
PR\933447SK.doc PE508.284v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2012/0082(COD)

30.4.2013

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zjednodušuje 
prevoz motorových vozidiel už zaevidovaných v inom členskom štáte v rámci 
jednotného trhu
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Toine Manders



PE508.284v01-00 2/36 PR\933447SK.doc

SK

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, ktorým sa zjednodušuje prevoz 
motorových vozidiel už zaevidovaných v inom členskom štáte v rámci jednotného trhu
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2012)0164),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0092/2012),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júla 
20121,

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

– 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 (A7-0000/2013),

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.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 299, 4.10.2012, s. 89.
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Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Smernicou Rady 1999/37/ES z 29. 
apríla 1999 o registračných dokumentoch 
pre vozidlá sa harmonizuje forma a obsah 
osvedčenia o evidencii, aby sa uľahčila 
jeho zrozumiteľnosť a tým aj voľný pohyb 
vozidiel evidovaných v jednom členskom 
štáte na cestách na území iných členských 
štátov. Podľa uvedenej smernice by malo 
byť osvedčenie o evidencii vydané 
členským štátom na účely identifikácie 
vozidla v medzinárodnej doprave alebo 
opätovnej evidencie v inom členskom štáte 
uznané ostatnými členskými štátmi. 
Smernica 1999/37/ES však neobsahuje 
žiadne ustanovenia, kde by sa určil členský 
štát, zodpovedný za evidenciu a príslušné 
formality a postupy. Preto je z dôvodu 
odstránenia prekážok voľnému pohybu 
motorových vozidiel v rámci vnútorného 
trhu potrebné stanoviť samostatné 
harmonizované pravidlá týkajúce sa 
určenia členského štátu, v ktorom musia 
byť motorové vozidlá zaevidované, a 
zjednodušeného postupu opätovnej 
evidencie motorových vozidiel už 
zaevidovaných v inom členskom štáte.

(3) Smernicou Rady 1999/37/ES z 29. 
apríla 1999 o registračných dokumentoch 
pre vozidlá sa harmonizuje forma a obsah 
osvedčenia o evidencii, aby sa uľahčila 
jeho zrozumiteľnosť a tým aj voľný pohyb 
vozidiel evidovaných v jednom členskom 
štáte na cestách na území iných členských 
štátov. Podľa uvedenej smernice by malo 
byť osvedčenie o evidencii vydané 
členským štátom na účely identifikácie 
vozidla v medzinárodnej doprave alebo 
opätovnej evidencie v inom členskom štáte 
uznané ostatnými členskými štátmi. 
Smernica 1999/37/ES však neobsahuje 
žiadne ustanovenia, kde by sa určil členský 
štát, zodpovedný za evidenciu a príslušné 
formality a postupy. Preto je z dôvodu 
odstránenia prekážok voľnému pohybu 
motorových vozidiel v rámci vnútorného 
trhu potrebné stanoviť samostatné 
harmonizované pravidlá týkajúce sa 
určenia členského štátu, v ktorom musia 
byť motorové vozidlá zaevidované, a 
rýchlejšieho a zjednodušeného postupu 
opätovnej evidencie motorových vozidiel 
už zaevidovaných v inom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Toto nariadenie by malo prispieť 
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k posilneniu dôležitých zásad a záruk 
spojených s bezpečnosťou cestnej 
premávky. Ako sa stanovuje v právnych 
predpisoch Únie, harmonizované pravidlá 
týkajúce sa kontrol technického stavu 
motorových vozidiel a ich prípojných 
vozidiel sú nevyhnutné na zníženie 
administratívneho zaťaženia občanov 
a podnikov, pričom zabezpečujú 
dynamický rozvoj metód a obsahu kontrol. 
Členské štáty by mali vzájomne uznávať 
národné kontroly technického stavu. 
Vzájomné uznávanie technických kontrol 
medzi členskými štátmi vyžaduje spoločné 
vymedzenia a porovnateľné normy 
kontrol, ktoré budú dodržiavať všetky 
členské štáty.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zdôrazňuje potrebu úplného vykonávania príslušných právnych 
predpisov Únie a spolupráce zo strany členských štátov, aby toto nariadenie fungovalo 
v praxi.

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) S cieľom uľahčiť uznanie 
osvedčenia o evidencii pre občanov 
a podniky, a to najmä v prípade získania 
motorového vozidla evidovaného v inom 
členskom štáte, by sa jeho formát mal vo 
všetkých členských štátoch zladiť v súlade 
so smernicou Rady 1999/37/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Keďže chýbajúce poistenie 
občianskoprávnej zodpovednosti je podľa 
tohto nariadenia dôvodom na zamietnutie 
evidencie, je vhodné zabezpečiť, aby 
občania a podniky mali k dispozícii 
poistné krytie vrátane nízkeho poistného.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Nové technológie by mali prispievať 
k ďalšiemu zlepšovaniu presadzovania 
práva a predchádzania podvodom pri 
cezhraničnom pohybe a opätovnej 
evidencii motorových vozidiel.

Or. en

Odôvodnenie

Nové inovatívne technológie, ako napríklad inteligentné kamery na cestách a označovanie 
štítkami RFID, sú účinnými nástrojmi na boj proti podvodom s tabuľkami s evidenčnými 
číslami a vozidlami.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom dosiahnuť cieľ výmeny 
informácií medzi členskými štátmi 
prostredníctvom interoperabilných 
prostriedkov, v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie by na 
Komisiu mala byť v súvislosti s zmenami a 
doplneniami príloh I a II k tomuto 

(13) S cieľom dosiahnuť cieľ výmeny 
informácií medzi členskými štátmi 
prostredníctvom interoperabilných 
prostriedkov, v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie by na 
Komisiu mala byť v súvislosti so zmenami 
a doplneniami príloh I a II k tomuto 
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nariadeniu delegovaná právomoc prijímať 
akty na základe technického pokroku, 
najmä s cieľom zohľadniť príslušné zmeny 
a doplnenia smernice 1999/37/ES alebo 
zmeny a doplnenia iných aktov Únie, ktoré 
priamo súvisia s aktualizáciou príloh I a II 
tohto nariadenia, pokiaľ ide o podmienky, 
ktoré by mali podnikateľské subjekty 
využívajúce osvedčenia o evidencii na 
osobitné účely splniť, aby vyhoveli 
požiadavkám na dobrú povesť a 
požadovanú odbornú spôsobilosť a takisto
o špecifikáciu dĺžky platnosti osvedčení o 
evidencii na osobitné účely. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočňovala primerané konzultácie 
aj na úrovni expertov. Komisia by pri 
príprave a tvorbe delegovaných aktov mala 
zaistiť včasné, ako aj náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

nariadeniu delegovaná právomoc prijímať 
akty na základe technického pokroku, 
najmä s cieľom zohľadniť príslušné zmeny 
a doplnenia smernice 1999/37/ES alebo 
zmeny a doplnenia iných aktov Únie, ktoré 
priamo súvisia s aktualizáciou príloh I a II 
tohto nariadenia, pokiaľ ide o podmienky, 
ktoré by mali podnikateľské subjekty 
využívajúce osvedčenia o evidencii na 
osobitné účely splniť, aby vyhoveli 
požiadavkám na dobrú povesť a 
požadovanú odbornú spôsobilosť, a takisto
o špecifikáciu dĺžky platnosti osvedčení o 
evidencii na osobitné účely a o 
poskytovanie štítkov rádiofrekvenčnej 
identifikácie (RFID) ako záruky proti 
podvodnému používaniu tabuliek s 
evidenčnými číslami. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočňovala primerané konzultácie 
aj na úrovni expertov. Komisia by pri 
príprave a tvorbe delegovaných aktov mala 
zaistiť včasné, ako aj náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie tohto 
nariadenia, by sa na Komisiu mali previesť 
vykonávacie právomoci, aby mohla 
stanoviť spoločné postupy a špecifikácie 
pre softvérovú aplikáciu, a to Európsky 
informačný systém vozidiel a vodičských 
preukazov (EUCARIS), ktorá je potrebná 
na elektronickú výmenu údajov o evidencii 
vozidiel vrátane formátu vymieňaných 
údajov, technických postupov na 
elektronické vyhľadávanie v a prístup do 



PE508.284v01-00 10/36 PR\933447SK.doc

SK

bezpečnostných mechanizmov, a na 
stanovenie formátu a vzoru osvedčenia o 
evidencii na osobitné účely. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

vnútroštátnych elektronických evidencií, 
postupov týkajúcich sa prístupových práv a 
bezpečnostných mechanizmov, a na 
stanovenie formátu a vzoru osvedčenia o 
evidencii na osobitné účely. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Držiteľ osvedčenia o evidencii je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si vzala vozidlo na 
lízing, a nie medzinárodná spoločnosť, ktorá lízing len zabezpečuje. Medzinárodná 
spoločnosť tak nemôže evidovať vozidlá v jednom členskom štáte, zatiaľ čo sa tieto vozidlá 
používajú v inom členskom štáte s cieľom vyhnúť sa zdaneniu alebo iným administratívnym 
výdavkom. Doplnením výrazu dočasná držba sa identifikuje lízingová spoločnosť, ktorá má 
právny nárok na vozidlo, a teda je právoplatným vlastníkom. Je nevyhnutné, aby sa tento údaj 
pridal k položkám v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) „osvedčenie o evidencii“ je doklad, 
ktorý potvrdzuje, že vozidlo je evidované 
v členskom štáte;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu je v súlade so smernicou 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných 
dokumentoch pre vozidlá.

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) „národné kontaktné miesto“ je orgán 
určený každým členským štátom, ktorý 
zodpovedá za úradnú evidenciu vozidiel 
na svojom území a za výmenu informácií 
o evidencii vozidiel.

Or. en

Odôvodnenie

V členskom štáte môže existovať jeden alebo viacero orgánov zodpovedných za evidenciu. Na 
uľahčenie cezhraničnej opätovnej evidencie sa zaviedlo národné kontaktné miesto a jeho 
vymedzenie. Toto miesto by malo slúžiť ako jedno kontaktné miesto na výmenu informácií 
o evidencii vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v prípade obchodnej spoločnosti alebo 
iného subjektu s právnou subjektivitou 
alebo bez nej, členský štát, v ktorom sa 
nachádza jeho hlavné sídlo;

(a) v prípade obchodnej spoločnosti alebo 
iného subjektu s právnou subjektivitou 
alebo bez nej, členský štát, v ktorom je 
zaregistrované jeho hlavné sídlo;
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Or. en

Odôvodnenie

„Zaregistrované“ je objektívne a overiteľné kritérium, ktoré je jasnejšie, než keby sa v tomto 
nariadení používal výraz „sa nachádza“.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v prípade pobočky, agentúry alebo 
akéhokoľvek iného zriadenia spoločnosti 
alebo iného subjektu, členský štát, v 
ktorom sa nachádza pobočka, agentúra 
alebo akékoľvek iné zriadenie;

(b) v prípade pobočky, agentúry alebo 
akéhokoľvek iného zriadenia spoločnosti 
alebo iného subjektu, členský štát, v 
ktorom je zaregistrovaná pobočka, 
agentúra alebo akékoľvek iné zriadenie;

Or. en

Odôvodnenie

„Zaregistrované“ je objektívne a overiteľné kritérium, ktoré je jasnejšie, než keby sa v tomto 
nariadení používal výraz „sa nachádza“.

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) miesto, kde určitá osoba zvyčajne žije, t. 
j. aspoň 185 dní v každom kalendárnom 
roku, pre svoje osobné a pracovné väzby, 
alebo u osoby, ktorá nemá žiadne pracovné 
väzby, pre osobné väzby, z ktorých 
vyplývajú úzke väzby medzi dotyčnou 
osobou a miestom, kde žije;

i) miesto, kde je určitá osoba 
zaregistrovaná alebo má iný doklad o 
pobyte a kde zvyčajne žije, t. j. aspoň 185 
dní v každom kalendárnom roku, pre svoje 
osobné a pracovné väzby, alebo u osoby, 
ktorá nemá žiadne pracovné väzby, pre 
osobné väzby, z ktorých vyplývajú úzke 
väzby medzi dotyčnou osobou a miestom, 
kde žije;

Or. en

Odôvodnenie

Spoločnosti, občania a iné právnické subjekty by mali mať povolenie na prevoz vozidla do 
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iného členského štátu len vtedy, ak sú zaregistrované alebo majú iný doklad o pobyte v danom 
novom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podmienka stanovená v bode ii) sa 
nevzťahuje na prípad, keď osoba žije 
v členskom štáte preto, aby vykonávala 
úlohu určitého trvania. Dochádzanie na 
vysokú školu alebo do školy, neznamená 
zmenu obvyklého pobytu.

Podmienka stanovená v bode ii) sa 
nevzťahuje na prípad, keď osoba žije 
v členskom štáte preto, aby vykonávala 
úlohu určitého trvania, a to maximálne 185 
dní. Dochádzanie na vysokú školu alebo do 
školy, neznamená zmenu obvyklého 
pobytu.

Or. en

Odôvodnenie

Určité trvanie úlohy by sa malo v tomto nariadení jasne stanoviť.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Ak má členský štát pochybnosti o evidencii alebo statuse vozidla, vždy by malo byť možné, aby 
členský štát, ktorý dostal žiadosť o novú evidenciu, vozidlo identifikoval. Členský štát by mal 
mať možnosť vykonať technickú kontrolu, aby mohol transparentne overiť, na akom základe 
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bolo vozidlo schválené v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) ak sa vyžadujú kontroly technického 
stavu v prípade každej zmeny vlastníctva 
vozidla, alebo v prípade vážne 
poškodených vozidiel.

(d) ak je vozidlo vážne poškodené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) ak vozidlo nemá platné osvedčenie o 
kontrole technického stavu.

Or. en

Odôvodnenie

Ak uplynul dátum, do ktorého mala byť vykonaná kontrola technického stavu vozidla, musí 
orgán zodpovedný za evidenciu vozidiel vykonať kontrolu daného vozidla, aby bola zaistená 
bezpečnosť cestnej premávky.

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aby členské štáty mohli dodržať písm. c) 
prvého pododseku, zabezpečia zverejnenie 
podrobných vnútroštátnych postupov, 
ktoré používajú pri národnom a 
jednotlivom schvaľovaní vozidiel podľa 
smernice 2007/46/ES, na internete.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty vzájomne uznávajú 
kontroly technického stavu z ostatných 
členských štátov v súlade s nariadením 
2013/xx/EU1.
__________________
1 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole 
technického stavu motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel a o zrušení 
smernice 2009/40/ES (2012/0184(COD)).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Keď členský štát dostane informáciu o 
zaevidovaní v inom členskom štáte, ako sa 
stanovuje v odseku 5, bezodkladne zruší 
evidenciu vozidla na svojom území v 
súlade so smernicou 2013/xx/EU1.
__________________
1 Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 
1999/37/ES o registračných dokumentoch 
pre vozidlá (2012/0185(COD)).

Or. en

Odôvodnenie

V nariadení by sa malo jasne uvádzať, že členské štáty musia informovať iné členské štáty, 
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keď sa vozidlo opätovne eviduje, aby sa zabezpečilo, že vozidlo nebude nikdy evidované 
dvakrát v rôznych členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Členské štáty do …* zavedú 
bezpapierovú evidenciu vozidiel online 
prostredníctvom bezpečnej databázy 
online. Evidencia sa vykonáva priamo v 
národnej databáze členského štátu, v 
ktorom sa vozidlo eviduje.
* Ú. v. EÚ: vložte dátum: tri roky po 
dátume nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Bezpečná databáza s použitím moderných techník umožní evidovať vozidlo bez dokumentov v 
papierovej forme, pretože všetky potrebné dokumenty a informácie by sa mohli vyhľadať v 
prepojených databázach (EUCARIS). Bezpapierová evidencia ušetrí európskym občanom čas 
a výdavky a bude chránená elektronickými kontrolnými mechanizmami.

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Výber tabuliek s evidenčným číslom 

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

Or. en

Odôvodnenie

Pre niektoré sektory, ako napríklad spoločnosti prenajímajúce vozidlá alebo lízingové 
spoločnosti, by bolo užitočné, keby mohli pri svojich vozidlách používať tabuľky s 
evidenčnými číslami rovnakej farby. To by spoločnostiam umožnilo vybrať si pre ich vozový 
park jednotný vzhľad. Evidencia vozidla zostáva v právomoci členského štátu, v ktorom je 
vozidlo evidované.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek -1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. Orgány zodpovedné za evidenciu 
vozidiel odmietnu evidovať vozidlo 
evidované v inom členskom štáte:
(a) ak chýbajú doklady o evidencii vozidla, 
pokiaľ fyzická alebo právnická osoba 
žiadajúca o evidenciu vozidla nemôže 
jasne preukázať, že je držiteľom 
osvedčenia o evidencii;
(b) ak vozidlo úspešne neprešlo 
technickými kontrolami uvedenými v 
článku 4 ods. 4;
(c) ak držiteľ osvedčenia o evidencii nie je 
schopný preukázať svoju totožnosť;
(d) ak držiteľ osvedčenia o evidencii nemá 
obvyklý pobyt, ako sa uvádza v článku 3 
ods. 2, v členskom štáte, v ktorom žiada o 
evidenciu vozidla.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré aspekty sú pre evidenciu také dôležité, že by občanom malo byť jasné, že vozidlo 
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nemožno evidovať, ak chýbajú doklady o evidencii vozidla, vozidlo neprešlo technickými 
kontrolami, majiteľ vozidla nemôže poskytnúť doklad o pobyte alebo držiteľ osvedčenia o 
evidencii nemá v členskom štáte, v ktorom sa má vozidlo evidovať, registrované sídlo.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) prípadne ak neboli uhradené 
príslušné dane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ak vozidlo neprešlo fyzickými 
kontrolami uvedenými v článku 4 ods. 4;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Uspokojivý výsledok technickej kontroly by mal byť povinnou podmienkou na evidenciu, a 
preto je uvedený v odseku -1a tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) dané vozidlo je vážne poškodené, 
odcudzené alebo zničené;

i) dané vozidlo je vážne poškodené, 
odcudzené, zničené alebo bolo získané 
podvodom;

Or. en
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Odôvodnenie

Formulácia „získané podvodom“ bola pridaná s cieľom rozšíriť definíciu a zabezpečiť, aby 
sa v prípade vozidla získaného podvodom mohla zamietnuť opätovná evidencia.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) doklady o evidencii vozidla boli 
odcudzené, pokiaľ držiteľ osvedčenia o 
evidencii nevie jasne dokázať, že je 
vlastníkom vozidla;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Uvedený prípad je zahrnutý v odseku -1a tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) uplynul dátum ďalšej povinnej 
kontroly technického stavu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh treba vnímať v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom k článku 4, 
podľa ktorého by orgán zodpovedný za evidenciu vozidiel mal mať možnosť vykonať technickú 
kontrolu vozidla, ak uplynula platnosť osvedčenia o povinnej kontrole technického stavu.

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno da (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) ak bol vozidlu zamietnutý vjazd do 
environmentálnej zóny v členskom štáte 
alebo ak vozidlo nespĺňa environmentálne 
normy stanovené v príslušných právnych 
predpisoch Únie a vo vnútroštátnych
právnych predpisoch, pokiaľ vozidlo 
nemožno označiť za vozidlo historického 
záujmu, ako sa vymedzuje v nariadení 
2013/xx/EÚ1.
__________________
1 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole 
technického stavu motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel a o zrušení 
smernice 2009/40/ES (2012/0184(COD)).

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť zamietnuť opätovnú evidenciu vozidiel, ktoré vážne 
poškodzujú zdravie a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla výrazne prispieva k poskytovaniu ochrany obetiam cestnej premávky, a preto by sa 
malo používať ako podmienka zaevidovania.
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Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Každé rozhodnutie orgánu 
zodpovedného za evidenciu zamietnuť 
evidenciu vozidla evidovaného v inom 
členskom štáte musí byť riadne 
odôvodnené a zahŕňať informácie o 
postupe odvolania a lehotách. Príslušná 
osoba môže do šiestich týždňov od prijatia 
zamietavého rozhodnutia požiadať, aby 
príslušný orgán toto rozhodnutie 
preskúmal. Súčasťou tejto žiadosti musia 
byť dôvody na takéto preskúmanie. Do 
šiestich týždňov od prijatia žiadosti musí 
príslušný orgán zodpovedný za evidenciu 
vozidiel potvrdiť alebo zmeniť svoje 
rozhodnutie. Po zamietnutí evidencie zašle 
členský štát, ktorý evidenciu zamietol, v 
súlade s článkom 7 informácie o 
zamietnutí členskému štátu, v ktorom bolo 
vozidlo predtým evidované.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi by sa mali členské štáty v prípade 
zamietnutia opätovnej evidencie navzájom informovať.

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Po prijatí žiadosti o dočasné osvedčenie 
o evidencii uvedené v odseku 1, musí 
orgán zodpovedný za evidenciu vozidiel 
bezodkladne zhromaždiť informácie o 
údajoch uvedených v prílohe I priamo od 
orgánu zodpovedného za evidenciu v 
členskom štáte, v ktorom je vozidlo 
evidované, v súlade s článkom 7 a previesť 

2. Po prijatí žiadosti o dočasné osvedčenie 
o evidencii uvedené v odseku 1, musí 
orgán zodpovedný za evidenciu vozidiel 
bezodkladne zhromaždiť informácie o 
údajoch uvedených v prílohe I priamo od 
orgánu zodpovedného za evidenciu v 
členskom štáte, v ktorom bolo vozidlo 
naposledy evidované, v súlade s článkom 7 
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tieto údaje do svojej vlastnej evidencie. a previesť tieto údaje do svojej vlastnej 
evidencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) ak osoba žiadajúca o evidenciu 
vozidla nemôže preukázať svoju 
totožnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Keď sa pre vozidlo vydá dočasné 
osvedčenie o evidencii, členský štát vloží 
údaje o tomto vozidle do úradnej 
elektronickej evidencie v súlade s prílohou 
I k tomuto nariadeniu a s prílohou I k 
smernici Rady 1999/37/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Dočasné osvedčenie o evidencii 
vydané členským štátom uznajú ostatné 
členské štáty na účely identifikácie vozidla 
v medzinárodnej doprave alebo jeho 
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opätovnej evidencie v inom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgány každého členského štátu 
zodpovedné za evidenciu vozidiel uznajú 
údaje uložené v úradných evidenciách 
vozidiel ostatných členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty určia na účely odseku 1 
jedno národné kontaktné miesto 
zodpovedné za výmenu informácií o 
vozidle a o otázkach národného a 
jednotlivého typového schvaľovania v 
súvislosti s opätovnou evidenciou.

Or. en

Odôvodnenie

V členskom štáte môže existovať jeden alebo viacero orgánov zodpovedných za evidenciu, ale 
malo by byť jedno národné kontaktné miesto, ktoré by sa zaoberalo cezhraničnou evidenciou.  
Navyše by malo existovať jedno národné kontaktné miesto na výmenu informácií o otázkach 
národného a jednotlivého typového schvaľovania. Inak bude pre ostatné členské štáty v praxi 
veľmi zložité rýchlo nájsť kontaktné miesto, aby sa medzi členskými štátmi zabezpečila účinná 
výmena informácií o cezhraničných otázkach.
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Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Na účely odseku 1, orgány zodpovedné 
za evidenciu musia používať Európsky 
informačný systém vozidiel a vodičských 
preukazov (EUCARIS) uvedený v prílohe 
II, ktorý sa aktualizuje tak, aby vyhovoval 
požiadavkám tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Plne funkčná softvérová aplikácia – Európsky informačný systém vozidiel a vodičských 
preukazov (EUCARIS) – už existuje a využívajú ju a vlastnia členské štáty. Ako sa ukázalo 
počas vypočutia vo výbore IMCO týkajúceho sa tohto spisu, EUCARIS sa už používa na 
opätovnú evidenciu. Tento prístup je účinnejší a nákladovo efektívnejší než zavádzanie iných 
nových systémov ako EUCARIS.

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Len orgány zodpovedné za evidenciu 
vozidiel môžu mať priamy prístup k 
údajom uloženým a dostupným 
prostredníctvom softvérovej aplikácie. 
Orgány zodpovedné za evidenciu musia 
vykonať potrebné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby sa predišlo:

Len orgány zodpovedné za evidenciu 
vozidiel a orgány presadzovania práva 
majú priamy prístup k údajom uloženým a 
dostupným prostredníctvom softvérovej 
aplikácie. Orgány zodpovedné za evidenciu 
musia vykonať potrebné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby sa predišlo:

Or. en

Odôvodnenie

Orgány ako polícia a colný úrad (orgány presadzovania práva) by tiež mali mať prístup k 
údajom uloženým a dostupným prostredníctvom softvérovej aplikácie, ktoré sa týkajú 
evidencie vozidiel, aby účinne bojovali proti podvodom pri opätovnej evidencii.
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Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je zrejmé, že boli poskytnuté nesprávne 
informácie alebo informácie, ktoré nemali 
byť poskytnuté, orgán zodpovedný za 
evidenciu vozidiel, ktorý tieto informácie 
prijíma, je o tom bezodkladne 
informovaný. Orgán zodpovedný za 
evidenciu vozidiel, ktorý informácie 
prijíma, prijaté informácie vymaže alebo 
opraví.

Ak je zrejmé, že boli poskytnuté nesprávne 
informácie alebo informácie, ktoré nemali 
byť poskytnuté, orgán zodpovedný za 
evidenciu vozidiel, ktorý tieto informácie 
prijíma, je o tom bezodkladne 
informovaný. Orgány zodpovedné za 
evidenciu vozidiel v členskom štáte, kde 
bolo vozidlo naposledy evidované, a v 
členskom štáte, kde je vozidlo evidované, 
prijaté informácie vymažú alebo opravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme vykonávacie akty, 
ktorými sa ustanovia spoločné postupy a 
špecifikácie pre softvérovú aplikáciu 
uvedenú v odseku 2 vrátane formátu 
vymieňaných údajov, technických 
postupov na elektronické vyhľadávanie v a 
prístup do vnútroštátnych elektronických 
evidencií, postupov týkajúcich sa 
prístupových práv a bezpečnostných 
mechanizmov. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedenom v článku 12 ods. 2.

4. Komisia prijme vykonávacie akty, 
ktorými sa ustanovia spoločné postupy a 
špecifikácie pre softvérovú aplikáciu 
uvedenú v odseku 2 s cieľom vyhovieť 
požiadavkám tohto nariadenia vrátane 
formátu vymieňaných údajov, technických 
postupov na elektronické vyhľadávanie v a 
prístup do vnútroštátnych elektronických 
evidencií, postupov týkajúcich sa 
prístupových práv a bezpečnostných 
mechanizmov. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedenom v článku 12 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia pravidelne hodnotí 
primeranosť bezpečnostných opatrení 
súvisiacich s ochranou vymieňaných 
údajov, pričom zohľadňuje technologický 
pokrok a vývoj rizík.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je v súlade so stanoviskom Európskeho dozorného úradníka pre ochranu 
údajov z 9. júla 2012.

Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty informujú Komisiu o 
názvoch a kontaktných údajoch orgánov 
zodpovedných za evidenciu vozidiel, ktoré 
majú na starosti vedenie úradných 
evidencií vozidiel na svojom území a 
uplatňovanie tohto nariadenia.

1. Členské štáty informujú Komisiu o 
názvoch a kontaktných údajoch národných 
kontaktných miest a orgánov 
zodpovedných za evidenciu vozidiel, ktoré 
majú na starosti vedenie úradných 
evidencií vozidiel na svojom území a 
uplatňovanie tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia uverejní zoznam orgánov 
zodpovedných za evidenciu a všetky 
aktualizácie tohto zoznamu na svojej 
webovej stránke.

Komisia uverejní zoznam orgánov 
zodpovedných za evidenciu a národných 
kontaktných miest a všetky aktualizácie 
tohto zoznamu na svojej webovej stránke.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(a) informácie o postupoch evidencie
vozidiel vrátane lehôt, dôvodov 
zamietnutia, príslušných dokladov 
potrebných na opätovnú evidenciu a 
príslušných práv občanov Únie na 
opätovnú evidenciu v úradnom jazyku 
alebo jazykoch ich členského štátu a v 
angličtine, francúzštine alebo nemčine v 
členskom štáte orgánu zodpovedného za 
evidenciu vozidiel;

Or. en

Odôvodnenie

Ak občan alebo právny subjekt chce požiadať o opätovnú evidenciu, lehoty, dôvody 
zamietnutia a príslušné doklady potrebné pre opätovnú evidenciu by mali byť vopred jasné.

Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) pravidlá upravujúce spracúvanie 
údajov týkajúcich sa evidencie vozidiel 
vrátane informácií o lehotách 
uchovávania, ako aj potrebných 
informácií uvedených v článkoch 10 a 11 
smernice 95/46/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Ak občan alebo právny subjekt chce požiadať o opätovnú evidenciu, lehoty, dôvody 
zamietnutia a príslušné doklady potrebné pre opätovnú evidenciu by mali byť vopred jasné.
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Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a

Zabezpečenie proti podvodnému 
využívaniu tabuliek s evidenčnými číslami
1. Po zaevidovaní vozidla vybaví orgán 
zodpovedný za evidenciu vozidiel toto 
vozidlo a jeho tabuľky s evidenčným 
číslom štítkom rádiofrekvenčnej 
identifikácie (RFID).
2. V prípade straty pôvodných tabuliek s 
evidenčným číslom alebo výmeny vozidla 
za iné poskytne orgán zodpovedný za 
evidenciu vozidiel novú sadu štítkov 
RFID.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme boja proti trestnej činnosti týkajúcej sa cezhraničnej evidencie by členské štáty mali 
pri opätovnej evidencii poskytovať štítok (čip) s rádiofrekvenčným identifikátorom. Takto 
môžu orgány presadzovania práva vždy overiť, či tabuľky s evidenčným číslom zodpovedajú 
vozidlu.

Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) formát vymieňaných údajov, 
technické postupy, postupy týkajúce sa 
prístupu a bezpečnostné mechanizmy a 
formát a vzor štítkov RFID uvedených v 
článku 9a.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 10 sa udeľuje Komisii na presne 
neurčené obdobie od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Delegovanie právomoci uvedenej 
v článku 10 sa udeľuje Komisii na obdobie 
piatich rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr tri mesiace pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr šesť mesiacov pred 
koncom každého obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh odráža stanovisko Parlamentu, že delegovanie by nemalo byť na 
dobu neurčitú a že Komisia by mala predložiť správu o tom, ako využila svoje právomoci, 
predtým, než sa bude zvažovať predĺženie.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha I

Text predložený Komisiou

Položka Označeni
a 

harmoniz
ované 

smernico
u 

1999/37/E
S

1. Krajina evidencie vozidla --
2. Evidenčné číslo (A)
3. Dátum prvej evidencie vozidla (B)
4. Identifikačné číslo(-a) osvedčenia o evidencii --
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5. Názov orgánu, ktorý osvedčenie o evidencii vydal --
6. Vozidlo: značka (D.1)
7. Vozidlo: typ
- variant (ak je k dispozícii);
- verzia (ak je k dispozícii)

(D.2)

8. Vozidlo: obchodný názov(-vy) (D.3)
9. Identifikačné číslo vozidla (VIN) (E)
10. Hmotnosť: najväčšia technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla, okrem 
motocyklov

(F.1)

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

(F.2)

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

(G)

13. Obdobie platnosti, ak nie je obmedzené (H)
14. Dátum evidencie, na ktorú sa toto osvedčenie vzťahuje (I)
15. Číslo typového schválenia (ak je k dispozícii) (K)
16. Počet náprav (L)
17. Rázvor (v mm) (M)
18. V prípade vozidiel s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, rozloženie 
najväčšej technicky prípustnej naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 1 (v kg)

(N.1)

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

(N.2)

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

(N.3)

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

(N.4)

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

(N.5)

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

(O.1)

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

(O.2)

25. Motor: objem (v cm3) (P.1)
26. Motor: maximálny čistý výkon (v kW) (ak je k dispozícii) (P.2)
27. Motor: typ paliva alebo zdroja energie (P.3)
28. Motor: menovité otáčky (v min -1) (P.4)
29. Identifikačné číslo motora (P.5)
30. Pomer výkon/hmotnosť (v kW/kg) (len v prípade motocyklov) (Q)
31. Farba vozidla (R)
32. Počet miest: počet sedadiel, vrátane sedadla vodiča (S.1)
33. Počet miest: na státie (podľa potreby) (S.2)
34. Maximálna rýchlosť (v km/h) (T)
35. Hladina zvuku vozidla stojaceho (v dB A)) (U.1)
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36. Hladina zvuku vozidla: pri otáčkach (v min -1) (U.2)
37. Hladina zvuku vozidla: za jazdy (v dB A)) (U.3)
38. Výfukové emisie: CO (v g/km alebo g/kWh) (V.1)
39. Výfukové emisie: HC (v g/km alebo g/kWh) (V.2)
40. Výfukové emisie: NOx (v g/km alebo g/kWh) (V.3)
41. Výfukové emisie: HC + NOx (v g/km) (V.4)
42. Výfukové emisie: častice z naftových motorov (v g/km alebo g/kWh) (V.5)
43. Výfukové emisie: korekčný súčiniteľ absorpcie pre naftové motory (v min -1) (V.6)
44. Výfukové emisie: CO2 (v g/km) (V.7)
45. Výfukové emisie: kombinovaná spotreba paliva (v l/100 km) (V.8)
46. Výfukové emisie: označenie environmentálnej kategórie typovej skúšky ES; 
odkaz na verziu platnú podľa smernice 70/220/EHS alebo smernice 88/77/EHS

(V.9)

47. Objem palivovej nádrže, resp. nádrží (v litroch). (W)
48. Dátum poslednej kontroly technického stavu --
49. Dátum nasledujúcej kontroly technického stavu --
50. Stav najazdených kilometrov (ak je k dispozícii) --
51. Likvidácia vozidla (áno/nie) --
52. Dátum vydania osvedčenia o likvidácii1 --

53. Zariadenie alebo podnik, ktorý vydal osvedčenie o likvidácii --
54. Dôvod likvidácie --
55. Odcudzené vozidlo (áno/nie) --
56. Odcudzené osvedčenie o evidencii a/alebo ŠPZ (áno/nie) --
57. Evidencia zrušená --
58. Evidencia pozastavená --
59. Zmena evidenčného čísla --
60. Povinnosť vykonať kontrolu technického stavu po závažnej nehode --
61. Povinnosť vykonať dodatočné skúšky po úprave alebo zmene v niektorej 
z položiek 9 až 47 

Pozmeňujúci návrh

Položka Označeni
a 

harmoniz
ované 

smernico
u 

1999/37/E
S

1. Krajina evidencie vozidla --
2. Evidenčné číslo (A)
3. Dátum prvej evidencie vozidla (B)

                                               
1 Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe 
životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 0,34) v znení zmien a doplnení. 
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4. Identifikačné číslo(-a) osvedčenia o evidencii --
4a. Evidovaný držiteľ (B)
4b. Zaznamenaný finančný záujem (v prípade potreby) --
5. Názov orgánu, ktorý osvedčenie o evidencii vydal --
6. Vozidlo: značka (D.1)
7. Vozidlo: typ
- variant (ak je k dispozícii);
- verzia (ak je k dispozícii)

(D.2)

8. Vozidlo: obchodný názov(-vy) (D.3)
9. Identifikačné číslo vozidla (VIN) (E)
10. Hmotnosť: najväčšia technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla, okrem 
motocyklov

(F.1)

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

(F.2)

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

(G)

13. Obdobie platnosti, ak nie je obmedzené (H)
13a. Osvedčenie o zhode (H)
14. Dátum evidencie, na ktorú sa toto osvedčenie vzťahuje (I)
15. Číslo typového schválenia (ak je k dispozícii) (K)
16. Počet náprav (L)
17. Rázvor (v mm) (M)
18. V prípade vozidiel s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg, rozloženie 
najväčšej technicky prípustnej naloženej hmotnosti na nápravy: náprava 1 (v kg)

(N.1)

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

(N.2)

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

(N.3)

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

(N.4)

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

(N.5)

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

(O.1)

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

(O.2)

25. Motor: objem (v cm3) (P.1)
26. Motor: maximálny čistý výkon (v kW) (ak je k dispozícii) (P.2)
27. Motor: typ paliva alebo zdroja energie (P.3)
28. Motor: menovité otáčky (v min -1) (P.4)
29. Identifikačné číslo motora (P.5)
30. Pomer výkon/hmotnosť (v kW/kg) (len v prípade motocyklov) (Q)
31. Farba vozidla (R)
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32. Počet miest: počet sedadiel, vrátane sedadla vodiča (S.1)
33. Počet miest: na státie (podľa potreby) (S.2)
34. Maximálna rýchlosť (v km/h) (T)
35. Hladina zvuku vozidla stojaceho (v dB A)) (U.1)
36. Hladina zvuku vozidla: pri otáčkach (v min -1) (U.2)
37. Hladina zvuku vozidla: za jazdy (v dB A)) (U.3)
38. Výfukové emisie: CO (v g/km alebo g/kWh) (V.1)
39. Výfukové emisie: HC (v g/km alebo g/kWh) (V.2)
40. Výfukové emisie: NOx (v g/km alebo g/kWh) (V.3)
41. Výfukové emisie: HC + NOx (v g/km) (V.4)
42. Výfukové emisie: častice z naftových motorov (v g/km alebo g/kWh) (V.5)
43. Výfukové emisie: korekčný súčiniteľ absorpcie pre naftové motory (v min -1) (V.6)
44. Výfukové emisie: CO2 (v g/km) (V.7)
45. Výfukové emisie: kombinovaná spotreba paliva (v l/100 km) (V.8)
46. Výfukové emisie: označenie environmentálnej kategórie typovej skúšky ES; 
odkaz na verziu platnú podľa smernice 70/220/EHS alebo smernice 88/77/EHS

(V.9)

47. Objem palivovej nádrže, resp. nádrží (v litroch). (W)
48. Dátum poslednej kontroly technického stavu --
49. Dátum nasledujúcej kontroly technického stavu --
50. Stav najazdených kilometrov --
51. Likvidácia vozidla (áno/nie) --
52. Dátum vydania osvedčenia o likvidácii1 --

53. Zariadenie alebo podnik, ktorý vydal osvedčenie o likvidácii --
54. Dôvod likvidácie --
55. Odcudzené vozidlo (áno/nie) --
56. Odcudzené osvedčenie o evidencii a/alebo ŠPZ (áno/nie) --
57. Evidencia zrušená --
58. Evidencia pozastavená --
59. Zmena evidenčného čísla --
59a. Vozidlo s vlastníkom odlišným od prevádzkovateľa (áno/nie) --
60. Povinnosť vykonať kontrolu technického stavu po závažnej nehode --
61. Povinnosť vykonať dodatočné skúšky po úprave alebo zmene v niektorej 
z položiek 9 až 47 
61a. Vyvezené vozidlo (áno/nie)
61b. Dátum vydania dočasného osvedčenia o evidencii
61c. Stav najazdených kilometrov v čase vydania dočasného osvedčenia o evidencii

Or. en

                                               
1 Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe 
životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 0,34) v znení zmien a doplnení. 
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Odôvodnenie

Čo sa týka položky 4b: V prípade niektorých typov lízingov sa právny nárok prenáša na 
príjemcu lízingu. Počas trvania lízingu však vodič nemôže dať vozidlo opätovne zaevidovať. V 
členských štátoch, v ktorých sa tieto produkty ponúkajú, je tendencia evidovať stranu, ktorá 
má „finančný záujem“. Čo sa týka položky 13a: Dovoz/vývoz vozidiel nebude možný bez 
osvedčenia o zhode. Čo sa týka položky 50: Členské štáty by si mali v prípade opätovnej 
evidencie vozidla vymieňať informácie o stave najazdených kilometrov s cieľom bojovať proti 
podvodom. Čo sa týka položky 59a: Vozidlá, ktoré sú predmetom lízingu, alebo prenajaté 
vozidlá sa všeobecne neoznačujú za „odcudzené“. Väčšina policajných služieb používa 
označenie „s vlastníkom odlišným od prevádzkovateľa“.

Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Informácie sa vymieňajú 
interoperabilným elektronickým spôsobom 
bez toho, aby dochádzalo k výmene údajov 
aj z iných databáz. Je potrebné, aby 
výmena prebiehala nákladovo efektívnym 
a bezpečným spôsobom a aby bola 
zaručená bezpečnosť a ochrana 
vymieňaných údajov prostredníctvom 
systému EUCARIS.

Or. en

Odôvodnenie

Už existuje plne funkčný informačný systém, ktorý využívajú a vlastnia členské štáty. 
EUCARIS sa už používa na opätovnú evidenciu, ako sa ukázalo počas vypočutia vo výbore 
IMCO týkajúceho sa tohto spisu. Tento prístup je účinnejší a nákladovo efektívnejší než 
zavádzanie iných nových systémov ako EUCARIS.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca víta návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zjednodušuje 
prevoz motorových vozidiel už zaevidovaných v inom členskom štáte, ako dobrý 
východiskový bod a podporuje úsilie o vytvorenie právneho rámca na úrovni EÚ pre 
opätovnú evidenciu vozidiel. Domnieva sa však, že ciele aj obsah navrhovaného nariadenia 
by sa mohli ešte viac objasniť a že je dôležité, aby zákonodarcovia celý rozsah návrhu 
dôkladne posúdili. Len vtedy môže opätovná evidencia vozidiel v Európskej únii začať plne 
fungovať. 

V roku 2011 bol prevoz vozidla do inej krajiny označený za jeden z 20 hlavných problémov 
občanov spojených s prekážkami na jednotnom trhu. Cieľom spravodajcu je preto obmedziť 
na minimum formality týkajúce sa opätovnej evidencie vozidla v inej krajine EÚ a zároveň 
zabezpečiť užšiu spoluprácu medzi orgánmi zodpovednými za evidenciu vozidiel. Hlavným 
účelom návrhu je zaistiť, aby bolo vozidlo evidované tam, kde sa zvyčajne používa. V záujme 
predchádzania podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam chce spravodajca 
zabezpečiť, aby medzinárodné spoločnosti neevidovali svoje vozidlá v jednom členskom 
štáte, zatiaľ čo v inom ich používajú. 

Návrh bude prospešný pre osoby, ktoré kúpia alebo predajú ojazdené vozidlo v inej krajine, 
pretože už nebudú povinné predložiť doklady o novej kontrole technického stavu vozidla. 
Tieto kontroly budú členské štáty vzájomne uznávať. V záujme zvýšenia bezpečnosti na 
cestách spravodajca rozlišuje medzi povinnými a nepovinnými dôvodmi na zamietnutie 
opätovnej evidencie. Ak vozidlo nie je poistené, môže sa držiteľovi osvedčenia o evidencii 
zamietnuť opätovná evidencia vozidla.

Občania majú často značné ťažkosti, keď používajú dočasné osvedčenie o evidencii na prevoz 
vozidla z jedného členského štátu do druhého. Tieto ťažkosti treba riešiť. Spravodajca sa 
navyše domnieva, že občania a podniky by mali mať možnosť vybrať si medzi tabuľkami s 
evidenčnými číslami v národných farbách a vo farbách Únie, aby tieto tabuľky mohli mať 
jednotný vzhľad, pričom evidencia by naďalej prebiehala na národnej úrovni.

Technický pokrok a nákladová efektívnosť sú pre spravodajcu nanajvýš dôležité. Výmena 
informácií o údajoch týkajúcich sa evidencie vozidla sa preto musí uskutočňovať 
elektronickým spôsobom prostredníctvom už existujúceho systému EUCARIS – Európskeho 
informačného systému vozidiel a vodičských preukazov –, ktorý využíva väčšina členských 
štátov. Používanie systému EUCARIS nielen zefektívňuje proces evidovania, ale pomáha tiež 
v boji proti krádežiam vozidiel a podvodom pri evidencii. Pri navrhovaní elektronických 
prostriedkov na opätovnú evidenciu vozidiel spravodajca venuje maximálnu pozornosť 
otázkam ochrany údajov. Z tohto dôvodu bude treba pravidelne posudzovať a aktualizovať 
bezpečnostné opatrenia súvisiace s ochranou vymieňaných údajov.

V neposlednom rade spravodajca s cieľom obmedziť podvodné používanie tabuliek s 
evidenčnými číslami navrhuje, aby boli tabuľky s evidenčnými číslami a vozidlá vybavené 
štítkom (čipom) s rádiofrekvenčným identifikátorom. 
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