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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0607/2012, ktorú predkladá W. S. (taliansky štátny občan), o ochrane 
bezpečnosti na cestách

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada, aby sa normy kvality a bezpečnosti pre motorové vozidlá 
normalizovali na úrovni EÚ. Navrhuje predovšetkým viacero opatrení na zvýšenie 
bezpečnosti cestnej premávky, ktoré by mali byť povinné pre všetky automobily, akými sú 
lekárničky, zariadenia, pri ktorých používaní má používateľ voľné ruky, aby sa predišlo 
používaniu mobilných telefónov, atď.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 19. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013

Otázku rovnakých noriem kvality a bezpečnosti vo všetkých členských štátoch pre všetky 
budúce nové motorové vozidlá upravuje smernica 2007/46/ES1. Podľa článku 1 tejto smernice 
je jej cieľom zavedenie harmonizovaného rámca, ktorý obsahuje administratívne ustanovenia 
a všeobecné technické požiadavky týkajúce sa schvaľovania všetkých nových vozidiel 
v Európskej únii.

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa 

zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, 
systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá 
(rámcová smernica); Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.
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Pokiaľ ide o určenie krajiny pôvodu motorových vozidiel v EÚ, táto otázka už nie je 
podstatná, keďže smernicou 2007/46/ES sa na účely ustanovenia a fungovania vnútorného 
trhu Európskej únie vnútroštátne systémy typového schvaľovania členských štátov nahrádzajú 
postupom typového schválenia EÚ založeným na zásade celkovej harmonizácie. Na tento účel 
už preto neexistuje osvedčujúci členský štát.

Nahradenie žiaroviek v čelných svetlách vozidla patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 
76/756/EHS1. Podľa prílohy II ods. 1 k tejto smernici sú technickými požiadavkami 
vzťahujúcimi sa na montáž zariadení na osvetlenie motorových vozidiel podmienky 
stanovené v odsekoch 2, 5 a 6 predpisu EHK OSN č. 482 a prílohách 3 a 9 k tomuto predpisu. 
V odseku 5.23 predpisu EHK OSN č. 48 sa ustanovuje, že „svietidlá schválené so svetelným 
zdrojom podľa predpisu č. 37 musia byť upevnené na vozidlo tak, aby sa mohol svetelný zdroj 
správne vymeniť podľa pokynov výrobcu vozidla bez používania osobitných nástrojov, iných 
ako nástroje dodávané výrobcom s vozidlom. Výrobca vozidla poskytne s vozidlom podrobný 
opis postupu náhrady.“ Z toho jasne vyplýva, že dospelá osoba by tam mala mať dostatočný 
priestor na ručnú manipuláciu. Inak musí výrobca poskytnúť osobitný nástroj.

Okrem otázky, či je montáž vnútorných počítadiel paliva v palivových nádržiach vozidiel, 
ktorou by sa malo zabrániť podvodom pri dopĺňaní paliva na čerpacích staniciach, skutočne 
potrebná či užitočná, by montáž takýchto zariadení znamenala dodatočné neprimerané 
zaťaženie výrobcov vozidiel, ktorí za takéto podvody nenesú zodpovednosť.

Bezpečnostné vybavenie, ktoré má byť súčasťou povinnej výbavy vozidla, sa neupravuje 
právnymi predpismi EÚ. Niektoré členské štáty prijali osobitné vnútroštátne právne predpisy, 
podľa ktorých má byť v povinnej výbave vozidla lekárnička, ako požaduje predkladateľ 
petície. Komisia v tejto súvislosti uverejňuje na účely usmernení na svojej webovej stránke 
informácie o bezpečnostnom vybavení, ktoré vyžadujú členské štáty3. Komisia zatiaľ 
nepovažovala za potrebné harmonizovať používanie prvej pomoci v rámci EÚ.

Podľa väčšiny odborníkov a výskumov môže vykonávanie ďalšej činnosti pri riadení vozidla 
viesť k výraznému zníženiu sústredenia a pozornosti, ktoré predstavuje zbytočné riziko pre 
vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky. Týka sa to najmä telefonických rozhovorov, 
a to aj v prípade telefónnych zariadení s hlasovým ovládaním. Takéto zariadenia sú dostupné 
na trhu za primeranú cenu a konečná zodpovednosť za ich montáž a používanie v súčasnosti 
spočíva na vodičovi auta.

Pokiaľ ide o vodičské skúšky, v smernici 2006/126/ES o vodičských preukazoch sa už 
ustanovujú minimálne požiadavky týkajúce sa obsahu testov z teórie a skúšok zručnosti 
a správania. Členské štáty môžu rozhodnúť o podobe testov z teórie (či sa uskutočnia ústne 
alebo písomne). Smernica umožňuje, aby sa časť praktickej skúšky uskutočnila v osobitnom 
skúšobnom priestore, dôležité však je, aby sa uchádzači skúšali aj v prostredí reálnej cestnej 
premávky. Odborná príprava sa vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia sa však 
                                               
1 Smernica Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských 

štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich 
prípojných vozidlách [Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, p. 1].

2 Ú. v. EÚ L 323, 6.12.2011, s. 46
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad.
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zatiaľ na úrovni EÚ neupravuje. 
Záver

Väčšina otázok, ktoré nastolil predkladateľ petície, napríklad rovnaké bezpečnostné normy či 
čelné svetlá vozidla, je už predmetom ustanovení právnych predpisov EÚ v zmysle 
požiadaviek petície. 

V otázkach ako sú vnútorné počítadlá paliva v palivových nádržiach a zariadenia pre mobilné 
telefóny s hlasovým ovládaním Komisia v súčasnosti neplánuje prijať opatrenia, keďže 
v prvom prípade by viedli k nadmernému zaťaženiu výrobcov bez dôkazov o rozšírenosti 
podvodov na čerpacích staniciach v EÚ a v druhom prípade by výrazne neznížili riziká 
vyplývajúce zo snahy vykonávať dodatočné úkony pri riadení vozidla.

V prípade lekárničiek sa Komisia domnieva, že vzhľadom na zásadu subsidiarity by 
zodpovednosť za rozhodnutie o tom, či majú byť súčasťou povinnej výbavy vozidla, mala 
prináležať členským štátom.

Pokiaľ ide o odbornú prípravu vodičov, Komisia zváži preskúmanie možnej harmonizácie 
odbornej prípravy vodičov v budúcej revízii smernice.

Komisia bude v každom prípade pokračovať vo svojom úsilí o zlepšovanie bezpečnosti 
cestnej premávky a ochrany spotrebiteľa v spolupráci so všetkými príslušnými 
zainteresovanými subjektmi vrátane inovácií v oblasti automobilových technológií 
a s prihliadnutím na vývoj podmienok dopravy.


