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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

S nárastom mobility osôb v celej EÚ vzniká potreba vyššej miery harmonizácie právnych 
predpisov o kontrolách technického stavu. Je to potrebné nielen z dôvodu zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky, ale aj preto, aby boli občanom poskytované platné informácie 
o vozidlách kúpených v inom členskom štáte. Zároveň s technologickým vývojom je potrebné 
prispôsobiť právne predpisy zahŕňajúce vozidlá, ktoré predtým nepatrili do rozsahu 
pôsobnosti nariadenia.

Spravodajca navrhuje niekoľko vylepšení znenia.

Po prvé, osvedčenie o technickej kontrole a protokol o kontrole technického stavu musia byť 
pre zainteresované strany prístupné na internete. Medzi zainteresované strany patrí technik, 
ktorý vykonáva cestnú kontrolu, stredisko kontroly technického stavu v členskom štáte, v 
ktorom je auto v tom čase evidované, alebo aj kupujúci auta. Dostupnosť údajov z počítadla 
najazdených kilometrov je veľmi dôležitá, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k žiadnej 
nepovolenej manipulácii s počítadlom.

Po druhé, mechanizmus výmeny informácií medzi členskými štátmi EUCARIS už existuje. 
Nie je potrebné vytvoriť nový mechanizmus výmeny informácií ani preskúmať použiteľnosť 
európskej elektronickej informačnej platformy vozidiel. Namiesto toho musí Komisia 
preskúmať možnosti rozšírenia rámca systému EUCARIS. Spravodajca sa nazdáva, že by to 
bolo nákladovo efektívnejšie riešenie, ktorého realizácia môže byť najrýchlejšia. 

A nakoniec, spravodajca sa domnieva, že sankcie za podvody v súvislosti s počítadlom 
kilometrov sú zbytočné, ak zainteresované strany majú prístup k údajom. Ak budú údaje z 
počítadla kilometrov zainteresovaným stranám k dispozícii, nebudú existovať podnety na ich 
falšovaie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Poľnohospodárske vozidlá 
s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 
presahujúcou 40 km/h čoraz častejšie 
nahrádzajú nákladné vozidlá v rámci 
miestnej dopravy. Ich rizikový potenciál je 
porovnateľný s rizikovým potenciálom 
nákladných vozidiel, a preto by sa s touto 

(8) Poľnohospodárske vozidlá 
s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 
presahujúcou 40 km/h čoraz častejšie 
nahrádzajú nákladné vozidlá v rámci 
miestnej dopravy, a tak konkurujú 
tradičným spôsobom prepravy tovarov. Ich 
rizikový potenciál je porovnateľný 
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kategóriou vozidiel malo vo vzťahu ku 
kontrole technického stavu zaobchádzať 
rovnakým spôsobom ako s kategóriou 
nákladných vozidiel.

s rizikovým potenciálom nákladných 
vozidiel, a preto by sa s touto kategóriou 
vozidiel malo vo vzťahu ku kontrole 
technického stavu zaobchádzať rovnakým 
spôsobom ako s kategóriou nákladných 
vozidiel.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže vozidlá kategórie T5 sa čoraz častejšie vyskytujú v cestnej premávke, mali by podliehať 
úplnej technickej kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Pokiaľ ide o kontrolu vozidiel, 
a predovšetkým ich elektronických 
bezpečnostných komponentov, je dôležité 
získať prístup k technickým špecifikáciám 
každého jedného vozidla. Preto by 
výrobcovia vozidiel nemali poskytovať len 
kompletné súbory údajov podľa osvedčenia 
o zhode (CoC), ale mali by aj zabezpečiť 
prístup k údajom, ktoré sú potrebné na 
overenie funkčnosti komponentov, ktoré sa 
týkajú bezpečnosti a životného prostredia. 
Ustanovenia o prístupe k informáciám 
o opravách a údržbe by sa na tento účel 
mali uplatňovať podobným spôsobom, 
pričom kontrolné strediská by mali mať 
prístup k tým zložkám informácií, ktoré sú 
potrebné na vykonanie kontroly 
technického stavu. To je veľmi dôležité 
hlavne v oblasti elektronicky riadených 
systémov a mali by sem patriť všetky 
zložky, ktoré výrobca nainštaloval.

(11) Pokiaľ ide o kontrolu vozidiel, 
a predovšetkým ich elektronických 
bezpečnostných komponentov, je dôležité 
získať prístup k technickým špecifikáciám 
každého jedného vozidla. Preto by 
výrobcovia vozidiel nemali poskytovať len
kompletné súbory údajov podľa osvedčenia 
o zhode (CoC), ale mali by aj zabezpečiť 
prístup k údajom, ktoré sú potrebné na 
overenie funkčnosti systémov týkajúcich sa
bezpečnosti a životného prostredia. Tieto 
údaje by mali zahŕňať informácie, ktoré 
umožnia takú kontrolu, pri ktorej sa 
funkčnosť bezpečnostných systémov 
vozidla bude môcť preverovať v rámci 
pravidelnej technickej kontroly, aby sa 
vytvorilo hodnotenie predvídateľného 
splnenia alebo nesplnenia podmienok 
kontroly. Ustanovenia o prístupe 
k informáciám o opravách a údržbe by sa 
na tento účel mali uplatňovať podobným 
spôsobom, pričom kontrolné strediská by 
mali mať prístup k tým zložkám 
informácií, ktoré sú potrebné na vykonanie 
kontroly technického stavu. To je veľmi 
dôležité hlavne v oblasti elektronicky 
riadených systémov a mali by sem patriť 
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všetky zložky, ktoré výrobca nainštaloval.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(22) 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 k elektronickej 
verzii osvedčenia o technickej kontrole.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty v celej Európskej únii by sa mali rozhodnúť pre elektronickú verziu osvedčenia 
o technickej kontrole. Uľahčí to výmenu informácií a zároveň sa tým do tejto oblasti začlenia 
prvky vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Predpokladá sa, že podvody spojené 
s počítadlom kilometrov sa týkajú 5 % až 
12 % objemu predaja ojazdených vozidiel, 
čo pre spoločnosť každoročne predstavuje 
náklady vo výške niekoľkých miliárd eur, 
a zároveň to má vplyv na správne 
vyhodnotenie technického stavu vozidla. 
Aby bolo možné bojovať proti podvodom 

(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 
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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.

spojeným s počítadlom kilometrov, 
zaznamenávanie počtu najazdených 
kilometrov a dostupnosť týchto záznamov 
pre zainteresované strany v celej Únii by 
uľahčili odhaľovanie neoprávneného 
narábania a manipulácie s počítadlom 
kilometrov. Členské štáty by mali údaje z 
počítadla kilometrov sprístupniť 
prostredníctvom existujúceho rámca 
spolupráce medzi členskými štátmi a 
systémom EUCARIS;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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 vypracovať 
štúdiu uskutočniteľnosti, nákladov a 
prínosov, ktoré sú spojené s rozširovaním 
funkčnosti existujúceho mechanizmu 
výmeny informácií EUCARIS, s cieľom 
zahrnúť do platformy spoločné používanie 
údajov z počítadla kilometrov a 
preskúmať možnosti ďalšieho rozšírenia 
spoločného používania informácií.

Or. en
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Odôvodnenie

Medzi členskými štátmi existuje a funguje systém výmeny informácií EUCARIS. Poskytuje 
krajinám možnosť spoločne využívať informácie o evidencii áut a vodičských preukazov, čo 
pomáha v boji proti krádežiam áut a podvodom súvisiacim s evidenciou. Tento existujúci 
systém by mal byť základom pre ďalší rozvoj výmeny informácií medzi krajinami EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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. Členské štáty zabezpečia, aby sa na 
účely vykonania kontroly bežne 
namontovaného počítadla kilometrov 
informácie z prechádzajúcej kontroly
technického stavu elektronicky
sprístupňovali technikom. Údaje z 
počítadla kilometrov získané počas 
poslednej kontroly technického stavu 
budú zainteresovaným stranám 
sprístupnené elektronicky.

Or. en

Odôvodnenie

Podvodom spojeným s počítadlom kilometrov zabráni sprístupnenie údajov z počítadla 
kilometrov, a nie sankcie. Snaha falšovať údaje na počítadle kilometrov sa stratí, ak kupujúci 
auta bude môcť skontrolovať údaje z počítadla kilometrov zaznamenané pri poslednej 
technickej kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5 a. 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 
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evidované.

Or. en

Odôvodnenie

Uznávanie osvedčení o technickej kontrole každého členského štátu vo všetkých ostatných 
členských štátoch je významným krokom k dobudovaniu vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia preskúma uskutočniteľnosť, 
náklady a prínosy zriadenia elektronickej 
platformy informácií o vozidlách a využije 
pri tom existujúce a už zavedené riešenia 
v oblasti informačných technológií 
s ohľadom na medzinárodnú výmenu 
údajov a s cieľom minimalizovať náklady 
a predísť duplicite. V rámci tohto 
preskúmania sa zváži čo najvhodnejší 
spôsob prepojenia existujúcich 
vnútroštátnych systémov s ohľadom na 
výmenu informácií a údajov týkajúcich sa 
kontrol technického stavu a údajov z 
počítadla kilometrov medzi príslušnými 
orgánmi členských štátov, ktoré 
zodpovedajú za kontrolu, evidenciu 
a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými 
strediskami, výrobcami skúšobných 
zariadení a výrobcami automobilov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý členský štát podnikne opatrenia 
potrebné na zaistenie toho, aby sa 

vypúšťa sa
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manipulovanie alebo neoprávnené 
narábanie s počítadlom kilometrov 
považovalo za trestný čin a aby sa trestalo 
účinnými, primeranými, odrádzajúcimi 
a nediskriminačnými sankciami.

Or. en

Odôvodnenie

Sankcie nezabránia falšovaniu údajov na počítadle kilometrov. Sprístupnenie informácií o 
posledných údajoch z počítadla kilometrov by mohlo falšovanie zamedziť bez sankcií a pokút.


