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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh stanoví aktualizovaná harmonizovaná pravidla EU týkající se technických prohlídek 
motorových vozidel a přípojných vozidel za účelem zpřísnění minimálních bezpečnostních 
a emisních norem pro pravidelné technické prohlídky. Cílem návrhu je přispět ke snížení 
počtu smrtelných nehod na silnicích v EU do roku 2020 o polovinu, v souladu se směry 
politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dále je cílem návrhu přispět ke 
snižování emisí způsobených špatnou údržbou vozidel.

Navrhovatel podporuje tyto zásadní cíle a vzhledem k rozdílné praxi členských států 
podporuje cílenou harmonizaci v souladu se zásadou subsidiarity; má tudíž pochybnosti 
o tom, že by příslušným nástrojem mělo být nařízení, které členským státům ponechává málo 
prostoru k tomu, aby přizpůsobily svá pravidla na vnitrostátní úrovni.

Navrhovatel je kromě toho přesvědčen, že cíle snížit počet smrtelných nehod by mělo být 
dosaženo při současném zajištění přiměřenosti, a podporuje proto uzpůsobená řešení 
vycházející ze solidní vědomostní základny. Navrhovatel by tak rád upozornil na nejistoty, 
které zdůraznil útvar Evropského parlamentu pro posuzování dopadů: „zdá se, že výchozímu 
předpokladu, že lepší a častější technické kontroly by vedly k menšímu počtu závad na 
vozidlech, získané poznatky vůbec nenasvědčují“.  

Navrhovatel rovněž poukazuje na skutečnost, že oblast působnosti byla rozšířena nad rámec 
působnosti směrnice 2009/40/ES a zahrnuje nové kategorie vozidel, zejména dvoukolová 
a tříkolová vozidla poháněná motorem, lehká přípojná vozidla do 3,5 tuny a tahače 
s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h. Návrh rovněž zvyšuje četnost kontrol u starších 
vozidel a u vozidel s vysokým počtem ujetých kilometrů 

Navrhovatel nenavrhl žádné změny, ani pokud jde o formu či působnost návrhu předpisu, ani 
co se týče prohlídek, neboť tyto otázky řeší příslušný výbor, a rozhodl se místo toho zaměřit 
své pozměňovací návrhy na záležitosti týkající se jednotného trhu. Z pohledu Výboru IMCO 
zahrnují otázky s nejvyšší mírou relevantnosti následující:

1. Způsob definování „technické prohlídky“

Navrhovatel předkládá pozměňovací návrh na úpravu definice technické prohlídky, která by 
ve své stávající podobě mohla být zneužita k omezení přeshraniční hospodářské soutěže 
v oblasti obchodu s ojetými vozidly. Definice Komise vytváří zejména právní nejistotu, neboť 
v obecné definici opakovaně stanoví požadavek na prohlídky podle kritérií pro schvalování 
typu obecně, zatímco příslušná kritéria pro schvalování typu jsou již uvedena v přílohách. To 
znamená, že je možné podrobit prohlídce veškeré konstrukční části vozidla, neboť je možné 
uznat bezpečnostní rozměr u všech konstrukčních částí vozidla. Prohlídky by se však měly 
týkat pouze těch součástí, které podléhají schválení typu z hlediska bezpečnosti a emisí. To 
vyvolává obavu, že některé subjekty by mohly využít tuto mezeru k ochraně domácího trhu 
s ojetými vozidly a hodnotit vozidla jako nevyhovující bez řádného důvodu. 

2. Opatření k odhalování případů falšování údajů o počtu ujetých kilometrů a k jejich 
předcházení 
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V tabulce hodnocení spotřebitelského trhu patří ojetým automobilům třetím rokem nejnižší 
příčka v řadě, pokud jde o výkonnost trhu, a zejména nejnižší příčka v oblasti důvěry. 
Navrhovatel proto navrhuje přísnější opatření v boji proti podvodům týkajícím se údajů 
o počtu ujetých kilometrů, a to rozšířením oblasti působnosti elektronické platformy pro 
informace o vozidlech, aby se zajistilo, že veškeré údaje o počtu ujetých kilometrů budou 
uvedeny na internetové platformě. Navrhovatel dále vyjadřuje znepokojení, že návrh Komise 
zakazuje veškeré úpravy počítadel ujetých kilometrů, včetně úprav směrem nahoru, které by 
mohly zabránit tomu, že dotčená vozidla budou mít zbytečně natrvalo sníženou tržní hodnotu.

3. Přístup k výsledkům technických prohlídek ve vnitrostátních rejstřících, přístup 
k technickým informacím a minimální požadavky na zařízení používaná při 
prohlídkách

Nařízení zavádí možnost vytvořit harmonizovaný systém EU pro výměnu údajů, který umožní 
přístup stanic technické kontroly v celé EU k informacím o opravách a údržbě. Navrhovatel 
se však domnívá, že přístup k této databázi by neměl být omezen na příslušné orgány 
a stanice technické kontroly. V zájmu zajištění rovných podmínek navrhuje poskytnout 
přístup také výrobcům zařízení pro autoservisy, neboť jim to umožní vyrábět 
konkurenceschopné a účinné zkušební zařízení. Navrhovatel také navrhuje umožnit používání 
alternativních zkušebních postupů, což by mohlo být zásadní pro usnadnění nákladově 
efektivních prohlídek vozidel, u nichž je provádění takových prohlídek náročné. 

4. Výjimky

Navrhovatel vítá výjimku pro „historická vozidla“. Domnívá se však, že jejich definice je 
příliš normativní a doporučuje místo ní stanovení požadavku na minimální stáří. Kromě toho 
navrhuje, aby členské státy měly nadále diskreční pravomoc a mohly v souladu se stávající 
praxí přiznávat vozidlům výjimky z nařízení.

5. Vzájemné uznávání

Technické prohlídky souvisejí s novou registrací motorových vozidel, neboť větší 
harmonizace EU v oblasti prohlídek ve stanicích technické kontroly by měla usnadnit novou 
registraci vozidla při převodu z jednoho členského státu do druhého. Navrhovatel předkládá 
nový návrh, který stanoví povinné vzájemné uznávání osvědčení o technické prohlídce v celé 
Unii.

6. Přezkum a sledování

V zájmu dalšího upevnění jednotného trhu navrhovatel rovněž zavádí ustanovení o přezkumu, 
podle něhož by pět let od přijetí tohoto návrhu nařízení byla prověřena možnost zjednodušit 
výměnu výsledků technických prohlídek mezi členskými státy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
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příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Po každé technické prohlídce by mělo 
být vydáno osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla, mj. včetně údajů o 
totožnosti vozidla a informací o výsledcích 
prohlídky. S cílem zajistit řádné sledování 
technických prohlídek by členské státy 
měly tyto informace shromažďovat a 
uchovávat v databázi.

(22) Aby byly náležitě zohledněny výsledky 
technické prohlídky, mělo by být po každé 
takové prohlídce vydáno osvědčení o 
technické způsobilosti vozidla, které by 
mělo být vytvořeno také v elektronické 
podobě, a to se stejně podrobným 
uvedením údajů o totožnosti vozidla 
a o výsledcích prohlídky, jako je tomu 
u původního osvědčení o prohlídce. 
Kromě toho by členské státy měly tyto 
informace shromažďovat a uchovávat 
v centralizované databázi, aby byla 
zajištěna snadná ověřitelnost pravosti 
výsledků pravidelných technických 
prohlídek.

Or. en

Odůvodnění

Osvědčení o technické způsobilosti by měla být vydávána v podobě fyzické i elektronické 
kopie, aby se zabránilo padělání a neoprávněným zásahům do počítadel ujetých kilometrů 
a aby byla usnadněna výměna informací, která umožní vývoj elektronické platformy pro 
informace o vozidlech.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Odhadem v 5 až 12 % případů prodeje 
ojetých vozidel jsou falšovány údaje o 
počtu ujetých kilometrů, což pro 
společnost představuje velmi významné 
náklady ve výši několika miliard eur ročně 
a projevuje se v nesprávném posuzování 

(23) Odhadem v 5 až 12 % případů prodeje 
ojetých vozidel jsou falšovány údaje o 
počtu ujetých kilometrů, což pro 
společnost představuje velmi významné 
náklady ve výši několika miliard eur ročně 
a projevuje se v nesprávném posuzování 
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způsobilosti vozidla. S cílem bojovat proti 
podvodům týkajícím se údajů o počtu 
ujetých kilometrů by pro snazší odhalování 
neoprávněných zásahů do počítadel ujetých 
kilometrů či manipulace s nimi bylo 
vhodné zavést povinnost zaznamenávat 
údaje o počtu ujetých kilometrů v 
osvědčení o technické způsobilosti vozidla 
a povinnost předkládat osvědčení o 
předchozí technické prohlídce. Podvody 
týkající se počítadel ujetých kilometrů by 
rovněž měly být systematičtěji považovány 
za trestný čin podléhající trestnímu stíhání.

způsobilosti vozidla. S cílem bojovat proti 
podvodům týkajícím se údajů o počtu 
ujetých kilometrů by pro snazší odhalování 
neoprávněných zásahů do počítadel ujetých 
kilometrů či manipulace s nimi a pro další 
zlepšení fungování jednotného trhu, 
pokud jde o přeshraniční obchod s ojetými 
automobily, bylo vhodné zavést povinnost 
zaznamenávat údaje o počtu ujetých 
kilometrů v osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla a povinnost předkládat 
osvědčení o předchozí technické prohlídce.
V osmém vydání hodnotící zprávy 
o spotřebitelských trzích z prosince 2012 
s názvem „Jak dosáhnout toho, aby trhy 
fungovaly ku prospěchu spotřebitelů“ se 
tento segment trhu již třetím rokem v řadě 
umístil na nejnižší příčce, pokud jde 
o výkonnost trhu, a zejména na nejnižší 
příčce v oblasti důvěry. Podvody týkající 
se počítadel ujetých kilometrů by rovněž 
měly být systematičtěji považovány za 
trestný čin podléhající trestnímu stíhání.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „historickým vozidlem“ vozidlo, které 
splňuje všechny tyto podmínky:

(7) „historickým vozidlem“ vozidlo, které 
bylo vyrobeno nebo poprvé registrováno 
nejméně před 30 lety a příslušnými 
orgány členského státu pro registraci 
vozidel je považováno za historické;

Or. en

Odůvodnění

Definice historického vozidla předložená Komisí je zbytečně podrobná a vedla by k tomu, že 
do působnosti tohoto nařízení bude spadat řada vozidel neodůvodněně. Jednoduchý 
požadavek na stáří s tím, že stanovení dalších podmínek bude ponecháno na orgánech 
členských států, poskytuje dostatečnou pružnost a je v souladu se stávající praxí.
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Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– bylo vyrobeno nejméně před 30 lety, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je udržováno s použitím náhradních 
dílů, které odpovídají historickým 
součástem vozidla,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebyla provedena žádná změna 
technických vlastností jeho hlavních 
konstrukčních částí, jako je motor, brzdy, 
řízení nebo zavěšení náprav, a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebyl změněn jeho vzhled; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) „technickou prohlídkou“ ověření, zda 
jsou části a konstrukční části vozidla 
v souladu s jeho vlastnostmi z hlediska 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí 
platnými v době schválení, první 
registrace nebo uvedení do provozu, jakož 
i při jejich dodatečném vybavení;

(9) „technickou prohlídkou“ kontrola 
v souladu s přílohami II a III tohoto 
nařízení s cílem zajistit bezpečný provoz 
vozidla na veřejných komunikacích 
a soulad s požadovanými vlastnostmi 
z hlediska ochrany životního prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Definice Komise vytváří právní nejistotu, neboť v obecné definici opakovaně stanoví 
požadavek na prohlídky podle kritérií pro schvalování typu obecně, zatímco příslušná kritéria 
pro schvalování typu (pro účely ověřování bezpečnosti a emisí) jsou již uvedena v přílohách 
tohoto nařízení. Bez tohoto pozměňovacího návrhu by jakákoli konstrukční část, která 
podléhá schválení typu, mohla být odděleně podrobena kontrole bezpečnosti, a vozidla by 
mohla být zbytečně vyhodnocena jako nevyhovující.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci vozidel poskytnou stanicím 
technické kontroly nebo případně 
příslušnému orgánu přístup k technickým 
informacím potřebným pro účely technické 
prohlídky, jak je stanoveno v příloze I. 
Komise přijme podrobná pravidla týkající 
se postupů pro přístup k technickým 

3. Výrobci vozidel poskytnou stanicím 
technické kontroly, výrobcům zkušebního 
zařízení a případně příslušným orgánům 
přístup k technickým informacím 
potřebným pro účely technické prohlídky, 
jak je stanoveno v příloze I. Komise přijme 
podrobná pravidla týkající se postupů pro 
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informacím stanoveným v příloze I v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
16 odst. 2.

přístup k technickým informacím 
stanoveným v příloze I v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 
2.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění rovných podmínek je touto změnou navrhováno poskytnout přístup 
k technickým informacím stanic technické kontroly také výrobcům zkušebního zařízení, aby 
mohli navrhovat a vyrábět účinné a konkurenceschopné zkušební zařízení. Existují obavy, že 
odkaz na přílohu I může vést k nepřiměřeným požadavkům na výrobce, neboť tato příloha má 
mnohem širší záběr než stávající požadavky pro účely technických prohlídek. 
V pozměňovacím návrhu k tomuto návrhu stanoviska pak mohou být navrhnuty další změny.

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Po obdržení žádosti o novou registraci 
vozidla pocházejícího z jiného členského 
státu uznají orgány pro registraci vozidel 
osvědčení o technické způsobilosti, pokud 
byla v okamžiku registrace ověřena jeho 
platnost. Uznání bude vydáno na stejnou 
dobu, pro jakou je vydáno platné 
osvědčení, s výjimkou případu, kdy 
původní doba platnosti osvědčení 
přesahuje maximální dobu platnosti 
v členském státě, v němž bylo vozidlo 
znovu registrováno. V takovém případě se 
doba platnosti sníží na tuto maximální 
dobu a bude počítána od okamžiku, kdy 
vozidlo obdrželo původní osvědčení 
o technické způsobilosti vozidla. Před 
vstupem tohoto nařízení v platnost si 
členské státy vzájemně poskytnou 
informace o podobě uznávaného 
osvědčení o technické způsobilosti vozidla 
a pokyny ke způsobu ověřování pravosti.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu usnadnění nových registrací motorových vozidel v Unii tento pozměňovací návrh 
zavádí systém vzájemného uznávání osvědčení o technické způsobilosti vozidla mezi členskými 
státy, a to s účinnosti od data platnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost a nejpozději do tří let poté stanice 
technické kontroly sdělí příslušnému 
orgánu členského státu elektronickou 
cestou informace uvedené v jimi vydaných 
osvědčeních o technické způsobilosti 
vozidla. Učiní tak v přiměřené lhůtě od 
vydání osvědčení o technické způsobilosti 
vozidla. Do tohoto data mohou stanice 
technické kontroly sdělit tyto informace 
příslušnému orgánu jakýmkoli jiným 
způsobem. Příslušný orgán tyto informace 
uchová po dobu 36 měsíců ode dne jejich 
přijetí.

3. Ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost a nejpozději do tří let poté stanice 
technické kontroly sdělí příslušnému 
orgánu členského státu elektronickou 
cestou informace uvedené v jimi vydaných 
osvědčeních o technické způsobilosti 
vozidla. Učiní tak v přiměřené lhůtě od 
vydání osvědčení o technické způsobilosti 
vozidla. Do tohoto data mohou stanice 
technické kontroly sdělit tyto informace 
příslušnému orgánu jakýmkoli jiným 
způsobem. Příslušný orgán tyto informace 
uchová v centralizované databázi po dobu 
36 měsíců ode dne jejich přijetí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je usnadnit výměnu informací, jež umožní rozvoj 
elektronické platformy pro informace o vozidlech.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá proveditelnost, náklady 
a přínosy vytvoření elektronické platformy 
pro informace o vozidlech, která by 
umožnila výměnu informací o údajích 
týkajících se technických prohlídek mezi 
příslušnými orgány členských států, které 

Komise přezkoumá proveditelnost, náklady 
a přínosy metody usnadňující přístup 
k informacím o výsledcích technické 
prohlídky vozidla, údajům počítadla
ujetých kilometrů a údajům o registraci 
vozidla mezi příslušnými orgány členských 



PA\927863CS.doc 11/13 PE506.045v01-00

CS

jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel.

států, které jsou odpovědné za provádění 
technických prohlídek, registraci a 
schvalování vozidel, stanicemi technické 
kontroly a výrobci vozidel. Pokud jde o 
veřejně přístupné údaje, využije Komise 
stávajících nástrojů informačních 
technologií.

Or. en

Odůvodnění

Touto změnou je navrhováno prozkoumat možnosti vzájemného přístupu k informacím 
o údajích z prohlídek v celé EU, přičemž by se vycházelo z informací, jež jsou řadou 
členských států zpřístupňovány on-line již dnes, aby se tak minimalizovaly náklady 
a zabránilo zdvojování. Příslušné orgány v jiných členských státech již mají k těmto 
informacím přístup a studie proveditelnosti by se měla zaměřit na vymezení požadovaných 
minimálních údajů.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Podávání zpráv

Nejpozději [pět let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost] Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění a účinku tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o účinnost ustanovení 
týkajících se oblasti působnosti, četnosti 
provádění technických prohlídek, 
výsledků posouzení proveditelnosti 
zavedení elektronické platformy pro 
informace o vozidlech, jak je uvedeno v 
článku 15, a zavedení vzájemného 
uznávání osvědčení o technické 
způsobilosti. Zpráva rovněž posoudí, zda 
je třeba aktualizovat přílohy tohoto 
nařízení s ohledem na technický pokrok 
a praxi. Tato zpráva bude předložena po 
konzultaci s výborem uvedeným v článku 
16 a bude případně doprovázena 
legislativními návrhy.
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Or. en

Odůvodnění

Navrhované ustanovení o přezkumu je klíčovým kontrolním mechanismem pro zajištění 
účinného uplatňování navrhovaného nařízení a co největšího přínosu pro spotřebitele 
a podniky na jednotném trhu.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, aby zajistil, že neoprávněný zásah 
do počítadla ujetých kilometrů nebo 
manipulace s ním se považuje za trestný 
čin, za který lze uložit účinné, přiměřené, 
odrazující a nediskriminační sankce.

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, aby zajistil, že neoprávněný zásah 
do počítadla ujetých kilometrů nebo 
manipulace s ním se považuje za trestný 
čin, za který lze uložit účinné, přiměřené, 
odrazující a nediskriminační sankce, 
s výjimkou případů, kdy je zásah do stavu 
takového počítadla proveden směrem 
nahoru na základě povolení stanice 
technické kontroly nebo příslušného 
orgánu, a to s cílem napravit předchozí 
neoprávněnou manipulaci.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, že pokud bylo neoprávněně zasaženo do údajů počítadla 
ujetých kilometrů, stanice technické kontroly nebo příslušné orgány mohou tyto údaje legálně 
upravit směrem nahoru, aby se zajistilo, že dotčená vozidla nebudou v podstatě odepsána a že 
budou moci uspět při budoucí technické prohlídce.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Příloha 2 – část 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve výjimečných případech, kdy na 
konkrétní provedení vozidla není možné 
uplatnit metody prohlídky uvedené v této 
příloze, bude prohlídka provedena 
v souladu se zvláštními alternativními 
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metodami prohlídky na základě 
doporučení příslušných orgánů členského 
státu. Každá použitá metoda prohlídky, 
která není uvedena v této příloze, musí být 
písemně schválena příslušným orgánem.

Or. en

Odůvodnění

U některých vozidel, jako jsou rychle jedoucí traktory a vozidla s přídavnými zařízeními, je 
provedení prohlídky zvlášť obtížné z důvodu vlastností jejich provedení nebo proto, že stanice 
technické kontroly jsou tak vzdálené, že by náklady na modernizaci zařízení pro přizpůsobení 
některých málo početných vozidel byly nepřiměřeně vysoké. Je tudíž zapotřebí, aby byly 
k dispozici alternativní a nestandardní metody prohlídky, které však budou jasně schválené 
příslušným orgánem.


