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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nárůst mobility osob v celé Evropské unii vyžaduje větší harmonizaci právních předpisů o 
kontrolách technické způsobilosti. Důvodem je nejen zvýšení bezpečnosti silničního provozu, 
ale také poskytnutí platných informací občanům, pokud jde o vozidla zakoupená v jiném 
členském státě. S ohledem na technologický rozvoj je nezbytné přijmout právní předpisy, 
které budou zahrnovat vozidla, jež dříve do oblasti působnosti nařízení nespadala.

Navrhovatel ke znění nařízení předkládá několik zlepšení.

Osvědčení o technické způsobilosti vozidla a protokol o technické prohlídce musí být 
zúčastněným stranám k dispozici on-line. K zúčastněným stranám patří kontroloři provádějící 
silniční kontrolu, stanice technické kontroly v členském státě, v němž je vozidlo nyní 
registrováno, nebo i kupující vozidla. Aby bylo možné se ujistit, že nedošlo k neoprávněnému 
zásahu do počítadla ujetých kilometrů vozidla, je důležité, aby byl k dispozici jeho stav.

Mechanismus výměny informací mezi členskými státy již existuje – je jím systém EUCARIS. 
Není třeba zřizovat nový mechanismus výměny informací nebo přezkoumávat proveditelnost 
evropské elektronické platformy pro informace o vozidlech. Místo toho Komise musí 
prozkoumat možnosti rozšíření rámce systému EUCARIS. Navrhovatel se domnívá, že toto 
bude hospodárnější řešení, které lze provést nejrychleji. 

Pokud budou údaje počítadel ujetých kilometrů k dispozici zúčastněným stranám, navrhovatel 
považuje sankce za podvody týkající se počítadel za zbytečné. Dostupnost údajů počítadel 
zúčastněným stranám povede ke ztrátě motivace falšovat je.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nákladní automobily v místní dopravě 
jsou stále více nahrazovány zemědělskými 
vozidly s maximální konstrukční rychlostí 
vyšší než 40 km/h. Jejich potenciální riziko 
je srovnatelné s rizikem u nákladních 
automobilů, a proto by tato kategorie 
vozidel měla být posuzována stejně jako 
nákladní automobily, pokud jde o 
technické prohlídky.

(8) Nákladní automobily v místní dopravě 
jsou stále více nahrazovány zemědělskými 
vozidly s maximální konstrukční rychlostí 
vyšší než 40 km/h, která tudíž konkurují 
tradičním způsobům přepravy zboží. Jejich 
potenciální riziko je srovnatelné s rizikem 
u nákladních automobilů, a proto by tato 
kategorie vozidel měla být posuzována 
stejně jako nákladní automobily, pokud jde 
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o technické prohlídky.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se vozidla kategorie T5 podílejí na silniční dopravě ve stále větší míře, měly by 
podléhat řádné kontrole technické způsobilosti.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro účely kontroly vozidel, a zejména 
jejich elektronických bezpečnostních 
prvků, je důležité, aby byly dostupné 
technické specifikace každého jednotlivého 
vozidla. Proto by výrobci vozidel neměli 
poskytovat pouze úplný soubor údajů, 
které se uvádějí v prohlášení o shodě, ale 
také přístup k údajům, které jsou nezbytné 
k ověření funkčnosti bezpečnostních 
systémů a systémů k ochraně životního 
prostředí. Za tímto účelem by měla 
obdobně platit ustanovení vztahující se na 
přístup k informacím o opravách a údržbě, 
která by stanicím technické kontroly 
umožnila přístup k informacím potřebným 
k provádění technických prohlídek. Toto 
má zásadní význam zejména v oblasti 
elektronicky řízených systémů a mělo by 
platit pro všechny prvky instalované 
výrobcem.

(11) Pro účely kontroly vozidel, a zejména 
jejich elektronických bezpečnostních 
prvků, je důležité, aby byly dostupné 
technické specifikace každého jednotlivého 
vozidla. Proto by výrobci vozidel neměli 
poskytovat pouze úplný soubor údajů, 
které se uvádějí v prohlášení o shodě, ale 
také přístup k údajům, které jsou nezbytné 
k ověření funkčnosti bezpečnostních 
systémů a systémů k ochraně životního 
prostředí. Tyto údaje by měly zahrnovat 
informace, které umožňují kontrolovat 
fungování bezpečnostních systémů vozidel 
způsobem dovolujícím jejich testování 
v rámci pravidelných technických 
prohlídek s cílem stanovit předvídatelnou 
míru pozitivního nebo negativního 
výsledku testování. Za tímto účelem by 
měla obdobně platit ustanovení vztahující 
se na přístup k informacím o opravách a 
údržbě, která by stanicím technické 
kontroly umožnila přístup k informacím 
potřebným k provádění technických 
prohlídek. Toto má zásadní význam 
zejména v oblasti elektronicky řízených 
systémů a mělo by platit pro všechny prvky 
instalované výrobcem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
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) 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. Je-li to možné, měla 
by být zúčastněným stranám zpřístupněna 
rovněž elektronická verze osvědčení o 
technické způsobilosti vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy po celé Evropské unii by se měly přiklonit k elektronické verzi osvědčení o 
technické způsobilosti vozidla. To usnadní výměnu informací a zároveň do této oblasti vnese 
prvky vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 4
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 
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 

(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 
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 a 
zpřístupnit tyto záznamy zúčastněným 
stranám po celé Unii. Členské státy by 
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o předchozí technické prohlídce. Podvody 
týkající se počítadel ujetých kilometrů by 
rovněž měly být systematičtěji považovány 
za trestný čin podléhající trestnímu 
stíhání.

měly údaje počítadel ujetých kilometrů 
zpřístupnit prostřednictvím stávajícího 
rámce spolupráce mezi členskými státy –
systému EUCARIS;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Technické prohlídky jsou součástí 
komplexnějšího regulačního systému, který 
upravuje problematiku vozidel po celou 
dobu jejich životnosti od schválení 
prostřednictvím registrací, přes kontroly až 
po jejich likvidaci. Rozvoj a propojení 
elektronických databází vozidel 
jednotlivých států a výrobců by v zásadě 
přispěly ke zlepšení účinnosti celého 
administrativního řetězce týkajícího se 
vozidel a ke snížení nákladů a 
administrativní zátěže. Komise by proto 
měla provést studii proveditelnosti, 
nákladů a přínosů zavedení evropské 
elektronické platformy pro informace o 
vozidlech za tímto účelem.

(25) Technické prohlídky jsou součástí 
komplexnějšího regulačního systému, který 
upravuje problematiku vozidel po celou 
dobu jejich životnosti od schválení 
prostřednictvím registrací, přes kontroly až
po jejich likvidaci. Rozvoj a propojení 
elektronických databází vozidel 
jednotlivých států a výrobců by v zásadě 
přispěly ke zlepšení účinnosti celého 
administrativního řetězce týkajícího se 
vozidel a ke snížení nákladů a 
administrativní zátěže. Komise by proto 
měla provést studii proveditelnosti, 
nákladů a přínosů rozšíření funkčnosti 
stávajícího mechanismu výměny 
informací – systému EUCARIS, s cílem 
zahrnout do této platformy sdílení údajů 
počítadel ujetých kilometrů vozidel a 
prozkoumat možnosti, jak sdílení 
informací dále rozšířit.

Or. en

Odůvodnění

Mezi členskými státy existuje funkční systém výměny informací – EUCARIS. Tento systém 
dává zemím možnost sdílet informace o registraci vozidel a řidičských průkazů, čímž pomáhá 
bojovat proti krádežím vozidel a falšování registrací. Stávající systém by měl sloužit jako 
základ pro další rozvoj výměny informací mezi zeměmi EU.
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Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely kontroly údajů počítadla 
ujetých kilometrů, a jestliže tato informace 
nebyla sdělena elektronicky po předchozí 
technické prohlídce, požádá kontrolor 
osobu, která vozidlo k technické prohlídce 
předala, aby předložila osvědčení vydané 
po předchozí technické prohlídce.

4. Členské státy zajistí, že pro účely 
kontroly počítadla ujetých kilometrů, je-li 
jím vozidlo běžně vybaveno, budou 
kontrolorům elektronicky sděleny
informace o předchozí technické prohlídce.
Stav počítadla ujetých kilometrů vozidla 
zaznamenaný během poslední technické 
prohlídky se v elektronické podobě 
zpřístupní zúčastněným stranám.

Or. en

Odůvodnění

Podvody týkající se počítadel ujetých kilometrů vozidla ukončí dostupnost údajů těchto 
počítadel, nikoli sankce. Pokud kupující bude moci zkontrolovat údaje počítadla zaznamenané 
během poslední kontroly technické způsobilosti vozidla, vytratí se motivace tyto údaje 
falšovat.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Všechny členské státy vzájemně 
uznávají osvědčení o technické
způsobilosti vozidel pro účely opětovné 
registrace vozidla převedeného z jednoho 
členského státu do druhého, pokud je 
osvědčení platné v rámci četnosti 
prohlídek členského státu, v němž má být 
vozidlo opětovně registrováno.

Or. en

Odůvodnění

Uznávání osvědčení o technické způsobilosti vozidel jednotlivých členských států ve všech 
ostatních členských státech je důležitým krokem k dokončení vnitřního trhu.



PE506.080v01-00 8/9 PA\928137CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 8
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 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly a výrobci 
vozidel.

Komise přezkoumá proveditelnost, náklady 
a přínosy vytvoření elektronické platformy 
pro informace o vozidlech, při využití 
výhod vyplývajících ze stávajících a již 
provedených IT řešení, pokud jde o 
mezinárodní výměnu údajů tak, aby se 
minimalizovaly náklady a zabránilo 
zdvojování činností. Při posouzení se zváží 
nejvhodnější způsob propojení stávajících 
vnitrostátních systémů za účelem výměny
informací o údajích týkajících se 
technických prohlídek a o údajích 
počítadel ujetých kilometrů mezi 
příslušnými orgány členských států, které 
jsou odpovědné za provádění technických 
prohlídek, registraci a schvalování vozidel, 
stanicemi technické kontroly, výrobci 
zkušebních zařízení a výrobci vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sankce falšování údajů počítadel ujetých kilometrů neukončí. Pokud budou informace o 
posledním stavu počítadel zpřístupněny, může se tak stát i bez zavádění sankcí nebo pokut.
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