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SMĚRNICE  

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/…/EU 

ze dne 

o usnadnění přeshraniční výměny informací  

o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 87 odst. 2 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

v souladu s řádným legislativním postupem1, 

                                                 

1 Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2008 (Úř. věst. C 45E, 23.2.2010, s. 149) 
a postoj Rady ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského 
parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 
…. 
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vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Politikou Unie je zvyšovat bezpečnost silničního provozu, aby se snížil počet úmrtí, 

zranění a materiální škody. Významným prvkem této politiky je důsledné vymáhání sankcí 

za dopravní přestupky spáchané v Unii, jež značně ohrožují bezpečnost silničního provozu. 

(2) Z důvodu nedostatku vhodných postupů a bez ohledu na stávající možnosti podle 

rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční 

spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti1 a rozhodnutí 

Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV2 (dále 

jen „prümská rozhodnutí“) však sankce v podobě pokut za určité dopravní přestupky často 

nejsou vymáhány, pokud jsou spáchány s vozidlem registrovaným v jiném členském státě, 

než je členský stát, v němž k přestupku došlo. Cílem této směrnice je zajistit, aby 

i v takovýchto případech byla zaručena účinnost vyšetřování dopravních přestupků 

v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

                                                 

1 Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1. 
2 Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12. 
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(3) Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v celé Unii a zajištění rovného zacházení 

s řidiči, tedy tuzemskými i zahraničními pachateli, by vymáhání právních předpisů mělo 

být usnadněno bez ohledu na členský stát, v němž je vozidlo registrováno. Za tímto účelem 

by měl být v případě některých zjištěných dopravních přestupků v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu, bez ohledu na jejich správní nebo trestní povahu podle právních 

předpisů dotčeného členského státu, zaveden systém přeshraniční výměny informací, jenž 

by udělil členskému státu přestupku přístup k údajům o registraci vozidla v členském státu 

registrace. 

(4) Účinnější přeshraniční výměna údajů o registraci vozidla, která by měla usnadnit určení 

totožnosti osob podezřelých ze spáchání dopravních přestupků v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu, může zvýšit odrazující účinek a vést k opatrnějšímu chování řidičů 

vozidel registrovaných v jiném členském státě, než je členský stát přestupku, a tím také 

předcházet obětem na životech v důsledku silničních dopravních nehod. 

(5) K dopravním přestupkům v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na které se vztahuje 

tato směrnice, se v členských státech nepřistupuje jednotným způsobem. Některé členské 

státy je podle vnitrostátního práva kvalifikují jako „správní“ přestupky, jiné je kvalifikují 

jako „trestné“ činy. Tato směrnice by se měla použít bez ohledu na kvalifikaci těchto 

přestupků podle vnitrostátních právních předpisů. 
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(6) V rámci prümských rozhodnutí si členské státy vzájemně poskytují právo na přístup 

k údajům o registraci vozidla s cílem zlepšit výměnu informací a urychlit platné postupy. 

Ustanovení prümských rozhodnutí týkající se technických specifikací a dostupnosti 

automatizované výměny údajů by měla být pokud možno začleněna do této směrnice. 

(7) Mělo by se využít skutečnosti, že softwarová aplikace Evropský informační systém vozidel 

a řidičských oprávnění (Eucaris), jež je podle prümských rozhodnutí pro členské státy 

povinná, pokud jde o údaje o registraci vozidla, poskytuje rychlou, bezpečnou a důvěrnou 

výměnu konkrétních údajů o registraci vozidla mezi členskými státy. Tato softwarová 

aplikace by tudíž měla být základem pro výměnu údajů podle této směrnice a zároveň by 

rovněž měla usnadnit podávání zpráv členskými státy Komisi. 

(8) Oblast působnosti systému Eucaris je omezena na procesy využívané v rámci výměny 

informací mezi národními kontaktními místy v členských státech. Postupy a 

automatizované procesy, v nichž mají být informace použity, do oblasti působnosti 

systému Eucaris nepatří. 

(9) Cílem strategie řízení informací pro vnitřní bezpečnost EU je nalézt co nejjednodušší, 

snadno sledovatelná a nákladově efektivní řešení pro výměnu údajů. 
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(10) Členské státy by měly mít možnost vyrozumět vlastníka nebo držitele vozidla či jinak 

zjištěnou osobu podezřelou ze spáchání dopravního přestupku v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu, aby je mohly informovat o použitelných postupech a právních 

důsledcích vyplývajících z právích předpisů členského státu přestupku. Členské státy by 

při tom měly zvážit, zda zašlou informace týkající se dopravních přestupků v oblasti 

bezpečnosti silničního provozu v jazyce dokladů o registraci vozidla nebo v jazyce, jemuž 

dotyčná osoba s největší pravděpodobností rozumí, aby zajistily, že tato osoba správně 

porozumí sdělovaným informacím. Tím se této osobě umožní reagovat na informace 

vhodným způsobem, zejména dotazem na další informace, uhrazením pokuty nebo tím, že 

uplatní své právo na obhajobu, a to zejména v případě, že došlo k omylu při zjišťování 

totožnosti. Další postupy podléhají platným právním nástrojům, včetně nástrojů o 

vzájemné právní pomoci a vzájemném uznávání. 

(11) Členské státy by měly zvážit poskytnutí odpovídajícího překladu informačního dopisu 

zasílaného členským státem přestupku, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení1. 

                                                 

1 Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1. 
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(12) Užší spolupráce mezi donucovacími orgány by měla být v souladu s respektováním 

základních práv, zejména práva na ochranu soukromí a osobních údajů, jež mají být 

zaručena zvláštní úpravou ochrany údajů, která by měla být přizpůsobena zvláštní povaze 

přeshraničního přístupu on-line do databází. Prümská rozhodnutí tyto požadavky splňují. 

(13) Třetí země by měly mít možnost účastnit se výměny údajů o registraci vozidla za 

předpokladu, že za tímto účelem uzavřely s Unií dohodu. Taková dohoda by měla 

obsahovat nezbytná ustanovení o ochraně údajů. 

(14) Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních 

práv Evropské unie, uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii. 

(15) V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s 

ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii 

a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, 

se tyto členské státy neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani 

použitelná. 

(16) V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě 

o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání 

této směrnice, a proto pro ně není závazná ani použitelná. 
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(17) V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů1 

jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní 

tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími 

opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily. 

(18) Jelikož cíle této směrnice, totiž zajištění vysoké úrovně ochrany všech účastníků silničního 

provozu v Unii usnadněním přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích v 

oblasti bezpečnosti silničního provozu, které byly spáchány s vozidlem registrovaným 

v jiném členském státě, než je členský stát, v němž k přestupku došlo, nemůže být 

dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a může jej být proto z důvodu rozsahu či 

účinků činnosti lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se 

zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec 

toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle. 

(19) Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován a zaujal stanovisko2, 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 

                                                 

1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1. 
2 Úř. věst. C 310, 5.12.2008, s. 9. 
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Článek 1 

Cíl 

Cílem této směrnice je zajistit vysokou úroveň ochrany všech účastníků silničního provozu v Unii 

usnadněním přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu, které byly spáchány s vozidlem registrovaným v jiném členském státě, než je 

členský stát, v němž k přestupku došlo, a tím i vymáhání sankcí. 

Článek 2 

Oblast působnosti 

Tato směrnice se vztahuje na tyto dopravní přestupky v oblasti bezpečnosti silničního provozu: 

a) překročení povolené rychlosti; 

b) nepoužití bezpečnostních pásů; 

c) nezastavení na červený světelný signál světelného signalizačního zařízení; 

d) řízení vozidla pod vlivem alkoholu; 

e) řízení vozidla pod vlivem drog; 
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f) nepoužití ochranné přilby; 

g) použití zakázaného pruhu; 

h) nedovolené použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy. 

Článek 3 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

a) „vozidlem“ jakékoli vozidlo s vlastním pohonem, včetně motocyklů, běžně používané pro 

přepravu osob nebo zboží po silnici; 

b) „členským státem přestupku“ členský stát, v němž byl přestupek spáchán; 

c) „členským státem registrace“ členský stát, v němž je registrováno vozidlo, s nímž byl 

přestupek spáchán; 

d) „překročením povolené rychlosti“ překročení rychlostních limitů platných v členském státě 

přestupku pro dotyčnou pozemní komunikaci a dotyčný druh vozidla; 
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e) „nepoužitím bezpečnostních pásů“ nedodržení požadavku připoutat se bezpečnostními 

pásy nebo použít dětský zádržný systém podle směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. 

prosince 1991 o povinném používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů 

ve vozidlech1 a právních předpisů členského státu přestupku; 

f) „nezastavením na červený světelný signál světelného signalizačního zařízení“ nezastavení 

na signál s červeným světlem světelného signalizačního zařízení nebo na jiný příslušný 

signál k zastavení, jak vymezují právní předpisy členského státu přestupku; 

g) „řízením vozidla pod vlivem alkoholu“ řízení vozidla pod vlivem alkoholu, jak vymezují 

právní předpisy členského státu přestupku; 

h) „řízením vozidla pod vlivem drog“ řízení vozidla pod vlivem drog nebo jiných látek s 

podobným účinkem, jak vymezují právní předpisy členského státu přestupku; 

i) „nepoužitím ochranné přilby“ nepoužití ochranné přilby, jak vymezují právní předpisy 

členského státu přestupku; 

j) „použitím zakázaného pruhu“ nedovolené použití části pozemní komunikace, např. 

záchranného pruhu, jízdního pruhu vyhrazeného pro hromadnou dopravu nebo dočasně 

uzavřeného pruhu z důvodu přetížení dopravy nebo prací na silnici, jak vymezují právní 

předpisy členského státu přestupku; 

                                                 

1 Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 26. 
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k) „nedovoleným použitím mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy“ 

nedovolené použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy, jak 

vymezují právní předpisy členského státu přestupku; 

l) „národním kontaktním místem“ příslušný orgán určený pro výměnu údajů o registraci 

vozidla; 

m) „automatizovaným vyhledáváním“ on-line přístup za účelem nahlédnutí do databází 

jednoho, několika nebo všech členských států či zúčastněných zemí; 

n) „držitelem vozidla“ osoba, na jejíž jméno je vozidlo registrováno, jak vymezují právní 

předpisy členského státu registrace. 

Článek 4 

Postup pro výměnu informací mezi členskými státy 

1. Pro vyšetřování dopravních přestupků v oblasti bezpečnosti silničního provozu uvedených 

v článku 2 umožní členské státy národním kontaktním místům ostatních členských států, 

uvedeným v odstavci 3 tohoto článku, přístup k následujícím vnitrostátním údajům 

o registraci vozidel s oprávněním provádět automatizované vyhledávání: 

a) údajů o vozidlech; a 

b) údajů o vlastnících nebo držitelích vozidla. 
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Datové prvky uvedené v písmenech a) a b), jichž je zapotřebí k provedení vyhledávání, 

odpovídají požadavkům stanoveným v kapitole 3 bodu 1.2.2 přílohy rozhodnutí 

2008/616/SVV. 

2. Veškeré vyhledávání formou odchozích žádostí provádí národní kontaktní místo členského 

státu přestupku s využitím úplného registračního čísla. 

Vyhledávání jsou prováděna v souladu s postupy popsanými v kapitole 3 přílohy 

rozhodnutí 2008/616/SVV. 

Na základě této směrnice použije členský stát přestupku získané údaje pro zjištění toho, 

kdo je osobně zodpovědný za dopravní přestupky v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

uvedené v článcích 2 a 3. 

3. Pro účely předávání údajů podle odstavce 1 určí každý členský stát národní kontaktní 

místo pro příchozí žádosti. Pravomoci národních kontaktních míst se řídí platnými 

právními předpisy dotyčného členského státu. 
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4. Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby se výměna informací 

prováděla interoperabilními elektronickými prostředky a aby tato výměna probíhala 

nákladově efektivním a bezpečným způsobem, pokud možno za použití existujících 

softwarových aplikací, jakou je aplikace speciálně vytvořená pro účely článku 12 

rozhodnutí 2008/615/SVV, a aktualizované verze této aplikace. 

5. Každý členský stát nese své náklady, které vyplývají ze správy, používání a údržby 

softwarových aplikací uvedených v odstavci 4. 

Článek 5 

Informační dopis o dopravním přestupku v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

1. Pokud se členský stát přestupku rozhodne zahájit v souvislosti s dopravními přestupky v 

oblasti bezpečnosti silničního provozu uvedenými v článku 2 následné řízení, může v 

souladu se svými právními předpisy uvědomit vlastníka nebo držitele vozidla či jinak 

zjištěnou osobu podezřelou ze spáchání dopravního přestupku v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu o právních důsledcích tohoto přestupku na území členského státu 

přestupku podle právních předpisů tohoto členského státu. 
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2. Členský stát přestupku sdělí v informačním dopise vlastníku nebo držiteli vozidla či jinak 

zjištěné osobě podezřelé ze spáchání dopravního přestupku v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu v souladu se svými právními předpisy veškeré významné informace, jako je 

povaha přestupku v oblasti bezpečnosti silničního provozu uvedeného v článku 2, místo, 

den a čas přestupku a případně i údaje o zařízení, jehož bylo ke zjištění přestupku použito. 

Členský stát přestupku může k tomuto účelu použít vzor uvedený v příloze. 

3. Pokud se členský stát přestupku rozhodne zahájit v souvislosti s dopravními přestupky v 

oblasti bezpečnosti silničního provozu uvedenými v článku 2 následné řízení, může s 

ohledem na zajištění dodržování základních práv zaslat informační dopis v jazyce dokladů 

o registraci, jsou-li k dispozici, nebo v jednom z úředních jazyků členského státu 

registrace. 

Článek 6 

Podávání zpráv členskými státy Komisi 

Do …* a poté každé dva roky zašlou členské státy Komisi zprávu. Zpráva uvede počet 

automatizovaných vyhledávání provedených členským státem přestupku a směřovaných na národní 

kontaktní místo členského státu registrace v návaznosti na přestupky spáchané na jeho území, spolu 

s počtem nevyřízených žádostí a povahou těchto žádostí. 

                                                 

* Úř. věst.: 54 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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Článek 7 

Ochrana údajů 

Ustanovení o ochraně osobních údajů stanovená v rámcovém rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze 

dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční 

spolupráce v trestních věcech1 se vztahují na osobní údaje zpracovávané podle této směrnice. 

Všechna příslušná ustanovení o ochraně údajů stanovená v prümských rozhodnutích se rovněž 

vztahují na osobní údaje zpracovávané podle této směrnice 

Článek 8 

Informování řidičů v Unii 

Komise na svých internetových stránkách zpřístupní ve všech úředních jazycích orgánů Unie 

souhrnné informace o pravidlech platných v členských státech v oblasti působnosti této směrnice. 

Členské státy poskytnou Komisi informace o těchto pravidlech. 

                                                 

1 Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60. 
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Článek 9 

Revize směrnice 

Do…* předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice 

členskými státy, posoudí, zda by do článku 2 měly být zařazeny další dopravní přestupky v oblasti 

bezpečnosti silničního provozu, a případně předloží návrhy. 

Článek 10 

Provedení  

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu 

s touto směrnicí do …**. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 

být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy. 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, 

které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

                                                 

* Úř. věst.: 60 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost. 
** Úř. věst.: 24 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost. 
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Článek 11 

Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Článek 12 

Určení 

Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami. 

V … dne … 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda nebo předsedkyně 
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PŘÍLOHA 

VZOR informačního dopisu 

podle článku 5 

[TITULNÍ STRANA] 

[Název, adresa a telefonní číslo odesílatele] [Jméno (název) a adresa adresáta] 

INFORMAČNÍ DOPIS 

 

 

týkající se dopravního přestupku v oblasti bezpečnosti silničního provozu spáchaného v .......... 

[název členského státu, v němž byl přestupek spáchán] 
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Strana 2 

Dne … [datum ...... ] zjistil … [název příslušného orgánu] dopravní přestupek v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu spáchaný vozidlem s registrační značkou .............., tovární značky .......... a typu 

............. 

[Varianta 1]1 

Jste registrován/a jako držitel/ka osvědčení o registraci výše uvedeného vozidla. 

[Varianta 2]1 

Držitel/ka osvědčení o registraci výše uvedeného vozidla uvedl/a, že při spáchání dopravního 

přestupku v oblasti bezpečnosti silničního provozu jste řídil/a uvedené vozidlo. 

Příslušné údaje o přestupku jsou uvedeny dále na straně 3. 

Výše splatné pokuty za tento přestupek je .........EUR / vnitrostátní měna. 

Lhůta splatnosti skončí dnem ....................... 

Neuhradíte-li tuto pokutu, máte možnost vyplnit připojený formulář odpovědi (strana 4) a zaslat 

jej na uvedenou adresu. 

Tento dopis se vyřizuje podle vnitrostátních právních předpisů … [název členského státu 

přestupku]. 

                                                 

1 Nehodící se škrtněte. 
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Příslušné údaje o přestupku 

a) Údaje o vozidle, s nímž byl přestupek spáchán: 

Registrační značka: 

Země registrace: 

Tovární značka a typ: 

b) Údaje o přestupku: 

Místo, datum a čas spáchání přestupku: 

Povaha a právní kvalifikace přestupku: 

překročení povolené rychlosti, nepoužití bezpečnostních pásů, nezastavení na červený 

světelný signál světelného signalizačního zařízení, řízení vozidla pod vlivem alkoholu, 

řízení vozidla pod vlivem drog, nepoužití ochranné přilby, použití zakázaného pruhu, 

nedovolené použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy1 

Podrobný popis přestupku: 

Odkaz na příslušný právní předpis (příslušné právní předpisy): 

Popis důkazů týkajících se přestupku nebo odkaz na ně: 

                                                 

1 Nehodící se škrtněte. 
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c) Údaje o zařízení, které bylo použito ke zjištění přestupku1 

Typ zařízení ke zjištění překročení povolené rychlosti, nepoužití bezpečnostních pásů, 

nezastavení na červený světelný signál světelného signalizačního zařízení, řízení vozidla 

pod vlivem alkoholu, řízení vozidla pod vlivem drog, nepoužití ochranné přilby, použití 

zakázaného pruhu, nedovoleného použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního 

zařízení za jízdy2: 

Specifikace zařízení: 

Identifikační číslo zařízení: 

Poslední kalibrace je platná do: 

d) Výsledek použití zařízení: 

[příklad pro překročení povolené rychlosti; další přestupky budou doplněny:] 

Maximální povolená rychlost: 

Naměřená rychlost: 

Naměřená rychlost opravená o toleranci chyby: 

                                                 

1 Neuvede se, pokud žádné zařízení nebylo použito. 
2 Nehodící se škrtněte. 
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Formulář odpovědi 

(vyplňte prosím velkým tiskacím písmem) 

A. Totožnost řidiče: 

– Příjmení a jméno: 

– Místo a datum narození: 

– Číslo řidičského průkazu:...vydán (datum):... v (místo): 

– Adresa: 

B. Seznam otázek: 

1. Je vozidlo tovární značky... a s registrační značkou...registrováno na vaše jméno? 

ano/ne1 

Pokud ne, držitelem osvědčení o registraci je: 

(příjmení, jméno, adresa) 

2. Přiznáváte, že jste spáchal/a přestupek? 

ano/ne1 

3. Pokud to nepřiznáváte, vysvětlete prosím proč: 

Zašlete prosím vyplněný formulář do 60 dnů od data tohoto informačního dopisu tomuto orgánu: 

na tuto adresu: 

                                                 

1 Nehodící se škrtněte. 
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INFORMACE 

Tento případ posoudí příslušný orgán …[název členského státu přestupku]. 

Nebude-li tento případ stíhán, budete o tom informován do 60 dnů od obdržení formuláře odpovědi. 

Bude-li tento případ stíhán, použije se tento postup: 

[vyplní členský stát přestupku – jaký bude další postup, včetně údajů o možnosti a postupu odvolání 

proti rozhodnutí případ stíhat. Uvedené údaje v každém případě zahrnují: název a adresu orgánu 

odpovědného za stíhání případu; lhůtu splatnosti; název a adresu příslušného odvolacího orgánu; 

lhůtu na odvolání]. 

Tento dopis samotný nevede k právním důsledkům. 
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I. Úvod 

 
Dne 19. března 2008 předložila Komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 

o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

 

V druhé polovině roku 2008 proběhla během francouzského předsednictví intenzivní jednání. 

Většina delegací návrh uvítala, ačkoliv vyjádřila obavy týkající se právního základu směrnice. 

Na zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku v říjnu roku 2008 se 15 ministrů 

vyslovilo pro „řešení v rámci třetího pilíře“. Na zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace 

a energetiku konaném dne 9. prosince 2008 tedy nemohlo být dosaženo dohody a bylo dohodnuto, 

že přípravné orgány Rady by měly pokračovat v hledání řešení. 

 

Dne 17. prosince 2008 hlasoval Evropský parlament o stanovisku v prvním čtení. 

 

Jednání o návrhu byla v Radě znovu zahájena v červenci roku 2010, a to na základě nových návrhů 

vypracovaných belgickým předsednictvím, zejména pokud jde o právní základ (čl. 87 odst. 2 SFEU, 

policejní spolupráce). Dne 2. prosince 2010 Rada jednomyslně přijala závěry o politické dohodě 

týkající se navrhované směrnice. Komise při té příležitosti vydala prohlášení, v němž uvedla, 

že Rada přijala kompromisní návrh předsednictví jednomyslně, a to rovněž pokud jde o nahrazení 

právního základu navrženého Komisí, a to čl. 71 odst. 1 písm. c) SFEU, novým právním základem, 

a sice čl. 87 odst. 2 SFEU. Dále Komise uvedla, že sice sdílí názor Rady, že dosažení cílů 

navrhované směrnice týkajících se zvýšení bezpečnosti silničního provozu je důležité, domnívá se 

však, že z právního a institucionálního hlediska není čl. 87 odst. 2 SFEU vhodným právním 

základem. 

 

Dne 17. března 2011 přijala Rada v souladu s řádným legislativním postupem stanoveným 

v článku 294 Smlouvy o fungování Evropské unie postoj v prvním čtení. 

 



 

 
17506/1/10 REV 1 ADD 1  jv/JP/ik 3 
 DQPG CS 

II. Analýza postoje Rady v prvním čtení 

 

1. Obecně 

 

Dne 19. března 2008 předložila Komise návrh, jehož cílem je usnadnit prostřednictvím vytvoření 

systému pro výměnu příslušných údajů mezi členskými státy stíhání určitých dopravních přestupků 

spáchaných v jednom členském státě s vozidlem registrovaným v jiném členském státě. Návrh 

Komise se vztahuje na čtyři dopravní přestupky: překročení nejvyšší povolené rychlosti, řízení 

vozidla pod vlivem alkoholu, nepoužití bezpečnostních pásů a nezastavení vozidla na červenou; jde 

o dopravní přestupky, které jsou příčinou největšího počtu nehod a úmrtí na evropských silnicích. 

Návrh počítá se zavedením sítě na výměnu elektronických údajů v celé EU, což umožní určit 

totožnost majitele vozidla, aby tak orgány členského státu, v němž byl přestupek spáchán, mohly 

zaslat oznámení o majiteli vozidla, jímž byl přestupek spáchán. 

 

Postoj Rady v prvním čtení se v otázce cílů a hlavních zásad od návrhu Komise neliší. Rovněž 

postoj Rady usiluje o zlepšení bezpečnosti silničního provozu a zajištění rovného zacházení s řidiči 

bez ohledu na stát jejich bydliště. Postoj Rady v prvním čtení však vychází z jiného právního 

základu a stanoví ve srovnání s návrhem Komise jednodušší systém provádění. Přístup Rady dále 

stanoví lepší ochranu osobních údajů, jež jsou podle směrnice předávány, přičemž jeho oblast 

působnosti zahrnuje další čtyři přestupky, které v návrhu Komise uvedeny nejsou. 
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2. Hlavní otázky 

 

i) Právní základ 

 

Právním základem návrhu Komise je čl. 71 odst. 1 písm. c) Smlouvy o založení Evropského 

společenství (doprava)1. 

 

S ohledem na právní možnosti, jež poskytuje SFEU, zvolila Rada jiný právní základ (čl. 87 odst. 2 

SFEU, policejní spolupráce). 

 

Evropský parlament, který o stanovisku hlasoval ještě před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, 

nevyjádřil v této otázce nesouhlas s návrhem Komise. 

 

Jak je uvedeno výše, Komisi se nepodařilo změnu právního základu potvrdit, a proto je k dosažení 

dohody mezi členskými státy zapotřebí jednomyslnosti. 

 

ii) Oblast působnosti 

 

Komise navrhla, aby do oblasti působnosti směrnice spadaly čtyři přestupky (překročení nejvyšší 

povolené rychlosti, řízení vozidla pod vlivem alkoholu, nepoužití bezpečnostních pásů 

a nezastavení vozidla na červenou). 

 

Rada do svého postoje v prvním čtení zařadila další čtyři přestupky: řízení vozidla pod vlivem drog, 

nepoužití ochranné přilby, použití zakázaného pruhu a nedovolené použití mobilního telefonu nebo 

jiného komunikačního zařízení za jízdy. Uvedla, že tento seznam může být v budoucnu rozšířen, 

a to prostřednictvím revize směrnice v návaznosti na zprávu Evropskému parlamentu a Radě, která 

má být předložena nejpozději 5 let po vstupu směrnice v platnost. 

 

                                                 
1 Nyní čl. 91 odst. 1 písm. c) SFEU. 



 

 
17506/1/10 REV 1 ADD 1  jv/JP/ik 5 
 DQPG CS 

Evropský parlament se v případě oblasti působnosti držel návrhu Komise. Na základě znění EP by 

Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu o provádění a účinnosti, na niž by 

pak mohlo navázat rozšíření oblasti působnosti směrnice; v zásadě se jedná o totéž ustanovení jako 

v postoji Rady v prvním čtení (EP však navrhl lhůtu dvou let). Změna EP však dále stanoví, že 

součástí této zprávy by mohly být návrhy Komise týkající se harmonizace kontrolního zařízení či 

vyhodnocení provádění pokynů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

 

iii) Definice 

 

Návrh Komise obsahuje seznam definic pojmů použitých v textu. 

 

Rada provedla v tomto směru v návrhu Komise změny, aby seznam definic zahrnoval i nové pojmy 

objevující se v jejím postoji v prvním čtení. 

 

Evropský parlament se převážně držel návrhu Komise, avšak provedl v definicích tyto změny: 

– rozšířil definici pojmu „držitel“, aby se směrnice vztahovala i na motocykly. Změna byla 

v podstatě obsažena v postoji Rady v prvním čtení, protože zahrnuje jako jeden z dopravních 

přestupků, na které se směrnice vztahuje, „nepoužití ochranné přilby“; 

– upřesnil, že „příslušný orgán“ je jediné kontaktní místo. Tato změna nebyla zařazena 

do postoje Rady v prvním čtení, jelikož v některých členských státech existuje více než jeden 

orgán příslušný pro registraci; 

– dvě nově zařazené definice („ústřední orgán“, „konečné správní rozhodnutí“) nemohly být 

přijaty, jelikož v postoji Rady v prvním čtení se tyto pojmy nevyskytují. 
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iv) Informační dopis 

 

V návrhu Komise je uveden vzor oznámení o přestupku, které má být zasláno držiteli osvědčení 

o registraci vozidla. Vyžaduje se, aby držitel osvědčení v případě, že není ochoten uhradit pokutu, 

poskytl údaje o osobě, která vozidlo řídila v době, kdy byl přestupek zjištěn. Následné rozhodnutí 

o případném stíhání řidiče bylo ponecháno na státě přestupku. 

Oznámení o přestupku obsahuje informace nezbytné k úhradě splatné částky a informace 

o možnostech napadení a odvolání. Jako poslední možnost by se v případě, že pachatel částku 

neuhradí, použilo rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV. 

 

Postoj Rady v prvním čtení stanoví vzor informačního dopisu, jehož obsah je velmi podobný 

oznámení o přestupku uvedenému v návrhu Komise. Informační dopis však na rozdíl od oznámení 

o přestupku není povinný a pachateli se pouze doporučuje, aby vyplnil připojený formulář 

odpovědi. 

 

Evropský parlament se držel návrhu Komise, přičemž provedl několik změn, jejichž cílem je zařadit 

do oznámení o přestupku další informace. V případě, že držitel osvědčení o registraci vozidla 

neřídil vozidlo v době, kdy byl přestupek spáchán, může sdělit totožnost řidiče, avšak není povinen 

tak učinit. 

 

v) Ochrana údajů 

 

Komise navrhla, aby k zajištění ochrany údajů v rámci této směrnice byla použita směrnice 

95/46/ES, a stanovila právo na přístup, opravu a vymazání údajů o dotyčných osobách. 
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Rada uvedla, že s ohledem na specifický kontext směrnice by vzhledem k novému právnímu 

základu bylo vhodnější použít ustanovení pro ochranu údajů obsažená v rámcovém rozhodnutí 

Rady 2008/977/SVV a v rozhodnutích Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV. 

 

Evropský parlament se převážně držel návrhu Komise, trvá však na tom, aby byl zaveden přísný 

systém ochrany údajů, který: 

– zajistí důvěrnost předávaných údajů; 

– zajistí, že subjekt údajů je informován o právu na přístup ke svým osobním údajům a na 

opravu a vymazání těchto údajů; 

– zamezí tomu, aby byly osobní údaje shromažďované podle této směrnice používány pro účely 

jiné než konkrétně spojené s bezpečností silničního provozu. 

 

Tyto záruky, jež Evropský parlament požaduje, jsou obecně obsaženy v legislativních aktech 

(rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV, rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV), 

na něž odkazuje postoj Rady v prvním čtení. 

 

vi) Informování občanů EU 

 

Návrh Komise neobsahuje ustanovení týkající se informování evropských řidičů o pravidlech 

silničního provozu. 

 

Rada do postoje v prvním čtení zařadila ustanovení, na jehož základě by Komise měla povinnost 

zpřístupnit na svých internetových stránkách ve všech úředních jazycích EU souhrnné informace 

o pravidlech platných v členských státech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

 

Evropský parlament zdůraznil, že pro politiku v oblasti bezpečnosti silničního provozu je důležité, 

aby řidiči byli informováni, přičemž nezbytné informace poskytují občanům EU členské státy 

a Komise. Jedním z prostředků, o nichž se Evropský parlament zmínil, jsou stejně jako v postoji 

Rady v prvním čtení internetové stránky Komise. 
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3. Další změny přijaté Evropským parlamentem 

 

Další změny, jež nebyly obsaženy v postoji Rady v prvním čtení, se týkají zejména: 

 

– zavedení harmonizovaných pevných pokut za dopravní přestupky; 

– harmonizace postupů kontroly bezpečnosti silničního provozu a technického zařízení 

používaného za tím účelem (prostřednictvím přijetí pokynů v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu platných v celé EU); 

– zavedení systému pro další postup u dopravních přestupků, uznávání a vymáhání sankcí 

a předávání informací ohledně rozhodnutí přijatých v souvislosti s těmito přestupky v případě 

nezaplacení pokut; 

– postupu projednávání ve výboru; 

– obecných právních zásad (nediskriminační pokuty uložené podle právních předpisů státu 

přestupku, bez retroaktivity). 
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III. Závěr 

 

Při vypracovávání postoje v prvním čtení Rada plně zohlednila návrh Komise a stanovisko 

Evropského parlamentu v prvním čtení. 

 

Avšak vzhledem k tomu, že znění, o němž bylo v Radě v prosinci roku 2010 dosaženo dohody, 

se značně liší od návrhu Komise z roku 2008, z něhož změny přijaté EP vycházejí, nepovažovala 

Rada za relevantní zabývat se každou jednotlivou změnou zvlášť. V důsledku vstupu Lisabonské 

smlouvy v platnost a v důsledku změny právního základu byla Rada nucena přepracovat většinu 

ustanovení návrhu Komise. 

 

V souvislosti se změnami navrženými Evropským parlamentem Rada poukazuje na to, že řada 

změn již byla, a to v zásadě, zčásti nebo zcela, zařazena do jejího postoje v prvním čtení. 

 

Vlastní jednání s Evropským parlamentem by tedy měla začít ve druhém čtení, přičemž základem 

by spíše než návrh Komise mělo být znění, o němž Rada v prosinci roku 2010 dosáhla dohody. 

 

__________________ 
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REVIDOVANÝ DODATEK K REVIDOVANÉ POZNÁMCE K BODU „I/A“ 
Odesílatel: Generální sekretariát Rady 
Příjemce: COREPER 
Předmět: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního 

vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu [první čtení] 
– přijetí 
a) postoje Rady 
b) odůvodnění Rady 
– prohlášení 

 
 
 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, FRANCIE, ITÁLIE, PORTUGALSKA, 

RAKOUSKA A ŠPANĚLSKA 

 

„Výše uvedené členské státy konstatují, že pro účely vyšetřování osoby odpovědné za dopravní 

přestupek v oblasti bezpečnosti silničního provozu lze přijmout veškerá opatření stanovená 

vnitrostátními právními předpisy.“ 
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PROHLÁŠENÍ NĚMECKA 

 

 
„Prohlášení k čl. 4 odst. 2: 

Pododstavcem 

„Členský stát přestupku použije, na základě této směrnice, získané údaje pro účely 

vyšetřování toho, kdo je osobně zodpovědný za dopravní přestupky v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu uvedené v článku 2 a v článku 3.“ 

se rozumí, že osobou, která je osobně zodpovědná ve smyslu tohoto ustanovení, může být pouze 

řidič/řidička, protože právě on/ona se dopustil/a přestupku. Veškeré předané údaje 

o provozovatelích vozidel mohou být podle názoru německé delegace tudíž použity pouze za 

účelem vyšetřování toho, kdo je řidičem/řidičkou.“ 

 
 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 
 

 
„Komise bere na vědomí, že v Radě existuje jednomyslnost ohledně návrhu kompromisního znění 

předsednictví, včetně nahrazení právního základu navrhovaného Komisí, kdy má být čl. 91 odst. 1 

písm. c) SFEU nahrazen čl. 87 odst. 2 SFEU. Komise sdílí názor Rady ohledně významu sledování 

cílů navrhované směrnice, jimiž je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, avšak z právního 

a institucionálního hlediska je toho názoru, že čl. 87 odst. 2 SFEU nepředstavuje vhodný právní 

základ, a vyhrazuje si proto právo využít všech právních prostředků, které má k dispozici“. 

 
 

____________________ 
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EVROPSKÁ KOMISE  

V Bruselu dne 21.3.2011 
KOM(2011) 148 v konečném znění 

2008/0062 (COD) 

 

SDĚLENÍ KOMISE 
EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 
podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie 

 
týkající se 

postoje Rady v prvním čtení k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu 
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2008/0062 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE 
EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 
podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie 

 
týkající se 

postoje Rady v prvním čtení k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě 
KOM(2008) 151 v konečném znění – 2008/0062 (COD): 

19. března 2008 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne: 17. září 2008 

Postoj Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 17. prosince 2008 

Datum přijetí postoje Rady: 17. března 2011 

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

Cílem návrhu Komise je zlepšit bezpečnost silničního provozu vytvořením systému výměny 
informací o nejzávažnějších porušeních bezpečnosti silničního provozu mezi státem přestupku 
a státem registrace. Tento systém má sloužit k určení totožnosti majitele vozidla, který 
spáchal přestupek v jiném členském státě, než ve kterém je jeho vozidlo registrováno. 
Členský stát přestupku by pak mohl majitele vozidla stíhat a uložit mu sankci. 

Návrh se týká těchto přestupků: překročení rychlosti, nepoužití bezpečnostních pásů, 
nezastavení na červenou na křižovatce se světelným signalizačním zařízením a řízení pod 
vlivem alkoholu. Tyto přestupky jsou příčinou největšího počtu silničních nehod a úmrtí.  

Návrh rovněž definuje postup výměny (údaje, odpovědné orgány a komunikační síť) a uvádí 
vzor oznámení, které bude zasláno držiteli osvědčení o registraci. Komise rovněž navrhla, aby 
pro tuto výměnu informací byla vytvořena nová síť EU, která bude obsahovat příslušná 
rozhraní se stávajícími systémy/sítěmi. 
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3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE POSTOJE RADY  

3.1 Obecné poznámky týkající se postoje Rady 

Co se týče postoje Rady, text obecně usnadní přeshraniční výměnu informací o dopravních 
přestupcích proti bezpečnosti silničního provozu a může naplnit hlavní cíle Komise, pokud 
jde o zajištění vysoké úrovně ochrany pro všechny uživatele silniční dopravy v EU. Přijaté 
znění přispívá k naplnění nových směrů politik ohledně bezpečnosti silničního provozu 
přijatých Komisí na období 2011–2020, konkrétně pokud jde o strategický cíl týkající se 
posíleného vymáhání dopravních předpisů. Očekává se, že bude mít silný odrazující účinek a 
povzbudí k dodržování dopravních předpisů všechny řidiče.  

Prvořadým cílem návrhu Komise bylo vytvořit systém výměny informací, jenž by umožnil 
určit totožnost majitele vozidla, který spáchal přestupek v jiném členském státě, než ve 
kterém je jeho vozidlo registrováno. V postoji Rady v prvním čtení bylo tohoto cíle z velké 
části dosaženo, nicméně struktura systému výměny informací, kterou Komise původně 
navrhla, stanovila vytvoření nové sítě EU pro účely této směrnice, s čímž však postoj Rady 
nepočítá. 

Druhý hlavní cíl, jenž Komise svým návrhem sledovala, se týká stíhání následujícího po 
určení totožnosti pachatele, jakmile jsou tyto údaje dostupné. Tento cíl je v postoji Rady v 
prvním čtení splněn jen částečně a Komise se domnívá, že na základě příslušných změn 
navrhovaných Evropským parlamentem v prvním čtení bude ještě možné text v tomto ohledu 
vylepšit. 

Co se týče zvoleného právního základu, byla Komise toho názoru, že z právního a 
institucionálního pohledu nepředstavuje „policejní spolupráce“ (čl. 87 odst. 2) vhodný právní 
základ pro tuto směrnici. V této souvislosti vložila Komise do zápisu z jednání Rady 
prohlášení, kterým si vyhrazuje právo využít všech právních prostředků, které má k dispozici 
(viz bod 4). Komise rovněž vzala na vědomí, že Rada se na právním základu „policejní 
spolupráce“ shodla jednomyslně. 

3.2 Podrobné připomínky Komise  

3.2.1 Postoj Rady 

Rada se rozhodla rozšířit seznam přestupků, na něž se směrnice vztahuje. Kromě čtyř 
nejrizikovějších přestupků (překročení rychlosti, nepoužití bezpečnostních pásů, nezastavení 
na červenou na křižovatce se světelným signalizačním zařízením a řízení pod vlivem 
alkoholu) obsahuje nyní seznam také další přestupky, jako je řízení pod vlivem drog. Komise 
takové rozšíření oblasti působnosti tohoto nástroje vítá.  

Pokud jde o mechanismus výměny informací a použitou komunikační síť, Rada ve svém 
postoji zastává využití stávajících nástrojů „policejní spolupráce“. Konkrétněji chce využít 
existující způsob informační výměny vytvořený v rámci prümských rozhodnutí o přeshraniční 
spolupráci v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti pro údaje o registraci vozidel1. 

                                                 
1 Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v 

boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 
2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV. 
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Rada navrhla, aby členský stát registrace povolil členskému státu přestupku přístup do 
vnitrostátní databáze registrace vozidel k získání údajů týkajících se vozidel a jejich držitelů. 
Pro tuto informační výměnu se Rada ve svém postoji rozhodla nahradit elektronickou síť EU, 
kterou původně navrhla Komise, přímým použitím již existujících systémů vytvořených v 
rámci prümských rozhodnutí. 

Komise upřednostňuje vytvoření elektronické sítě EU v souladu se svým návrhem, prokázala 
však v tomto směru jistou flexibilitu a souhlasila, aby informační výměna probíhala co 
nejvíce za pomoci stávajících systémů, jako je EUCARIS. Komise se domnívá, že přístup 
Rady k informační výměně se především týká technických možností výměny informací a 
nebrání zásadně hlavnímu cíli směrnice.  

V postoji Rady bylo oznámení, které Komise původně navrhla, nahrazeno informačním 
dopisem (článek 4a), jenž se zašle pachateli, pokud se členský stát přestupku rozhodne 
přestupek stíhat. Použití vzoru uvedeného v příloze směrnice je pro členské státy dobrovolné. 
Pokud členské státy pachatele informují, jakmile se rozhodnou přestupek proti bezpečnosti 
silničního provozu stíhat, je Komise ochotna přístup Rady přijmout. 

Co se týče ochrany údajů, Komise může akceptovat, že rozhodnutí 2008/977/SVV se vztahuje 
na výměnu údajů spojených s trestními činy, ale trvá na tom, aby byl vložen také odkaz na 
směrnici 95/46/EC týkající se výměny údajů spojených se správními přestupky. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že ačkoli Komise přijala většinu změn navržených EP v prvním 
čtení, jelikož upevňovaly její původní návrh, Rada do svého postoje žádný z nich nezahrnula. 

3.2.2 Právní základ 

Komise by ráda upozornila Evropský parlament na změnu právního základu, o níž rozhodla 
Rada a ke které Komise vydala prohlášení (viz prohlášení Komise v bodě 4), jelikož tato 
změna představuje problematický precedens. 

Jasným cílem navrhované směrnice je především bezpečnost silničního provozu, a spadá 
proto do oblasti působnosti článku 91 SFEU. Navrhovaná směrnice navíc nemá žádný dopad 
na vnitrostátní klasifikaci příslušných přestupků. 

Kromě toho podle čl. 87 odst. 2 požívají tři členské státy v oblasti policejní spolupráce režimu 
výjimky (nepovinná účast „opt-in“ pro Spojené království a Irsko podle protokolu 21 SFEU a 
výjimka pro Dánsko podle protokolu 22 SFEU), z čehož plyne, že tři členské státy by 
potencionálně nebyly navrhovanou směrnicí dotčeny. 

Komise se navíc domnívá, že čl. 87 odst. 2 se může vztahovat pouze na trestné činy 
v dopravě.  

4. ZÁVĚRY / VŠEOBECNÉ POZNÁMKY 

Ačkoli má Komise za to, že postoj Rady v několika aspektech popsaných výše (viz zejména 
část 3.2.1) hlavní cíle původního návrhu Komise naplňuje, kvůli změně právního základu se 
rozhodla učinit následující prohlášení:  
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„Komise bere na vědomí, že v Radě existuje jednomyslnost ohledně návrhu kompromisního 
znění předsednictví, včetně nahrazení právního základu navrhovaného Komisí, kdy má být čl. 
91 odst. 1 písm. c) SFEU nahrazen čl. 87 odst. 2 SFEU. Komise sdílí názor Rady ohledně 
významu sledování cílů navrhované směrnice, jimiž je zlepšení bezpečnosti silničního 
provozu, avšak z právního a institucionálního hlediska je toho názoru, že čl. 87 odst. 2 SFEU 
nepředstavuje vhodný právní základ, a vyhrazuje si proto právo využít všech právních 
prostředků, které má k dispozici.“  

Ve druhém čtení by měly být prozkoumány možné kompromisy k nalezení vhodných řešení, 
jež umožní zahrnout jak správní přestupky, tak trestné činy.  
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