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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o schvaľovaní a dohľade nad 
trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
(KOM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0542),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0317/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. januára 
20111,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 
Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vnútorný trh by sa mal zakladať na 
transparentných, jednoduchých 
a konzistentných pravidlách, ktoré 
poskytujú právnu istotu a zrozumiteľnosť 
a z ktorých môžu mať prospech tak 

                                               
1 Ú. v. EÚ C ...
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podniky, ako aj spotrebitelia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Cieľom tohto nariadenia je stanoviť 
harmonizované pravidlá pre schválenie 
vozidiel kategórie L s cieľom zabezpečiť 
fungovanie vnútorného trhu. Vozidlá 
kategórie L sú dvoj-, troj- alebo 
štvorkolesové vozidlá ako dvojkolesové 
vozidlá s pohonným systémom, trojkolky, 
cestné štvorkolky a miniautá. Okrem toho 
medzi ďalšie ciele patrí zjednodušiť 
súčasný právneho rámca, prispieť k 
nižšiemu, primeranejšiemu podielu v 
celkových emisiách z cestnej dopravy, 
zvýšiť celkovú úroveň bezpečnosti, 
prispôsobiť sa technickému pokroku a 
sprísniť pravidlá dohľadu nad trhom.

(3) Cieľom tohto nariadenia je stanoviť 
harmonizované pravidlá pre schválenie 
vozidiel kategórie L s cieľom zabezpečiť 
fungovanie vnútorného trhu. Vozidlá 
kategórie L sú dvoj-, troj- alebo 
štvorkolesové vozidlá ako dvojkolesové 
vozidlá s pohonným systémom, trojkolky, 
cestné štvorkolky, terénne vozidlá (ATV) a 
miniautá. Okrem toho medzi ďalšie ciele 
patrí zjednodušiť súčasný právny rámec, 
prispieť k nižšiemu, primeranejšiemu 
podielu v celkových emisiách z cestnej 
dopravy, zvýšiť celkovú úroveň 
bezpečnosti, prispôsobiť sa technickému 
pokroku a sprísniť pravidlá dohľadu nad 
trhom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Viac ako 70 % obyvateľov Únie žije 
v mestských oblastiach, zatiaľ čo približne 
85 % HDP Únie sa vytvára v mestách. 
Všetky väčšie mestá v Európe sa usilujú 
o obmedzenie dopravných zápch, nehôd 
a znečistenia. Lepšie požiadavky typového 
schvaľovania vozidiel kategórie L môžu 
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uľahčiť prechod na účinnejšiu, 
bezpečnejšiu a čistejšiu mestskú mobilitu1. 
Nové, inovačné a technologicky vyspelé 
dvojkolesové, trojkolesové alebo ľahké 
štvorkolesové vozidlá môžu výrazne 
zlepšiť mestskú mobilitu, pretože budú 
zaberať menej miesta, spotrebúvať menej 
energie, produkovať menej emisií počas 
výroby a prevádzky a zároveň ponúkať 
možnosť prepojenia, produktivitu 
a potešenie.
1 Pozri tiež oznámenia Komisie s názvami 
Akčný plán mestskej mobility 
(KOM(2009)0490), Tematická stratégia 
o znečistení ovzdušia (KOM(2005)0446) a 
Smerom k európskemu priestoru 
bezpečnosti cestnej premávky 
(KOM(2010)0389).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Vzhľadom na súčasnú hospodársku 
klímu, kapacity odvetvia a veľkosť jeho 
prevádzkovateľov by sa priemyslu mal 
poskytnúť dostatočný čas na 
prispôsobenie sa novým ustanoveniam 
tohto nariadenia a technickým 
špecifikáciám delegovaným na Komisiu. 
Včasné vymedzenie požiadaviek je 
kľúčové na zabezpečenie dostatočného 
predstihu pre výrobcov na to, aby mohli 
navrhnúť, testovať a zaviesť riešenia pre 
výrobu vozidiel a pre výrobcov 
a schvaľovacie orgány v členských 
štátoch na zavedenie potrebných 
administratívnych systémov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11b) V záujme zrozumiteľnosti, 
racionálnosti a zjednodušenia by toto 
nariadenie nemalo obsahovať príliš veľa 
vykonávacích etáp na zavedenie 
prísnejších úrovní emisií a požiadaviek na 
bezpečnosť. Preto by sa mal použiť 
prístup pozostávajúci z troch krokov, 
s dátumami začatia uplatňovania od 
1. januára 2014 (po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia), 
1. januára 2017 (2018) a 1. januára 2020 
(2021).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Dohľad nad trhom v automobilovom 
priemysle a najmä pokiaľ ide o odvetvie 
vozidiel kategórie L by sa mal zlepšiť 
sprísnením právnych ustanovení 
upravujúcich zhodu výroby a 
špecifikovaním povinností hospodárskych 
subjektov v dodávateľskom reťazci. Najmä 
úloha a povinnosti orgánov členských 
štátov, zodpovedných za typové schválenie 
a dohľad na trhom by sa mali objasniť a 
požiadavky týkajúce sa kompetencie, 
povinností a charakteru technických 
služieb, ktoré vykonávajú schvaľovacie 
skúšky, by sa mali posilniť. Súlad s 
požiadavkami typového schválenia a zhody 

(12) Dohľad nad trhom v automobilovom 
priemysle a najmä pokiaľ ide o odvetvie 
vozidiel kategórie L by sa mal zlepšiť 
sprísnením právnych ustanovení 
upravujúcich zhodu výroby a 
špecifikovaním povinností hospodárskych 
subjektov v dodávateľskom reťazci. Najmä 
úloha a povinnosti orgánov členských 
štátov zodpovedných za typové schválenie 
a dohľad nad trhom by sa mali objasniť a 
požiadavky týkajúce sa kompetencie, 
povinností a charakteru technických 
služieb, ktoré vykonávajú schvaľovacie 
skúšky, by sa mali posilniť. Súlad s 
požiadavkami typového schválenia a zhody 
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výroby právnych predpisov upravujúcich 
oblasť automobilového priemyslu by mal 
zostať kľúčovou úlohou orgánov typového 
schvaľovania, pričom kompetencia 
dohľadu nad trhom sa môže rozdeliť medzi 
rôzne vnútroštátne orgány.

výroby právnych predpisov upravujúcich 
oblasť automobilového priemyslu by mal 
zostať kľúčovou úlohou orgánov typového 
schvaľovania, pričom kompetencia 
dohľadu nad trhom sa môže rozdeliť medzi 
rôzne vnútroštátne orgány. Mala by sa 
zaviesť účinná koordinácia 
a monitorovanie na úrovni Únie a na 
vnútroštátnej úrovni s cieľom zabezpečiť, 
aby orgány dohľadu nad trhom 
a schvaľovacie orgány účinne využívali 
nové opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) S cieľom zabrániť zneužitiu by sa mal 
akýkoľvek zjednodušený postup pre malé 
série vozidiel obmedziť na prípady veľmi 
obmedzenej výroby. Je preto nevyhnutné 
presnejšie určiť pojem malých sérií podľa 
počtu predaných, zaevidovaných vozidiel a 
vozidiel uvedených do prevádzky.

(13) S cieľom zabrániť zneužitiu by sa mal 
tento zjednodušený postup pre malé série 
vozidiel obmedziť na obmedzený počet 
vozidiel; Je preto nevyhnutné presnejšie 
určiť pojem malých sérií podľa počtu 
predaných a zaevidovaných vozidiel a 
vozidiel uvedených do prevádzky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Komisia by mala mať právomoc 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o skúšanie 
týkajúce sa environmentálnych vlastností 
a funkčnej bezpečnosti, prístup k 
informáciám o opravách a údržbe vozidiel 

(17) S cieľom doplniť alebo zmeniť určité 
prvky právnych aktov, ktoré nemajú 
zásadný význam, prostredníctvom 
všeobecne uplatniteľných ustanovení by sa 
mala Komisii udeliť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
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a určenie technických služieb a ich 
autorizované úlohy s cieľom doplniť alebo 
zmeniť určité prvky právnych aktov, ktoré 
nemajú zásadný význam, prostredníctvom 
všeobecne uplatniteľných ustanovení. Táto 
právomoc by nemala umožňovať zmenu a 
doplnenie dátumov uplatňovania 
stanovených v prílohe IV alebo emisných 
limitov stanovených v prílohe VI. Zmena 
alebo doplnenie týchto dátumov alebo 
hodnôt by sa mala vykonať 
prostredníctvom riadneho legislatívneho 
postupu stanoveného v článku 114 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

funkčnú bezpečnosť a environmentálne 
vlastnosti, skúšanie, prístup k 
informáciám o opravách a údržbe vozidiel 
a určenie technických služieb a ich 
konkrétne autorizované úlohy. Táto 
právomoc by nemala umožňovať zmenu a 
doplnenie dátumov uplatňovania 
stanovených v prílohe IV alebo emisných 
limitov stanovených v prílohe VI. Zmena 
alebo doplnenie týchto dátumov alebo 
hodnôt by sa mala vykonať 
prostredníctvom riadneho legislatívneho 
postupu stanoveného v článku 114 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobené zneniu, ktoré bolo naposledy použité v súvislosti s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Komisia by mala byť splnomocnená 
prijať vykonávací akt podľa článku 291 
Zmluvy s cieľom stanoviť jednotné 
podmienky na vykonávanie tohto 
nariadenia, pokiaľ ide o zoznam 
informácií, ktoré majú byť poskytnuté pri 
uplatňovaní žiadosti o typové schválenie, 
postupov typového schválenia, vzorov pre 
doplnkové tabuľky výrobcov, osvedčení o 
typovom schválení EÚ, zoznamu vydaných 
typových schválení, systému číslovania 
typových schválení EÚ a postupov na 

(18) S cieľom stanoviť jednotné 
podmienky na vykonávanie tohto 
nariadenia, pokiaľ ide o zoznam 
informácií, ktoré majú byť poskytnuté pri 
uplatňovaní žiadosti o typové schválenie, 
postupov typového schválenia, vzorov pre 
doplnkové tabuľky výrobcov, osvedčení o 
typovom schválení EÚ, zoznamu vydaných 
typových schválení, systému číslovania 
typových schválení EÚ a postupov na 
zabezpečenie zhody výroby by sa mali na 
Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. 
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zabezpečenie zhody výroby. Vzhľadom na 
tieto položky sú potrebné jednotné 
podmienky na vykonávanie v členských 
štátoch s cieľom zabezpečiť správne 
fungovanie vnútorného trhu uľahčením 
vzájomného uznávania správnych 
rozhodnutí prijatých v rôznych členských 
štátoch (najmä typových schválení) a 
prijímania dokumentov vydaných 
výrobcami vozidiel (najmä osvedčení o 
zhode).

Uvedené právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty 
kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie1. Vzhľadom na tieto 
položky sú potrebné jednotné podmienky 
na vykonávanie v členských štátoch s 
cieľom zabezpečiť správne fungovanie 
vnútorného trhu uľahčením vzájomného 
uznávania správnych rozhodnutí prijatých 
v rôznych členských štátoch (najmä 
typových schválení) a prijímania 
dokumentov vydaných výrobcami vozidiel 
(najmä osvedčení o zhode).
1 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobené zneniu, ktoré bolo naposledy použité v súvislosti s vykonávacími aktmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) vozidlá výlučne určené na súťaže na 
cestách alebo v teréne;

d) vozidlá výlučne určené na súťaže;

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka: vypustenie nerelevantných kritérií pre túto výnimku týkajúcu sa 
hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) vozidlá výlučne určené na použitie pre 
ozbrojené sily, represívne orgány, služby 
civilnej obrany, požiarne útvary alebo 
orgány verejných prác;

e) vozidlá výlučne určené na použitie pre 
ozbrojené sily, represívne orgány, služby 
civilnej obrany, požiarne útvary alebo 
poskytovateľov verejných prác alebo 
verejných služieb;

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie; vylúčené sú vozidlá určené výhradne na verejné práce a verejné služby .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) vozidlá primárne určené na použitie v 
teréne a konštruovaných na jazdu na 
nespevnených povrchoch;

g) vozidlá určené výhradne na použitie v 
teréne a konštruované na jazdu na 
nespevnených povrchoch;

Or. en

Odôvodnenie

Z tohto nariadenia by mali byť vyňaté iba vozidlá kategórie L určené výhradne na používanie 
v teréne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. „osvedčenie o zhode“ je dokument, 
ktorý je založený na vzore stanovenom vo 
vykonávacom akte a ktoré vydáva výrobca 
vozidla, aby potvrdil, že v čase jeho 
dokončenia zodpovedá typu vozidla, ktoré 
je typovo schválené podľa tohto 

11. „osvedčenie o zhode“ je dokument, 
ktorý je založený na vzore stanovenom vo 
vykonávacom akte a ktoré vydáva výrobca, 
aby potvrdil, že vozidlo v čase dokončenia 
zodpovedá typu vozidla, ktoré je typovo 
schválené podľa tohto nariadenia;
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nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

49. „informácie o opravách a údržbe 
vozidiel“ sú všetky informácie potrebné na 
diagnostikovanie, obsluhu, kontrolu, 
pravidelné monitorovanie, opravu, 
preprogramovanie alebo opätovnú 
inicializáciu vozidla, ktoré výrobcovia 
poskytujú svojim autorizovaným 
predajniam a opravovniam, vrátane 
následných zmien a doplnkov takýchto 
informácií. Táto informácia musí 
obsahovať všetky informácie potrebné na 
montáž systémov, komponentov alebo 
samostatných technických jednotiek do 
vozidiel;

49. „informácie o opravách a údržbe 
vozidiel“ sú všetky informácie potrebné na 
diagnostikovanie, obsluhu, kontrolu, 
pravidelné monitorovanie, opravu, 
preprogramovanie alebo opätovnú 
inicializáciu vozidla, ktoré výrobcovia 
poskytujú svojim autorizovaným 
predajniam a opravovniam, vrátane 
následných zmien a doplnení takýchto 
informácií. Táto informácia musí 
obsahovať všetky informácie potrebné na 
identifikáciu a montáž systémov, častí, 
komponentov alebo samostatných 
technických jednotiek do vozidiel;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

50. „nezávislý prevádzkovateľ“ je podniky
resp. podniky, iné ako autorizované 
predajne alebo opravovne, ktoré sú priamo 
alebo nepriamo zapojené do opráv a 
údržby motorových vozidiel;

50. „nezávislý prevádzkovateľ“ je 
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba 
iná ako autorizované predajne a 
opravovne, ktoré sú priamo alebo nepriamo 
zapojené do opravy a údržby motorových 
vozidiel, sú to najmä opravovne, 
výrobcovia alebo distributéri 
opravárenských zariadení, nástrojov alebo 
náhradných dielov, vydavatelia 
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technických informácií, prevádzkovatelia 
dopravných asistenčných služieb, 
prevádzkovatelia ponúkajúci poskytujúci 
kontrolné, skúšobné a školiace služby 
a výrobcovia a montážni technici pre 
vozidlá na alternatívny pohon;

Or. en

Odôvodnenie

Spravodlivý prístup k informáciám o opravách a údržbe (za primeraných nákladov) sa musí 
zabezpečiť pre všetky nezávislých prevádzkovateľov, nie iba pre podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 50a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

50a. „autorizovaná predajňa 
alebo opravovňa je akákoľvek fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá je členom 
distribučného systému daného výrobcu 
vozidiel;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 53a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

53a. „motocykel enduro” je dvojkolesové 
vozidlo s pohonným systémom na osobitné 
použitie spĺňajúce klasifikačné kritériá 
pre kategóriu vozidiel L3e-S1;

Or. en



PE464.815v01-00 14/54 PR\866501SK.doc

SK

Odôvodnenie

Zavedenie osobitnej subkategórie pre motocykle enduro, ktoré sa používajú na cestách aj 
v teréne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 53b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

53b. „trialový motocykel” je dvojkolesové 
vozidlo s pohonným systémom na osobitné 
použitie spĺňajúce klasifikačné kritériá 
pre kategóriu vozidiel L3e-S2;

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie osobitnej subkategórie pre trialové motocykle, ktoré sa používajú na cestách aj 
v teréne. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 57a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

57a. „terénne vozidlo” je vozidlo 
spĺňajúce klasifikačné kritériá pre 
kategóriu vozidiel L7Ce;

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie osobitnej subkategórie pre terénne vozidlá (ATV), ktoré sa používajú na cestách aj 
v teréne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c – bod i – zarážka 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– vozidlá subkategórie A1 (motocykel s 
nízkym výkonom);

– vozidlá subkategórie L3e – A1 
(motocykel s nízkym výkonom);

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c – bod i – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– vozidlá subkategórie A2 (motocykel so 
stredným výkonom);

– vozidlá subkategórie L3e – A2 
(motocykel so stredným výkonom);

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c – bod i – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– vozidlá subkategórie A3 (motocykel s 
vysokým výkonom);

– vozidlá subkategórie L3e – A3 
(motocykel s vysokým výkonom);

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná úprava.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) maximálna konštrukčná rýchlosť 
vozidla:

vypúšťa sa

maximálne 130 km/h;
vyššia ako 130 km/h.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla je relevantná pri skúške emisií, nie je dôležitá 
pri klasifikácii typu vozidla. Toto kritérium takisto nie je uvedené v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c – bod iia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii a) osobitné použitie:
– vozidlo L3e – S1 (motocykel enduro) 
– vozidlo L3e – S2 (trialový motocykel)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) vozidlá subkategórie L5Ae (trojkolka); i) vozidlo L5Ae (trojkolka);

Or. en
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Odôvodnenie

Redakčná úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e – bod ii – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) Vozidlá subkategórie L5Be (úžitková 
trojkolka) so subkategóriami:

ii) Vozidlo L5Be (úžitková trojkolka) so 
subkategóriami:

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno g – bod ii – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) vozidlá kategórie L7Be (ťažké 
miniauto) so subkategóriami:

ii) vozidlo L7Be (ťažké miniauto) so 
subkategóriami:

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno g – bod iia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iia) vozidlo L7Ce (terénne vozidlo);

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) kategóriu L1e s jej subkategóriami L1Ae 
a L1Be a kategóriu L3e s jej 
subkategóriami L3e – A1, L3e – A2 a L3e 
– A3;

a) kategóriu L1e s jej subkategóriami L1Ae 
a L1Be a kategóriu L3e s jej 
subkategóriami L3e – A1, L3e – A2, L3e –
A3, L3Ae – S1 a L3Ae – S2;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) kategóriu L6e s jej subkategóriami L6Ae 
a L6Be a kategóriu L7e s jej 
subkategóriami L7Ae a L7Be;

c) kategóriu L6e s jej subkategóriami L6Ae 
a L6Be a kategóriu L7e s jej 
subkategóriami L7Ae, L7Be a L7Ce;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ďalej musia vymenovať zástupcu na 
účely dohľadu nad trhom, ktorý môže byť 
zástupcom uvedeným v druhom
pododseku alebo jedného dodatočného 
zástupcu.

4. Výrobcovia ďalej musia vymenovať 
zástupcu na účely dohľadu nad trhom, 
ktorý môže byť zástupcom uvedeným v 
treťom odseku alebo jedného dodatočného 
zástupcu.

Or. en
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Odôvodnenie

Oprava odkazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sa dovozcovia domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že vozidlo, 
systém, komponent alebo samostatná 
technická jednotka nie je v zhode s 
požiadavkami tohto nariadenia, najmä že 
nezodpovedá svojmu typovému 
schváleniu, nesmú vozidlo, systém, 
komponent alebo samostatnú technickú 
jednotku predávať alebo evidovať, pokým 
nebude v zhode. Okrem toho v prípade, že 
sa domnievajú alebo majú dôvod sa 
domnievať, že vozidlo, systém, komponent 
alebo samostatná technická jednotka 
predstavuje nebezpečenstvo, informujú o 
tom výrobcu, schvaľovacie orgány a 
orgány dohľadu nad trhom.

3. Ak sa dovozcovia domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že vozidlo, 
systém, komponent alebo samostatná 
technická jednotka nie je v zhode 
s požiadavkami tohto nariadenia, najmä že 
nezodpovedá svojmu typovému 
schváleniu, kontaktujú príslušné orgány 
a nesmú vozidlo, systém, komponent alebo 
samostatnú technickú jednotku predávať 
alebo evidovať, pokým nedostanú 
potvrdenie od príslušných orgánov, že je
v zhode s týmto nariadením. Okrem toho v 
prípade, že sa domnievajú alebo majú 
dôvod sa domnievať, že vozidlo, systém, 
komponent alebo samostatná technická 
jednotka predstavuje nebezpečenstvo, 
informujú o tom výrobcu, schvaľovacie 
orgány a orgány dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa distribútori domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že vozidlo, 
systém, komponent alebo samostatná 
technická jednotka nie je v zhode s 
požiadavkami tohto nariadenia, nesmú 
vozidlo, systém, komponent alebo 
samostatnú technickú jednotku predávať 

1. Ak sa distribútori domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že vozidlo, 
systém, komponent alebo samostatná 
technická jednotka nie je v zhode 
s požiadavkami tohto nariadenia, 
kontaktujú príslušné orgány a nesmú 
vozidlo, systém, komponent alebo 
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alebo evidovať a zabrániť ich uvedeniu do 
prevádzky, pokým nebude v zhode.

samostatnú technickú jednotku predávať 
alebo evidovať, pokým nedostanú 
potvrdenie od príslušných orgánov, že je 
v zhode s týmto nariadením, pričom musia
zabrániť ich uvedeniu do prevádzky, 
pokým nebude v zhode.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Po zmene hnacej sústavy musí vozidlo 
spĺňať technické požiadavky prvej 
kategórie a subkategórie alebo v prípade 
potreby novej kategórie a subkategórie, 
ktoré boli platné v čase predaja, evidencie 
alebo uvedenia pôvodného vozidla do 
prevádzky, vrátane posledných zmien a 
doplnení daných požiadaviek.

4. Po zmene hnacej sústavy musí vozidlo 
spĺňať technické požiadavky prvej 
kategórie a subkategórie alebo v prípade 
potreby novej kategórie a subkategórie, 
ktoré boli platné v čase predaja, evidencie 
alebo uvedenia pôvodného vozidla do 
prevádzky.

Or. en

Odôvodnenie

Ak došlo k zmene hnacej sústavy, vozidlo by malo aj naďalej spĺňať rovnaké požiadavky, ktoré 
boli platné v čase uvedenia pôvodného vozidla do prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Štyri roky po dátume uvedenom v 
druhom pododseku článku 82, všetky nové 
vozidlá v subkategóriách L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae a L7Ae musia byť vybavené 
palubným diagnostickým (OBD) systémom 
prvej etapy, ktorý monitoruje a podáva 

1. Tri roky po dátume uvedenom v druhom 
pododseku článku 82, všetky nové vozidlá 
v subkategóriách L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6Ae a L7Ae musia byť vybavené 
palubným diagnostickým (OBD) systémom 
prvej etapy, ktorý monitoruje a podáva 
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správy o neporušenosti elektrických 
obvodov, skratovaných a otvorených 
elektrických obvodoch a optimálnom 
usporiadaní elektrického obvodu motora 
a systémov riadenia vozidla (OBD I).

správy o neporušenosti elektrických 
obvodov, skratovaných a otvorených 
elektrických obvodoch a optimálnom 
usporiadaní elektrického obvodu motora 
a systémov riadenia vozidla (OBD I).

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo navrhovaný dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia (článok 82 ods. 2) sa 
mení na 1. januára 2014, zavedenie palubného diagnostického (OBD) systému zostáva aj 
naďalej povinné pre všetky kategórie vozidiel L, s výnimkou L1e, a to od 1. januára 2017. 
Systém OBD nebude povinný pre dvojkolesové mopedy (L1Be) z dôvodov úmerných nákladov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Šesť rokov po dátume uvedenom v 
druhom pododseku článku 82, všetky nové 
vozidlá v kategóriách L6Be a L7Be musia 
byť vybavené OBD I.

2. Štyri roky po dátume uvedenom v 
druhom pododseku článku 82 musia byť 
všetky nové vozidlá v kategóriách L6Be a 
L7Be vybavené OBD I.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 19 ods. 1. Okrem toho 
sa uprednostňuje obmedzený počet termínov, preto je navrhovaný dátum tejto požiadavky 
stanovený na 1. januára 2018 (krok 2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Osem rokov po dátume uvedenom v 
druhom pododseku článku 82, všetky nové 
vozidlá musia byť vybavené OBD I.

3. Sedem rokov po dátume uvedenom v 
druhom pododseku článku 82 musia byť 
všetky nové vozidlá uvedené v odsekoch 1 
a 2 vybavené OBD I.
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Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 19 ods. 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na základe potvrdenia v rozhodnutí 
prijatom Komisiou v súlade s článkom 21 
ods. 4, osem rokov po dátume uvedenom v 
druhom pododseku článku 82, všetky nové 
vozidlá v (sub)kategóriách L1Be, L3e, 
L5e, L6Ae a L7Ae musia byť okrem OBD I
toho vybavené palubným diagnostickým 
systémom (OBD II) druhej etapy, ktorý 
monitoruje nielen celkové poruchy, ale aj 
poškodenie systémov, komponentov alebo 
samostatných technických jednotiek počas 
životnosti vozidla (OBD II) pod 
podmienkou, že jeho nákladová 
efektívnosť je dokázaná v štúdii o vplyve 
na životné prostredie uvedenej v článku 21 
ods. 4 a 5.

4. Na základe potvrdenia v rozhodnutí 
prijatom Komisiou v súlade s článkom 21 
ods. 4, sedem rokov po dátume uvedenom 
v druhom pododseku článku 82 musia byť
všetky nové vozidlá v (sub)kategóriách 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6Ae a L7Ae okrem 
toho vybavené palubným diagnostickým 
systémom druhej etapy (OBD II), ktorý 
navyše k funkciám OBD I monitoruje 
nielen úplné zlyhanie, ale aj zhoršenie 
funkčnosti systémov, komponentov alebo 
samostatných technických jednotiek počas 
životnosti vozidla pod podmienkou, že 
jeho nákladová efektívnosť je dokázaná v 
štúdii o vplyve na životné prostredie 
uvedenej v článku 21 ods. 4 a 5.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 19 ods. 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Najneskôr do 1. januára 2016 Komisia 
vypracuje komplexnú štúdiu o vplyvoch na 
životné prostredie. V tejto štúdii sa 
vyhodnotí kvalita vzduchu a podiel 

4. Do 1. januára 2016 Komisia vypracuje 
komplexnú štúdiu o vplyvoch na životné 
prostredie. V tejto štúdii sa vyhodnotí 
kvalita vzduchu a podiel znečisťujúcich 
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znečisťujúcich látok vyprodukovaných 
vozidlami kategórie L, pričom sa týka 
požiadaviek na skúšky typu I, IV, V, VII a 
VIII uvedených v prílohe V. Porovná a 
vyhodnotí posledné vedecké údaje a 
poznatky, modelovanie a nákladovú 
efektívnosť s cieľom stanoviť definitívne 
opatrenia politiky prostredníctvom 
potvrdenia dátumov uplatňovania pre 
úroveň Euro 5 (dátumy pre úroveň Euro 6 
pre motocykle kategórie L3e) stanovených 
v prílohe IV a environmentálne 
požiadavky stanovené v prílohách V, 
VI(A3), VI(B2), VI(C2) a prílohe VII 
týkajúce sa životnosti podľa najazdených 
kilometrov a faktorov zhoršenia pre 
úroveň Euro 5(Euro 6 pre motocykle 
kategórie L3e).

látok vyprodukovaných vozidlami 
kategórie L, pričom sa týka požiadaviek na 
skúšky typu I, IV, V, VII a VIII uvedených 
v prílohe V. Porovná a vyhodnotí posledné 
vedecké údaje a vedecko-výskumné
poznatky, modelovanie a nákladovú 
efektívnosť s cieľom stanoviť definitívne 
opatrenia politiky týkajúce sa otázok 
uvedených v odseku 5.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie časti, ktorá je zdvojením odseku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Na základe poznatkov štúdie o účinkoch 
na životné prostredie Komisia potvrdí:

5. Komisia podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade o zisteniach štúdie o 
účinkoch na životné prostredie a 
navrhovaných definitívnych opatreniach 
politiky, pokiaľ ide o:

Or. en

Odôvodnenie

Na základe štúdie o účinkoch na životné prostredie Komisia buď potvrdí environmentálne 
požiadavky uvedené v tomto odseku alebo navrhne zmeny k nim.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) emisné limity Euro 5 (Euro 6 pre 
motocykle kategórie L3e) uvedené v 
prílohe VI (A3) a prahy OBD v prílohe VI 
(B2);

b) emisné limity Euro 5 (Euro 6 pre 
motocykle kategórie L3e) uvedené 
v prílohe V, prílohe VI (A3) a prahy OBD 
v prílohe VI (B2);

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k ods. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) zmiešané typové schválenie;

Or. en

Odôvodnenie

Zmiešané typové schválenie je potrebné pre výrobcov, ktorí využívajú schválenie dodávateľa, 
no ktorí v prípade položiek spadajúcich pod ich kontrolu využívajú jednostupňové schválenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Zmiešané typové schválenie pozostáva 
z postupu postupného typového 
schvaľovania, pri ktorom sa počas 
záverečného stupňa schvaľovania celého 
vozidla dosiahne jedno alebo viac 
schválení systémov bez toho, aby bolo 
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nevyhnutné vydať osvedčenia o typovom 
schválení EÚ pre tieto systémy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pokiaľ nebola s kupujúcim vozidla 
uzavretá iná dohoda, osvedčenie o zhode 
musí byť v úradnom jazyku členského 
štátu, v ktorom bolo vozidlo zakúpené.

3. Osvedčenie o zhode sa vyhotoví v 
jednom z úradných jazykov Únie.
Ktorýkoľvek členský štát môže požiadať o 
preklad osvedčenia o zhode do svojho 
jazyka alebo jazykov.

Or. en

Odôvodnenie

Znižovanie administratívneho zaťaženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V osvedčení o zhode stanovenom vo 
vykonávacom akte prijatom podľa tohto 
nariadenia pre vozidlá schválené v súlade s 
článkom 39 ods. 2 sa záhlaví uvedie veta 
„Pre dokončené/dokončované vozidlá, 
typovo schválené pri uplatňovaní článku 
39 nariadenia (predbežné schválenie).“

7. V osvedčení o zhode stanovenom vo 
vykonávacom akte prijatom podľa tohto 
nariadenia pre vozidlá schválené v súlade s 
článkom 38 ods. 2 sa v záhlaví uvedie veta 
„Pre celé/dokončené vozidlá, typovo 
schválené pri uplatňovaní článku 38
(predbežné schválenie).“

Or. en

Odôvodnenie

Oprava odkazu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Osvedčenie o zhode stanovené vo 
vykonávacom akte prijatom podľa tohto 
nariadenia sa v prípade vozidiel typovo 
schválených podľa článku 41 v záhlaví 
uvedie veta „Pre dokončené/dokončované
vozidlá typovo schválené v malých 
sériách“ a v tesnej blízkosti jeho rok 
výroby, za ktorým nasleduje poradové 
číslo od 1 po posledné číslo uvedené v 
tabuľke stanovenej vo vykonávacom akte, 
a vzhľadom na každý rok výroby sa 
vyznačí miesto tohto vozidla v rámci 
výroby určenej na daný rok.

8. Osvedčenie o zhode stanovené vo 
vykonávacom akte prijatom podľa tohto 
nariadenia sa v prípade vozidiel typovo 
schválených v súlade s článkom 40 v 
záhlaví uvedie veta „Pre celé/dokončené
vozidlá typovo schválené v malých 
sériách“ a v tesnej blízkosti jeho rok 
výroby, za ktorým nasleduje poradové 
číslo od 1 po posledné číslo uvedené v 
tabuľke stanovenej vo vykonávacom akte, 
a vzhľadom na každý rok výroby sa 
vyznačí miesto tohto vozidla v rámci 
výroby určenej na daný rok.

Or. en

Odôvodnenie

Oprava odkazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Žiadosti o jednotlivé schválenie sa môžu 
vzťahovať na maximálne 5 vozidiel
rovnakého typu.

4. Žiadosti o jednotlivé schválenie sa môžu 
vzťahovať na maximálne 20 vozidiel
rovnakého typu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Počet vozidiel z končiacich sérií nesmie 
presiahnuť 10 % počtu vozidiel 
zaevidovaných v dvoch predchádzajúcich 
rokoch alebo 10 vozidiel na členský štát, 
podľa toho, ktorá hodnota je najvyššia.

4. Počet vozidiel z končiacich sérií nesmie 
presiahnuť 10 % počtu vozidiel 
zaevidovaných v dvoch predchádzajúcich 
rokoch alebo 50 vozidiel na členský štát, 
podľa toho, ktorá hodnota je najvyššia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď sa počas postupu stanoveného 
v článku 41 vznesú námietky proti 
opatreniu členského štátu alebo keď sa 
Komisia domnieva, že vnútroštátne 
opatrenie je v rozpore s právnymi 
predpismi Únie, Komisia bezodkladne po 
konzultácii s členskými štátmi 
a príslušným hospodárskym subjektom 
alebo subjektmi musí vyhodnotiť 
vnútroštátne opatrenie. Na základe 
výsledkov tohto vyhodnotenia Komisia 
prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie, či 
vnútroštátne opatrenie je alebo nie je 
opodstatnené.

1. Keď sa počas postupu stanoveného 
v článku 48 vznesú námietky proti 
opatreniu členského štátu alebo keď sa 
Komisia domnieva, že vnútroštátne 
opatrenie je v rozpore s právnymi 
predpismi Únie, Komisia bezodkladne po 
konzultácii s členskými štátmi 
a príslušným hospodárskym subjektom 
alebo subjektmi musí vyhodnotiť 
vnútroštátne opatrenie. Na základe 
výsledkov tohto vyhodnotenia Komisia 
prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie, či 
vnútroštátne opatrenie je alebo nie je 
opodstatnené.

Or. en

Odôvodnenie

Oprava odkazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 3 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odsek 1 sa nevzťahuje na systémy, 
komponenty alebo samostatné technické 
jednotky vyrobené pre vozidlá určené 
výhradne na pretekárske účely na cestách. 
Ak sú systémy, komponenty alebo 
samostatné technické jednotky, ktoré sú 
uvedené v na zozname v delegovanom akte 
k tomuto nariadeniu, určené dvojaké 
použitie, pre vozidlá určené výhradne na 
pretekárske účely na cestách a pre vozidlá 
určené na použitie na verejných 
komunikáciách, nesmú byť tieto systémy, 
komponenty alebo samostatné technické 
jednotky predávané alebo ponúkané na 
predaj spotrebiteľom.

Odsek 1 sa nevzťahuje na systémy, 
komponenty alebo samostatné technické 
jednotky vyrobené pre vozidlá určené 
výhradne na športové činnosti, ktoré 
neprebiehajú na verejných 
komunikáciách. Ak sú systémy, 
komponenty alebo samostatné technické 
jednotky, ktoré sú uvedené v zozname v 
delegovanom akte k tomuto nariadeniu, 
určené na dvojaké použitie, v prípade 
vozidiel určených výhradne na tieto 
športové činnosti a v prípade vozidiel 
určených na použitie na verejných 
komunikáciách nesmú byť tieto systémy, 
komponenty alebo samostatné technické 
jednotky predávané alebo ponúkané na 
predaj spotrebiteľom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia poskytnú nezávislým 
prevádzkovateľom neobmedzený prístup k 
informáciám o opravách a údržbe vozidla 
na svojich internetových stránkach 
použitím štandardizovaného formátu a to
jednoduchým a rýchlo dostupným 
spôsobom. Tento prístup musí byť hlavne
nediskriminačný v porovnaní s prístupom 
poskytovaným autorizovaným predajcom
alebo opravovniam.

1. Výrobcovia poskytnú nezávislým 
prevádzkovateľom neobmedzený prístup k 
informáciám o opravách a údržbe vozidla 
na svojich internetových stránkach 
použitím štandardizovaného formátu, a to
jednoduchým a rýchlo dostupným 
spôsobom. Tieto informácie musia byť 
predovšetkým sprístupnené spôsobom, 
ktorý je nediskriminačný v porovnaní s 
informáciami o opravách a údržbe 
poskytovanými autorizovaným predajniam
alebo opravovniam.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) príručku pre údržbu vrátane záznamov o 
opravách a údržbe;

b) príručku pre údržbu vrátane záznamov o 
opravách a údržbe a servisných 
programov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) technické príručky; c) technické príručky a bulletiny 
technickej služby;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V prípade procesu návrhu a výroby 
automobilového zariadenia pre vozidlá na 
alternatívny pohon poskytnú výrobcovia 
informácie o príslušných OBD, opravách a 
údržbe vozidiel nediskriminačným 
spôsobom všetkým výrobcom, montážnym 
technikom alebo opravárom zariadenia 
vozidiel na alternatívny pohon, ktorí o tieto 
informácie prejavia záujem.

7. V prípade procesu návrhu a výroby 
automobilového zariadenia pre vozidlá na 
alternatívny pohon poskytnú výrobcovia 
informácie o príslušných OBD, opravách a 
údržbe vozidiel nediskriminačným 
spôsobom všetkým výrobcom, 
distribútorom, montážnym technikom 
alebo opravárom zariadenia vozidiel na 
alternatívny pohon, ktorí o tieto informácie 
prejavia záujem.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. V prípade, že sú záznamy o opravách a 
údržbe uložené v centrálnej databáze 
výrobcu vozidla alebo v jeho mene, 
nezávislé opravovne majú bezplatný 
prístup k týmto záznamom a musí im byť 
umožnené vkladať informácie o opravách a 
údržbe, ktoré vykonali.

11. V prípade, že sú záznamy o opravách a 
údržbe uložené v centrálnej databáze 
výrobcu vozidla alebo v jeho mene, 
nezávislí prevádzkovatelia majú bezplatný 
prístup k týmto záznamom a musí im byť 
umožnené vkladať informácie o opravách a 
údržbe, ktoré vykonali.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii pomáha Technický výbor –
Motorové vozidlá zriadený podľa článku 
40 smernice 2007/46/ES.

1. Komisii pomáha Technický výbor –
Motorové vozidlá zriadený podľa článku 
40 smernice 2007/46/ES. Tento výbor je 
výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 
182/2011.

2. V prípade odkazu na tento odsek sa 
uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
jeho článku 8. Lehota uvedená v článku 5 
ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri 
mesiace.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje 
sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 76

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávanie delegovania právomocí Výkon delegovania právomocí

1. Právomoci prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
30, 52, 56, 57, 60, 66 a 75 sa na Komisiu 
prenášajú na neurčité časové obdobie.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1a. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 
56, 57, 60, 66 a 75 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú od …*.
1b. Delegovanie právomoci uvedené v 
článkoch 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 a 75 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. . 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

2. Komisia zároveň oznamuje delegovaný 
akt Európskemu parlamentu a Rade, a to 
hneď po jeho prijatí.

2. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a 
to hneď po jeho prijatí.

3. Právomoci prijať delegované akty sa 
udeľujú Komisii za podmienok, ktoré sú 
stanovené v článkoch 77 a 78.

3. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 
16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 
66 a 75 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.
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* Ú. v. ÉÚ: vložte prosím dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 77 vypúšťa sa
Odvolanie delegovania právomocí

1. Delegovanie právomocí uvedené v 
článkoch 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 a 75 môže kedykoľvek odvolať 
Európsky parlament alebo Rada.
2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup 
na účely rozhodnutia o zrušení 
delegovania právomocí, sa o tom pokúsi 
informovať druhú inštitúciu a Komisiu v 
primeranom čase pred prijatím 
konečného rozhodnutia, pričom uvedie 
delegované právomoci, ktoré by sa mohli 
zrušiť a možné dôvody na ich zrušenie.
3. Rozhodnutie o zrušení právomoci 
ukončí delegovanie právomocí uvedených 
v danom rozhodnutí. Účinnosť nadobúda 
okamžite alebo k neskoršiemu dňu, ktorý 
je v ňom uvedený. Nemá vplyv na 
platnosť už platných delegovaných aktov. 
Uverejní sa v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 78 vypúšťa sa
Námietky proti delegovaným aktom

1. Európsky parlament a Rada môžu 
predložiť námietky voči delegovanému 
aktu do dvoch mesiacov od dátumu 
oznámenia. Z iniciatívy Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa toto obdobie 
môže predĺžiť o jeden mesiac.
2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky 
parlament ani Rada nezniesli námietky 
voči delegovanému aktu alebo ak pred 
týmto dátumom informovali Komisiu o ich 
rozhodnutí námietky nevzniesť, 
delegovaný akt nadobudne účinnosť v 
deň stanovený v týchto ustanoveniach.
3. Ak Európsky parlament alebo Rada 
namieta proti delegovanému aktu, 
delegovaný akt nenadobudne účinnosť. 
Inštitúcia, ktorá namieta, uvedie dôvody 
svojich námietok proti delegovanému 
aktu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Uplatňuje sa od 1. januára 2013. 2. Uplatňuje sa od 1 januára 2014.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tejto zmeny ako aj ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je racionalizácia 
časového harmonogramu na uplatnenie požiadaviek uvedených v tomto nariadení. Odklad o 
jeden rok poskytne výrobcom a vnútroštátnym orgánom štátnej správy dostatok času na 
prispôsobenie sa navrhovaným požiadavkám vrátane tých, ktoré sú uvedené v delegovaných 
aktoch. Zároveň nie sú ohrozené konečné termíny pre povinné bezpečnostné a 
environmentálne požiadavky, ktoré zostávajú v rovnakom znení, ako sú uvedené v návrhu 
Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha I – subkategória L1Ae – kritérium 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) pomocný pohon má maximálny trvalý 
menovitý výkon(1) ≤ 1 kW a

(6) pomocný pohon má maximálny trvalý 
menovitý výkon(1) > 0,25 kW a ≤ 1 
kW a

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie. Elektrické bicykle ≤ 0,25 kW v dôsledku článku 2 písm. g) nespadajú do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha I – subkategória L1Be – kritérium 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) maximálna konštrukčná rýchlosť ≤ 25 
km/h a

(3) maximálna konštrukčná rýchlosť ≤ 45 
km/h a

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná chyba: oprava s cieľom uviesť kategóriu do súladu so súčasnými vymedzeniami 
pojmov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha I – kategória L3e – subkategória L3e-S1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L3e – S1 – Motocykel enduro
(5) maximálna výška 
sedadla: 700 mm;
(6) minimálna svetlá 
výška nad vozovkou: 280 
mm;
(7) maximálna kapacita 
palivovej nádrže: 4 l;
(8) minimálny celkový 
prevodový pomer v 
najvyššom prevodovom 
stupni (primárny pomer * 
prevodový pomer * 
konečný prevodový 
pomer): 7,5;
(9) hmotnosť v 
prevádzkovom stave (bez 
vodiča) nie vyššia ako 
100 kg a
(10) bez miesta na 
sedenie pre 
spolucestujúceho.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré motocykle sú určené na používanie v teréne aj na cestách. Využívajú teda verejné 
komunikácie a mali by byť zahrnuté do tohto nariadenia. Je nutné však vziať do úvahy aj ich 
špecifické vlastnosti v teréne. Z tohto dôvodu sa navrhuje subkategória osobitného používania 
(„S“).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha I – kategória L3e – subkategória L3e-S2 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L3e – S2 – Trialový motocykel
(5) minimálna výška 
sedadla: 900 mm;
(6) minimálna svetlá 
výška nad vozovkou: 310 
mm;
(7) minimálny celkový 
prevodový pomer v 
najvyššom prevodovom 
stupni (primárny pomer * 
prevodový pomer * 
konečný prevodový 
pomer): 6,0;
(8) hmotnosť v 
prevádzkovom stave (bez 
vodiča) nie vyššia ako 
140 kg;
(9) bez miesta na sedenie 
pre spolucestujúceho.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré motocykle sú určené na používanie v teréne aj na cestách. Využívajú teda verejné 
komunikácie a mali by byť zahrnuté do tohto nariadenia. Je nutné však vziať do úvahy aj ich 
špecifické vlastnosti v teréne. Z tohto dôvodu sa navrhuje subkategória osobitného používania 
(„S“).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha I – kategória L6e – kritérium 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) hmotnosť v pohotovostnom stave ≤ 350 (3) hmotnosť vozidla v pohotovostnom 
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kg, bez: stave:

a) ≤ 350 kg na prepravu pasažierov;
b) ≤ 400 kg na prepravu tovaru.
Hmotnosť v pohotovostnom stave bez:

a) hmotnosti batérií v prípade hybridného 
vozidla alebo vozidla s čisto elektrickým 
pohonom alebo

1) hmotnosti batérií v prípade hybridného 
vozidla alebo vozidla s čisto elektrickým 
pohonom alebo

b) hmotnosti systému plynného paliva 
vrátane nádrží na uloženie plynného paliva 
vozidla vybaveného jednopalivovým, 
dvojpalivovým alebo viacpalivovým 
motorom alebo

2) hmotnosti systému plynného paliva 
vrátane nádrží na uloženie plynného paliva 
vozidla vybaveného jednopalivovým, 
dvojpalivovým alebo viacpalivovým 
motorom alebo

c) hmotnosti nádrže(-í) na uskladnenie 
stlačeného vzduchu v prípade hnacieho 
systému využívajúceho stlačený vzduch.

3) hmotnosti nádrže(-í) na uskladnenie 
stlačeného vzduchu v prípade hnacieho 
systému využívajúceho stlačený vzduch.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná smernica 2002/24/ES používa pojem „hmotnosť nenaloženého vozidla“. Z dôvodov 
jednoznačnosti a súdržnosti so súvisiacim nariadením o vozidlách bol tento pojem v návrhu 
nahradený výrazom „hmotnosť v pohotovostnom stave“. Na vyrovnanie rozdielu sa navrhuje 
nepatrné zvýšenie hmotnosti pre úžitkové vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha I – kategória L6e – kritérium 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) objemom motora ≤ 50 cm3 ak 
zážihový motor tvorí časť usporiadania 
pohonu vozidla.

Or. en

Odôvodnenie

Táto špecifikácia sa vzťahuje na všetky subkategórie L6e. Preto sa z L6Ae a L6Be presúva do 
L6e.

Poznámka: Vyžaduje to prečíslovanie kritérií pre L6Ae a L6Be.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha I – subkategória L6Ae – kritérium 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) objemom motora ≤ 50 cm3 ak zážihový 
motor tvorí časť usporiadania pohonu 
vozidla.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Táto špecifikácia sa vzťahuje na všetky subkategórie L6e. Preto sa presúva do L6e.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha I – subkategória L6Be – kritérium 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) objem motora ≤ 50 cm3 ak zážihový 
motor tvorí časť usporiadania pohonu 
vozidla a

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Táto špecifikácia sa vzťahuje na všetky subkategórie L6e. Preto sa presúva do L6e.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69Návrh nariadenia
Príloha I – kategória L7e – kritérium 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) ≤ 550 kg na prepravu tovaru. (b) ≤ 600 kg na prepravu tovaru.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná smernica 2002/24/ES používa pojem „hmotnosť nenaloženého vozidla“. Z dôvodov 
jednoznačnosti a súdržnosti so súvisiacim nariadením o vozidlách bol tento pojem v návrhu 
nahradený výrazom „hmotnosť v pohotovostnom stave“. Na vyrovnanie rozdielu sa navrhuje 
nepatrné zvýšenie hmotnosti pre úžitkové vozidlá.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha I – subkategória L7Ae – kritérium 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) vozidlá kategórie L7e nespĺňajúce 
špecifické kritériá pre vozidlá subkategórie 
L7Be a

(5) vozidlá kategórie L7e nespĺňajúce 
špecifické kritériá pre vozidlá subkategórie 
L7Be alebo L7Ce a

Or. en

Odôvodnenie

V dôsledku zavedenia novej kategórie L7Ce pre terénne vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Príloha I – subkategória L7Be – kritérium 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) vybavené dvomi, tromi alebo štyrmi 
miestami na sedenie vrátane miesta pre 
vodiča.

(6) vybavené jedným až štyrmi miestami 
na sedenie vrátane miesta pre vodiča, 
pričom všetky miesta na sedenie sú 
vybavené bezpečnostnými pásmi.

Or. en

Odôvodnenie

Ťažké miniautá by mali byť vybavené aspoň jedným miestom na sedenie, no najviac štyrmi. 
Všetky miesta na sedenie by mali byť vybavené bezpečnostnými pásmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Príloha I – subkategória L7Be-P – kritérium 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) vozidlá konštruované a používané 
hlavne na prepravu pasažierov, vybavené 
maximálne štyrmi miestami na sedenie 
vrátane miesta pre vodiča, pričom všetky 

(7) vozidlá konštruované a používané 
hlavne na prepravu pasažierov.
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miesta na sedenie sú vybavené 
bezpečnostnými pásmi.

Or. en

Odôvodnenie

Odstránenie duplicity. Táto špecifikácia je už uvedená v subkategórii L7Be v kritériu (6).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Príloha I – kategória L7e – subkategória L7Ce (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L7Ce – Terénne vozidlo (ATV)
(5) maximálna 
konštrukčná rýchlosť  60 
km/h
(6) obkročné sedadlo;
(7) ovládanie plynu 
palcom;
(8) zadné spojovacie 
zariadenie: vlečná váha > 
4X vlastnej váhy > 274 kg 
ako silový test, 
nepovažuje sa za 
povolenú váhu 
prípojného vozidla;
(10)svetlá výška > 180 
mm;
(11) pomer podvozku k 
svetlej výške < 6.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
vzťahuje na celý text. Jeho prijatie si 
vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom 
texte, t. j. prečíslovanie s cieľom vložiť túto 
novú kategóriu medzi L7Ae a L7Be.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré štvorkolky sú určené na používanie v teréne aj na cestách. Využívajú teda verejné 
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komunikácie a mali by byť zahrnuté do tohto nariadenia. Mali by sa však vziať do úvahy aj 
ich špecifické vlastnosti v teréne. Z tohto dôvodu sa navrhuje táto osobitná subkategória.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha II – kategórie vozidiel – riadok 2 – podstĺpec 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L7Ae L7Ae a L7Ce

Or. en

Odôvodnenie

Terénne vozidlá (subkategória L7Ce) by mali byť v súlade s podobnými všeobecnými 
požiadavkami typového schválenia vozidla v EÚ ako ťažké cestné štvorkolky (L7Ae). 
Podrobnosti týchto požiadaviek sa môžu upraviť individuálne na každú subkategóriu v 
delegovanom akte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Príloha II – III Požiadavky na konštrukciu vozidla – bod 8 – Palubná diagnostika –
stĺpec 6 L1Be

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

X vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Systém OBD nebude povinný pre kategóriu L1Be (dvojkolesové mopedy) z dôvodov úmerných 
nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Príloha III – riadok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L7Ce – Terénne vozidlo – 20
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Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie potrebné na vytvorenie novej subkategórie pre terénne vozidlá. Limity podobné 
L7Ae.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha IV – Dátumy uplatňovania – stĺpec 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nové typy vozidiel - Nepovinné – 1. júl 
2013 – 1. január 2015 – 1. január 2018 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Hoci dobrovoľné dodržiavanie prísnejších úrovní emisií k skoršiemu dátumu, ako je povinné, 
je chvályhodné, nemožno ho presadzovať. Preto by sa tieto nepovinné dátumy mali z tejto 
tabuľky vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Euro 3(4) – 1. júl 2013 – 1. január 2014 –
1. január 2015

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zmena harmonogramu: fáza Euro 3 sa vypúšťa z dôvodov jednoznačnosti a zjednodušenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha VI – tabuľky A, B a C – riadok 3 (Trieda pohonu) – výskyt PI ako samostatnej 
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položky

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PI PI/hybrid

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnom návrhu sa emisné limity pre hybridné vozidlá dávajú do súvislosti len 
s dieselovými motormi (CI/hybrid). Limity pre hybridné vozidlá by však mali logicky súvisieť 
s fosílnym palivom, ktoré spôsobuje emisie: benzín (PI) alebo diesel (CI).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha VI – tabuľka A – A1 Euro 3(4)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto tabuľka sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena harmonogramu: z dôvodov jednoznačnosti a zjednodušenia sa fáza Euro 3 (celá 
tabuľka A1) vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha VI – tabuľka A – A1 Euro 3(4) – stĺpce 1 a 2 – riadok 6 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L7Ce– Terénne vozidlá

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie potrebné na vytvorenie novej subkategórie pre terénne vozidlá.



PE464.815v01-00 44/54 PR\866501SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha VI – tabuľka A – A2 Euro 4(5) – stĺpce 1 a 2 – riadok 6 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L7Ce– Terénne vozidlá

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie potrebné na vytvorenie novej subkategórie pre terénne vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha VI – tabuľka B – B1 Euro 4(5) OBD etapa I – stĺpce 1 a 2 – riadok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L1Be – Dvojkolesový moped
L2e – Trojkolesový moped
L6Ae – ľahká cestná štvorkolka

L2e – Trojkolesový moped
L6Ae – Ľahká cestná štvorkolka

Or. en

Odôvodnenie

Systém OBD nebude povinný pre dvojkolesové mopedy z dôvodov nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Príloha VI – tabuľka B – B2 Euro 5(6) OBD etapa I a OBD etapa II – stĺpce 1 a 2 –
riadok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L1Be – L7e (6) Všetky vozidlá 
kategórie okrem kategórie L1Ae

L2e — L7e (6) Všetky vozidlá kategórie 
okrem kategórie L1e
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Or. en

Odôvodnenie

Systém OBD nebude povinný pre dvojkolesové mopedy z dôvodov nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Príloha VI – tabuľka C – C1 Euro 4(5) – stĺpec 1 – riadok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L7Ae L7Ae
L7Ce 

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie potrebné na vytvorenie novej subkategórie pre terénne vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Príloha VI – tabuľka C – C2 Euro 5(6) – stĺpce 1, 2, 4 a 7 – riadok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L7Ce – Terénne vozidlá – Euro 5 – 1500

Or. enOdôvodnenie

Prispôsobenie potrebné na vytvorenie novej subkategórie pre terénne vozidlá.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Príloha VI – tabuľka D – stĺpce 3 a 4 (Úroveň hluku (dB(A)) pre Euro 3(4) – Skúšobný 
postup pre Euro 3(4)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto dva stĺpce sa vypúšťajú.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena harmonogramu: fáza Euro 3 sa vypúšťa (stĺpce 3 a 4) z dôvodov jednoznačnosti 
a zjednodušenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Príloha VI – tabuľka D – stĺpce 1, 2, 3 a 5 – riadok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L7Ce – Terénne vozidlá – 80 – 80

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie potrebné na vytvorenie novej subkategórie pre terénne vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Príloha VII – tabuľka A – stĺpce 1 a 2 – riadok 4 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L7Ce– Terénne vozidlo

r. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie potrebné na vytvorenie novej subkategórie pre terénne vozidlá.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Príloha VII – tabuľka A – stĺpec 3 – riadok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

30000 25000

en

Odôvodnenie

Požiadavky na životnosť sa vypočítavajú vo vzťahu k predpokladanej životnosti (v km) 
na rôzne kategórie vozidiel L podliehajúcich emisným limitom typového schválenia. Aby sa 
umožnilo hladké zavedenie, s každou novou fázou Euro sa zvyšuje počet najazdených 
kilometrov (podobný prístup ako v prípade osobných automobilov). S priemernou životnosťou 
10 rokov sa však navrhované zvýšenie počtu najazdených kilometrov vo fáze Euro 5/6 
považuje za príliš prísne v prípade motocyklov (L3e) a porovnateľných vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Príloha VII – tabuľka A – stĺpec 3 – riadok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

50000 40000

en

Odôvodnenie

Požiadavky na životnosť sa vypočítavajú vo vzťahu k predpokladanej životnosti (v km) 
na rôzne kategórie vozidiel L podliehajúcich emisným limitom typového schválenia. Aby sa 
umožnilo hladké zavedenie, s každou novou fázou Euro sa zvyšuje počet najazdených 
kilometrov (podobný prístup ako v prípade osobných automobilov). S priemernou životnosťou 
10 rokov sa však navrhované zvýšenie počtu najazdených kilometrov vo fáze Euro 5/6 
považuje za príliš prísne v prípade motocyklov (L3e) a porovnateľných vozidiel.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Príloha VII – tabuľka B – stĺpec 3 (Euro 3(4) DF (-)) a podstĺpce

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zmena harmonogramu:  fáza Euro 3 sa vypúšťa (stĺpec 3 vrátane podstĺpcov) z dôvodov 
jednoznačnosti a zjednodušenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Príloha VIII – stĺpec 2 – riadok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Štyri roky po dátume uvedenom v druhom 
pododseku článku 82.

Tri roky po dátume uvedenom v druhom 
pododseku článku 82.

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo sa navrhovaný dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia (článok 82 ods.2) 
mení na 1. januára 2014, dátumom na povinné zavedenie zdokonalených brzdových systémov 
zostáva 1. január 2017.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Príloha VIII – stĺpec 3 – riadok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) nové motocykle(27) subkategórie L3e–
A1, ktoré sú predávané, evidované a 
uvádzané do prevádzky, majú byť 
vybavené protiblokovacím(28) alebo 
kombinovaným brzdovým systémom(29)

a) nové motocykle subkategórie L3e–A1, 
ktoré sú predávané, evidované a uvádzané 
do prevádzky, majú byť vybavené 
protiblokovacím systémom na oboch
kolesách alebo kombinovaným brzdovým 
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alebo obidvoma typmi zdokonalených 
brzdových systémov, podľa výberu 
výrobcu;
b) nové motocykle subkategórií L3e–A2 a 
L3e–A3, ktoré sú predávané, evidované a 
uvádzané do prevádzky, majú byť 
vybavené protiblokovacím brzdovým 
systémom.

systémom alebo obidvoma typmi 
zdokonalených brzdových systémov, podľa 
výberu výrobcu;
b) nové motocykle subkategórií L3e–A2 a 
L3e–A3, ktoré sú predávané, evidované a 
uvádzané do prevádzky, majú byť 
vybavené protiblokovacím brzdovým 
systémom na oboch kolesách.

Or. en

Odôvodnenie

Protiblokovacie brzdy sú najúčinnejšie, ak sú namontované na obidvoch kolesách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Poznámky k prílohám I až VIII – poznámka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Zdokonalené brzdové systémy sú 
povinné len pre vozidlá L3e, ako je 
uvedené v prílohe VIII

(3) Zdokonalené brzdové systémy sú 
povinné len pre vozidlá L3e-A1, L3e-
A2 a L3e-A3, ako je uvedené v prílohe 
VIII.

Or. en

Odôvodnenie

Zdokonalené brzdové systémy nebudú povinné pre motocykle enduro a trialové motocykle, 
pretože tieto systémy nemusia byť vždy vhodné v terénnych podmienkach.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Návrh Komisie

Komisia prijala 4. októbra 2010 návrh nového nariadenia o schvaľovaní a dohľade nad trhom 
dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek. Do kategórie L patrí široká škála vozidiel: 
elektrické bicykle, mopedy, dvoj- alebo trojkolesové motocykle, štvorkolky a miniautá. Počet 
vozidiel kategórie L, ktoré sú v súčasnosti v EÚ v prevádzke, sa odhaduje na viac ako 30 
miliónov.

Európska komisia sa týmto návrhom usiluje zjednodušiť súčasný právny rámec a stanoviť 
nové administratívne a technické požiadavky týkajúce sa napríklad environmentálnych 
a bezpečnostných aspektov a dohľadu nad trhom. Požiadavky na typové schvaľovanie nových 
vozidiel kategórie L sú v súčasnosti stanovené v rámcovej smernici 2002/24/ES a v ďalších 
14 smerniciach, ktoré na ňu odkazujú. Tieto smernice budú zrušené a nahradené návrhom, 
v ktorom sú stanovené základné ustanovenia a rozsah pôsobnosti. Podrobné technické 
požiadavky sa určia neskôr v delegovaných aktoch.

II. Pracovné návštevy, pracovný dokument a verejné vypočutie

Spravodajca viedol rozsiahle rozhovory s rôznymi zainteresovanými stranami s cieľom získať 
celkový prehľad, pokiaľ ide o dôsledky navrhovaného nariadenia. Uskutočnil pracovné 
návštevy strediska RDW Test Centrum v Lelystade (Holandsko) a strediska TÜV Nord, 
Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität v Essene (Nemecko), aby sa informoval o nových 
bezpečnostných a environmentálnych požiadavkách uvedených v návrhu. Inováciu vozidiel a 
hospodárske aspekty návrhu prediskutoval na pracovnej návštevu u výrobcov vozidiel 
kategórie L v Taliansku, kde sa k nemu pripojili dvaja tieňoví spravodajcovia, pán Harbour a 
pán Manders. A napokon sa má do polovice júna 2011 uskutočniť pracovná návšteva u 
výrobcov v Rakúsku.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu Komisie, ako je uvedené v tejto správe, sú 
v súlade s politickými myšlienkami a pripomienkami, ktoré spravodajca už predstavil vo 
svojom pracovnom dokumente z 15. februára 20111. O tomto pracovnom dokumente sa tiež 
diskutovalo počas verejného vypočutia na tému Jasné pravidlá vnútorného trhu pre mopedy, 
skútre a motocykle, ktoré Európsky parlament usporiadal 22. marca 2011. Spravodajca by sa
chcel poďakovať všetkým, čo sa doteraz zúčastnili na týchto užitočných a zaujímavých 
diskusiách a schôdzach, vrátane tieňových spravodajcov.

III. Pozícia spravodajcu

Všeobecné poznámky
Spravodajca – ako už zdôraznil vo svojom pracovnom dokumente – dôrazne podporuje 
hlavné ciele navrhovaného nariadenia, pretože zlepšuje fungovanie vnútorného trhu a súčasne 
chráni základné verejné záujmy. Znamená to tiež účinnejší dohľad nad trhom v Európe.2

                                               
1 857524EN
2

Pozri KOM(2010)0608: Na ceste k Aktu o jednotnom trhu, návrh č. 39; pozri tiež KOM(2010)0614 o integrovanej priemyselnej politike.
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Okrem toho je spravodajca presvedčený, že navrhované požiadavky na vozidlá kategórie L 
môžu uľahčiť prechod na účinnejšiu, bezpečnejšiu a čistejšiu mestskú mobilitu1.

Rozsah pôsobnosti navrhovaného nariadenia
Spravodajca schvaľuje väčšiu prehľadnosť, ktorá je dôsledkom dôkladnejšej kategorizácie 
vozidiel po zavedení vhodnejších subkategórií. Niektoré pretrvávajúce nezrovnalosti by sa 
však mali odstrániť. Navrhovaný článok 2 ods. 1 správne obmedzuje rozsah pôsobnosti na 
vozidlá kategórie L „určené na použitie na verejných komunikáciách“. Preto by z tohto 
nariadenia mali byť vyňaté výhradne vozidlá kategórie L určené na terénne použitie, okrem 
napríklad poľnohospodárskych vozidiel (článok 2 ods. 2). V dôsledku toho spravodajca 
navrhuje nové subkategórie vozidiel kategórie L, ktoré sú určené na používanie v teréne aj na 
cestách, ktoré už tiež náležite roztriedil do kategórií. Týka sa to najmä motocyklov na 
osobitné použitie enduro (S1) a trialových motocyklov (S2) a terénnych vozidiel (ATV).

Návrh otvára možnosť typového schválenia vozidiel kategórie L s novou hybridnou 
technológiou. Spravodajca, ktorý je veľmi naklonený týmto inováciám a súvisiacim novým 
koncepciám mobility, zápasil s myšlienkou vytvoriť tiež nové subkategórie pre malé 
(elektrické) osobné automobily. Domnieva sa však, že by to znamenalo rozšírenie kritérií v 
prípade ľahkých vozidiel kategórie L, napríklad čo sa týka maximálnej hmotnosti alebo 
maximálneho trvalého menovitého výkonu. Tým by sa nakoniec zmenšil rozdiel medzi 
ľahkými vozidlami (kategória L) a osobnými automobilmi (M1), čo by viedlo 
k nezrovnalostiam a nesúladu. Z podobných dôvodov sa taktiež rozhodol zaviesť novú 
kategóriu pre tzv. vozidlá side-by-side (malé športovo-úžitkové štvorkolesové vozidlá, SSV).

Jednoduchý a zrozumiteľný harmonogram uplatňovania
Návrh Komisie prináša ambiciózny, no trochu zložitý súbor dátumov a termínov (2013 až 
2021). V záujme zrozumiteľnosti, racionálnosti a zjednodušenia si spravodajca kladie za cieľ 
prijať transparentnejší harmonogram, s jednoznačnými a rozhodnými krokmi, pokiaľ ide o 
lepší dohľad nad trhom, prísnejšie úrovne emisií a záväzné požiadavky na bezpečnosť. Na 
dosiahnutie tohto cieľa spravodajca zavádza prístup spočívajúci v troch krkoch (pozri 
tabuľku). To poskytuje priemyslu a vnútroštátnym orgánom štátnej správy trochu viac času na 
to, aby sa náležite prispôsobili novým požiadavkám a povinnostiam bez toho, aby bol 
ohrozený celkový cieľ, pokiaľ ide o bezpečnosť a životné prostredie.

Prístup k uplatňovaniu nariadenia spočívajúci v troch krokoch
Krok 1 Krok 2 Krok 3

(Po tom, ako Komisia uskutoční 
štúdiu)

Nadobudnutie účinnosti:
1.1.2014

Dátum uplatňovania
1.1.2017: nové typové 

schválenia
1.1.2018: nové registrácie

Dátum uplatňovania
1.1.2020: nové typové 

schválenia
1.1.2021: nové registrácie

Ustanovenia:
- Prerozdelenie vozidiel do 

kategórií
- Typové schválenia „nového 

Ustanovenia:
- Euro 4 úrovne emisií 

a životnosť (Euro 5 pre L3e)
- Zdokonalené brzdenie L3e –

Ustanovenia:
- Euro 5 úrovne emisií 

a životnosť (Euro 6 pre L3e)
- Palubná diagnostika (OBD II)

                                               
1 Tiež v súlade s európskou stratégiou o znečistení ovzdušia KOM(2005)0446 a Európskym 
akčným plánom pre bezpečnosť cestnej premávky KOM(2010)0389.
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spôsobu“
- Dohľad nad trhom
- Automatický systém zapnutia 

svetlometov
- Opatrenia proti neoprávnenej 

manipulácii
- Informácie o oprave a údržbe

A
- Palubná diagnostika (OBD I)



PR\866501SK.doc 53/54 PE464.815v01-00

SK

Environmentálne požiadavky
Keďže vozidlá kategórie L sa na celkovom počte najazdených kilometrov v cestnej doprave 
podieľajú iba 3 %, ich emisie znečisťujúcich látok sa považujú za neprimerane vysoké.
Spravodajca podporuje zavedenie prísnejších emisných limitov. Vyzýva výrobcov, aby sa 
usilovali o dosiahnutie súladu čo najskôr a aby z toho urobili konkurenčnú výhodu. Niekoľko 
vozidiel kategórie L, ktoré sú v súčasnosti v ponuke, už spĺňa prísnejšie emisné normy. Preto 
by sa tzv. nepovinné dátumy uplatňovania mali vypustiť. Spravodajca v tejto súvislosti 
podporuje navrhované požiadavky na životnosť. Zvýšenie počtu najazdených kilometrov 
v konečnej fáze Euro 5/6 sa považuje za príliš prísne, a preto by sa malo mierne upraviť.

Palubné diagnostické systémy (on-board diagnostic systems – OBD) môžu poskytnúť 
jednoduchý prístup k informáciám o fungovaní motora a vozidla (napr. o emisiách), čo 
umožňuje účinnú a efektívnu opravu vozidla. Hoci spravodajca v zásade súhlasí 
s navrhovaným prístupom postupného povinného zavádzania palubných diagnostických 
systémov, spochybňuje primeranosť ustanovenia vyžadujúceho používanie týchto systémov 
na mopedoch.

Bezpečnostné opatrenia
Vodičom vozidiel kategórie L hrozí oveľa vyššie riziko smrteľných alebo vážnych úrazov ako 
vodičom iných vozidiel. Vozidlá kategórie L sa na precestovanej vzdialenosti v rámci krajín 
EÚ25 podieľajú 2 %, ale zodpovedajú až za 16 % úmrtí na cestách.1 Hoci spravodajca v plnej 
miere uznáva dôležitosť ľudského správania pre bezpečné vedenie vozidiel, ako aj vplyv 
jazdných podmienok, je odhodlaný náležite sa zaoberať bezpečnostnými otázkami súvisiacimi 
s technickými funkciami vozidla. Preto podporuje povinné zavedenie cenovo dostupných 
zdokonalených brzdových systémov (kombinovaných brzdných systémov alebo 
protiblokovacích brzdných systémov) na všetky nové motocykle v súlade s návrhom Komisie, 
s výnimkou motocyklov enduro a trialových motocyklov. Spravodajca vyzýva priemyselné 
odvetvie, aby čo najskôr začalo ponúkať voliteľný systém ABS vo všetkých kategóriách 
motocyklov a nabádalo spotrebiteľov k výberu motocyklov vybavených týmto systémom. 
Spravodajca tiež víta návrh týkajúci sa automatického systému zapnutia svetlometov (AHO) 
na zlepšenie viditeľnosti vozidiel kategórie L.

Spravodajca poznamenáva, že v rámci komunity vodičov motocyklov existuje rozšírený zvyk 
upravovania vozidiel s cieľom zlepšiť ich výkon. Ak sa tomu zabráni, znevýhodní to veľa 
kvalifikovaných vodičov. Riadenie týchto úprav by sa preto malo ponechať v právomoci 
jednotlivých členských štátov. Na strane druhej spravodajca vyzýva na prijatie tvrdých 
opatrení voči zásahom zameraným na nelegálne zvyšovanie maximálnej rýchlosti vozidla za 
cenu vyšších emisií znečisťujúcich látok, spotreby paliva a nižšej bezpečnosti.

Schvaľovanie malých sérií a jednotlivých vozidiel
Spravodajca podporuje veľkú rozmanitosť vozidiel kategórie L a malé a stredné podniky, 
ktoré pôsobia v tomto odvetví. Preto navrhuje upraviť čísla pre malé série pre všetky vozidlá 
kategórie L, aby sa táto rozmanitosť zohľadnila (príloha III). Pre mnohých používateľov 
vozidiel kategórie L je dôležitá jedinečnosť ich produktu. Z tohto dôvodu spravodajca 
podporuje návrh Komisie týkajúci sa jednotlivého schvaľovania (článok 42).

                                               
1 ETSC, 2007
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Prístup k informáciám o opravách a údržbe (RMI)
Spravodajca dôrazne podporuje akékoľvek opatrenie zabezpečujúce rovnaké podmienky pri 
prístupe k informáciám o opravách a údržbe (repair and maintenance information – RMI). 
Navrhuje, aby sa objasnilo vymedzenie pojmu „nezávislý prevádzkovateľ“ alebo „opravovňa“ 
s cieľom zabezpečiť, aby jednotliví používatelia vozidiel a opravovne mali dostatočný prístup 
k informáciám o opravách a údržbe za primeranú cenu.

IV. Záver
Spravodajca predkladá tieto návrhy výboru a očakáva ďalšie podnety.


