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29.3.2017 A8-0048/333 

Pozmeňujúci návrh  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20a) S cieľom zabezpečiť pravdivosť 

všetkých údajov pochádzajúcich z testov 

typového schválenia na vnútroštátnej 

úrovni a odstránenie prípadných 

manipulácií by Európska komisia by mala 

spomedzi svojich vlastných existujúcich 

orgánov určiť európsky orgán pre dohľad 

nad vozidlami (EVSA). Technické služby 

EVSA by mali byť zriadené v rámci 

laboratórií Spoločného výskumného 

centra a v prípade potreby realizované 

z poplatkov vyberaných od výrobcov 

automobilov, primerane predajným 

cenám vozidiel a vypočítané tak, aby 

výrazne neovplyvňovali príslušnú cenu. 

EVSA by mala vykonávať pravidelné 

kontroly s cieľom overiť súlad vozidiel, 

systémov, komponentov a samostatných 

technických jednotiek s požiadavkami 

stanovenými v tomto nariadení, ako aj 

správnosť týchto typových schválení. 

Tieto kontroly by sa mali vykonávať na 

najmenej 20 % z počtu modelov 

umiestnených na európskom trhu 

v predchádzajúcom roku prostredníctvom 

kontroly dokumentácie a testov 

v skutočných a laboratórnych 

podmienkach na základe štatisticky 

významných vzoriek. Výsledok testov by 
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mal byť v plnom rozsahu prístupný 

verejnosti na webovom sídle Európskej 

komisie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Od škandálu Dieselgate sa v mnohých európskych krajinách politické prepojenia medzi 

výrobcami automobilov a vládami stali nevyhnutné. Znenie schválené vo výbore IMCO 

zavádza povinnosť pre každý členský štát skontrolovať 20 % nových modelov uvedených na 

trh. To podstatne sťažuje výrobcom automobilov manipulovanie s emisiami, ale na to, aby bol 

monitorovací systém spoľahlivejší a chránil občanov pred podvodmi je potrebný tretí 

nezávislý orgán na európskej úrovni, aby skúšky typového schválenia na vnútroštátnej úrovni 

podliehali dvojitej kontrole. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Pozmeňujúci návrh  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Orgány dohľadu nad trhom 

vykonávajú pravidelné kontroly s cieľom 

overiť súlad vozidiel, systémov, 

komponentov a samostatných technických 

jednotiek s požiadavkami stanovenými 

v tomto nariadení, ako aj správnosť 

týchto typových schválení. Tieto kontroly 

sa vykonávajú v primeranom rozsahu, 

prostredníctvom kontroly dokumentácie 

a jazdných a laboratórnych skúšok na 

základe štatisticky významných vzoriek. 

Pri tejto činnosti orgány dohľadu nad 

trhom prihliadajú na stanovené zásady 

posúdenia rizík, sťažnosti a iné informácie. 

1. Orgány dohľadu nad trhom 

vykonávajú pravidelné skúšky a kontroly 

v súlade s národnými ročnými 

programami schválenými v súlade 

s odsekmi 2 a 3 s cieľom overiť súlad 

vozidiel, systémov, komponentov 

a samostatných technických jednotiek 

s typovými schváleniami a platnými 

právnymi predpismi. Tieto skúšky 

a kontroly sa vykonávajú okrem iného 

prostredníctvom laboratórnych testov 

a emisných skúšok pri skutočnej 

prevádzke na základe štatisticky 

významných vzoriek, pričom sa dopĺňajú 

o kontroly dokumentácie. Úrady musia 

zabezpečiť, aby boli vozidlá, ktoré sú 

predmetom typového schválenia, rovnaké 

ako tie, ktoré budú uvedené na trh. 

Členské štáty každoročne vykonajú skúšky 

alebo kontroly viacerých typov, ktoré 

celkovo predstavujú aspoň 20 % z počtu 

typov, ktoré sa uviedli na trh 

v jednotlivých členských štátoch 

v predchádzajúcom roku. Pri tejto činnosti 

orgány dohľadu nad trhom prihliadajú na 

stanovené zásady posúdenia rizík, 

podložené sťažnosti a iné podstatné 

informácie vrátane výsledkov skúšok 
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zverejnených uznanými tretími stranami, 

nových technológií na trhu a správ 

z pravidelných technických kontrol 

a diaľkového snímania na ceste. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh dopĺňa PN výboru IMCO č. 77.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Pozmeňujúci návrh  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Orgány dohľadu nad trhom môžu 

na vykonanie technických úloh, ako sú 

skúšky alebo kontroly, využiť služby 

nezávislých skúšobných organizácií. 

Zodpovednosť za výsledky zostáva na 

pleciach orgánov dohľadu nad trhom. Ak 

sa na účely tohto článku používajú 

technické služby, orgány dohľadu nad 

trhom zabezpečia, aby sa využila iná 

technická služba ako tá, ktorá vykonala 

skúšku na účely pôvodného typového 

schválenia. Technická podpora 

poskytovaná výrobcom by mala byť 

nezlučiteľná s technickou podporou 

poskytovanou vnútroštátnym 

schvaľovacím úradom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh dopĺňa PN výboru IMCO č. 78.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Pozmeňujúci návrh  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia v primeranom rozsahu organizuje 

a vykonáva, alebo vyžaduje vykonanie 

skúšok a kontrol vozidiel, systémov, 

komponentov a samostatných technických 

jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na 

trhu, s cieľom overiť, či sú tieto vozidlá, 

systémy, komponenty a samostatné 

technické jednotky v súlade s typovými 

schváleniami a platnými právnymi 

predpismi, ako aj zabezpečiť správnosť 

typových schválení. 

Európsky orgán pre dohľad nad 

vozidlami (EVSA) prostredníctvom 

laboratórií Spoločného výskumného 

centra organizuje a vykonáva, alebo 

vyžaduje vykonanie skúšok a kontrol 

vozidiel, systémov, komponentov 

a samostatných technických jednotiek, 

ktoré už boli sprístupnené na trhu, na 

najmenej 20 % z počtu modelov 

umiestnených na európskom trhu 

v predchádzajúcom roku s cieľom overiť, 

či sú tieto vozidlá, systémy, komponenty 

a samostatné technické jednotky v súlade 

s typovými schváleniami a platnými 

právnymi predpismi, ako aj zabezpečiť 

správnosť typových schválení. 

 (V prípade prijatia sa tento pozmeňujúci 

návrh bude vzťahovať horizontálne na celý 

text, a najmä na článok 9, 10, 13, 24, 25, 

30, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 71 a 90.) 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh dopĺňa PN výboru IMCO č. 91.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Pozmeňujúci návrh  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Za každé vozidlo uvedené na trh 

EÚ zaplatí výrobca EVSA sumu úmernú 

predajnej cene tohto vozidla vypočítanú 

tak, aby nemala výrazný vplyv na túto 

predajnú cenu. Tieto poplatky sa vyberajú 

v súlade s článkom 30 ods. 2. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Pozmeňujúci návrh  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

Eleonora Evi 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 76 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 76 vypúšťa sa 

Vnútropodnikové technické služby 

výrobcu 

 

1. Vnútropodniková technická služba 

výrobcu sa môže určiť na činnosti 

kategórie A uvedené v článku 72 ods. 1 

písm. a) len s ohľadom na regulačné akty 

uvedené v prílohe XV. Vnútropodniková 

technická služba tvorí samostatnú 

a oddelenú časť podniku výrobcu 

a nepodieľa sa na projektovaní, výrobe, 

dodávke ani údržbe vozidiel, systémov, 

komponentov alebo samostatných 

technických jednotiek, ktoré posudzuje. 

 

2. Vnútropodniková technická služba 

spĺňa tieto požiadavky: 

 

a) bola akreditovaná vnútroštátnym 

akreditačným orgánom podľa vymedzenia 

v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) 

č. 765/2008 a v súlade s dodatkami 1 a 2 

k prílohe V k tomuto nariadeniu; 

 

b) vnútropodniková technická služba 

a jej zamestnanci sú organizačne 

identifikovateľní a v rámci podniku 

výrobcu, ktorého sú súčasťou, majú 
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zavedené spôsoby podávania správ, 

ktorými sa zabezpečí a príslušnému 

vnútroštátnemu akreditačnému orgánu 

preukáže ich nestrannosť; 

c) vnútropodniková technická služba 

ani jej zamestnanci sa nesmú podieľať na 

žiadnych činnostiach, ktoré by mohli 

ovplyvniť ich nezávislosť alebo integritu 

pri vykonávaní činností, na ktoré boli 

určení; 

 

d) svoje služby poskytuje výhradne 

podniku výrobcu, ktorého je súčasťou. 

 

3. Vnútropodniková technická služba 

sa nemusí oznamovať Komisii na účely 

článku 78, ale informácie o jej akreditácii 

poskytne schvaľovaciemu úradu na 

požiadanie výrobca, ktorého je táto 

technická služba súčasťou, alebo 

vnútroštátny akreditačný orgán. 

 

4. Komisia je splnomocnená prijať 

delegované akty v súlade s článkom 88 na 

zmenu prílohy XV, aby bol zohľadnený 

technický pokrok a vývoj v oblasti 

regulácie prostredníctvom aktualizácie 

zoznamu regulačných aktov a obmedzení, 

ktoré sa v nich nachádzajú. 

 

Or. en 

 

 


