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NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, 

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. s poľutovaním konštatuje, že v roku 2016 prišlo 25 500 ľudí v celej Európskej únii o život 

pri nehodách na cestách a ďalších 135 000 osôb bolo vážne zranených; 

2. uznáva pokrok, ktorý Únia dosiahla pri znižovaní počtu nehôd na cestách a súvisiacich 

nákladov vďaka svojim právnym predpisom v oblasti bezpečnosti vozidiel, ktoré zaviedla 

v priebehu uplynulých rokov; poukazuje na to, že zníženie úmrtnosti sa v posledných 

rokoch ustálilo, a domnieva sa, že treba vyvíjať ďalšie úsilie na dosiahnutie cieľa EÚ, 

ktorým je znížiť počet úmrtí na cestách v rokoch 2010 až 2020 na polovicu; 

3. konštatuje, že napriek tomu, že používatelia automobilov ťažia zo zvýšenej bezpečnosti 

vozidiel, podiel úmrtí nechránených účastníkov cestnej premávky rastie; domnieva sa, že 

v súvislosti s budúcimi aktivitami by sa mal klásť dôraz na zraniteľných účastníkov 

cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti; 

4. uznáva, že zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v EÚ je nevyhnutné na zníženie počtu 

smrteľných úrazov a vážnych zranení na cestách v Európskej únii; preto víta zoznam 

bezpečnostných technológií, ktorý zverejnila Komisia a ktorý by mal byť zahrnutý 

do najbližšej revízie pravidiel; 

5. domnieva sa, že výhody vyplývajúce zo sprísnenia bezpečnostných noriem a vybavenia 

možno dosiahnuť len v prípade vykonávania a účinného presadzovania existujúcich a 

budúcich ustanovení; v tejto súvislosti vyzýva na intenzívnejší dohľad nad orgánmi 

typového schvaľovania a technickými službami v Únii na európskej úrovni; okrem toho 

vyzýva na intenzívnejší a nezávislejší dohľad nad vozidlami na cestách v celej Únii po ich 

uvedení na trh s cieľom zabezpečiť, aby aj naďalej spĺňali bezpečnostné kritériá; 

6. nazdáva sa, že zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky si vyžaduje jednotný a integrovaný 

prístup, a vyzýva na začleňovanie otázok bezpečnosti cestnej premávky do všetkých 

príslušných oblastí politiky vrátane informovanosti o životnom prostredí, spotrebiteľskej 

politiky a spolupráce v policajných a súdnych veciach; 

7. zdôrazňuje, že jednotná politika bezpečnosti cestnej premávky musí zahŕňať všetky 

faktory, napríklad správanie vodičov, cestnú infraštruktúru i bezpečnostné prvky vozidiel; 

nato je nevyhnutné mať prístup ku kvalitným porovnateľným údajom, ktoré možno 

používať na účely predvídania správania a vývoja technických riešení pri rešpektovaní 

ochrany údajov používateľov; 

8. domnieva sa, že technické kontroly v členských štátoch by mali zahŕňať overenie plnej 

funkčnosti bezpečnostných prvkov vozidiel; malo by sa to týkať aktívnych i pasívnych 

bezpečnostných prvkov; 

9. zdôrazňuje, že keď sa zistí nesúlad, európski spotrebitelia by mali mať možnosť 

spoľahnúť sa na rýchle, primerané a koordinované nápravné opatrenia, v prípade potreby 

aj vrátane stiahnutia vozidiel od používateľov v celej Únii; nazdáva sa, že hospodárske 

subjekty by mali niesť zodpovednosť za každú škodu spôsobenú majiteľom dotknutých 
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vozidiel v dôsledku nedodržiavania predpisov alebo stiahnutia vozidla; 

10. vyjadruje presvedčenie, že úplná analýza nákladov a prínosov v podobe náležitých 

posúdení vplyvu ex ante vypracovaných Komisiou má zásadný význam pre všetky nové 

bezpečnostné požiadavky Únie a že osobitná pozornosť by sa mala venovať starostlivému 

vyváženiu pravdepodobných nákladov pre odvetvie a širších spoločenských výhod, pokiaľ 

ide o zachránené životy a úrazy, ktorým sa predišlo; ďalej odporúča, aby sa vykonávanie 

nových požiadaviek EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky koordinovalo s 

činnosťami Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN); navrhuje, aby bola 

Európa aj naďalej ambiciózna ako celosvetový líder v záujme dosiahnutia vyšších, 

celosvetových bezpečnostných noriem a zníženia počtu obetí nehôd na cestách; domnieva 

sa, že takýto cieľ môže podporovať inovácie a investície v EÚ, stimulovať 

konkurencieschopnosť nášho priemyslu a pomôcť vytvárať pracovné miesta; 

11. zastáva názor, že všetky nové bezpečnostné opatrenia EÚ by mali byť úmerné výzvam v 

oblasti projektovania a výroby, ktorým čelia malovýrobcovia a výrobcovia na zákazku; 

12. víta, že takmer všetkým vozidlám testovaným v rámci testovacieho programu Euro NCAP 

orientovaného na spotrebiteľov sa udelilo päť hviezdičiek a že väčšina výrobcov 

automobilov úspešne zareagovala na výzvu, ktorou je splniť nové požiadavky Euro 

NCAP; konštatuje však, že nie všetky modely automobilov predávané v Európe sú 

testované v rámci programu Euro NCAP a nie všetky modely rovnakého typu sa 

predávajú s rovnakou špecifikáciou, čo spotrebitelia nemusia pochopiť a čo potom môže 

spôsobiť neprimeranú dôveru k vozidlu oproti skutočnému výkonu kúpeného modelu; 

preto poukazuje na dôležitosť spoľahlivej základnej úrovne povinných bezpečnostných 

požiadaviek, čím sa zabezpečí, aby pre celý vozový park používaný a predávaný v 

Európskej únii bolo k dispozícii potrebné bezpečnostné vybavenie; 

13. víta zlepšenia, ktoré pre bezpečnosť cestnej premávky v EÚ priniesol trhovo orientovaný 

technologický vývoj, a nabáda na sústavné skúmanie možností, ktoré v tomto smere 

ponúka digitálna revolúcia, v súlade s právnymi predpismi Únie, napríklad v oblasti 

ochrany údajov a súkromia; považuje za dôležité, aby sa ďalej preskúmala zásada 

vlastníctva údajov; vyzýva na pokračovanie vo výskume a vývoji nových noriem v oblasti 

autonómnych systémov núdzového brzdenia, asistenčných systémov udržiavania vozidla v 

jazdnom pruhu a detekčných technológií cúvania pre motorové vozidlá a kabín s lepšou 

viditeľnosťou, ako aj čelných kamier a systémov detekcie mŕtveho uhla pre ťažké 

nákladné vozidlá; požaduje lepšie a účinnejšie zhromažďovanie a vymieňanie informácií 

a údajov týkajúcich sa skúmania príčin nehôd medzi všetkými zainteresovanými stranami, 

prostredníctvom ktorého sa tieto údaje voľne zhromažďujú a vymieňajú na ďalšiu 

analýzu; domnieva sa, že EÚ môže podporovať vývoj plne autonómnych vozidiel v 

nadchádzajúcich rokoch, ktoré budú znamenať revolúciu v automobilovom priemysle, 

najmä z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky; 

14. vyzýva Komisiu, aby predložila požiadavky, ktoré sa uplatňujú v procesoch typového 

schvaľovania s cieľom zlepšiť informovanosť a bezpečnosť chodcov a cyklistov, pokiaľ 

ide o ťažké úžitkové vozidlá s výraznou zónou mŕtveho uhla; uznáva požiadavky uvedené 

v smernici o hmotnostiach a rozmeroch (96/63/ES) zmenenej smernicou (EÚ) 2015/719 

a vyzýva na preskúmanie mandátu Komisie s cieľom zabezpečiť, aby spĺňal svoj účel, 

alebo na jeho obnovenie v budúcich právnych predpisoch v záujme poskytnutia právnej 
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istoty, ktorá umožní prijímanie opatrení v tejto oblasti; 

15. vyzýva Komisiu, aby zvážila, že do budúcich návrhov zaradí povinné používanie 

systémov monitorovania tlaku v pneumatikách, hasiacich prístrojov, kladív/nástrojov 

na rozbitie okna a rezačov bezpečnostných pásov vo všetkých vozidlách; 

16. víta povinný charakter ustanovení požadovaný klasifikačným orgánom, ktorý by mohol 

prispieť k jednotnejšej úrovni ochrany, a zdôrazňuje jeho dôležitosť; 

17. víta zoznam bezpečnostných technológií, ktorý Komisia zverejnila v decembri a ktorý sa 

má zahrnúť do najbližšej revízie pravidiel; konštatuje, že skutočnosť, že technológie 

asistencie vodiča, ako sú automatické núdzové brzdenie a inteligentná asistencia rýchlosti, 

sa stanú štandardnými prvkami, takisto pomôžu Európe na ceste k vyššej úrovni 

automatizácie; vyzýva na štandardizáciu a nezávislé testovanie týchto prvkov s cieľom 

pripraviť pôdu pre autonómne vozidlá. 

18. tvrdí, že EÚ a jej výskumné centrá by mali zohrávať vedúcu úlohu pri vývoji 

autonómnych vozidiel, ktoré spôsobia revolúciu v automobilovom priemysle, najmä 

pokiaľ ide o bezpečnosť cestnej premávky, pričom sa predpokladá, že každoročne 

zachránia tisíce životov a prispejú k digitalizácii vnútorného trhu; 

19. uznáva pridanú hodnotu prípadného dodatočného vybavenia starších vozidiel ďalšími 

bezpečnostnými prvkami, ktoré sú súčasťou nových modelov; vyjadruje presvedčenie, že 

stimulovanie dodatočnej modernizácie prostredníctvom daňových úľav a nižšieho 

poistného by mohlo byť účinným nástrojom na zvyšovanie bezpečnosti vozidiel v Európe; 
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