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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Základný prvok tohto legislatívneho návrhu sa týka zavedenia faktorov zhody používaných na 
posúdenie súladu vozidiel s emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v právnych predpisoch EÚ 
pri vykonávaní skúšok emisií pri skutočnej jazde (RDE). Komisia odôvodňuje toto zavedenie 
tým, že takéto faktory sú potrebné na zníženie rozdielov medzi meraniami emisií v laboratóriu 
a v podmienkach skutočného používania. Tento návrh prišiel potom ako Všeobecný súd 
Súdneho dvora Európskej únie vydal rozhodnutie o zmene noriem Euro 6 prostredníctvom 
delegovaného aktu, pričom uviedol, že by sa tým zmenil základný prvok právnych predpisov, 
t. j. zavedením faktora zhody by sa umelo zvýšili limity pre emisie NOx. Súdny dvor tak 
potvrdil, že zmena si vyžaduje riadny legislatívny postup.

Spravodajkyňa zastáva názor, že zavedenie faktorov zhody pre merania emisií pri skutočnej 
jazde je zlým signálom v čase, keď treba prijať naliehavé opatrenia, aby sa členským štátom 
umožnilo dosiahnuť súlad so smernicou o kvalite ovzdušia (2008/50/ES) a zabezpečiť, aby 
emisné limity Euro 6 boli splnené za normálnych podmienok. Výrobcovia automobilov by mali 
začať navrhovať vozidlá, ktoré spĺňajú emisné limity stanovené v právnych predpisoch, a nemal 
by sa im poskytovať priestor na to, aby sa mohli vyhýbať svojim povinnostiam.  Okrem toho 
to spôsobuje určitú neistotu, pokiaľ ide o činnosti týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad 
trhom, a to zavedením miery chybovosti, ktorá fakticky sťažuje určenie, či vozidlá spĺňajú alebo 
nespĺňajú dohodnuté normy. Spravodajkyňa sa však v návrhu stanoviska nezaoberá 
environmentálnymi aspektami právneho textu, t. j. faktormi zhody; faktory zhody sú v 
právomoci výboru ENVI v súlade s dohodou medzi predsedami dvoch výborov, pričom boli 
vyjadrené pochybnosti uvedené vyššie. Výlučná právomoc výboru IMCO sa vzťahuje na 
informácie o opravách a údržbe podľa kapitoly III nariadenia 715/2007/EÚ, čo je kapitola, ktorá 
sa mení a konsoliduje v nariadení č. 858/2018. Zmeny týkajúce sa týchto častí sú preto 
technického charakteru. 

Pokiaľ ide o ustanovenia, ktorými sa spresňujú podmienky udelenia delegovaných právomocí 
Komisii (článok 1 ods. 11 [článok 14a]), spravodajkyňa navrhuje, aby sa päťročné obdobie 
skrátilo na dva roky s cieľom posúdiť do konca roka 2022, či sú potrebné ďalšie opatrenia. 
Európska komisia sa verejne zaviazala znížiť faktor zhody na 1 čo najskôr, ale najneskôr do 
roku 2023. Delegovanie právomoci by preto malo zodpovedať rovnakému časovému rámcu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2



PE643.178v02-00 4/9 AD\1198925SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2) V nariadení (ES) č. 715/2007 sa 
vyžaduje, aby nové ľahké úžitkové vozidlá 
spĺňali určité emisné limity (normy Euro 5 
a Euro 6) a stanovili sa ďalšie požiadavky 
na prístup k informáciám o opravách 
a údržbe vozidiel. Konkrétne technické 
ustanovenia potrebné na vykonávanie 
uvedeného nariadenia boli stanovené 
v nariadení Komisie (ES) č. 692/200816 
a následne v nariadení Komisie (EÚ) 
č. 2017/115117.

2) V nariadení (ES) č. 715/2007 sa 
vyžaduje, aby nové ľahké úžitkové vozidlá 
spĺňali určité emisné limity (normy Euro 5 
a Euro 6) a stanovili sa ďalšie požiadavky 
na prístup k informáciám o opravách 
a údržbe vozidiel, ktoré boli zmenené a 
ďalej konsolidované nariadením (EÚ) 
2018/85815a, ktoré sa bude uplatňovať od 
1. septembra 2020. Konkrétne technické 
ustanovenia potrebné na vykonávanie 
nariadenia (ES) č. 715/2007 boli stanovené 
v nariadení Komisie (ES) č. 692/200816 
a následne v nariadení Komisie (EÚ) 
2017/115117.

__________________ __________________
15a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o 
schvaľovaní motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel, ako aj systémov, 
komponentov a samostatných technických 
jednotiek určených pre takéto vozidlá a o 
dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa 
menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) 
č. 595/2009 a zrušuje smernica 
2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 
1).

16 Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 
z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení 
a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 
o typovom schvaľovaní motorových 
vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých 
osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 
a Euro 6) a o prístupe k informáciám 
o opravách a údržbe vozidiel, (Ú. v. EÚ L 
199, 28.7.2008, s. 1).

16 Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 
z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení 
a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 
o typovom schvaľovaní motorových 
vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých 
osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 
a Euro 6) a o prístupe k informáciám 
o opravách a údržbe vozidiel, (Ú. v. EÚ L 
199, 28.7.2008, s. 1).

17 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 
z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel so zreteľom na emisie 
ľahkých osobných a úžitkových vozidiel 
(Euro 5 a Euro 6) a o prístupe 
k informáciám o opravách a údržbe 

17 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 
z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel so zreteľom na emisie 
ľahkých osobných a úžitkových vozidiel 
(Euro 5 a Euro 6) a o prístupe 
k informáciám o opravách a údržbe 
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vozidiel, ktorým sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) 
č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 
175, 7.7.2017, s. 1).

vozidiel, ktorým sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) 
č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 
175, 7.7.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Prístup nezávislých 
prevádzkovateľov k informáciám o 
opravách a údržbe vozidiel má zásadný 
význam pre obnovenie dôvery 
spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Nedávne prípady porušenia 
existujúceho právneho rámca výrobcami 
vrátane porušenia ich právnych záväzkov 
podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 
poukázali na nedostatky kontrolných 
mechanizmov a mechanizmov 
presadzovania. Spotrebitelia zostali bez 
uspokojivej kompenzácie, pretože aj v 
prípade, že náhrada bola poskytnutá, 
častokrát nezosúladila vozidlá s normami 
Euro 5 a 6. Vzhľadom na to, že čoraz 
častejšie zákazy dieselových motorov v 
európskych mestách ovplyvňujú 
každodenný život občanov, primeranými 
kompenzačnými opatreniami by boli  
vybavenie vozidiel, ktoré nespĺňajú 
normy, prispôsobenou technológiou 
spracovania výfukových plynov 
(„hardvérové zmeny“) alebo ponuka 
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prémií za konverziu v prípade, že si 
spotrebiteľ želá vymeniť si zakúpené 
vozidlo za ekologickejší model.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia 
a znížiť emisie vozidiel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a požiadaviek 
na typové schválenie. Toto delegovanie 
právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie 
nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto 
revidované pravidlá, ako aj skúšobných 
cyklov na meranie emisií; požiadavky na 
vykonávanie zákazu používania rušiacich 
zariadení, ktoré znižujú účinnosť systémov 
regulácie emisií; opatrenia potrebné na 
vykonávanie povinnosti výrobcu 
poskytovať neobmedzený 
a štandardizovaný prístup k informáciám 
o opravách a údržbe vozidiel;; prijatie 
revidovaného postupu merania pre tuhé 
častice. Delegovanie právomocí by malo 
ďalej zahrnúť zmeny nariadenia (ES) 
č. 715/2007 na účely revízie konečných 
faktorov zhody nadol, aby sa zohľadnil 
technický pokrok v rámci PEMS, 
a opätovnej kalibrácie limitných hodnôt pre 
hmotnosť tuhých častíc a zavedenia 
limitných hodnôt pre množstvo tuhých 
častíc. Je veľmi dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Predovšetkým v záujme rovnakého 

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia 
a znížiť emisie vozidiel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a požiadaviek 
na typové schválenie. Toto delegovanie 
právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie 
nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto 
revidované pravidlá, ako aj skúšobných 
cyklov na meranie emisií; požiadavky na 
vykonávanie zákazu používania rušiacich 
zariadení, ktoré znižujú účinnosť systémov 
regulácie emisií; prijatie revidovaného 
postupu merania tuhých častíc. Bez 
ohľadu na krátku medzeru medzi 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia 
a zrušením ustanovení týkajúcich sa 
informácií o opravách a údržbe (RMI) 
nariadením (EÚ) 2018/858 na účely 
právnej istoty a s cieľom zabezpečiť, aby 
zákonodarca mal k dispozícii všetky 
možnosti, by delegovanie malo zahŕňať aj 
opatrenia potrebné na vykonanie 
povinnosti výrobcu poskytovať 
neobmedzený a štandardizovaný prístup k 
informáciám o opravách a údržbe 
vozidiel. Delegovanie právomocí by malo 
ďalej zahrnúť zmeny nariadenia (ES) 
č. 715/2007 na účely revízie konečných 
faktorov zhody nadol, aby sa zohľadnil 
technický pokrok v rámci PEMS, 
a opätovnej kalibrácie limitných hodnôt pre 
hmotnosť tuhých častíc a zavedenia 
limitných hodnôt pre množstvo tuhých 



AD\1198925SK.docx 7/9 PE643.178v02-00

SK

zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
by sa všetky dokumenty mali doručovať 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady by mali mať 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

častíc. Je veľmi dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
by sa všetky dokumenty mali doručovať 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady by mali mať 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia 
v súlade s článkom 14a splnomocnená 
prijímať delegované akty. Tieto akty 
obsahujú vymedzenie a aktualizáciu 
technických špecifikácií týkajúcich sa 
spôsobu, akým sa budú poskytovať 
informácie o opravách a údržbe vozidiel 
a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom 
na špecifické potreby MSP.;

S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia 
v súlade s článkom 14a splnomocnená 
prijímať delegované akty. Tieto akty 
obsahujú vymedzenie a aktualizáciu 
technických špecifikácií týkajúcich sa 
spôsobu, akým sa budú poskytovať 
informácie o opravách a údržbe vozidiel 
a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom 
na špecifické potreby MSP, 
mikropodnikov a samostatne zárobkovo 
činných prevádzkovateľov.;

Odôvodnenie

Potrebné na zlepšenie rozsahu pôsobnosti.
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