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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vnitřní trh se každým rokem více propojuje; zboží se po Evropské unii začalo pohybovat 
s nepředvídanou intenzitou. To znamená, že se objevily nové výzvy v oblasti harmonizace 
pravidel bezpečnosti silničního provozu. 

Navrhovatel je zastáncem obecného směru, kterým se vydává nařízení navržené Evropskou 
komisí. Domnívá se nicméně, že jeho znění je třeba v několika zásadních bodech zdokonalit a 
tím mu zajistit dostatečnou přidanou hodnotu. 

Zaprvé by navržený systém hodnocení rizika měl být zaveden na evropské úrovni. To je 
nejspolehlivější způsob, jak zajistit skutečné hodnocení rizika podniku. Pohyb vozidel přes 
hranice stále narůstá a je tudíž nezbytné vědět, které podniky jsou v jiných členských státech 
považovány za rizikové. Prostřednictvím vnitrostátních systémů hodnocení rizika toho nelze 
dosáhnout.

Zadruhé musí být protokoly o poslední absolvované technické prohlídce dostupné 
kontrolorům a mohly by se použít jako výchozí bod při posuzování rizika jednotlivých 
podniků. Evropská unie by neměla vytvářet další administrativní zátěž, ale spíše vyvinout 
rozsáhlý systém pro detekci vozidel, která představují možné nebezpečí a jež se pohybují po 
evropských silnicích.

A konečně je třeba, aby byl postup silničních kontrol přesněji vymezen a jeho znění bylo 
jednoznačné a jasné. Pokud jsou například během prvotní silniční kontroly odhaleny určité 
nedostatky, pak musí být provedena podrobnější kontrola. Ze znění navrženého Komisí není 
jasné, co by mělo následovat. To samé se týká oprav vozidel. Opravu musí provést odborník, 
nikoli řidič nebo kontrolor na silnici. Proto pokud byly zjištěny nebezpečné nedostatky, musí 
být odstraněny v nejbližší opravárenské dílně.

Navrhovatel se domnívá, že 12 měsíců je na provedení tohoto nařízení příliš krátká doba. 
Navrhuje 60 měsíců jakožto lhůtu potřebnou k nákupu veškerého nezbytného vybavení a 
vyškolení zaměstnanců. 

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 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Silniční kontroly by měly být 
prováděny prostřednictvím systému 
hodnocení rizika. Členské státy mohou 

(6) Silniční kontroly by měly být 
prováděny prostřednictvím celounijního
systému hodnocení rizika. Členské státy 
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používat systém hodnocení rizika zavedený 
podle článku 9 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 
15. března 2006 o minimálních 
podmínkách pro provedení nařízení Rady 
(EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o 
předpisech v sociální oblasti týkajících se 
činností v silniční dopravě a o zrušení 
směrnice Rady 88/599/EHS.

mohou používat systém hodnocení rizika 
zavedený podle článku 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o 
minimálních podmínkách pro provedení 
nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 
3821/85 o předpisech v sociální oblasti 
týkajících se činností v silniční dopravě a o 
zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.

Or. en

Odůvodnění

Přidanou hodnotu bude mít pouze celoevropský systém hodnocení rizika. V době zvýšeného 
pohybu zboží vozidla překračují hranice častěji a systém hodnocení rizika používaný jen 
v rámci jednoho členského státu bude mít tudíž omezený dopad na bezpečnost na silnicích.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Využitím mobilních kontrolních 
jednotek se pro provozovatele zkrátí doba 
prodlevy a sníží náklady, neboť přímo 
v terénu bude možné provádět podrobnější 
kontroly. Za určitých okolností mohou být
k provedení podrobnějších kontrol využity 
i stanice technické kontroly.

(13) Využitím mobilních kontrolních 
jednotek se pro provozovatele zkrátí doba 
prodlevy a sníží náklady, neboť přímo 
v terénu bude možné provádět podrobnější 
kontroly. K provedení podrobnějších 
kontrol mohou být využity i stanice 
technické kontroly, pokud se nacházejí 
v blízkém okolí.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se v blízkém okolí nachází mobilní kontrolní jednotka nebo stanice technické kontroly, 
musí být provedena podrobnější kontrola.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro dosažení větší harmonizace 
systému silničních technických kontrol 
v celé Unii má zásadní význam spolupráce 
a výměna osvědčených postupů mezi 
členskými státy. Proto by členské státy 
měly úžeji spolupracovat i při provozních 
činnostech. Tato spolupráce by měla 
zahrnovat i pravidelné pořádání 
koordinovaných silničních kontrol.

(15) Pro dosažení větší harmonizace 
systému silničních technických kontrol 
v celé Unii má zásadní význam spolupráce 
a výměna osvědčených postupů mezi 
členskými státy. Proto by členské státy 
měly úžeji spolupracovat i při provozních 
činnostech. Tato spolupráce by měla 
zahrnovat i pravidelné pořádání 
koordinovaných silničních kontrol, jakož i 
sdílení informací o výsledcích silničních 
kontrol a technických prohlídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Silniční technické kontroly je třeba 
provádět bez diskriminace na základě 
státní příslušnosti řidiče nebo země, v níž 
bylo užitkové vozidlo registrováno, nebo 
země, v níž je uvedeno do provozu.

Or. en

Odůvodnění

Současná praxe ukazuje, že dochází k diskriminaci řidičů jedoucích ve vozidle se státní 
poznávací značkou určité země. Tomu je třeba zamezit.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkový počet prvotních silničních kontrol, 
které každý členský stát každý kalendářní 
rok provede, odpovídá nejméně 5 % 

Celkový počet prvotních silničních kontrol 
způsobilých vozidel registrovaných na 
území každého členského státu, které daný



PE506.082v01-00 6/9 PA\928145CS.doc

CS

celkového počtu vozidel uvedených v čl. 3 
odst. 1, která jsou registrována na jeho 
území.

členský stát každý kalendářní rok provede, 
odpovídá nejméně 5 % celkového počtu 
způsobilých vozidel, která jsou 
registrována na jeho území.

Or. en

Odůvodnění

Silniční kontrola by se měla týkat pouze kategorie vozidel, která jsou k této kontrole 
způsobilá. Odkaz na celkový počet vozidel povede k nepřiměřené administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na vnitrostátní úrovni se zavádí systém 
hodnocení rizika pro účely silničních 
kontrol, který vychází z počtu a závažnosti 
nedostatků zjištěných u vozidel 
provozovaných jednotlivými podniky. 
Systém hodnocení rizika spravuje příslušný 
orgán členského státu.

1. Na úrovni Unie se zavádí systém 
hodnocení rizika pro účely silničních 
kontrol, který vychází z počtu a závažnosti 
nedostatků zjištěných u vozidel 
provozovaných jednotlivými podniky. 
Systém hodnocení rizika v každém
členském státě spravuje příslušný orgán 
tohoto členského státu. Údaje o kontrole 
by měly být shromažďovány na úrovni 
Unie a hodnocení každého podniku by 
mělo být stanoveno na základě 
souhrnných údajů o výsledcích silničních 
kontrol a technických prohlídek z celé 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Dostatečnou přidanou hodnotu bud mít pouze systém hodnocení rizik zřízený na evropské 
úrovni. Nemá smysl ustavovat nový systém hodnocení rizik pouze za účelem vytvoření nové 
administrativní kapacity.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řidiči vozidel registrovaných 
v členském státě musí mít ve vozidle 
osvědčení o technické způsobilosti vozidla 
vystavené na základě poslední 
absolvované technické prohlídky a 
protokol o poslední absolvované silniční 
kontrole, jsou-li k dispozici.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto informace musí být pro kontroly v členských státech k dispozici v elektronické podobě. 
Není třeba mít u sebe další dokumenty za účelem zvýšení administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jednotlivé podniky zajistí, aby vozidla, 
která provozují, byla vždy v dobrém 
technickém stavu.

3. Jednotlivé podniky a řidič vozidla
zajistí, aby vozidla, která provozují, byla 
vždy v dobrém technickém stavu.

Or. en

Odůvodnění

Řidič vozidla by rovněž měl být odpovědný za technický stav svého vozidla.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zkontrolovat osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla a protokol o silniční 
kontrole, jsou-li k dispozici, které jsou 
uchovávány ve vozidle v souladu s čl. 7 
odst. 1;

a) zkontrolovat osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla a protokol o silniční 
kontrole;
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Or. en

Odůvodnění

Osvědčení o technické způsobilosti vozidla a protokoly o předchozích silničních kontrolách by 
měly být k dispozici v elektronické podobě, aby nedocházelo k vytváření další administrativní 
zátěže pro podniky a silniční kontroly mohly mít hladký průběh.

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podle výsledku prvotní kontroly může 
kontrolor rozhodnout, že vozidlo nebo 
jeho přípojné vozidlo by měly být
podrobeny podrobnější silniční kontrole.

Pokud byly při prvotní kontrole zjištěny 
nedostatky, vozidlo nebo jeho přípojné 
vozidlo jsou podrobeny podrobnější 
silniční kontrole

Or. en

Odůvodnění

Pokud byly při prvotní kontrole zjištěny nedostatky, mělo by být jasně vyjádřeno, že následuje 
podrobnější kontrola.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontrolor neschválí k provozu vozidlo, u 
něhož byly zjištěny nebezpečné 
nedostatky, dokud tyto nedostatky nebudou 
odstraněny na místě kontroly. Kontrolor 
může takové vozidlo schválit k provozu za 
účelem jeho přemístění do nejbližší 
opravárenské dílny, kde tyto nedostatky 
mohou být odstraněny, za předpokladu, že 
nebezpečné nedostatky byly odstraněny do 
té míry, že umožňují jízdu vozidla do této 
opravárenské dílny a že není bezprostředně 
ohrožena bezpečnost posádky ani ostatních 
účastníků silničního provozu.

Kontrolor neschválí k provozu vozidlo, u 
něhož byly zjištěny nebezpečné 
nedostatky, dokud tyto nedostatky nebudou 
odstraněny v jedné z nejbližších 
opravárenských dílen, za předpokladu, že 
nebezpečné nedostatky byly odstraněny do 
té míry, že umožňují jízdu vozidla do této 
opravárenské dílny a že není bezprostředně 
ohrožena bezpečnost posádky ani ostatních 
účastníků silničního provozu.
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Or. en

Odůvodnění

Nemělo by se vytvářet další riziko, které představují opravy prováděné na silnici. Veškeré 
nedostatky by měly být odstraněny na nejbližším místě, kde jsou k dispozici odborníci.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontrolor může povolit, aby vozidlo, u 
něhož byly zjištěny nebezpečné 
nedostatky, bylo dopraveno přímo do 
nejbližšího místa, kde může být opraveno 
nebo zadrženo.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se od [dvanáct měsíců po vstupu 
v platnost].

Použije se od [šedesát měsíců po vstupu 
v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Je třeba poskytnout dostatečný čas na nákup nezbytného vybavení a zřízení mechanismu 
výměny informací na evropské úrovni.


