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Pozmeňujúci návrh 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

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

o pravidelnej kontrole technického stavu 
motorových vozidiel a ich prípojných 
vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Jeho prijatie si bude vyžadovať 
príslušné zmeny v celom texte.)

Or. fr

Odôvodnenie

Podľa zásady subsidiarity, ako aj v súlade s predchádzajúcimi európskymi právnymi 
predpismi o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel by sa 
mal tento právny predpis prijať v podobe smernice, a nie formou nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V rámci Únie bolo prijatých niekoľko 
technických noriem a požiadaviek 
vo vzťahu k bezpečnosti vozidiel. 
Prostredníctvom systému pravidelných 
kontrol technického stavu je však potrebné 
zabezpečiť, aby vozidlá po tom, čo boli 
uvedené na trh, aj naďalej spĺňali 
bezpečnostné normy počas celej životnosti. 
Tento systém by sa mal týkať kategórií
vozidiel, ktoré sú vymedzené v smernici 

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

o pravidelnej technickej kontrole
technického stavu pre kategórie vozidiel, 
ktoré sú vymedzené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/24/ES 
z 18. marca 2002 o typovom schválení 
dvoj- a trojkolesových motorových 
vozidiel. Tento systém by mal platiť pre 
triedy motorových vozidiel uvedené
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa 
zriaďuje rámec pre typové schválenie 
motorových vozidiel a ich prípojných 
vozidiel, systémov, komponentov 
a samostatných technických jednotiek 
určených pre tieto vozidlá, a v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom 
schválení poľnohospodárskych alebo 
lesných traktorov, ich prípojných vozidiel 
a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu 
s ich systémami, komponentmi 
a so samostatnými technickými 
jednotkami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) V tomto nariadení sa kontrola vplyvu 
motorových vozidiel na životné prostredie 
stanovuje v súlade s relevantnými 
právnymi predpismi Únie, konkrétne 
pokiaľ ide o hladiny hluku a emisie 
škodlivých látok. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity a zásadou proporcionality by sa rozhodnutie o rozšírení 
rozsahu pôsobnosti kontroly technického stavu na dvoj- a trojkolesové vozidlá malo ponechať 
členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zo spoľahlivých výsledkov 
z vyšetrovaní vyplýva, že 8 % nehôd, na 
ktorých sa zúčastňujú motocykle, je 
spôsobených technickými nedostatkami 

(7) Vyšetrovania nehôd, na ktorých sa 
zúčastňujú motocykle a sú spôsobené
technickými nedostatkami alebo sa s nimi 
spájajú, viedli k úplne rozdielnym 
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alebo je s nimi spojených. Motocyklisti sú 
skupinou účastníkov cestnej premávky 
s vysokým bezpečnostným rizikom 
a rastúcim trendom počtu smrteľných
nehôd. Vodiči mopedov majú nadmerné 
zastúpenie v počte smrteľných nehôd, t. j. 
viac než 1 400 vodičov, ktorí v roku 2008 
zahynuli na cestách. Preto sa rozsah 
kontrolovaných vozidiel rozšíri o vysoko 
rizikovú skupinu účastníkov cestnej 
premávky, teda na dvoj- alebo 
trojkolesové motorové vozidlá.

výsledkom. V súvislosti s motocyklistami 
sa vo všeobecnosti uznáva, že svoje vozidlá 
riadnej udržiavajú a že len málo nehôd 
súvisí s ich technickým stavom. Vodiči 
mopedov majú nadmerné zastúpenie 
v počte smrteľných nehôd, t. j. viac než 
1 400 vodičov, ktorí v roku 2008 zahynuli 
na cestách.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Kent Johansson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) Zo spoľahlivých výsledkov 
z vyšetrovaní vyplýva, že 8 % nehôd, na 
ktorých sa zúčastňujú motocykle, je 
spôsobených technickými nedostatkami 
alebo je s nimi spojených. Motocyklisti sú 
skupinou účastníkov cestnej premávky 
s vysokým bezpečnostným rizikom 
a rastúcim trendom počtu smrteľných 
nehôd. Preto sa rozsah kontrolovaných 
vozidiel rozšíri o vysoko rizikovú skupinu 
účastníkov cestnej premávky, teda na dvoj-
alebo trojkolesové motorové vozidlá.
Mopedy by sa nemali zahrnúť, hoci majú 
nadmerné zastúpenie v počte smrteľných 
nehôd, pretože taký široký rozsah 
pôsobnosti pravidelnej kontroly
technického stavu by sa nezhodoval 
s praxou a bol by v rozpore so zásadou 
proporcionality. 

Or. en
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Odôvodnenie

Zahrnutie mopedov by nebolo v súlade s praxou. Vodič mopedu vo vidieckej oblasti by 
napríklad musel prekonať veľkú vzdialenosť po hlavných cestách, aby sa dostal na miesto, kde 
sa uskutočňuje pravidelná kontrola technického stavu. Zbytočne by tak seba aj iných 
účastníkov cestnej premávky vystavil riziku.

Pozmeňujúci návrh 16
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Historické vozidlá majú zachovávať 
dedičstvo obdobia, v ktorom boli vyrobené, 
a mali by sa považovať za vozidlá, ktoré 
sa len v malej miere pohybujú 
po verejných cestných komunikáciách. 
Z tohto dôvodu by mali samotné členské 
štáty mať možnosť rozhodnúť o predĺžení 
obdobia pravidelnej kontroly technického 
stavu takýchto vozidiel. Takisto by 
samotné členské štáty mali regulovať 
kontrolu technického stavu iných typov 
špecializovaných vozidiel.

(9) Historické vozidlá majú zachovávať 
dedičstvo obdobia, v ktorom boli vyrobené. 
Predstavujú kultúrne dedičstvo a ako 
bežné vozidlo sa používajú nepravidelne. 
Z tohto dôvodu by mali samotné členské 
štáty mať možnosť rozhodnúť o predĺžení 
obdobia pravidelnej kontroly technického 
stavu takýchto vozidiel. Toto právo však 
nemôže viesť k uplatneniu prísnejších 
noriem než sú tie, ktoré sa na vozidlo 
pôvodne vzťahovali. Takisto by samotné 
členské štáty mali regulovať kontrolu 
technického stavu iných typov 
špecializovaných vozidiel.

Or. de

Odôvodnenie

Historické vozidlá predstavujú kultúrne dedičstvo a ako bežné vozidlo sa používajú
nepravidelne. Musia preto podliehať iným pravidlám.

Pozmeňujúci návrh 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10



PE507.985v01-00 8/37 AM\930989SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Frekvencia kontrol by sa mala upraviť 
podľa typu vozidla a počtu najazdených 
kilometrov vozidla. Pri vozidlách, ktoré 
dosiahnu určitý vek, je väčšia 
pravdepodobnosť výskytu technických 
nedostatkov, a to predovšetkým vtedy, keď 
sa po určitom počte najazdených 
kilometrov intenzívne používajú. Preto by 
bolo vhodné zvýšiť frekvenciu kontrol 
starších vozidiel a vozidiel s veľkým 
počtom najazdených kilometrov.

(17) Frekvencia kontrol by sa mala upraviť 
podľa typu vozidla. Pri vozidlách, ktoré 
dosiahnu určitý vek, je väčšia 
pravdepodobnosť výskytu technických 
nedostatkov. Preto by bolo vhodné zvýšiť 
pravidelnú frekvenciu kontrol starších 
vozidiel.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 19
Krišjānis Kariņš

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Po každej kontrole by sa malo 
vystaviť osvedčenie o technickej kontrole, 
ktoré, okrem iného, obsahuje informácie 
o identite vozidla a informácie 
o výsledkoch kontroly. Aby bolo možné 
zaistiť riadnu následnú kontrolu po 
kontrole technického stavu, členské štáty 
by mali zhromažďovať takéto informácie 
a uchovávať ich v databáze. 
Zainteresované strany by v rámci 
možností mali mať prístup aj k 
elektronickej verzii osvedčenia 
o technickej kontrole, pričom treba 
zohľadniť ochranu osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Krišjānis Kariņš

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(23) Predpokladá sa, že podvody spojené 
s počítadlom kilometrov sa týkajú 5 % až 
12 % objemu predaja ojazdených vozidiel, 
čo pre spoločnosť každoročne predstavuje 
náklady vo výške niekoľkých miliárd eur, 
a zároveň to má vplyv na správne 
vyhodnotenie technického stavu vozidla. 
Aby bolo možné bojovať proti podvodom 
spojeným s počítadlom kilometrov, 
záznamom počtu najazdených kilometrov
a sprístupnením týchto záznamov 
zainteresovaným stranám v Únii by sa 
uľahčilo odhaľovanie neoprávneného 
narábania a manipulácie s počítadlom 
kilometrov. Členské štáty by mali v rámci 
výmeny informácií sprístupniť údaje 
z počítadla kilometrov v elektronickej 
forme, pričom treba zohľadniť ochranu 
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ktorý podlieha sankcii. osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(23) Predpokladá sa, že podvody spojené 
s počítadlom kilometrov sa týkajú 5 % až 
12 % objemu predaja ojazdených vozidiel 
vo vlastnom štáte, pričom pri 
cezhraničnom predaji je toto percento 
oveľa vyššie, čo pre spoločnosť 
každoročne predstavuje náklady vo výške 
niekoľkých miliárd eur, a zároveň to má 
vplyv na správne vyhodnotenie 
technického stavu vozidla. Aby bolo 
možné bojovať proti podvodom spojeným 
s počítadlom kilometrov, zaznamenávanie 
počtu najazdených kilometrov do 
osvedčení o technickej kontrole spolu 
s povinnosťou predložiť osvedčenie 
z predchádzajúcej kontroly by uľahčilo 
odhaľovanie neoprávneného narábania 
a manipulácie s počítadlom kilometrov. 
Členské štáty môžu správnosť stavu 
počítadla kilometrov kontrolovať počas 
celej životnosti vozidla prostredníctvom 
centrálnych databáz, v ktorých sa 
nachádzajú všetky aktuálne stavy 
počítadiel kilometrov registrované
u jednotlivých subjektov (obchodníci, 
autoservisy, kontrolné strediská). Podvody 
v súvislosti s počítadlami kilometrov by sa 
mali systematickejšie považovať za trestný 
čin, ktorý podlieha sankcii.

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 22
Krišjānis Kariņš

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(25) Kontrola technického stavu je 
súčasťou širšieho regulačného rámca, ktorý 
sa vzťahuje na vozidlá počas celej ich 
životnosti od schválenia, cez evidencie, 
kontroly, až po zošrotovanie. Vývoj 
a vzájomné prepojenie vnútroštátnych 
elektronických databáz vozidiel 
a elektronických databáz vozidiel výrobcov 
by v zásade mali prispievať k vyššej 
efektívnosti celého administratívneho 
reťazca týkajúceho sa vozidiel 
a k znižovaniu nákladov a administratívnej 
záťaže. Komisia by preto mala na tento 
účel vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, 
nákladov a prínosov, ktoré sú spojené 
s vytvorením európskej elektronickej 
informačnej platformy vozidiel, ako aj 
možností rozširovania funkčnosti 
existujúceho mechanizmu výmeny 
informácií, s cieľom zahrnúť do
platformy spoločné používanie údajov 
z počítadla kilometrov a preskúmať 
možnosti ďalšieho rozšírenia výmeny
informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané 
predovšetkým Chartou základných práv 

vypúšťa sa
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Európskej únie, ako je to uvedené 
v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– prípojné vozidlá a návesy s maximálnou 
prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 
3 500 kg – kategórie vozidiel O1 a O2,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity a zásadou proporcionality by sa rozhodnutie o rozšírení 
rozsahu pôsobnosti kontroly technického stavu na dvoj- a trojkolesové vozidlá malo ponechať 
členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 28
Kent Johansson

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Zahrnutie mopedov by nebolo v súlade s praxou. Vodič mopedu vo vidieckej oblasti by 
napríklad musel prekonať veľkú vzdialenosť po hlavných cestách, aby sa dostal na miesto, kde 
sa uskutočňuje pravidelná kontrola technického stavu. Zbytočne by tak seba aj iných 
účastníkov cestnej premávky vystavil riziku. Okrem toho by vznikla neúčelná administratívna 
záťaž.

Pozmeňujúci návrh 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 4a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr

Odôvodnenie

Na kontrolu technického stavu dvojkolesových vozidiel by sa mala aj naďalej vzťahovať 
zásada subsidiarity. Členské štáty by teda mali mať možnosť prijať vnútroštátne požiadavky 
v rámci svojich právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh 30
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– historické vozidlá, (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Marita Ulvskog
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(7) „historické vozidlo“ je akékoľvek 
vozidlo, ktoré spĺňa túto podmienku:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Daniël van der Stoep

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– bolo vyrobené minimálne pred 30 rokmi; – bolo vyrobené minimálne pred 25 rokmi;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 34
Marita Ulvskog
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

– je udržiavané alebo reštaurované na 
základe používania náhradných dielov, 
ktoré reprodukujú historické komponenty 
vozidla, alebo dobových náhradných 
dielov;

Or. de

Odôvodnenie

Historické vozidlá predstavujú kultúrne dedičstvo. Z tohto dôvodu musia byť jasné aj 
požiadavky ich definície. Svedectvo o historickom vývoji podávajú len skutočne historické 
vozidlá. Definícia v tomto nariadení je prvá definícia historických vozidiel, ktorá sa prijíma 
v rámci európskych právnych predpisov. Keďže bude pravdepodobne predstavovať vzor pre 
ďalšie právne predpisy, malo by sa postupovať čo najpresnejšie.

Pozmeňujúci návrh 36
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

– technické vlastnosti jeho hlavných 
zložiek, ako napríklad motor, brzdy, 
riadenie, typ vozidla alebo náprava, sú 
nezmenené alebo majú dobovú podobu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nezmenil sa jeho vzhľad; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nezmenil sa jeho vzhľad; – nezmenil sa jeho vonkajší vzhľad alebo 
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má dobovú podobu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 40
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 4a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– dobovú podobu majú:
zmeny, ktoré boli legitímne a technicky 
možné počas desiatich rokov od výroby 
vozidla;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 41
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(9) „kontrola technického stavu“ je 
overenie toho, či vozidlo spĺňa v súvislosti 
so svojou bezpečnostnou 
a environmentálnou charakteristikou 
nevyhnutné funkčné požiadavky 
prevádzky na verejne dostupných cestných 
komunikáciách;

Or. de

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu by sa malo zreteľnejšie zamerať na kontrolu bezproblémovej funkčnosti 
bezpečnostných a environmentálnych systémov vozidla.
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Pozmeňujúci návrh 42
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(9) „kontrola technického stavu“ je 
overenie funkčnosti častí a komponentov
vozidla; overuje sa ňou, či spĺňajú 
bezpečnostnú a environmentálnu 
charakteristiku platnú v čase schválenia, 
prvej evidencie alebo v čase uvedenia do 
prevádzky alebo v čase montáže 
dodatočného vybavenia; kontrola 
nezahŕňa podrobnú revíziu typového 
schválenia náhradných dielov;.

Or. de

Odôvodnenie

Periodickou kontrolou technického stavu sa overuje funkčnosť vozidla, a nie všeobecne typové 
schválenie. Prakticky to ani nie je možné, pretože niektoré náhradné diely nemožno 
v dôsledku ich montáže preskúmať. Proti nedostatkom možno namietať iba v prípade, ak ide 
o montáž typovo neschválených komponentov, ktoré zjavne ovplyvňujú bezpečnosť 
a environmentálne vlastnosti. Slobodná dodávka náhradných dielov nemôže podliehať 
nepriamemu obmedzeniu.

Pozmeňujúci návrh 43
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) „databáza stavu počítadiel
kilometrov“ je databáza zriadená 
členským štátom, do ktorej sa 
zaznamenáva stav počítadiel kilometrov 
vozidiel registrovaných v danom členskom 
štáte;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 44
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá 
sa v súlade s týmto nariadením pravidelne 
podrobujú kontrole v ktoromkoľvek
členskom štáte Únie.

Or. ro

Odôvodnenie

V záujme funkčného európskeho vnútorného trhu sa musí umožniť vykonávanie kontroly 
v každom členskom štáte Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 45
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Prístup k informáciám je v súvislosti s pravidelnou kontrolou technického stavu zásadne 
dôležitý. Nediskriminačný prístup by sa mal umožniť všetkým zainteresovaným stranám, ako 
sa to stanovuje aj v právnych predpisoch o palubných diagnostických systémoch. Táto 
možnosť sa musí zabezpečiť v záujme spravodlivej hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh 46
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity a zásadou proporcionality by sa rozhodnutie o rozšírení 
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rozsahu pôsobnosti kontroly technického stavu na dvoj- a trojkolesové vozidlá malo ponechať 
členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 48
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Frekvencia kontroly motocyklov by sa mala určiť aj s ohľadom na finančnú a administratívnu 
záťaž pre ich majiteľov. Keďže návrh nepatrí do výhradnej právomoci EÚ, uplatňuje sa 
zásada subsidiarity. Pokiaľ ide o mopedy a skútre s maximálnou rýchlosťou 45 km/h, 
povinnosť podrobiť sa povinnej pravidelnej kontrole technického stavu by mali naďalej 
stanovovať členské štáty na základe voľnej úvahy.

Pozmeňujúci návrh 49
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity a zásadou proporcionality by sa rozhodnutie o častejších 
kontrolách technického stavu pre vozidlá kategórie M1, N1 a O2 malo ponechať členským 
štátom.

Pozmeňujúci návrh 51
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Kontrolné intervaly podľa schémy 4 + 2 + 2 sú pre vozidlá kategórie M1, N1 a O2 na 
zaistenie bezpečnej premávky primerané a dostatočné.

Pozmeňujúci návrh 52
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 53
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Vzhľadom na priemerný nárast počtu najazdených kilometrov v prípade moderných vozidiel 
kategórie M1 a N1 bez zjavného zhoršenia bezpečnostných charakteristík 
a environmentálnych vlastností a vzhľadom na technické možnosti manipulácie s počítadlom 
kilometrov by sa frekvencia kontrol nemala viazať na počet najazdených kilometrov.

Pozmeňujúci návrh 54
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Ročný kontrolný interval pre osobné vozidlá, ktoré dosiahli viac ako 160 000 najazdených 
kilometrov, je so zreteľom na zvýšenie bezpečnej premávky nadmerný a nie je primeraný.

Pozmeňujúci návrh 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity a zásadou proporcionality by sa rozhodnutie o častejších 
kontrolách technického stavu pre vozidlá kategórie M1 a N1 malo ponechať členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 56
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Ak počet najazdených kilometrov 
vozidla kategórie M1 alebo N1 pri prvej 
kontrole technického stavu po prvom 
prihlásení vozidla do evidencie dosiahne 
140 000 km, musí sa vozidlo následne 
každý rok podrobovať kontrole 
technického stavu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 58
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– v prípade zmeny držiteľa osvedčenia 
o evidencii vozidla.

vypúšťa sa
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – zarážka 3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– po cestnej kontrole.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 60
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné orgány členského štátu alebo 
kontrolné stredisko vykonávajú vo vzťahu 
ku každej oblasti uvedenej v odseku 1 
kontrolu technického stavu, ktorá sa 
zameriava prinajmenšom na položky 
s použitím metódy uplatniteľnej na 
kontrolu týchto položiek podľa prílohy II 
bodu 3.

2. Príslušné orgány členského štátu alebo 
kontrolné stredisko vykonávajú vo vzťahu 
ku každej oblasti uvedenej v odseku 1 
kontrolu technického stavu, ktorá sa 
zameriava prinajmenšom na položky 
s použitím metódy uplatniteľnej na 
kontrolu týchto položiek podľa prílohy II 
bodu 3. Ide pritom výlučne o overenie 
funkčnosti. Námietky sú prípustné 
v prípade typovo neschválených 
komponentov a náhradných dielov, ktoré 
zjavne ovplyvňujú bezpečnosť a/alebo 
environmentálne vlastnosti.

Or. de

Odôvodnenie

Periodickou kontrolou technického stavu sa overuje funkčnosť vozidla, a nie všeobecne typové 
schválenie náhradných dielov. Prakticky to ani nie je možné, pretože niektoré náhradné diely 
nemožno v dôsledku ich montáže preskúmať. Proti nedostatkom možno namietať iba 
v prípade, ak ide o montáž typovo neschválených komponentov, ktoré zjavne ovplyvňujú 



PE507.985v01-00 28/37 AM\930989SK.doc

SK

bezpečnosť a environmentálne vlastnosti. Slobodná dodávka náhradných dielov nemôže 
podliehať nepriamemu obmedzeniu.

Pozmeňujúci návrh 61
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– veľké nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť 
bezpečnosť vozidla alebo ohroziť iných 
účastníkov cestnej premávky, ako aj iné 
významnejšie prípady nesúladu;

– veľké nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť 
bezpečnosť vozidla alebo ohroziť iných 
účastníkov cestnej premávky, nedostatky, 
ktoré predstavujú nesúlad s relevantnými 
normami, pokiaľ ide o hladiny hluku 
a emisie škodlivých látok, predovšetkým 
o emisie NOX a CO2, ako aj iné 
významnejšie prípady nesúladu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Krišjānis Kariņš

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely vykonania kontroly údajov 
počítadla kilometrov a v prípade, že takéto 
informácie neboli po predchádzajúcej 
kontrole technického stavu oznámené
elektronicky, technik požiada osobu, ktorá 
sa dostavila s vozidlom na kontrolu, aby 
predložila osvedčenie vystavené po 
predchádzajúcej kontrole technického 
stavu.

4. Na účely vykonania kontroly údajov 
bežne namontovaného počítadla 
kilometrov sa informácie 
z predchádzajúcej kontroly technického 
stavu elektronicky sprístupnia technikovi.
Až do zavedenia elektronického prenosu 
informácií technik požiada osobu, ktorá sa 
dostavila s vozidlom na kontrolu, aby 
predložila osvedčenie vystavené po
predchádzajúcej kontrole technického 
stavu. Údaje z počítadla kilometrov 
získané počas poslednej kontroly 
technického stavu sa zainteresovaným 
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stranám sprístupnia elektronicky. Tieto 
informácie nesmú obsahovať nijaké 
osobné údaje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osvedčenie o technickom stave vozidla 
vzájomne uznávajú všetky členské štáty na 
účely opätovnej evidencie vozidla 
prevedeného z jedného členského štátu do 
druhého, pokiaľ je osvedčenie platné 
z hľadiska frekvencie kontrol členského 
štátu, v ktorom má byť opätovne 
evidované. Východisko predstavuje 
kontrola, ktorá vo všetkých členských 
štátoch zodpovedá rovnakým normám.

Or. de

Odôvodnenie

Vzájomné uznávanie má takisto význam pri zmene členského štátu registrácie a cezhraničnom 
predaji. Vo všetkých členských štátoch EÚ musia preto platiť porovnateľné normy. 
Východisko predstavuje kontrola, ktorá vo všetkých členských štátoch zodpovedá rovnakým 
normám.

Pozmeňujúci návrh 64
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Kontrolné stredisko alebo príslušný 
orgán, ktorý vykonal kontrolu
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technického stavu, pošle po každej 
kontrole zaznamenaný stav počítadla 
kilometrov do databázy stavu počítadiel 
kilometrov, pokiaľ je to relevantné.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade veľkých nedostatkov 
príslušný orgán rozhodne o podmienkach, 
za akých sa môže vozidlo používať, skôr 
ako sa podrobí ďalšej kontrole technického 
stavu. Táto ďalšia kontrola sa vykoná do 
šiestich týždňov po počiatočnej kontrole.

2. V prípade veľkých nedostatkov môže 
príslušný vnútroštátny orgán rozhodnúť
o podmienkach, za akých sa môže vozidlo 
používať, skôr ako sa podrobí ďalšej 
kontrole technického stavu.

Or. fr

Odôvodnenie

Podľa zásady subsidiarity patrí rozhodnutie o ukončení premávky vozidiel do zodpovednosti 
členských štátov, t. j. rozhodovacia právomoc musí prináležať príslušným vnútroštátnym 
orgánom.

Pozmeňujúci návrh 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade nebezpečných nedostatkov sa
vozidlo nesmie používať na verejne 
dostupných cestných komunikáciách 
a odoberie sa jeho osvedčenie o evidencii v 

3. V prípade nebezpečných nedostatkov
môže príslušný vnútroštátny orgán 
rozhodnúť, že vozidlo sa nesmie používať 
na verejne dostupných cestných 
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súlade s článkom 3a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady XXX, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica Rady 1999/37/ES 
o registračných dokumentoch pre vozidlá, 
a to až do odstránenia nedostatkov, pričom 
sa vystaví nové osvedčenie o technickej 
kontrole potvrdzujúce, že vozidlo sa 
nachádza v stave spôsobilom na používanie 
v cestnej premávke.

komunikáciách a že sa odoberie jeho 
osvedčenie o evidencii v súlade s článkom 
3a smernice Európskeho parlamentu 
a Rady XXX, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 1999/37/ES o registračných 
dokumentoch pre vozidlá, a to až do 
odstránenia nedostatkov, pričom sa vystaví 
nové osvedčenie o technickej kontrole 
potvrdzujúce, že vozidlo sa nachádza 
v stave spôsobilom na používanie v cestnej 
premávke.

Or. fr

Odôvodnenie

Podľa zásady subsidiarity patrí rozhodnutie o ukončení premávky vozidiel do zodpovednosti 
členských štátov, t. j. rozhodovacia právomoc musí prináležať príslušným vnútroštátnym 
orgánom.

Pozmeňujúci návrh 67
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kontrolu technického stavu vykonávajú 
technici, ktorí spĺňajú minimálne 
požiadavky na spôsobilosť a odborné 
vzdelávanie uvedené v prílohe VI.

1. Kontrolu technického stavu vykonávajú 
technici, ktorí spĺňajú minimálne 
požiadavky na spôsobilosť a odborné 
vzdelávanie uvedené v prílohe VI. Členské 
štáty s vyššími požiadavkami by mali mať 
možnosť ich zachovania.

Or. de

Odôvodnenie

Kvalifikačné požiadavky na technikov sa stanovujú prvýkrát. Členské štáty EÚ, ktoré si určili 
vyššie normy, by mali mať možnosť ich zachovania.

Pozmeňujúci návrh 68
Bernd Lange
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty podporujú primeranú 
odbornú prípravu technikov na základe 
kvalifikačných požiadaviek.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe kvalifikačných požiadaviek by členské štáty mali podporovať primeranú odbornú 
prípravu.

Pozmeňujúci návrh 69
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Technik pri vykonávaní kontroly 
technického stavu nesmie byť v konflikte 
záujmov, predovšetkým s ohľadom na 
hospodárske, osobné alebo rodinné vzťahy 
s držiteľom osvedčenia o evidencii 
kontrolovaného vozidla.

4. Technik pri vykonávaní kontroly 
technického stavu nesmie byť v konflikte 
záujmov, predovšetkým s ohľadom na 
hospodárske, osobné alebo rodinné vzťahy 
s držiteľom osvedčenia o evidencii 
kontrolovaného vozidla. To si vyžaduje 
príslušnú certifikáciu, napr. relevantnú 
normu ISO.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme zaistenia porovnateľnosti a nezávislosti pravidelnej kontroly technického stavu by 
sa v rámci EÚ mala zaviesť rovnaká certifikácia, napr. relevantná norma ISO.

Pozmeňujúci návrh 70
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Komisia preverí, ako možno čo 
najúčinnejšie a čo najefektívnejšie zriadiť
elektronickú platformu informácií 
o vozidlách s ohľadom na výmenu 
informácií a údajov týkajúcich sa kontrol 
technického stavu medzi príslušnými 
orgánmi členských štátov, ktoré 
zodpovedajú za kontrolu, evidenciu 
a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými 
strediskami a výrobcami automobilov.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 71
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia preverí uskutočniteľnosť, náklady 
a prínosy zriadenia elektronickej platformy 
informácií o vozidlách s ohľadom na 
výmenu informácií a údajov týkajúcich sa 
kontrol technického stavu medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov, 
ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu 
a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými 
strediskami a výrobcami automobilov. 
Táto platforma by mala všetkým 
zainteresovaným stranám umožniť 
nediskriminačný prístup k informáciám 
o vozidlách.

Or. de

Odôvodnenie

Prístup k informáciám je v súvislosti s pravidelnou kontrolou technického stavu zásadne 
dôležitý. Nediskriminačný prístup by sa mal umožniť všetkým zainteresovaným stranám, ako 
sa to stanovuje aj v právnych predpisoch o palubných diagnostických systémoch.
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Pozmeňujúci návrh 72
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia na základe tohto preskúmania 
predloží návrhy so zreteľom na zvýšenú 
interoperabilitu a štandardizáciu 
elektronických dokumentov a zruší 
požiadavku dôkazu o vykonaní kontroly, 
ako sa ustanovuje v článku 10. Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia vhodný 
legislatívny návrh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Komisia na základe tohto preskúmania 
navrhne a vyhodnotí rôzne možnosti 
politiky vrátane možnosti zrušiť 
požiadavku dôkazu o vykonaní kontroly, 
ako sa ustanovuje v článku 10, a zaviesť 
systém, ktorý pri cezhraničnom predaji 
umožní medzi členskými štátmi výmenu 
informácií o stave počítadla kilometrov. 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch tohto 
preskúmania do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
a k tejto správe, v prípade potreby, priloží 
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legislatívny návrh.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 74
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16 vypúšťa sa
Výbor pre kontrolu technického stavu
1. Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor 
je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.
2. Ak sa odkazuje sa na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011. V prípade, že sa stanovisko 
výboru má získať písomným postupom, 
takýto postup sa ukončí bez výsledku, ak 
tak v lehote určenej na zaslanie 
stanoviska rozhodne predseda výboru 
alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina 
členov výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– zmeniť do dvoch rokov prílohy týkajúce 
sa týchto požiadaviek:
– registrovanie nedostatku pri kontrole 
v prípade pneumatík, ktoré nezodpovedajú 
príslušným európskym požiadavkám,
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– zaviesť pre kontrolu emisií NOx a emisií 
tuhých častíc do bodu 8.2 Emisie 
výfukových plynov príslušné ambiciózne 
referenčné hodnoty pre vozidlá spĺňajúce 
normu EURO VI, ktoré sa v súčasnosti 
uvádzajú na trh;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 76
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 17 sa udeľuje na päť rokov [odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. Komisia najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím lehoty päť rokov 
vypracuje správu o delegovaní právomocí. 
Delegovanie právomocí sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú proti takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 77
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia pravidelne informuje 
Európsky parlament o vykonávaní 
nariadenia a jeho vplyve na vnútorný trh 
a priemyselnú výrobu v Únii.

Or. de
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Odôvodnenie

Ide o citlivé odvetvie európskeho hospodárstva, zvýšená transparentnosť a kontrola je teda 
nevyhnutná.

Pozmeňujúci návrh 78
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa [12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti].

Uplatňuje sa [1 rok od nadobudnutia 
účinnosti].

Or. en


