s 
karosériou a so spojovacím zariadením v 
prípade ťažného vozidla kategórie inej než 
M1

(G)

13. Obdobie platnosti, ak nie je obmedzené (H)

14. Dátum evidencie, na ktorú sa toto 
osvedčenie vzťahuje

(I)

15. Číslo typového schválenia (ak je k 
dispozícii)

(K)

16. Počet náprav (L)

17. Rázvor (v mm) (M)

18. V prípade vozidiel s celkovou 
prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, 
rozloženie najväčšej technicky prípustnej 
naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 1 
(v kg)

(N.1)

19. V prípade vozidiel s celkovou 
prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, 
rozloženie najväčšej technicky prípustnej 
naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 2 
(v kg), podľa potreby

(N.2)

20. V prípade vozidiel s celkovou 
prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, 
rozloženie najväčšej technicky prípustnej 
naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 3 
(v kg), podľa potreby

(N.3)
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21. V prípade vozidiel s celkovou 
prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, 
rozloženie najväčšej technicky prípustnej 
naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 4 
(v kg), podľa potreby

(N.4)

22. V prípade vozidiel s celkovou 
prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, 
rozloženie najväčšej technicky prípustnej 
naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 5 
(v kg), podľa potreby

(N.5)

23. Najväčšia technicky prípustná prípojná 
hmotnosť prípojného vozidla: brzdeného (v 
kg)

(O.1)

24. Najväčšia technicky prípustná prípojná 
hmotnosť prípojného vozidla: nebrzdeného 
(v kg)

(O.2)

25. Motor: objem (v cm3) (P.1)

26. Motor: maximálny čistý výkon (v kW) 
(ak je k dispozícii)

(P.2)

27. Motor: typ paliva alebo zdroja energie (P.3)

28. Motor: menovité otáčky (v min -1) (P.4)

29. Identifikačné číslo motora (P.5)

30. Pomer výkon/hmotnosť (v kW/kg) (len 
v prípade motocyklov)

(Q)

31. Farba vozidla (R) 

32. Počet miest: počet sedadiel, vrátane 
sedadla vodiča

(S.1)

33. Počet miest: na státie (podľa potreby) (S.2)

34. Maximálna rýchlosť (v km/h) (T)

35. Hladina zvuku vozidla: stojaceho (v 
dB(A))

(U.1)

36. Hladina zvuku vozidla: pri otáčkach (v 
min -1)

(U.2)

37. Hladina zvuku vozidla: za jazdy (v 
dB(A))

(U.3)

38. Výfukové emisie: CO (v g/km alebo 
g/kWh)

(V.1)

39. Výfukové emisie: HC (v g/km alebo 
g/kWh)

(V.2)
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40. Výfukové emisie: NOx (v g/km alebo 
g/kWh)

(V.3)

41. Výfukové emisie: HC + NOx (v g/km) (V.4)

42. Výfukové emisie: častice z naftových 
motorov (v g/km alebo g/kWh)

(V.5)

43. Výfukové emisie: korekčný súčiniteľ 
absorpcie pre naftové motory (v min -1)

(V.6)

44. Výfukové emisie: CO2 (v g/km) (V.7)

45. Výfukové emisie: kombinovaná 
spotreba paliva (v l/100 km)

(V.8)

46. Výfukové emisie: označenie 
environmentálnej kategórie typovej skúšky 
ES; odkaz na verziu platnú podľa smernice 
70/220/EHS alebo smernice 88/77/EHS

(V.9)

47. Objem palivovej nádrže, resp. nádrží (v 
litroch).

(W)

48. Dátum poslednej kontroly technického 
stavu

--

49. Dátum nasledujúcej kontroly 
technického stavu

--

50. Stav najazdených kilometrov --

51. Likvidácia vozidla (áno/nie) --

52. Dátum vydania osvedčenia o likvidácii --

53. Zariadenie alebo podnik, ktorý vydal 
osvedčenie o likvidácii 

--

54. Dôvod likvidácie --

55. Odcudzené vozidlo (áno/nie) --

56. Odcudzené osvedčenie o evidencii 
a/alebo ŠPZ (áno/nie)

--

57. Evidencia zrušená --

58. Evidencia pozastavená --

59. Zmena evidenčného čísla --

60. Povinnosť vykonať kontrolu 
technického stavu po závažnej nehode

--

61. Povinnosť vykonať dodatočné skúšky 
po úprave alebo zmene v niektorej 
z položiek 9 až 47 
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_____________
1 V prípade vozidiel historického záujmu, 
ako sa vymedzujú v nariadení 2013/xx/EÚ 
(návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole 
technického stavu motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel a o zrušení 
smernice 2009/40/ES (2012/0184(COD))), 
môže príslušný orgán pri absencii dokladu 
o evidencii uvádzať dostupné 
zdokumentované dôkazy týkajúce sa 
dátumu výroby alebo prvej evidencie.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie umožňuje opätovnú evidenciu historických vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 112
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Informácie sa vymieňajú 
interoperabilným elektronickým spôsobom 
bez toho, aby dochádzalo k výmene údajov 
aj z iných databáz. Je potrebné, aby 
výmena prebiehala nákladovo efektívnym
a bezpečným spôsobom a aby bola 
v najväčšej možnej miere zaručená 
bezpečnosť a ochrana vymieňaných údajov 
prostredníctvom existujúcich softvérových 
aplikácií.

1. Informácie sa vymieňajú 
interoperabilným elektronickým spôsobom 
bez toho, aby dochádzalo k výmene údajov 
aj z iných databáz. Je potrebné, aby 
výmena prebiehala nákladovo účinným
a bezpečným spôsobom a aby bola 
v najväčšej možnej miere zaručená 
bezpečnosť a ochrana vymieňaných údajov 
prostredníctvom existujúcich softvérových 
aplikácií. Na účely tohto nariadenia sa 
použije Európsky informačný systém 
vozidiel a vodičských preukazov 
(EUCARIS).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 113
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát si hradí svoje 
náklady vyplývajúce zo správy, používania 
a údržby softvérovej aplikácie uvedenej v 
bode 1.

3. Každý členský štát si hradí svoje 
náklady vyplývajúce zo správy, používania 
a údržby softvérovej aplikácie uvedenej v 
bode 1 bez toho, aby spôsoboval 
dodatočné finančné zaťaženie občanov a 
podnikov.

Or. en


