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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh ustanovuje aktualizované harmonizované pravidlá EÚ o kontrole technického stavu 
motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel za účelom posilnenia minimálnych noriem 
bezpečnosti a emisných noriem pre pravidelné kontroly technického stavu. Návrh má v súlade 
s politickými usmerneniami pre bezpečnosť cestnej premávky za cieľ prispieť k zníženiu EÚ 
úmrtí na cestách o polovicu do roku 2020. Ďalej je cieľom návrhu prispieť k zníženiu emisií 
spôsobených zlou údržbou vozidiel.

Spravodajca podporuje tieto hlavné ciele a vzhľadom na to, že medzi postupmi členských 
štátov existujú rozdiely, podporuje cielenú harmonizáciu v súlade so zásadou subsidiarity. 
Preto má pochybnosti o tom, že nástrojom by malo byť nariadenie, ktoré členským štátom 
ponecháva menej priestoru na prispôsobenie predpisov na vnútroštátnej úrovni.

Spravodajca sa domnieva, že cieľ zníženia počtu úmrtí na cestách by sa mal dosiahnuť 
pri súčasnom zaistení proporcionality, a preto podporuje prispôsobené riešenia založené 
na spoľahlivých dôkazoch. V súvislosti s tým by chcel upozorniť na neistoty, na ktoré 
poukázalo oddelenie posudzovania vplyvu Európskeho parlamentu:„[...] zdá sa, že 
východiskový predpoklad, že lepšie a častejšie technické kontroly by viedli k zníženiu 
nedostatkov na vozidlách, vôbec nie je doložený dôkazmi“.  

Spravodajca takisto konštatuje, že rozsah pôsobnosti bol rozšírený nad rámec smernice 
2009/40/ES tak, aby zahŕňal novú kategóriu vozidiel, najmä dvojkolesové alebo trojkolesové 
motorové vozidlá, ľahké prípojné vozidlá do 3,5 ton a traktory s konštrukčnou rýchlosťou 
presahujúcou 40 km/h. Návrh tiež zvyšuje frekvenciu kontrol pre staršie vozidlá alebo vozidlá 
s vysokým počtom najazdených kilometrov. 

Spravodajca nenavrhol žiadne zmeny, čo sa týka formy alebo rozsahu pôsobnosti návrhu 
predpisu, či trvania skúšania, pretože tieto otázky sú určené gestorskému výboru, a rozhodol 
sa radšej zamerať svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na otázky súvisiace s jednotným 
trhom. Z pohľadu IMCO medzi najrelevantnejšie otázky patrí/patria:

1. Ako vymedziť „kontrolu technického stavu“?

Spravodajca predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom upraviť vymedzenie pojmu 
kontroly technického stavu, ktorý by sa v súčasnosti mohol zneužívať na obmedzenie 
cezhraničnej hospodárskej súťaže v oblasti obchodu s ojazdenými vozidlami. Konkrétne, 
vymedzenie pojmu Komisie vytvára právnu neistotu, pretože vo všeobecnom vymedzení 
pojmu opätovne uvádza požiadavku na testovanie podľa kritériá typového schválenia 
vo všeobecnosti, pričom príslušné kritériá pre typové schválenie sú už uvedené v prílohách.  
Znamená to, že všetky komponenty vozidla môžu potenciálne byť testované, pretože je 
možné rozoznať bezpečnostný rozmer v prípade všetkých komponentov vozidiel.  Malo by 
byť relevantné testovať len tie komponenty, ktoré sú typovo schválené z hľadiska bezpečnosti 
a emisií.  Existujú obavy, že niektoré subjekty by mohli využívať túto medzeru na ochranu 
domáceho trhu s ojazdenými vozidlami a neschvaľovať vozidlá pri technickej kontrole bez 
riadneho dôvodu. 
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2. Opatrenia na zisťovanie podvodov spojených s počtom najazdených kilometrov 
a na ich prevenciu 

Ojazdené vozidlá majú spomedzi všetkých produktov uvádzaných v hodnotiacej tabuľke 
spotrebiteľských trhov najnižšie skóre trhovej výkonnosti už tretí po sebe nasledujúci rok 
a predovšetkým sú na najnižšom mieste z hľadiska dôvery. Spravodajca preto navrhuje 
posilniť opatrenia na boj proti podvodom spojeným s počítadlom kilometrov rozšírením 
rozsahu pôsobnosti elektronickej platformy informácií o vozidlách s cieľom zabezpečiť, aby 
internetová platforma obsahovala všetky informácie o počte najazdených kilometrov vozidla. 
Ďalej spravodajca vyjadruje znepokojenie nad tým, že návrh Komisie zakazuje akúkoľvek 
úpravu počítadiel kilometrov, vrátane úprav smerom nahor , ktoré by zamedzili tomu, aby sa 
zbytočne znižovala trhová hodnota príslušných vozidiel.

3. Prístup k výsledkom kontrol technického stavu vo vnútroštátnych registroch, prístup 
k technickým údajom a minimálne požiadavky skúšobného vybavenia.

Nariadenie zavádza možnosť vytvorenia systému EÚ na výmenu harmonizovaných údajov, 
ktorý strediskám technickej kontroly v celej EÚ umožní mať prístup k informáciám o 
opravách a údržbe vozidiel. Spravodajca sa domnieva, že prístup do tejto databázy by nemal 
byť obmedzený len na príslušné orgány a strediská technickej kontroly. V záujme 
zabezpečenia rovnakých podmienok navrhuje, aby do tejto databázy mali prístup aj 
výrobcovia vybavenia autoservisov, pretože im to umožní vyrábať konkurencieschopné 
a účinné skúšobné zariadenia. Spravodajca tiež navrhuje povoliť používanie alternatívnych 
kontrolných postupov, ktoré môžu byť rozhodujúce pre uľahčenie vykonávania nákladovo 
efektívnych kontrol vozidiel, v prípade ktorých je kontrola zložitá. 

4. Výnimky

Spravodajca víta vyňatie historických vozidiel. Domnieva sa však, že toto vymedzenie pojmu 
je príliš normatívne, a namiesto toho odporúča zaviesť požiadavku týkajúcu sa základného 
veku. Ďalej navrhuje, aby vynímanie vozidiel z nariadenia v súlade so súčasnou praxou bolo 
ponechané na rozhodnutí členských štátov.

5. Vzájomné uznávanie

Kontrola technického stavu súvisí s opätovnou evidenciou motorových vozidiel, keďže väčšia 
harmonizácia pravidelných kontrol technického stavu na úrovni EÚ by mala zjednodušiť 
preregistrovanie vozidla z jedného členského štátu do druhého. Spravodajca preto predstavil 
nový návrh ustanovujúci povinné vzájomné uznávanie osvedčení o technickej kontrole v celej 
Únii.

6. Preskúmanie a monitorovanie

V záujme ďalšieho posilnenia jednotného trhu spravodajca tiež zaviedol doložku 
o preskúmaní s cieľom preskúmať päť rokov po prijatí tohto návrhu potenciál pre uľahčenie 
výmeny údajov o výsledkoch kontrol technického stavu medzi členskými štátmi.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výboru pre dopravu a cestovný ruch, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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) Aby boli náležite zohľadnené 
výsledky kontroly technického stavu by sa 
po každej kontrole by sa malo vystaviť 
osvedčenie o technickej kontrole, ktoré by 
sa malo tiež vytvoriť v elektronickom 
formáte, a to s rovnako podrobným 
uvedením údajov o totožnosti vozidla 
a výsledkoch kontroly ako v pôvodnom 
osvedčení o technickej kontrole. Ďalej by
členské štáty mali zhromažďovať takéto 
informácie a uchovávať ich 
v centralizovanej databáze, aby bola 
zabezpečená ľahká overiteľnosť pravosti 
výsledkov pravidelných kontrol 
technického stavu.

Or. en

Odôvodnenie

Osvedčenia o technickej kontrole by sa teraz mali vystavovať v tlačenej podobe, ako aj 
elektronicky, aby sa zabránilo falšovaniu alebo pozmeňovaniu údajov a aby sa uľahčila 
výmena informácií, čo umožní rozvoj elektronickej platformy informácií o vozidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Predpokladá sa, že podvody spojené 
s počítadlom kilometrov sa týkajú 5 % až 
12 % objemu predaja ojazdených vozidiel, 
čo pre spoločnosť každoročne predstavuje 

(23) Predpokladá sa, že podvody spojené 
s počítadlom kilometrov sa týkajú 5 % až 
12 % objemu predaja ojazdených vozidiel, 
čo pre spoločnosť každoročne predstavuje 
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náklady vo výške niekoľkých miliárd eur, 
a zároveň to má vplyv na správne 
vyhodnotenie technického stavu vozidla. 
Aby bolo možné bojovať proti podvodom 
spojeným s počítadlom kilometrov, 
zaznamenávanie počtu najazdených 
kilometrov do osvedčení o technickej 
kontrole spolu s povinnosťou predložiť 
osvedčenie z predchádzajúcej kontroly by 
uľahčilo odhaľovanie neoprávneného 
narábania a manipulácie s počítadlom 
kilometrov. Podvody v súvislosti s 
počítadlami kilometrov by sa mali 
systematickejšie považovať za trestný čin, 
ktorý podlieha sankcii.

náklady vo výške niekoľkých miliárd eur, 
a zároveň to má vplyv na správne 
vyhodnotenie technického stavu vozidla. 
Aby bolo možné bojovať proti podvodom 
spojeným s počítadlom kilometrov, 
zaznamenávanie počtu najazdených 
kilometrov do osvedčení o technickej 
kontrole spolu s povinnosťou predložiť 
osvedčenie z predchádzajúcej kontroly by 
uľahčilo odhaľovanie neoprávneného 
narábania alebo manipulácie s počítadlom 
kilometrov a ďalej by zlepšilo fungovanie 
jednotného trhu, pokiaľ ide o cezhraničné 
obchodovanie s ojazdenými vozidlami. V 
ôsmom vydaní v hodnotiacej tabuľky 
spotrebiteľských trhov s názvom Aby trhy 
fungovali pre spotrebiteľov z decembra 
2012 zaznamenal tento segment trhu už 
tretí po sebe nasledujúci rok najnižšie 
skóre trhovej výkonnosti a predovšetkým 
sa umiestnil na najnižšom mieste z 
hľadiska dôvery. Podvody v súvislosti s 
počítadlami kilometrov by sa mali 
systematickejšie považovať za trestný čin, 
ktorý podlieha sankcii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „historické vozidlo“ je akékoľvek 
vozidlo, ktoré spĺňa všetky nasledujúce 
podmienky:

(7) historické vozidlo“ je akékoľvek 
vozidlo, ktoré bolo vyrobené alebo 
prvýkrát zaevidované najmenej pred 30 
rokmi a príslušné orgány členských štátov 
zodpovedné za evidenciu vozidiel ho 
považujú za historické.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu vozidla historického záujmu Komisie je zbytočne podrobné a viedlo by 
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k tomu, že mnohé vozidlá by nenáležite spadali do rozsahu pôsobnosti nariadenia. 
Jednoduchá požiadavka týkajúca sa uvádzania veku s ďalšou špecifikáciou ponechanou na 
orgánoch členských štátov zaisťuje dostatočnú pružnosť a je v súlade so súčasnou praxou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– bolo vyrobené minimálne pred 
30 rokmi;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

je udržiavané na základe používania 
náhradných dielov, ktoré reprodukujú 
historické komponenty vozidla;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– neprešlo žiadnou zmenou technických 
vlastností svojich hlavných komponentov, 
ako sú napríklad motor, brzdy, riadenie 
alebo náprava a

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– nezmenil sa jeho vzhľad; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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 
v súlade s prílohou II a prílohou III tohto 
nariadenia na uistenie sa o tom, že vozidlo 
možno bezpečne používať na verejných 
pozemných komunikáciách a že spĺňa 
požadované environmentálne vlastnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu Komisie vytvára právnu neistotu, pretože vo všeobecnom vymedzení pojmu 
opätovne uvádza požiadavku na testovanie podľa kritériá typového schválenia 
vo všeobecnosti, pričom príslušné kritériá pre typové schválenie sú už uvedené v prílohách 
k tomuto nariadeniu. Bez tohto PDN by bolo možné podrobiť bezpečnostnej kontrole 
akýkoľvek typovo schválený komponent vozidla a vozidlo by v dôsledku toho mohlo byť 
zbytočne neschválené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Výrobcovia vozidiel poskytujú 
kontrolným strediskám alebo, ak je to 
vhodné, príslušnému orgánu prístup 
k technickým informáciám, ktoré sú 

3. Výrobcovia vozidiel poskytujú 
kontrolným strediskám, výrobcom 
skúšobného vybavenia a, ak je to vhodné, 
príslušným orgánom prístup k technickým 
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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.

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

V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok sa týmto PDN navrhuje, aby aj výrobcovia 
skúšobného vybavenia mali úžitok z prístupu k technickým údajom kontrol technického stavu 
pre navrhovanie a výrobu účinného a konkurencieschopného skúšobného vybavenia. Existujú 
obavy, že odkazy na prílohy I môžu viesť k neprimeraným požiadavkám na informácie o 
výrobcoch, pretože príloha I je oveľa rozsiahlejšia než to, čo je v súčasnosti potrebné pre 
kontroly technického stavu. Preto môžu byť k tomuto návrhu stanoviska navrhnuté ďalšie 
zmeny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. 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 členské štáty si navzájom 
oznámia, aký formát osvedčenia o 
technickej kontrole ich príslušné orgány 
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uznávajú, ako aj pokyny o tom, ako overiť 
pravosť.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom uľahčiť opätovnú evidenciu  motorových vozidiel v celej Únii tento PDN zavádza 
systém vzájomného uznávania osvedčení o technickej kontrole medzi členskými štátmi, a to s 
účinnosťou odo dňa uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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 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 orgán tieto 
informácie uchováva v centralizovanej 
databáze počas 36 mesiacov odo dňa ich 
doručenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je určený na uľahčenie výmeny informácií, čo umožní rozvoj elektronickej 
platformy informácií o vozidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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 stanovenia metódy na uľahčenie 
prístupu k informáciám o výsledkoch 
kontroly technického stavu vozidla, 
údajom z počítadla kilometrov a 
informáciám o registrácii vozidiel medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu 
a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými 
strediskami a výrobcami automobilov. 
Komisia využije existujúce riešenia 
v oblasti informačných technológií, čo sa 
týka údajov, ktoré sú verejne dostupné.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa navrhuje preskúmať vzájomný prístup k informáciám o kontrole technického 
stavu vozidla v celej EÚ, pričom sa vychádza z informácií, ktoré mnoho členských štátov už 
dnes sprístupňuje online, aby sa minimalizovali náklady a zamedzilo duplicite. Príslušné 
orgány v iných členských štátoch už majú prístup k týmto informáciám a štúdia 
uskutočniteľnosti by sa mala sústrediť na to, aké minimálne údaje sú potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 18a
Podávanie správ

Komisia do [piatich rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o vykonávaní a účinkoch tohto 
nariadenia, najmä pokiaľ ide o účinnosť 
ustanovení o rozsahu pôsobnosti a 
frekvencii kontrol, vzájomné uznávanie 
osvedčení o technickej kontrole a výsledky 
preskúmania uskutočniteľnosti zriadenia 
elektronickej platformy informácií 
o vozidlách, ako je uvedené v článku 15 a 
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vykonávanie vzájomného uznávania 
osvedčení o technickej kontrole. V správe 
sa tiež uvedie, či je potrebné aktualizovať 
prílohy k tomuto nariadeniu vzhľadom na 
technický pokrok a prax. Táto správa sa 
predloží po porade s výborom uvedeným v 
článku 16, a tam, kde je to vhodné, sa 
k nej priložia legislatívne návrhy.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná doložka o preskúmaní je kľúčovým mechanizmom dohľadu na zabezpečenie 
účinného vykonávania navrhovaného nariadenia a na zaistenie toho, aby spotrebitelia a 
podniky na jednotnom trhu mali čo najväčší úžitok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý členský štát podnikne opatrenia 
potrebné na zaistenie toho, aby sa 
manipulovanie alebo neoprávnené 
narábanie s počítadlom kilometrov 
považovalo za trestný čin a aby sa trestalo 
účinnými, primeranými, odrádzajúcimi 
a nediskriminačnými sankciami.

2. Každý členský štát podnikne opatrenia 
potrebné na zaistenie toho, aby sa 
manipulovanie alebo neoprávnené 
narábanie s počítadlom kilometrov 
považovalo za trestný čin a aby sa trestalo 
účinnými, primeranými, odrádzajúcimi a 
nediskriminačnými sankciami, okrem 
úprav údajov z počítadla kilometrov 
smerom nahor, ktoré povolilo kontrolné 
stredisko alebo príslušný orgán na 
nápravu predchádzajúcej nezákonnej 
manipulácie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN zabezpečuje, aby v prípade, že údaje z počítadla kilometrov boli protiprávne 
manipulované, kontrolné strediská alebo príslušné orgány zákonne ich mohli upraviť smerom 
nahor v záujme zabezpečenia toho, aby dotknuté vozidlá neboli v podstate odpísané a mohli 
v budúcnosti prejsť kontrolou technického stavu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Príloha 2 – časť 1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vo výnimočných situáciách, keď určitá 
konštrukcia vozidla nie je kompatibilná 
s uplatnením metód kontrol uvedených v 
tejto prílohe, kontrola sa vykoná v súlade 
s osobitnými alternatívnymi metódami 
kontrol odporúčanými príslušnými 
orgánmi členského štátu. Akákoľvek 
použitá metóda kontroly, ktorá nie je 
špecifikovaná v tejto prílohe, musí byť 
písomne schválená príslušným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Určité vozidlá, ako napríklad rýchle traktory a vozidlá s prívesmi, môže byť veľmi ťažké 
kontrolovať vzhľadom na ich konštrukčné vlastnosti alebo preto, že kontrolné strediská sú tak 
vzdialené, že náklady na modernizáciu vybavenia s cieľom pojať určité zriedkavé vozidlá by 
boli neprimerané.  Preto je potrebné, aby boli k dispozícii alternatívne a neštandardné 
skúšobné metódy, ktoré sú však jednoznačne schválené príslušným orgánom.


