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1. Úvod










36 rokov od základného dokumentu pre harmonizáciu (smernica 74/150/EHS),
systém bolo potrebné zmodernizovať, zracionalizovať, zjednodušiť a doplniť,
identifikovali sa problémy (nejednoznačnosť právnych a regulačných predpisov,
zložité riadenie, nevybudované fungovanie vnútorného trhu pre kategórie
T4, C, R a S),
bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013
o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel,
cieľom nariadenia bolo stanoviť harmonizované pravidlá na výrobu
poľnohospodárskych a lesných vozidiel (traktorov, prípojných vozidiel
a ťahaných zariadení) na účely zabezpečenia vnútorného trhu a zároveň
poskytnúť vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného
prostredia a bezpečnosti posádky,
od 1.1.2016 je nariadenie (EÚ) č. 167/2013 účinné,
od 22.3.2013 už bolo možné udeliť typové schválenie podľa tohto nariadenia.

2. Technické služby
overovania vozidiel
Technické služby overovania vozidiel, ktoré vyhodnocujú celé vozidlá:
 Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum,
a skúšobný ústav pôdohospodársky Rovinka.

Technický



Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky Žilina.



ZV-TEST s.r.o., Zvolen



SLOVDEKRA, s.r.o., Bratislava
EXAKTA, s.r.o., Košice
TÜV SÜD Czech s.r.o., Praha, Česká republika (akreditácia od SNAS iba na SR)




Slovenská národná akreditačná služba

2. Technické služby
overovania vozidiel
Určenie technických služieb podľa oblasti pôsobnosti do kategórií podľa nariadenia
(EÚ) č. 167/2013:
Kategória A - technické služby, ktoré vo svojich vlastných zariadeniach vykonávajú
skúšky uvedené v tomto nariadení a v aktoch uvedených v prílohe I,
Kategória B - technické služby, ktoré dohliadajú na skúšky uvedené v tomto
nariadení a v aktoch uvedených v prílohe I, pričom takéto skúšky sa
vykonávajú v zariadeniach výrobcu alebo zariadeniach tretej strany,
Kategória C - technické služby, ktoré pravidelne posudzujú a sledujú postupy
výrobcu na kontrolu zhody výroby,
Kategória D - technické služby, ktoré dohliadajú na skúšky alebo vykonávajú
skúšky či kontroly s cieľom dohľadu nad zhodou výroby.

2. Technické služby
overovania vozidiel
Technické služby vykonávajúce činnosti týkajúce sa skúšok vozidiel podľa
regulačných aktov musia spĺňať:
 technická služba kategórie A → technickú normu EN ISO 17025,
 technická služba kategórie B → technickú normu EN ISO 17020.
Technické služby vykonávajúce činnosti týkajúce sa zhody výroby musia spĺňať:
 technická služba kategórie C → technickú normu EN ISO 17021,

 technická služba kategórie D → technickú normu EN ISO 17020.
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Notifikácia technických služieb

Nariadenia EÚ

Predpisy EHK
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Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie
a malé a stredné podniky organizuje tieto podujatia:


Technical Committee – Agricultural Vehicles



Working Group of Agricultural Tractors



Member States Expert Group on T-Category Vehicles

3. Nariadenie (EÚ) č. 167/2013
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 167/2013
z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných
vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami.
Delegované nariadenia (EÚ):
 1322/2014 – konštrukcia a všeobecné požiadavky pri schvaľovaní
 2015/68 – požiadavky týkajúce sa brzdenia vozidiel
 2015/96 – požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej
jednotky vozidiel
 2015/208 – požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel
Vykonávajúce nariadenie (EÚ):
 2015/504 – administratívne požiadavky
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v súčasnosti sú platné vykonávajúce predpisy (delegované
a vykonávajúce nariadenia),
boli zrušené všetky regulačné akty (čiastkové smernice),
prostredníctvom delegovaných aktov a vykonávajúceho aktu sa
podrobne stanovili postupy a technické požiadavky,
v záujme racionálnosti a zjednodušenia a s cieľom znížiť zaťaženie
výrobcov vozidiel, schvaľujúcich úradov a technických služieb,
nariadenie (EÚ) č. 167/2013 ustanovuje uznávanie skúšobných,
protokolov vyhotovených podľa kódov OECD na účely typového
schválenia EÚ ako alternatívu ku skúšobným protokolom vystavených
podľa tohto nariadenia,
u vozidiel kat. T1 až T3 je možné udeliť iba typové schválenie EÚ
vozidla,
u vozidiel kategórií R, S, C, T4.1, T4.2 a T4.3 si výrobca môže vybrať,
či požiada o typové schválenie EÚ vozidla alebo o vnútroštátne typové
schválenie vozidla.

4. Schvaľovací proces
Ak iný členský štát udelí typové schválenie EÚ, tak je potrebné pred
uvedením na trh na Slovensku ešte požiadať o uznanie typového
schválenia EÚ. Ide o akési formálne uznanie, ktoré oprávňuje
vystavenie slovenského osvedčenia o evidencii časť II.
Zástupca výrobcu alebo výrobca na Slovensku:
 Žiadosť o uznanie typového schválenia EÚ vozidla.
 Typové schválenie EÚ vozidla z iného členského štátu + COC.
 Rozhodnutie o uznaní TS ES vozidla.
 Osvedčenie o evidencii časť II.

4. Schvaľovací proces
Zástupca výrobcu alebo výrobca na Slovensku:
 Žiadosť o udelenie vnútroštátneho typového schválenia vozidla.
 Protokol zo skúšok o testoch typu vozidla.
 Rozhodnutie + osvedčenie + základný technický opis vozidla.
 Osvedčenie o evidencii časť II.
 Pre udelenie vnútroštátneho typového schválenia vozidla platia
požiadavky, ktoré sú ustanovené v delegovaných nariadeniach a vo
vykonávajúcom nariadení.
Vzhľadom na to, že požiadavky pre udelenie typového schválenia EÚ
a vnútroštátneho typového schválenia sú rovnaké (stanovené
delegovanými nariadeniami a vykonávacím nariadením), odporúčame
všetkým výrobcom ísť do typového schválenia EÚ, lebo je zbytočné
v každom členskom štáte žiadať o vnútroštátne typové schválenie.

Ďakujem za pozornosť.
štátny dopravný úrad
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
dusan.stofik@mindop.sk, martin.demek@mindop.sk,

