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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro dopravu 
a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Všichni občané EU mají podle 
článku 6 Listiny základních práv 
Evropské unie (dále jen „Listina“) právo 
na svobodu a osobní bezpečnost, podle 
článku 7 Listiny právo na respektování 
soukromého a rodinného života a podle 
článku 8 Listiny právo na ochranu 
osobních údajů.

Odůvodnění

Na ochranu výše uvedených práv je třeba zvlášť poukázat, neboť na základě přeshraniční 
výměny informací prostřednictvím interoperability elektronických systémů pro výběr mýtného 
by mohlo dojít k ohrožení těchto práv. Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s jinými 
přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je nezbytné zajistit v členských 
státech a sousedních zemích široké 
rozšíření elektronického mýtného a 
interoperabilní systémy, které vyhoví 
budoucímu vývoji politiky zpoplatňování 
silnic na úrovni Unie a budoucímu 
technickému rozvoji.

(2) Je nezbytné zajistit v členských 
státech a sousedních zemích široké 
rozšíření elektronického mýtného a pokud 
možno spolehlivé, snadno použitelné, 
nákladově efektivní interoperabilní 
systémy, které vyhoví budoucímu vývoji 
politiky zpoplatňování silnic na 
úrovni Unie a budoucímu technickému 
rozvoji.
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Odůvodnění

Systémy elektronického mýtného by měly být pokud možno spolehlivé, snadno použitelné 
a nákladově efektivní. Bude to ku prospěchu občanů EU. Tento pozměňovací návrh je nedílně 
spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jako překážka jak plynulého 
fungování vnitřního trhu, tak plnění cílů 
dopravní politiky se může ukázat 
rozšiřování různých specifikací, které 
stanoví členské státy a sousední země pro 
své elektronické systémy mýtného. Tato 
situace může vést k rozšiřování 
neslučitelných a nákladných 
elektronických zařízení v kabinách řidičů 
těžkých osobních či užitkových vozidel a k 
tomu, že při užívání těchto zařízení budou 
řidiči dělat chyby, což může mít například 
za následek neúmyslné vyhnutí se placení. 
Takový způsob rozšiřování různých 
technických zařízení je pro uživatele a 
výrobce nepřijatelný z důvodů nákladů a 
bezpečnosti a z právních důvodů.

(4) Rozšiřování různých specifikací, 
které stanovují členské státy a sousední 
země pro své elektronické systémy 
mýtného, se může ukázat jako překážka 
jak bezproblémového fungování vnitřního 
trhu a zásady volného pohybu, tak plnění 
cílů dopravní politiky. Tato situace může 
vést k rozšiřování neslučitelných a 
nákladných elektronických zařízení v 
kabinách řidičů těžkých osobních či 
užitkových vozidel a k tomu, že při užívání 
těchto zařízení budou řidiči dělat chyby, 
což může mít například za následek 
neúmyslné vyhnutí se placení. Takový 
způsob rozšiřování různých technických 
zařízení je pro uživatele a výrobce 
nepřijatelný z důvodů nákladů a 
bezpečnosti a z právních důvodů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu v zájmu posílení návrhu, neboť uvádí, že různorodost systému elektronického mýtného 
ovlivňuje zásadu volného pohybu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Umělé překážky fungování (5) Umělé překážky fungování 
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vnitřního trhu mají být odstraněny, přičemž 
členské státy a Unie mají mít nadále 
možnost zavádět na místní, vnitrostátní a 
mezinárodní úrovni různé metody 
zpoplatnění silnic pro všechny typy 
vozidel. Zařízení instalovaná ve vozidlech 
mají umožnit zavádění takových metod 
zpoplatňování silnic, které jsou v souladu 
se zásadou nediskriminace mezi občany 
všech členských států. Proto je třeba, aby 
byla na úrovni Unie zajištěna 
interoperabilita elektronických systémů 
mýtného co nejdříve.

vnitřního trhu mají být odstraněny, přičemž 
členské státy a Unie mají mít nadále 
možnost zavádět na místní, vnitrostátní a 
mezinárodní úrovni různé metody 
zpoplatnění silnic pro všechny typy 
vozidel. Zařízení instalovaná ve vozidlech 
mají umožnit zavádění takových metod 
zpoplatňování silnic, které jsou v souladu 
se zásadou nediskriminace mezi občany 
všech členských států, a to při plném 
dodržování všech základních práv. Proto
by na úrovni Unie měla být co nejdříve 
zajištěna spolehlivá interoperabilita 
elektronických systémů mýtného, která by 
se zakládala na dodržování základních 
práv.

Odůvodnění

Při zavádění interoperability elektronických systémů mýtného je nezbytné zajistit dodržování 
všech základních práv občanů. Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s jinými přípustnými 
pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Mělo by se potvrdit, že evropská 
služba elektronického mýtného (EETS) je 
poskytována poskytovateli EETS, jak je 
uvedeno v rozhodnutí Komise 
2009/750/ES17.

(8) Mělo by se potvrdit, že evropská 
služba elektronického mýtného (EETS) je 
legálně poskytována poskytovateli EETS, 
jak je uvedeno v rozhodnutí Komise 
2009/750/ES17, a to plně v souladu se 
základními právy.

_________________ _________________

17 Rozhodnutí Komise 2009/750/ES ze dne 
6. října 2009 o definici evropské služby 
elektronického mýtného a jejích 
technických prvků (Úř. věst. L 268, 
13.10.2009, s. 11).

17 Rozhodnutí Komise 2009/750/ES ze dne 
6. října 2009 o definici evropské služby 
elektronického mýtného a jejích 
technických prvků (Úř. věst. L 268, 
13.10.2009, s. 11).

Pozměňovací návrh 6
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Elektronické mýtné a spolupracující 
aplikace ITS (C-ITS) používají podobné 
technologie a sousedící kmitočtová pásma 
pro komunikaci s krátkým dosahem mezi 
vozidly navzájem a mezi vozidly a 
infrastrukturou. Po důkladném posouzení 
nákladů, přínosů, technických překážek a 
jejich možných řešení by měl být v
budoucnu prozkoumán potenciál pro
sloučení elektronického mýtného s C-ITS v
pásmu 5,9 GHz, které je v současné době 
využíváno C-ITS.

(10) Elektronické mýtné a spolupracující 
aplikace ITS (C-ITS) používají podobné 
technologie a sousedící kmitočtová pásma 
pro komunikaci s krátkým dosahem mezi 
vozidly navzájem a mezi vozidly a 
infrastrukturou. Po důkladném posouzení 
možného dopadu na soukromí a ochranu 
údajů a také nákladů, přínosů, technických 
překážek a jejich možných řešení by měla
být v budoucnu prozkoumána možnost
sloučení elektronického mýtného s C-ITS 
v pásmu 5,9 GHz, které je v současné době 
využíváno C-ITS, aby tento stav 
nepředstavoval překážku, zvláště pro malé 
a střední podniky.

Odůvodnění

V souladu se stanoviskem, které přijal výbor LIBE k tématu spolupracujících inteligentních 
dopravních systémů (Grapiniová).

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Problémy s určováním totožnosti 
zahraničních pachatelů v souvislosti s 
elektronickými systémy výběru mýtného 
brání dalšími rozvoji těchto systémů a 
širšímu uplatnění zásad „uživatel platí“ a 
„znečišťovatel platí“ na silnicích Unie.

(13) Problémy s určováním totožnosti 
zahraničních pachatelů v souvislosti s 
elektronickými systémy výběru mýtného 
brání dalšími rozvoji těchto systémů a 
širšímu uplatnění zásad „uživatel platí“ a 
„znečišťovatel platí“ na silnicích Unie, 
a proto je nutné najít možnost, jak 
zjišťovat totožnost těchto osob.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
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Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Členské státy by měly mít 
povinnost poskytovat Komisi informace a 
údaje nezbytné pro posouzení účinnosti a
efektivity systému pro výměnu informací o 
osobách, které nezaplatí silniční poplatek. 
Komise by měla mít povinnost obdržené 
údaje a informace posoudit a v případě 
potřeby navrhnout změny právních 
předpisů.

(16) Členské státy by měly mít 
povinnost poskytovat Komisi informace a 
údaje nezbytné pro posouzení účinnosti 
a efektivity systému pro výměnu informací 
o osobách, které nezaplatí silniční
poplatek, a to při plném zajištění ochrany 
osobních údajů. Komise by měla mít 
povinnost obdržené údaje a informace 
posoudit a v případě potřeby navrhnout 
změny právních předpisů. Komisi by 
neměly být předávány ani poskytovány 
žádné osobní údaje.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit právní jednotnost s právem EU v oblasti ochrany údajů.

Je třeba výslovně zdůraznit, že při poskytování příslušných informací z členských států 
orgánům EU je nutné plně dodržovat právo na ochranu osobních údajů.

Tento pozměňovací návrh je nutno předložit kvůli naléhavým důvodům souvisejícím s vnitřní 
logikou textu a vazbě na ostatní přípustné pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Zavedení elektronických systémů 
mýtného zahrnuje zpracovávání osobních 
údajů. Toto zpracování údajů je třeba 
provádět v souladu s pravidly Unie, která 
jsou mimo jiné stanovena v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
2016/67919, ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/68020 a ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES21. Právo na ochranu osobních 
údajů je výslovně uznáno článkem 8 

(17) Zavedení elektronických systémů 
mýtného zahrnuje zpracovávání osobních 
údajů. Právo na ochranu osobních údajů 
je výslovně uznáno v článku 8 Listiny 
základních práv Evropské unie 
a článku 16 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Toto zpracování údajů je 
třeba provádět v souladu s pravidly Unie, 
která jsou mimo jiné stanovena v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
2016/67919, ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2002/58/ES20,
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Listiny základních práv Evropské unie. a pokud se v daném členském státě, 
v němž má dojít k úhradě, považuje 
neplacení mýtného za trestný čin, 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/68021.

__________________ __________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

20 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/680 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

20 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací (Úř. věst. L
201, 31.7.2002, s. 37).

21 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací (Úř. věst. L 
201, 31.7.2002, s. 37).

21 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/680 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

Odůvodnění

Podle návrhu by se mělo na zpracování osobních údajů vztahovat obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a směrnice o policii (2016/680).  Je důležité rozlišovat mezi členskými státy, v 
nichž je neplacení těchto poplatků správní záležitostí a v nichž se jedná o trestný čin. Tento 
pozměňující návrh je nerozlučně spjat s jinými pozměňovacími návrhy zpravodaje.

Pozměňovací návrh 10
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem zajištění interoperability 
elektronických systémů silničního mýtného 
a usnadnění přeshraniční výměny 
informací týkajících se nezaplacení 
silničních poplatků by Komisi měla být 
svěřena pravomoc přijímat akty v
přenesené pravomoci v souladu s článkem
290 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o přizpůsobení seznamu 
technologií, které mohou být užívány pro 
provádění transakcí elektronického 
mýtného v systémech elektronického 
mýtného, které vyžadují instalaci nebo 
používání palubních zařízení, 
technologickému pokroku. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů. Zejména v 
zájmu zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky z
členských států, přičemž odborníci těchto 
dvou orgánů mají systematicky přístup na 
zasedání odborných skupin Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

(19) Za účelem zajištění interoperability 
elektronických systémů silničního mýtného 
a usnadnění zákonem stanovené 
přeshraniční výměny informací týkajících 
se nezaplacení silničních poplatků by 
Komisi měla být svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o přizpůsobení seznamu technologií, které 
mohou být užívány pro provádění transakcí 
elektronického mýtného v systémech 
elektronického mýtného, které vyžadují 
instalaci nebo používání palubních 
zařízení, technickému pokroku. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu 
se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Zejména v zájmu 
zajištění rovné účasti na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci obdrží 
Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky 
z členských států, přičemž odborníci těchto 
dvou orgánů mají systematicky přístup na 
zasedání odborných skupin Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčena 
rozhodnutí přijatá členskými státy za 

Za účelem dodržování zásady subsidiarity
se tato směrnice použije, aniž jsou dotčena 
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účelem vybírání poplatků z určitých typů 
vozidel, určení výše těchto poplatků a
stanovení účelu, za kterým jsou tyto 
poplatky vybírány.

rozhodnutí přijatá členskými státy za 
účelem vybírání poplatků z určitých typů 
vozidel, určení výše těchto poplatků 
a stanovení účelu, za kterým jsou tyto 
poplatky vybírány.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „oblastí podléhající elektronickému 
výběru mýtného“ silnice, silniční síť, 
stavba jako most, tunel nebo trajekt, kde se 
vybírají silniční poplatky výhradně nebo 
částečně prostřednictvím automatických 
mechanismů zjišťování, jako je například 
komunikace s palubním zařízením 
umístěným uvnitř vozidla nebo 
automatické rozpoznávání poznávacích 
značek;

e) „oblastí podléhající elektronickému 
výběru mýtného“ silnice, silniční síť, 
stavba jako most, tunel nebo trajekt, kde se 
vybírají silniční poplatky výhradně nebo 
částečně prostřednictvím automatických 
mechanismů zjišťování, jako je například 
komunikace s palubním zařízením 
umístěným uvnitř vozidla, případně 
doplněným automatickým rozpoznáváním
poznávacích značek;

Odůvodnění

Kvůli nízkému stupni standardizace poznávacích značek a systémů jejich čtení v Unii by 
přílišné spoléhání se na rozpoznávání poznávacích značek mohlo vést k chybným výsledkům. 
Z tohoto důvodu by mělo být automatické rozpoznávání poznávacích značek používáno pouze 
jako doplňkový nástroj výběru mýta.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „členským státem registrace“ 
členský stát registrace vozidla, s nímž byl 
spáchán delikt spočívající v nezaplacení 
silničního poplatku;

i) „členským státem registrace“ 
členský stát, v němž je registrováno 
vozidlo, s nímž byl spáchán delikt 
spočívající v nezaplacení silničního 
poplatku;

Pozměňovací návrh 14
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny nové elektronické systémy 
mýtného, které vyžadují instalaci nebo 
použití palubních zařízení, užívají pro 
provádění transakcí elektronického 
mýtného jednu nebo více z
technologií uvedených v příloze IV.

Všechny nové elektronické systémy 
mýtného, které vyžadují instalaci nebo 
použití palubních zařízení, užívají pro 
provádění transakcí elektronického 
mýtného jednu nebo více z následujících 
technologií:

a) družicové určování polohy,

b) mobilní komunikaci užívající 
normu GSM-GPRS (referenční GSM TS 
03.60/23.00),

c) mikrovlnnou technologii na 
5,8 GHz.

Odůvodnění

Technická řešení jsou klíčovým prvkem zajišťujícím interoperabilitu, což je jeden z hlavních 
cílů tohoto přepracovaného znění. Z tohoto důvodu by měl o seznamu příslušných technických 
řešení rozhodnout spolutvůrce právních předpisů, nikoli Komise.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stávající elektronické systémy mýtného, 
které používají jiné technologie než 
technologie uvedené v příloze IV, musí být 
v souladu s uvedenými technologiemi, 
pokud jsou provedena podstatná 
technologická zlepšení.

Stávající elektronické systémy mýtného, 
které používají jiné technologie než 
technologie uvedené v prvním 
pododstavci, musejí být v souladu s 
uvedenými technologiemi, pokud jsou 
provedena podstatná technická zlepšení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem, který vypouští přílohu IV a 
přesunuje seznam příslušných technologií do čl. 3 odst. 1 pododstavce 1.

Pozměňovací návrh 16
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé EETS poskytnou uživatelům 
palubní zařízení, která jsou vhodná pro 
užívání a jsou interoperabilní a schopná 
komunikace se všemi elektronickými 
systémy mýtného, které jsou v provozu v
členských státech a užívají technologie 
uvedené v příloze IV.

Provozovatelé EETS poskytnou uživatelům 
palubní zařízení, která jsou vhodná pro 
užívání a jsou interoperabilní a schopná 
komunikace se všemi elektronickými 
systémy mýtného, které jsou v provozu 
v členských státech a užívají technologie 
uvedené v odstavci 1.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem, který vypouští přílohu IV a 
přesunuje seznam příslušných technologií do čl. 3 odst. 1 pododstavce 1.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Palubní zařízení může používat 
vlastní hardware a software, prvky jiného 
hardwaru a softwaru nacházející se ve 
vozidle nebo obojí. Za účelem komunikace 
s jinými hardwarovými systémy 
nacházejícími se ve vozidle může palubní 
zařízení používat jiné technologie než 
technologie uvedené v příloze IV.

4. Palubní zařízení může používat 
vlastní hardware a software, prvky jiného 
hardwaru a softwaru nacházející se ve 
vozidle nebo obojí. Za účelem komunikace 
s jinými hardwarovými systémy 
nacházejícími se ve vozidle může palubní 
zařízení používat jiné technologie než 
technologie uvedené v odstavci 1.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem, který vypouští přílohu IV a 
přesunuje seznam příslušných technologií do čl. 3 odst. 1 pododstavce 1.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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6. Členské státy zajistí, aby 
zpracování osobních údajů, které jsou 
nezbytné pro provoz EETS, bylo 
prováděno v souladu s pravidly Unie o 
ochraně svobod a základních práv 
jednotlivců včetně jejich soukromí, a 
zejména aby bylo dodržováno nařízení 
(EU) 2016/679, směrnice (EU) 2016/680 a 
směrnice 2002/58/ES.

6. Členské státy zajistí, aby 
zpracování osobních údajů, které jsou 
nezbytné pro provoz EETS, bylo 
prováděno v souladu s pravidly Unie o 
ochraně svobod a základních práv 
jednotlivců včetně jejich soukromí, 
a zejména aby bylo dodržováno nařízení 
(EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES. 
Osobní údaje zpracovávané podle této 
směrnice se nezpracovávají dále pro jiné 
účely a musejí být vymazány, jakmile již 
nejsou zapotřebí k účelu, pro který byly 
zpracovány.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh přinese podstatnou změnu aktuálně platného znění textu pro 
zajištění interoperability EETS, úhrady poplatků a nových pravidel spolupráce a vymáhání 
mezi členskými státy ve věci nezaplacených poplatků, znamená zásadní zásah do práva na 
ochranu údajů, kterým se návrh nezabývá. Je tudíž nutné předložit tento pozměňovací návrh, 
aby byla zajištěna ochrana osobních údajů a soulad s právem EU.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem vyšetření případů nezaplacení 
silničních poplatků poskytnou členské státy 
národním kontaktním místům jiných 
členských států přístup k těmto 
vnitrostátním údajům o registraci vozidel s
oprávněním provádět automatizované 
vyhledávání:

Výhradně za účelem vyšetření případů 
nezaplacení silničních poplatků poskytnou 
členské státy národním kontaktním místům 
jiných členských států přístup k těmto 
vnitrostátním údajům o registraci vozidel 
s oprávněním provádět automatizované 
vyhledávání:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit právní jednotnost s právem EU v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údajům o vozidlech a a) údajům nutným k identifikaci 
konkrétního vozidla a

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) údajům o vlastníkovi nebo držiteli
vozidla.

b) údajům nutným k identifikaci a 
kontaktování vlastníka nebo držitele
vozidla.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato automatizovaná vyhledávání jsou 
prováděna v souladu s postupy uvedenými 
v bodech 2 a 3 kapitoly 3 přílohy 
rozhodnutí Rady 2008/616/SVV26 a v
souladu s požadavky přílohy II této 
směrnice.

Toto automatizované vyhledávání se 
provádí plně v souladu s postupy 
uvedenými v bodech 2 a 3 kapitoly 3 
přílohy rozhodnutí Rady 2008/616/SVV26

a v souladu s požadavky přílohy II této 
směrnice a také plně v souladu se všemi 
základními právy.

_________________ _________________

26 Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 
23. června 2008 o provádění rozhodnutí 
2008/615/SVV o posílení přeshraniční 
spolupráce, zejména v boji proti terorismu 
a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. 
L 210, 6.8.2008, s. 12).

26 Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 
23. června 2008 o provádění rozhodnutí 
2008/615/SVV o posílení přeshraniční 
spolupráce, zejména v boji proti terorismu 
a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. 
L 210, 6.8.2008, s. 12).

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. Členský stát, na jehož území došlo 
k nezaplacení silničního poplatku, sdělí 
v informačním dopise vlastníku nebo 
držiteli vozidla či jinak zjištěné osobě 
podezřelé z nezaplacení silničního 
poplatku v souladu se svými právními 
předpisy veškeré významné informace, 
zejména povahu nezaplacení silničního 
poplatku, místo, den a čas nezaplacení 
silničního poplatku, název porušeného 
vnitrostátního právního předpisu a sankci,
a případně i údaje o zařízení, jehož bylo ke 
zjištění deliktu použito. Za tímto účelem 
členský stát, na jehož území došlo k
nezaplacení silničního poplatku, může
použít formulář uvedený v příloze III.

2. Členský stát, na jehož území došlo 
k nezaplacení silničního poplatku, sdělí 
v informačním dopise vlastníku nebo 
držiteli vozidla či jinak zjištěné osobě 
podezřelé z nezaplacení silničního 
poplatku v souladu se svými právními 
předpisy veškeré významné informace, 
zejména povahu nezaplacení silničního 
poplatku, místo, den a čas nezaplacení 
silničního poplatku, název porušeného 
vnitrostátního právního předpisu a sankci 
a údaje o zařízení, jehož bylo ke zjištění 
deliktu použito. Za tímto účelem může 
členský stát, na jehož území došlo 
k nezaplacení silničního poplatku, použít 
formulář uvedený v příloze III.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se členský stát, na jehož 
území došlo k nezaplacení silničního 
poplatku, rozhodne zahájit v souvislosti 
s nezaplacením silničního poplatku 
následné řízení, zašle s ohledem na 
zajištění dodržování základních práv 
informační dopis v jazyce dokladu 
o registraci vozidla, je-li k dispozici, nebo 
v jednom z úředních jazyků členského 
státu registrace.

3. Pokud se členský stát, na jehož 
území došlo k nezaplacení silničního 
poplatku, rozhodne zahájit v souvislosti 
s nezaplacením silničního poplatku 
následné řízení, zašle s ohledem na 
zajištění dodržování základních práv 
informační dopis v jazyce dokladu 
o registraci vozidla, je-li k dispozici, nebo 
v jednom z úředních jazyků členského 
státu registrace. V tomto dopise členský 
stát informuje příjemce o mechanismech, 
které má vlastník vozidla k dispozici 
pro napadení rozhodnutí o údajném 
přestupku, zejména o právu na odvolání 
a opravný prostředek, jakož i o orgánu, 
u něhož lze tato práva uplatnit.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit právní jednotnost s právem EU v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 25
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Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 Článek 8

Ochrana údajů Ochrana údajů

1. Na osobní údaje zpracovávané 
podle této směrnice se použijí ustanovení
nařízení (EU) 2016/679 a vnitrostátní 
právní a správní předpisy, kterými se 
provádí směrnice (EU) 2016/680.

1. Na osobní údaje zpracovávané 
podle této směrnice se použije nařízení 
(EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES.
Směrnice (EU) 2016/680 se použije na 
osobní údaje zpracovávané podle této 
směrnice, pokud se v daném členském 
státě, kde má dojít k úhradě, považuje 
nezaplacení silničního poplatku za trestný 
čin.

2. Členské státy zajistí, aby osobní
údaje zpracovávané podle této směrnice 
byly v přiměřené lhůtě opraveny, jsou-li 
nesprávné, nebo vymazány či blokovány, a 
aby v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a 
vnitrostátními právními a správními 
předpisy, kterými se provádí směrnice
(EU) 2016/680, byla stanovena lhůta pro 
uchovávání údajů.

2. Členské státy zajistí, aby bylo 
zpracování osobních údajů pro účely 
článku 5 omezeno na ty druhy údajů, 
které jsou uvedeny v příloze II. Členské 
státy navíc zajistí, aby subjekty údajů měly 
právo na to, aby byly jejich zpracovávané 
osobní údaje bez zbytečného prodlení 
aktualizovány, opraveny nebo vymazány.
Členské státy stanoví v souladu 
s nařízením (EU) 2016/679 nebo případně
se směrnicí (EU) 2016/680 lhůtu pro 
uchovávání osobních údajů.

Členské státy zajistí, aby veškeré osobní 
údaje zpracovávané podle této směrnice 
byly používány pouze pro účely usnadnění
přeshraniční výměny informací týkajících 
se nezaplacení silničních poplatků a aby 
subjekty údajů měly stejná práva na 
informace, na přístup, na opravu, výmaz a
blokování, na náhradu škody a na soudní 
nápravu, jako je tomu podle nařízení (EU) 
2016/679 a vnitrostátních právních a 
správních předpisů, kterými se provádí 
směrnice (EU) 2016/680.

Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje 
zpracovávané podle této směrnice 
zpracovávány pouze k zajištění snadnější
přeshraniční výměny informací týkajících 
se nezaplacení silničních poplatků a nebyly 
dále zpracovávány za žádným jiným 
účelem. Členské státy kromě toho zajistí, 
aby subjekty údajů měly stejná práva na 
informace, na přístup k osobním údajům, 
na jejich opravu, výmaz a omezení 
zpracování, na podání stížnosti u 
dozorového orgánu pro ochranu údajů, 
na náhradu škody a na účinný soudní 
opravný prostředek, jako je tomu podle 
nařízení (EU) 2016/679 a případně podle 
směrnice (EU) 2016/680. Členské státy 
zajistí, aby byl přístup k osobním údajům 
poskytnut pouze určeným příslušným 
orgánům pro výměnu údajů o registraci 
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vozidel.

3. Každá dotčená osoba má právo 
obdržet informace o tom, jaké osobní údaje 
zaznamenané v členském státě registrace 
byly předány členskému státu, v němž 
došlo k nezaplacení silničního poplatku, 
včetně informací o datu žádosti a o 
příslušném orgánu členského státu, na 
jehož území došlo k nezaplacení silničního 
poplatku.

3. Každá dotyčná osoba má právo 
obdržet bez zbytečného prodlení informace 
o tom, jaké osobní údaje zaznamenané 
v členském státě registrace byly předány 
členskému státu, v němž došlo 
k nezaplacení silničního poplatku, včetně 
informací o datu žádosti a o příslušném 
orgánu členského státu, na jehož území 
došlo k nezaplacení silničního poplatku.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do [pěti let od vstupu této směrnice 
v platnost] předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
článků 6 a 7 této směrnice členskými státy. 
Komise se ve své zprávě zaměří zejména 
na následující aspekty a případně připojí 
návrhy, které se těchto aspektů týkají:

Komise do [čtyř let od vstupu této 
směrnice v platnost] předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
článků 6 a 7 této směrnice členskými státy. 
Komise se ve své zprávě zaměří zejména 
na následující aspekty a případně připojí 
návrhy, které se těchto aspektů týkají:

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– analýzu dopadu použití článků 6 a 
7 této směrnice na základní práva, 
zejména na právo na soukromí a ochranu 
osobních údajů,

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je svěřena pravomoc 1. Komisi je v souladu s článkem 11 
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přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 11, kterými se mění 
přílohy I a IV za účelem jejich
přizpůsobení technickému pokroku.

svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci, kterými se mění 
příloha I za účelem jejího přizpůsobení 
technickému pokroku.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem, který vypouští přílohu IV a 
přesunuje seznam příslušných technologií do čl. 3 odst. 1 pododstavce 1.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou od [datum 
vstupu této směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena 
Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 
této směrnice v platnost]. Komise 
vypracuje zprávu o přenesení 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.

Odůvodnění

Ačkoli přenesení pravomoci na Komisi by mělo být časově omezeno, směrnice by měla 
stanovit možnost automatického prodloužení této lhůty.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) ověření zvolených technických 
řešení ve vztahu k pravidlům Unie na 
ochranu svobod a základních práv 

k) ověření zvolených technických 
řešení ve vztahu k pravidlům Unie na 
ochranu svobod a základních práv 
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jednotlivců, včetně ochrany jejich 
soukromí a osobních údajů. Zejména je 
nezbytné zajistit soulad s nařízením (EU) 
2016/679 a směrnicí 2002/58/ES;

jednotlivců, včetně ochrany jejich 
soukromí a osobních údajů. Zejména je 
nezbytné zajistit soulad s nařízením (EU) 
2016/679 a směrnicí 2002/58/ES, případně 
také se směrnicí (EU) 2016/680;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný, neboť je neoddělitelně spjat s dalšími přípustnými 
pozměňovacími návrhy, které do textu začleňují odkaz na směrnici 2016/680.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prohlášení o ochraně údajů:

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 
máte právo zažádat o přístup ke 
svým osobním údajům, o jejich opravu či 
výmaz, příp. o jejich omezené zpracování, 
nebo vznést námitku proti jejich 
zpracování, jakož i právo 
na přenositelnost údajů. Máte také právo 
podat stížnost u [název a adresa 
příslušného dozorového úřadu].

[Pokud se podle právních předpisů 
členských států považuje nezaplacení 
silničního poplatku za trestný čin:

V souladu s [název právního předpisu 
členského státu, kterým se provádí 
směrnice (EU) 2016/680] máte právo 
požádat správce údajů o přístup ke svým 
osobním údajům, o jejich opravu či výmaz 
nebo o jejich omezené zpracování. Máte 
také právo podat stížnost u [název a 
adresa příslušného dozorového úřadu]. ]

Odůvodnění

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, příp. se směrnicí o policii musejí 
být v dopise uvedena základní práva na ochranu osobních údajů, která mají všichni občané 
k dispozici, a adresa orgánu, u něhož lze podat stížnost. Tento pozměňovací návrh je nutný 
z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Příloha IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam technologií povolených pro 
použití v elektronických systémech 
mýtného k provádění transakcí 
elektronického mýtného

vypouští se

1. družicové určování polohy;

2. mobilní komunikace;

3. mikrovlnná technika na 5,8 GHz.

Odůvodnění

Seznam technologií by měl podléhat spolurozhodování tvůrce právních předpisů. Tento 
pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.
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