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SDĚLENÍ ČLENŮM
(88/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko Sněmovny reprezentantů Kyperské republiky k

- návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických 
prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 
2009/40/ES
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

- návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
1999/37/ES o registračních dokladech vozidel (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 
– 2012/0185(COD))

- návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních technických 
kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 
2000/30/ES (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko kyperské Sněmovny 
reprezentantů týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko parlamentního výboru pro zahraniční věci a evropské záležitosti
Sněmovny reprezentantů Kyperské republiky

předložené předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise podle článku 6 Protokolu 
(č. 2) ke Smlouvě o Evropské unii o používání zásad subsidiarity a proporcionality

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
[COM(2012)0380]

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES
o registračních dokladech vozidel [COM(2012)0381]

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních technických kontrolách 
užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES
[COM(2012)0382] 

1. Rámec, který stanoví Smlouva pro používání zásad subsidiarity a proporcionality

1.1 Čl. 5 odst. 3 Smlouvy stanoví:
„Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, 
pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu 
či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.

Orgány Unie uplatňují zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality. Vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování zásady 
subsidiarity v souladu s postupem uvedeným v tomto protokolu.“

1.2 Podobně i článek 2 protokolu (č. 2) ke Smlouvě stanoví, že před předložením návrhu 
legislativního aktu vede Komise rozsáhlé konzultace a tyto konzultace musí případně přihlížet
k regionálnímu a místnímu rozměru zamýšlené činnosti.

1.3 Článek 5 protokolu (č. 2) ke Smlouvě stanoví:

„Návrhy evropských legislativních aktů se odůvodňují s ohledem na zásady subsidiarity
a proporcionality. Každý návrh evropského legislativního aktu by měl obsahovat zevrubnou 
informaci umožňující posoudit soulad se zásadami subsidiarity a proporcionality. Tato 
informace by měla obsahovat zhodnocení finančního dopadu návrhu a, jde-li o evropský 
rámcový zákon, důsledky pro přijetí prováděcích předpisů členskými státy včetně, je-li to 
třeba, pro regionální předpisy. Důvody umožňující dospět k závěru, že cílů Unie lze lépe 
dosáhnout na její úrovni, se opírají o kvalitativní, a kdekoli je to možné, i o kvantitativní 
údaje. Návrhy evropských legislativních aktů přihlížejí k nutnosti postupovat tak, aby každá 
zátěž, finanční nebo správní, příslušející Unii, vnitrostátním vládám, regionálním nebo 
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místním orgánům, hospodářským subjektům a občanům byla co nejmenší a přiměřená cíli, 
jehož má být dosaženo.“

1.4 A konečně, jak stanoví čl. 5 odst. 3 a čl. 12 písm. b) Smlouvy, dbají vnitrostátní 
parlamenty na dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem uvedeným v protokolu 
(č. 2), tj. tím, že předloží ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu evropského 
legislativního aktu ve všech úředních jazycích Evropské unie odůvodněné stanovisko.

1.5 Obecné zásady způsobu uplatňování zásady subsidiarity byly stanoveny v Amsterodamské 
smlouvě a podrobně popsány v Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality. Je 
třeba poznamenat, že tyto zásady jsou i nadále užitečnými nástroji pro provádění této 
kontroly.

Konkrétně se tyto obecné zásady týkají toho,

 zda má posuzovaná záležitost nadnárodní povahu, kterou nelze uspokojivě vyřešit 
činností členských států,

 zda by činnost pouze na vnitrostátní úrovni nebo nečinnost Unie byla v rozporu
s požadavky Smluv Evropské unie nebo by jinak významně poškodila zájmy členských států, 
a

 zda by činnost na úrovni Unie vzhledem ke svému rozsahu nebo účinkům přinesla ve 
srovnání s činností na úrovni členských států zřejmé výhody.

Dále platí, že aby byla činnost na úrovni Unie v souladu se zásadou proporcionality, musí být 
prostředky použité k dosažení jejích cílů přiměřené a nesmějí překročit míru nezbytnou
k jejich dosažení.

Příslušné protokoly, jak z Amsterodamu, tak z Lisabonu, ukládají Evropské unii určitá 
omezení v souvislosti s požadavkem týkajícím se používání zásady proporcionality:

 forma činnosti Společenství musí být co nejjednodušší a evropský normotvůrce by měl 
dávat přednost směrnicím před nařízeními;

 je nutno přihlížet k nutnosti postupovat tak, aby každá zátěž, finanční nebo správní, 
příslušející vnitrostátním vládám, hospodářským subjektům a občanům byla co nejmenší; 
a

 činnost na evropské úrovni musí ponechávat co nejvíce prostoru vnitrostátnímu 
rozhodování.

2. Aspekty daného souboru legislativních opatření, které nejsou v souladu se zásadou 
subsidiarity:

Na základě svého zkoumání projednávaného souboru legislativních opatření dospěl 
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parlamentní výbor pro zahraniční věci a evropské záležitosti k závěru, že dané návrhy nejsou
v souladu se zásadou subsidiarity. Konkrétně se tento parlamentní výbor usnesl, že oblast 
působnosti nařízení v těchto legislativních návrzích překračuje to, co je nezbytné pro dosažení 
cílů Unie, a příliš omezuje regulační pravomoci členských států. Podle mínění výboru je volba 
nařízení, tj. závaznějšího regulačního nástroje, a nikoli směrnice, v případě dvou ze tří 
zkoumaných návrhů zbytečná. Dále tento parlamentní výbor dospěl k názoru, že s těmito 
návrhy spojené ekonomické náklady pro občany a administrativní zátěž pro podniky buď 
vůbec nemusí vzniknout, nebo je lze výrazně snížit, a vznikají pouze v případech, kdy jsou 
nutné v důsledku vyšší úrovně formy prováděné činnosti a obsahu technických kontrol.

3. Odůvodnění

3.1 Podle Komise mají zkoumané legislativní návrhy za cíl zavést aktualizovaná
a harmonizovaná pravidla pro technické kontroly a dále zlepšit bezpečnost silničního provozu
a ochranu životního prostředí. Při posuzování dopadu navrhovaných právních předpisů 
Komise zjišťuje dvě hlavní příčiny daného problému: zaprvé, působnost stávajících právních 
předpisů EU je příliš omezená a míra požadavků příliš nízká. Zadruhé, mezi zúčastněnými 
stranami neprobíhá žádná výměna údajů a informací, i když má taková výměna zásadní 
důležitost, pokud mají být kontroly úspěšné. Navíc Komise konstatuje, že v důsledku 
flexibility, kterou umožňují stávající pravidla, je kvalita technických kontrol v různých 
zemích EU různá a tento stav lze změnit jedině společnou regulační činností na úrovni EU.
Uvádí, že právní úprava některých otázek, jako je organizace silničních technických kontrol, 
školení inspektorů a způsob provádění inspekčních činností, by měla být ponechána na 
členských státech. Dále Komise upozorňuje, že příslušné dokumenty vycházejí ze studií, které 
ukázaly, že závady na motorových vozidlech jsou každoročně příčinou 6 % veškerých nehod
a v jejich důsledku dochází na silnicích k 2 000 úmrtí a ještě vyššímu počtu zranění. Pokud 
jde o vliv na životní prostředí, stojí za povšimnutí, že technické závady vedou ke zvýšení 
emisí v průměru zhruba o 1,2 % až 5,7 % a u některých vozidel se emise zvýší až 20krát.

3.2 Parlamentní výbor pro zahraniční věci a evropské záležitosti nezpochybňuje, že 
zdokonalení celkového systému technických kontrol bud mít pozitivní vliv na bezpečnost 
silničního provozu a na životní prostředí. Problém však vidí v tom, že dva ze tří předložených 
legislativních návrhů (COM (2012) 380 a COM (2012) 382) mají formu nařízení, nikoli 
směrnice, kterou se ruší stávající směrnice. Je jasné, že nařízení jako právní nástroj je přímo 
použitelné a narozdíl od směrnice neponechává členským státům žádný prostor pro flexibilitu.
Jak je uvedeno výše, v souladu se zásadou proporcionality by měla být forma činnosti Unie co 
nejjednodušší a evropský normotvůrce by měl dávat přednost směrnicím před nařízeními.
V tomto případě by mohlo mít zlepšení a zdokonalení dosavadního právního rámce a reakce 
na technický pokrok formu návrhu pozměňující směrnice, která by také mohla zahrnout cíle 
EU a rozšířit oblast působnosti stávajících pravidel. Volbou nařízení jako legislativního 
nástroje lze podle EU dosáhnout požadovaného zabezpečení souladu, překračuje se však míra 
toho, co je nezbytné, v oblasti, která byla dosud upravena směrnicí, a není ponechán 
maximální prostor pro vnitrostátní rozhodování, jak vyžaduje zásada subsidiarity. V této fázi 
by volba směrnice, s postupně se zpřísňujícími harmonizovanými opatřeními, dala členským 
státům více prostoru pro jejich činnost, přičemž by byla naplněna potřeba přísnějšího rámce.

3.3 Obsah těchto legislativních návrhů představuje ekonomické náklady pro občany EU, také 
však další zátěž pro podniky, která by ovšem podle Komise byla samozřejmě kompenzována.
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Studie citované Komisí ukazují, že míra bezpečnosti silničního provozu úzce souvisí
s množstvím technických závad na vozidlech. Je ovšem třeba poznamenat, že je třeba zlepšit 
věcnou náplň kontrol a jejich efektivitu, a mnohá z navrhovaných opatření tudíž míří 
správným směrem. Zavedení častějších technických kontrol však nutně neznamená, že budou 
kontroly kvalitnější. Dané legislativní návrhy navíc požadují častější kontroly a zároveň 
zavádějí řadu dalších opatření. Totéž lze vyvodit i z argumentu EU, že zodpovědné podniky, 
které zajistí, aby byla jejich vozidla bezpečná a byla řádně udržována, by měly za odměnu 
podléhat méně častým prohlídkám, takže by byly zproštěny bezúčelné administrativní zátěže
a zbytečných finančních nákladů. To nepřímo vede k závěru, že nestačí jednoduše zvýšit 
počet prohlídek: prohlídky se musí zlepšit a být prováděny efektivněji, a v důsledku toho by 
nemuselo být třeba, aby byly častější.

Lze se tedy vyhnout tomu, abychom nutili občany vynakládat ekonomické náklady a ukládali 
podnikům další administrativní zátěž, a to tak, že budeme prosazovat opatření s cílem zlepšit 
technické prohlídky. Závěrem vyslovuje parlamentní výbor názor, že v této věci navrhovaný 
soubor legislativních opatření překračuje míru toho, co je nezbytně nutné.

3.4 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospívá parlamentní výbor pro zahraniční věci
a evropské záležitosti k tomu, že zkoumaný soubor legislativních opatření není v souladu se 
zásadou subsidiarity a že kritéria, která jsou důvodem k tomu, aby byl nutný regulační zásah 
ze strany Unie, nejsou dostatečně naplněna, zejména pokud jde o oblast působnosti 
navrhovaných opatření a o zvolené nástroje.


