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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o 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))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0380),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0186/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality francouzským Senátem, nizozemskou Poslaneckou 
sněmovnou, nizozemským Senátem, švédským Parlamentem a kyperskou Poslaneckou 
sněmovnou, která uvádějí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou 
subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
12. prosince 2012,1

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
(A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům. 

                                               
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V případě historických vozidel, u nichž 
se předpokládá, že slouží k tomu, aby 
zachovala dědictví doby, ve které byla 
vyrobena, a která jsou na veřejných 
pozemních komunikacích používána jen 
zřídka, by mělo být ponecháno na 
členských státech, aby rozhodly, zda pro 
tato vozidla prodlouží lhůtu pro provádění 
pravidelných technických prohlídek.
Rovněž úprava režimu technických 
prohlídek u ostatních druhů 
specializovaných vozidel by měla být 
ponechána na členských státech.

(9) Historická vozidla slouží k zachování
dědictví doby, ve které byla vyrobena, jsou 
udržována v historicky správném stavu
a jsou jen zřídka používána ke každodenní 
přepravě. Mělo by být ponecháno na 
členských státech, aby rozhodly, zda pro 
tato vozidla prodlouží lhůtu pro provádění 
pravidelných technických prohlídek nebo 
upraví jejich technické prohlídky jiným 
způsobem. Rovněž úprava režimu 
technických prohlídek u ostatních druhů 
specializovaných vozidel by měla být 
ponechána na členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Vztahuje se k PN 15, 16 a 17.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V zájmu lepšího uplatňování zásady 
volného pohybu v rámci Unie by měla být 
osvědčení o technické způsobilosti vozidel 
vydaná v členském státě původní 
registrace vzájemně uznávána členskými 
státy pro účely opětovné registrace.

Or. en

Odůvodnění

Jako první krok k vytvoření vnitřního trhu v oblasti pravidelných technických prohlídek se 
navrhuje, aby členské státy v případě opětovné registrace v jiném státě vzájemně uznávaly 
osvědčení o technické způsobilosti vozidel. Tento návrh souvisí s PN 26.
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Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Bude-li prokázáno, že harmonizace 
technických prohlídek dosáhla dostatečné 
úrovně, měla by být přijata ustanovení 
o plném vzájemném uznávání osvědčení 
o technické způsobilosti vozidel v celé 
Unii.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zkoumat možnosti dalšího rozvoje vnitřního trhu v oblasti technických prohlídek –
vozidla registrovaná v jednom členském státě by mohla projít technickou prohlídkou v jiném 
státě. Tím by odpadly zbytečné cesty užitkových vozidel využívaných v mezinárodní přepravě 
zpět do členského státu, v němž jsou registrována.

Pozměňovací návrh 4
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 

(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. Rovněž je třeba poskytovat 
údaje, které umožňují kontrolovat 
fungování bezpečnostních systémů vozidel 
způsobem umožňujícím jejich testování 
v rámci pravidelných technických 
prohlídek s cílem určit předvídatelnou 
míru užitkových vozidel s cílem stanovit 
předvídatelnou míru pozitivního nebo 
negativního výsledku testování.
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prvky instalované výrobcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Kontroloři by při provádění 
technických prohlídek měli jednat 
nezávisle a neměli by být v žádném střetu 
zájmů. S výsledky technických prohlídek 
by proto neměly být spojeny žádné peněžní 
odměny ani žádný ekonomický či osobní 
prospěch.

(13) Kontroloři by při provádění 
technických prohlídek měli jednat 
nezávisle a neměli by být v žádném střetu 
zájmů. S výsledky technických prohlídek 
by proto neměly být spojeny žádné peněžní 
odměny ani žádný ekonomický či osobní 
prospěch. Hospodářské subjekty podílející 
se výrobě, prodeji, pronájmech, údržbě 
nebo opravách vozidel by měly tyto 
činnosti provádět odděleně od 
organizačních, personálních a finančních 
aspektů provádění technických prohlídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Četnost technických prohlídek by 
měla být přizpůsobena druhu vozidla
a jeho počtu ujetých kilometrů. Větší 
pravděpodobnost výskytu technických 
nedostatků je u vozidel, která dosáhla 
určitého stáří a – zejména jsou-li 
intenzivně používána – určitého počtu 
ujetých kilometrů. Z toho důvodu je 
vhodné zvýšit četnost technických 
prohlídek u starších vozidel a u vozidel 
s vysokým počtem ujetých kilometrů.

(17) Četnost technických prohlídek by 
měla být přizpůsobena druhu vozidla. U 
vozidel, která dosáhla určitého stáří, je 
pravděpodobnost výskytu technických 
nedostatků větší.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Je třeba stanovit jednotné 
minimální normy pro technické prohlídky 
platné v celé Unii, přičemž členské státy, 
které již mají přísnější normy, budou moci 
tyto vyšší normy zachovat a případně 
upravovat s ohledem na technický pokrok.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení stanoví minimální úroveň technických norem. Členské státy mohou zachovat nebo 
zavést přísnější normy.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví systém pravidelných 
technických prohlídek vozidel.

Toto nařízení stanoví systém pravidelných 
technických prohlídek vozidel
prováděných na základě minimálních 
technických norem a požadavků s cílem 
zajistit vysokou úroveň bezpečnosti 
silničního provozu a ochrany životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly – motorová vozidla zkonstruovaná 
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používaná k přepravě osob, která nemají 
více než osm sedadel kromě sedadla řidiče 
– kategorie vozidel M1,

a vyrobená především pro přepravu osob
a jejich zavazadel, která nemají více než 
osm sedadel kromě sedadla řidiče –
kategorie vozidel M1,

Or. en

Odůvodnění

Úprava terminologie s ohledem na změnu směrnice 2007/46/ES.

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– motorová vozidla používaná k přepravě 
osob, která mají více než osm sedadel 
kromě sedadla řidiče – kategorie vozidel 
M2 a M3,

– motorová vozidla zkonstruovaná 
a vyrobená především pro přepravu osob
a jejich zavazadel, která mají více než osm 
sedadel kromě sedadla řidiče – kategorie 
vozidel M2 a M3,

Or. en

Odůvodnění

Úprava terminologie s ohledem na změnu směrnice 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly 
obvykle používaná k silniční nákladní
dopravě, jejichž maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg – kategorie 
vozidel N1,

– motorová vozidla zkonstruovaná 
a vyrobená především pro silniční nákladní
dopravu s maximální hmotností 
nepřevyšující 3,5 tuny – kategorie vozidel 
N1,

Or. en

Odůvodnění

Úprava terminologie s ohledem na změnu směrnice 2007/46/ES.
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Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– motorová vozidla používaná k nákladní
dopravě, jejichž maximální přípustná 
hmotnost převyšuje 3 500 kg – kategorie 
vozidel N2 a N3,

– motorová vozidla zkonstruovaná 
a vyrobená především pro nákladní
dopravu s maximální hmotností 
převyšující 3,5 tuny – kategorie vozidel N2 
a N3,

Or. en

Odůvodnění

Úprava terminologie s ohledem na změnu směrnice 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přípojná vozidla a návěsy, jejichž
maximální přípustná hmotnost 
nepřevyšuje 3 500 kg – kategorie vozidel 
O1 a O2,

– přípojná vozidla zkonstruovaná
a vyrobená pro nákladní dopravu nebo 
přepravu osob a pro ubytování osob 
s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 
tuny – kategorie vozidel O1 a O2,

Or. en

Odůvodnění

Úprava terminologie s ohledem na změnu směrnice 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přípojná vozidla a návěsy, jejichž
maximální přípustná hmotnost převyšuje 

– přípojná vozidla zkonstruovaná
a vyrobená pro nákladní dopravu nebo 
přepravu osob a pro ubytování osob 
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3 500 kg – kategorie vozidel O3 a O4, s maximální hmotností převyšující 3,5 
tuny – kategorie vozidel O3 a O4,

Or. en

Odůvodnění

Úprava terminologie s ohledem na změnu směrnice 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) „historickým vozidlem“ vozidlo, které
je považováno za historické členským 
státem registrace nebo jím určenými 
schvalovacími orgány a splňuje všechny 
tyto podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít více volnosti, pokud jde o definici vozidel historického zájmu.

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 3 – 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

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

Or. en

Odůvodnění

Mnohá historická vozidla prošla za dobu své existence různými úpravami. Proto je třeba 
stanovit, že pouze podstatná změna vede ke ztrátě statusu historického vozidla.
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Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nebyl změněn jeho vzhled; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato podmínka by byla příliš restriktivní, neboť změna vzhledu v době životního cyklu 
historických vozidel je poměrně běžná, zvláště u nejstarších vozidel.

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 3 – 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 
k ověření, zda lze vozidlo bezpečně užívat 
na veřejných pozemních komunikacích 
a zda má požadované vlastnosti z hlediska 
životního prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Definici je třeba vyjasnit a upravit s ohledem to, že účelem pravidelných technických 
prohlídek je posuzovat správné fungování bezpečnostních a environmentálních systémů. 
Schválení typu by mělo být pouze časovým odkazem, aby bylo možné zjistit, jaké požadavky 
v oblasti bezpečnosti a životního prostředí se na vozidlo vztahují. Tyto požadavky by se 
neměly týkat přímo jednotlivých dílů nebo prvků.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci vozidel poskytnou stanicím 3. Výrobci vozidel poskytnou stanicím 
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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 
informacím stanoveným v příloze I 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 16 odst. 2.

technické kontroly a výrobcům zkušebních 
zařízení nebo případně příslušnému orgánu
bezplatný přístup k technickým 
informacím potřebným pro účely technické 
prohlídky, jak je stanoveno v příloze I.
V případě výrobců zkušebních zařízení se 
poskytují rovněž údaje potřebné k tomu, 
aby zkušební zařízení mohlo provést 
posouzení funkčnosti elektronických 
kontrolních systémů vozidla z hlediska 
míry pozitivních a negativních výsledků. 
Komise přijme podrobná pravidla týkající 
se postupů pro přístup k technickým 
informacím stanoveným v příloze I 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 16 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby výrobci zkušebních zařízení měli přístup k údajům, které potřebují k vývoji 
řádně fungujících přístrojů.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla kategorií L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e a L7e: čtyři roky ode dne první 
registrace vozidla, potom za dva roky
a poté každoročně,

– vozidla kategorií L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e a L7e: čtyři roky ode dne první 
registrace vozidla a poté každé dva roky;

Or. en

Odůvodnění

Četnost technických prohlídek motocyklů je rovněž třeba posuzovat z hlediska finanční 
a administrativní zátěže jejich vlastníků. K dosažení cíle zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu je třeba nalézt vhodnou rovnováhu mezi četností prohlídek a zvýšenou zátěží občanů. 
Měli bychom zamezit vzniku zbytečné a nepřiměřené zátěže vlastníků motocyklů. Vhodnější je 
zde vzorec 4+2+2
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Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vozidla kategorií M1, N1 a O2: čtyři roky 
ode dne první registrace vozidla, potom za
dva roky a poté každoročně,

– vozidla kategorií M1, N1 a O2: čtyři roky 
ode dne první registrace vozidla a poté 
každé dva roky;

Or. en

Odůvodnění

Četnost prohlídek 4+2+2 u těchto kategorií vozidel je přiměřená sledovaným cílům.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– další kategorie vozidel: v intervalech 
stanovených členským státem registrace.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být oprávněn stanovit četnost prohlídek pro kategorie vozidel, na které 
se nevztahují ostatní ustanovení článku 5. 

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, kdy vozidlo kategorií M1 
nebo N1 při první technické zkoušce ode 
dne první registrace vozidla dosáhne 
160 000 ujetých kilometrů, musí být 
podrobeno technické prohlídce 
každoročně.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

S tímto návrhem je spojeno riziko, že bude docházet k manipulaci s měřiči ujeté vzdálenosti.

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě změny držitele osvědčení 
o registraci vozidla.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V případě opětované registrace by měli mít vlastníci vozidel možnost použít platné osvědčení 
o technické způsobilosti. Přeshraniční aspekt opětovné registrace je upraven v pozměňovacím 
návrhu 26.

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U každé oblasti uvedené v odstavci 1 
provede příslušný orgán členského státu 
nebo stanice technické kontroly technickou 
prohlídku zahrnující alespoň položky podle 
přílohy II bodu 3 za použití metody, která 
má být podle přílohy II bodu 3 pro 
prohlídku dané položky použita.

2. U každé oblasti uvedené v odstavci 1 
provede příslušný orgán členského státu 
nebo stanice technické kontroly technickou 
prohlídku zahrnující alespoň položky podle 
přílohy II bodu 3 za použití metody, která 
má být podle přílohy II bodu 3 pro 
prohlídku dané položky použita. Součástí 
technické prohlídky může být rovněž 
ověření, zda konkrétní části a konstrukční 
části vozidla odpovídají požadovaným 
vlastnostem v oblasti bezpečnosti 
a životního prostředí platným v době 
schválení nebo případně v době 
dodatečného vybavení. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
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 s ohledem na četnost 
prohlídek členského státu, v němž má být 
vozidlo opětovně registrováno.

Or. en

Odůvodnění

Vzájemné uznávání osvědčení o technické způsobilosti v případě opětovné registrace v jiném 
členském státě je klíčovým krokem na cestě k rozvoji skutečného vnitřního trhu v oblasti 
technických prohlídek. Návrh bere v potaz nedávnou judikaturu Soudního dvora (C-150/11). 

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Technické prohlídky provádí kontroloři 
splňující minimální požadavky na 
způsobilost a odbornou přípravu stanovené 
v příloze VI.

1. Technické prohlídky provádí kontroloři 
splňující minimální požadavky na 
způsobilost a odbornou přípravu stanovené 
v příloze VI. Členské státy mohou zavést 
další požadavky na způsobilost 
a odbornou přípravu. 

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na způsobilost a odbornou přípravu stanovené v příloze VI jsou požadavky 
minimálními. Členské státy mohou stanovit další požadavky.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Osoba, která provádí opravu nebo 
údržbu vozidla se nesmí podílet na 
pozdějších pravidelných technických 
prohlídkách tohoto vozidla jako kontrolor.

Or. en

Odůvodnění

Pro zvýšení nezávislosti inspektorů je nezbytné zajistit, aby se stejná osoba nepodílela jak na 
opravách a údržbě vozidla před prohlídkou, tak i na samotné prohlídce.

Pozměňovací návrh 29
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, 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, výrobci 
zkušebních zařízení a výrobci vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 17 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 19, pokud jde o:

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, pokud jde o:

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 17 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– aktualizaci čl. 2 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2
za účelem zohlednění změn kategorií
vozidel, které vyplývají ze změn právních 
předpisů uvedených v čl. 3 odst. 1,

– aktualizaci pouze určení kategorie 
vozidla v čl. 2 odst. 1 a případně v čl. 5 
odst. 1 a 2 v případě změn kategorií
vozidla vyplývajících ze změn právních 
předpisů týkajících se schválení typu
uvedených v čl. 2 odst. 1, aniž je dotčen 
rozsah a četnost prohlídek,

Or. en

Odůvodnění

Text je vyjasněn s cílem zajistit, aby veškeré změny v kategoriích vozidel byly spojeny se 
změnami právních předpisů týkajících se schválení typu. Komise by tak měla nezbytnou 
flexibilitu, aby mohla zajistit soulad mezi změnami v kategoriích vozidel pro účely 
schvalování typu a právními předpisy týkajícími se technických prohlídek, a současně by byly 
stanoveny jednoznačné hranice této přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 17 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– aktualizaci příloh s přihlédnutím 
k technickému pokroku nebo za účelem 
zohlednění změn mezinárodních právních 
předpisů nebo právních předpisů Unie.

– aktualizaci jiných než podstatných 
prvků:

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 17 – odrážka 2 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přílohy II bodu 3, pokud jde o metody a 
o důvody pro nevyhovění, a přílohy V, 
pokud budou dostupné účinnější 
a efektivnější metody kontroly;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění hranic pravomoci přenesené na Komisi.

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 17 – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přílohy II bodu 3, pokud jde o seznam 
položek kontroly, metody, důvody pro 
nevyhovění a posouzení nedostatků, 
a přílohy V, pokud je třeba tato 
ustanovení upravit s ohledem na vývoj 
právních předpisů Unie v oblasti 
bezpečnosti nebo ochrany životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění hranic pravomoci přenesené na Komisi.

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 17 je svěřeno Komisi na dobu 
neurčitou ode dne [datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 17 je svěřena 
Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost]. Komise 
vypracuje zprávu o výkonu přenesení 
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pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Zprávy

Nejpozději [pět let od data vyhlášení 
tohoto nařízení] podá Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o uplatňování a dopadech tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o četnost prohlídek, 
úroveň harmonizace pravidelných 
technických prohlídek a účinnost 
ustanovení o vzájemném uznávání 
osvědčení o technické způsobilosti vozidel 
v případě opětovné registrace vozidla 
pocházejícího z jiného členského státu. 
Tato zpráva rovněž posoudí, zda existuje 
dostatečná úroveň harmonizace, která 
umožní plné vzájemné uznávání osvědčení 
o technické způsobilosti vozidel v celé 
Unii. Zpráva bude předložena po 
konzultaci s výborem uvedeným v článku 
16. Ke zprávě budou případně připojeny 
legislativní návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít povinnost podávat legislativním orgánům zprávu o uplatňování nařízení. 
Ve zprávě by měly být mimo jiné analyzovány možnosti dalšího vývoje vedoucího k úplnému 
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vnitřnímu trhu v oblasti technických prohlídek.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

I. Současné předpisy EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel 
Minimální normy pro pravidelné technické prohlídky vozidel jsou stanoveny směrnicí 
2009/40/ES. Směrnice se vztahuje na osobní vozidla, autobusy a těžké nákladní automobily, 
avšak nikoli na skútry a motocykly.

II. Nový návrh předpisu o technických prohlídkách

Komise předložila návrh nového předpisu o technických prohlídkách, který si klade za cíl 
dále zvýšit bezpečnost silničního provozu a zajistit vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí. Návrh je v souladu s cíli bezpečnosti silničního provozu stanovenými v bílé knize 
„Plán jednotného evropského dopravního prostoru“. 

Podstatou návrhu je stanovení společných minimálních norem pro technické kontroly 
platných v celé EU, přičemž členské státy mají mít možnost stanovit ve vhodných případech 
přísnější pravidla nad rámec směrnice.
Hlavní prvky návrhu jsou tyto:

1. Povinné kontroly skútrů a motocyklů v celé EU. Okruh vozidel, které podléhají kontrolám, 
se rozšiřuje na tuto nejrizikovější skupinu účastníků silničního provozu. Dále se prohlídky 
budou provádět u lehkých přípojných vozidel (do 3,5 tuny). Tyto kategorie vozidel jsou 
v současné době z unijního systémy vyňaty, a je plně v kompetenci členských států, zda se na 
tato vozidla budou či nebudou vztahovat technické prohlídky. 
2. Zvýšení četnosti pravidelných technických prohlídek u určitých kategorií vozidel. 
V současnosti platí, že u automobilů do 3,5 tuny starších šesti let musí být technická prohlídka 
prováděna nejméně každé dva roky.  Navrhuje se, aby po šesti letech tato kontrola probíhala 
po šesti letech nejméně jednou ročně. To znamená změny z 4-2-2 na 4-2-1. Vzorec 4-2-1 se 
navrhuje i pro skútry a motocykly. Dále návrh obsahuje zvýšení četnosti prohlídek 
u automobilů do 3,5 tuny s vysokým počtem ujetých kilometrů (160 000). Po první kontrole 
budou muset tato vozidla  projít technickou prohlídkou každý rok (tj. 4-1-1 místo současných 
4-2-2), pokud v okamžiku první prohlídky (po 4 letech) překračuje počet ujetých kilometrů 
160 000 km. Četnost prohlídek tedy bude stejná jako u jiných vozidel s vysokým počtem 
ujetých kilometrů, jako jsou vozidla taxislužby nebo záchranné služby.
3. Navrhuje se stanovit minimální úroveň kvalifikace a způsobilosti kontrolorů.

4. Stanovení společných minimálních norem pro nedostatky a vybavení s cílem zvýšit kvalitu 
technických prohlídek.

5. Opatření proti podvodům s  počítadly ujetých kilometrů. 
6. Rozšíření kontrol na elektronické bezpečnostní prvky.

Vnitrostátní parlamenty: Parlamenty Francie, Nizozemska, Švédska a Kypru vyslovily 
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formální námitku, že návrh porušuje zásadu subsidiarity EU.

Názor zpravodaje

V rámci diskuse v Parlamentu je třeba pečlivě zvážit, zda navrhovaná opatření odpovídají 
sledovaným cílům.  Musíme pečlivě posoudit dopad návrhu na občany a podniky, aby 
nedocházelo ke vzniku zbytečné finanční a administrativní zátěže. Je třeba, aby výsledek byl 
vyvážený.  
S ohledem na výše řečené navrhuje zpravodaj tyto změny:

1. Četnost prohlídek a kategorie vozidel: Zpravodaj podporuje návrh Komise, aby byly 
technické prohlídky rozšířeny i na skútry a motocykly, neboť tato vozidla patří do skupiny 
s vyšším rizikem. Je však patrně adekvátnější změnit četnost prohlídek u této kategorie 
vozidel z 4-2-1 na 4-2-2.  Vzorec 4-2-2 rovněž představuje vyvážený přístup k technickým 
kontrolám automobilů a lehkých vozidel. Různé studie věnované vazbě mezi nehodami 
a technickými nedostatky vozidel dospívají totiž k nejednoznačným výsledkům, pokud jde 
o vliv vyšší četnosti prohlídek na bezpečnost silničního provozu. Komise by nicméně měla 
tuto problematiku dále monitorovat a podávat legislativním orgánům zprávy. Členské státy by 
měly být oprávněny zavést častější prohlídky. Kritérium ujetých kilometrů by mohlo vést 
k otázkám týkajícím se manipulace s měřiči ujeté vzdálenosti. Navrhuje se proto, aby byl 
tento prvek z návrhu odstraněn.
2. Technické požadavky a zkušební metody stanovené v přílohách by měly být považovány za 
minimální normy EU. Členské státy by měly být oprávněny zachovat nebo zavést náročnější 
normy. Tento princip je zakotven v čl. 6 odst. 2 návrhu. Zpravodaj předkládá pozměňovací 
návrhy, které tento princip posilují. Totéž platí pro požadavky na kvalifikaci kontrolorů, které 
by rovněž měly být minimálními normami.

3. Je velmi důležité, aby technické prohlídky prováděl kvalifikovaný, proškolený a nezávislý 
personál. Navrhuje se zvýšit nezávislost kontrolorů a dále omezit možnosti střetu zájmů. 

4. Historická vozidla: Uznává se, že historická vozidla by měla být vyňata z působnosti 
právních předpisů EU. Členské státy by měly mít více prostoru při stanovení vlastních 
vnitrostátních požadavků na vymezení a testování těchto vozidel. Ačkoli předložený návrh 
představuje solidní základ k další diskusi, považuje zpravodaj definici historických vozidel za 
značně striktní a navrhuje její změnu, která by ji měla učinit flexibilnější. 

5. Pokud jde o přeshraniční registraci vozidel, doporučuje zpravodaj vzít v úvahu nedávnou 
judikaturu Soudního dvora (C-150/11).

6. Akty v přenesené pravomoci: I když je k tomu, aby tento předpis nezůstával pozadu za 
technickým pokrokem, nutná určitá flexibilita, je text Komise poněkud nejednoznačný. 
Zpravodaj proto navrhuje, aby byla stanovena přesnější omezení přenesení pravomoci na 
Komisi.


