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Sankce v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o sankcích v případě vážného 

porušení sociálních předpisů v silniční dopravě (2009/2154(INI)) 

 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na zprávu Komise „Analýza sankcí stanovených v právních předpisech 

členských států v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě“ 

(KOM(2009)0225), 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0130/2010), 

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie s cílem zvýšit bezpečnost na silnicích a zajistit 

spravedlivou hospodářskou soutěž vytvořila v posledních letech systém sociálních 

předpisů v silniční dopravě tím, že přijala nařízení (EHS) č. 3821/85 a nařízení (ES) 

č. 561/2006 a rovněž směrnici 2006/22/ES, 

B. vzhledem k tomu, že trestněprávní systémy v členských státech Evropské unie prošly 

svým historickým vývojem a z tohoto důvodu vykazují velké rozdíly, přičemž peněžité 

pokuty v jedné zemi mohou být v krajních případech až desetkrát vyšší než v zemi jiné, 

C. vzhledem k tomu, že se právní stav v oblasti mezinárodní přepravy zboží stal pro 

dopravce, a především také pro řidiče značně nepřehledným; vzhledem k tomu, že 

členské státy stojí při provádění právní úpravy před velkou výzvou a současná situace 

není slučitelná s jednotným trhem; 

D. znepokojen zprávami o závadách postihujících digitální tachografy, které je činí velmi 

zranitelnými vůči manipulaci, 

Obecné shrnutí 

1. vítá zprávu Komise „Analýza sankcí stanovených v právních předpisech členských států 

v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě“; vyjadřuje nicméně 

politování nad tím, že zpráva nepředstavuje vzhledem k chybějícím údajům některých 

členských států úplnou analýzu současné situace v Evropě; žádá Komisi, aby vyzvala 

členské státy k dodání chybějících údajů; 

2. konstatuje, že zpráva Komise vychází z kategorizace porušení předpisů podle nové 

přílohy III směrnice 2006/22/ES, aniž by byla zohledněna lhůta pro provedení stanovená 

v čl. 2 odst. 1 směrnice Komise 2009/5/ES; 

3. vyzývá proto Komisi, aby do konce roku 2010 předložila aktualizovanou a úplnou zprávu 

o provádění nové přílohy III směrnice 2006/22/ES; 

4. poukazuje na to, že v minulých vykazovacích obdobích došlo k výrazným zpožděním, 



 

takže se například stávající zpráva ze dne 3. srpna 2009 (24. zpráva Komise analyzující 

sankce v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě) zabývá pouze 

údaji z let 2005 a 2006, a proto může jen stěží předkládat jakékoliv závěry o současném 

stavu harmonizace sociálních předpisů pro uživatele silniční dopravy; 

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby co nejvíce usilovaly o zajištění rychlejšího plnění cílů 

stanovených v článku 17 nařízení (ES) č. 561/2006, aby byly pro budoucí harmonizační 

opatření k dispozici aktuálnější statistické údaje; 

6. připomíná, že také v příloze IV nařízení (ES) č. 1071/2009 se nachází výčet vážných 

porušení předpisů ve smyslu tohoto nařízení; je proto toho názoru, že je naprosto 

nezbytné, aby byla vytvořena harmonizovaná kategorizace vážných porušení sociálních 

předpisů; 

Podstatné rozdíly mezi členskými státy 

7. konstatuje, že rozdíly v sankcích stanovených v právních předpisech členských států 

v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě nejsou jenom ve výši 

peněžitých pokut, ale týkají se také typů a kategorizace sankcí; 

8. poukazuje na to, že tyto odlišnosti mohou být vysvětleny na základě hospodářských a 

zeměpisných podmínek a také rozdílností právních systémů jednotlivých členských států 

v otázkách stíhání trestných činů a rozdílností politických přístupů ve věcech bezpečnosti 

silničního provozu; 

9. konstatuje, že sociální předpisy v silniční dopravě, především nařízení (EHS) č. 3821/85 a 

nařízení (ES) č. 561/2006 a rovněž směrnice 2006/22/ES, nechávají členským státům 

mnoho prostoru pro interpretaci; vyjadřuje politování nad tím, že četné nepřesné 

formulace v evropských právních předpisech nutně vedou k nejednotnému provádění do 

vnitrostátních právních předpisů členských států; je toho názoru, že pro dosažení další 

harmonizace potřebujeme nejprve jednotný a závazný výklad těchto nařízení a této 

směrnice; 

10. vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy nemají zavedeno rozlišení sankcí 

podle závažnosti porušení předpisů; vyzývá členské státy, aby schválily takové 

vnitrostátní právní předpisy, které by měly efektivní, přiměřené a odrazující účinky, a 

které by zohledňovaly závažnost porušení předpisů; 

Další harmonizace 

11. zdůrazňuje, že účinný a vyvážený sankční systém s odrazujícími účinky může být založen 

pouze na jasných, průhledných a srovnatelných sankcích ve všech členských státech; 

vyzývá členské státy, aby našly legislativní a praktická řešení, která by vedla ke snížení 

z části velmi značných rozdílů ohledně druhu a výše sankce; 

12. vyzývá Evropskou komisi, aby ve spolupráci s kontrolními orgány a představiteli odvětví 

dopravy předložila jednotný a závazný výklad nařízení o době jízdy a době odpočinku; 

kontrolní orgány musí k tomuto výkladu přihlížet; 

13. je toho názoru, že v rámci dalšího sbližování druhů sankcí a výše peněžitých pokut je 

třeba vytvořit kategorizaci peněžitých pokut spojenou s kategorizací sankcí, a rovněž by 



měla být u jednotlivých porušení sociálních předpisů v silniční dopravě stanovena 

nejnižší a nejvyšší sankce; zdůrazňuje, že při zjednodušování systému sankcí musí být 

potřeba spravedlivých peněžitých pokut přiměřených pro jednotlivé členské státy podle 

objektivních kritérií (jako je HDP nebo zeměpisné faktory) vyvážena účinným 

odrazujícím prostředkem proti závažným porušením předpisů; 

14. poukazuje na to, že nová příloha III směrnice 2006/22/ES, zavedená směrnicí Komise 

2009/5/ES, musí být chápána jako základ pro jednotný přístup při kategorizaci porušení 

sociálních předpisů v silniční dopravě stanovené v právních předpisech členských států; 

vyzývá důrazně členské státy, aby přijaly potřebné zákony, právní a správní předpisy za 

účelem rychlého provedení směrnice Komise 2009/5/ES; 

15. připomíná nadto, že Lisabonskou smlouvou byl do Smlouvy o fungování Evropské unie 

vtělen nový čl. 83 odst. 2 o sbližování trestněprávních předpisů členských států; žádá 

Komisi, aby prozkoumala tyto nové legislativní prostředky v oblasti justiční spolupráce 

v trestních věcech, a aby během dvanácti měsíců předala Radě a Evropskému parlamentu 

zprávu o možných harmonizačních opatřeních, která bude zahrnovat aspekty týkající se 

bezpečnosti silničního provozu a přeshraničního ukládání peněžitých pokut, pokud tak již 

neučinila; 

16. vítá, že Komise na základě ustanovení čl. 22 odst. 4 nařízení (ES) č. 561/2006 připravila 

za účelem podpory členských států v otázkách výkladu a uplatňování tohoto nařízení 

v jednotlivých členských státech „pokyny“; konstatuje ale, že tyto pokyny nejsou právně 

závazné, a z tohoto důvodu nedosáhly svého cíle spočívajícího v jednotném provedení 

v členských státech; 

17. je toho názoru, že pro vytvoření vnitřního trhu v oblasti dopravy a pro zvýšení právní 

jistoty řidičů a dopravců je třeba harmonizovat výklad použití sociálních předpisů; proto 

vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s organizacemi Corte, Tispol a Euro Contrôle Route 

předložila návrhy usilující o ukončení diskriminačního používání sociálních předpisů 

v silniční dopravě; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu společného výkladu použití 

nařízení č. 561/2006 a nařízení (EHS) č. 3821/85 článek po článku; 

18. žádá členské státy, aby tyto pokyny použily při provádění sociálních předpisů, aby tak 

mohlo být provedení harmonizované; 

Kontroly 

19. připomíná výslovně to, že pouze na základě důsledného a nediskriminačního prosazování 

platných právních předpisů lze zabránit nekalé hospodářské soutěži a zajistit bezpečnost 

silničního provozu; důrazně poukazuje na to, že pro účely provedení sociálních předpisů 

v silniční dopravě je nezbytná harmonizovaná a účinná koncepce kontrol; 

20. upozorňuje na to, že dopravní situace je v jednotlivých členských státech s ohledem na 

infrastrukturu, objem přepravy a dopravní zatížení značně rozdílná, a proto se domnívá, 

že tyto faktory by mimo jiné mohly být zohledněny při stanovování četnosti kontrol 

vzhledem k tomu, že jedním z jejich hlavních cílů je zajistit dodržování sociálních 

předpisů; 

21. je přesvědčen, že Komise by měla vyvíjet a podporovat takovéto harmonizované 

koncepce kontrol a přijímat regulační opatření, aby odstranila překážky jednotného 



 

evropského trhu a zvýšila bezpečnost silničního provozu; vyzývá Komisi, aby za účelem 

splnění těchto cílů vytvořila účinný a vhodný koordinační nástroj na evropské úrovni; 

22. vyzývá Komisi, aby vypracovala doporučení a evropské minimální standardy pro 

vzdělávání kontrolních orgánů a koordinaci jejich spolupráce; žádá Komisi, aby zlepšila 

shromažďování statistických dat za účelem věrohodnější analýzy účinného prosazování, a 

aby podporovala harmonizovaný postup členských států v otázkách prosazování; 

23. vyzývá členské státy, aby vždy vzdělávaly příslušný personál stran nejnovějšího vývoje v 

oblasti shromažďování údajů a aby za účelem podpory harmonizovaného přístupu ke 

kontrolám při uplatňování společných standardů spolupracovaly s Evropskou komisí, a 

vytvářely tak právní jistotu; 

24. je toho názoru, že kontroly musí být prováděny na silnicích a v prostorách podniku 

dopravců častěji a důkladněji; vyzývá Komisi, aby zajistila, že členské státy budou 

dodržovat počet kontrol, které mají být prováděny podle čl. 2 odst. 3 směrnice 

2006/22/ES; vyzývá Komisi, aby informovala Evropský parlament o dalších krocích, jež 

hodlá ohledně těchto kontrol podniknout; 

25. vyzývá Komisi, aby podle možností co nejdříve předložila zprávu o kontrolách závad 

postihujících digitální tachografy a o krocích, které přijme, aby zabránila tomu, že budou 

zranitelné; 

26. zdůrazňuje, že podle nařízení (EHS) č. 3821/85 je třeba digitální tachografy jako 

kontrolní nástroj vylepšit: Komise by měla přezkoumat, jak by kontrolní orgány mohly 

provádět nahrávání údajů z digitálních tachografů rychleji; 

27. upozorňuje na místo pro podávání stížností na nepřiměřené peněžité pokuty zřízené 

organizací Euro Contrôle Route a vyzývá řidiče a dopravce, aby se v případě 

nepřiměřeného použití sociálních předpisů v silniční dopravě na toto místo obrátili; 

Další iniciativy 

28. je toho názoru, že by byla pro dopravce a pro řidiče nákladních automobilů užitečná 

srozumitelná brožura ve všech úředních jazycích Evropské unie; zdůrazňuje, že tato 

brožura by měla příslušné řidiče a dopravce lépe informovat o platných sociálních 

předpisech a s nimi spojených sankcích v jednotlivých členských státech; je toho názoru, 

že takovéto informace by měly být k dispozici rovněž dopravcům a řidičům ze třetích 

zemí; upozorňuje na to, že využívání inteligentních dopravních systémů je velmi cenné 

pro poskytování takovýchto informací řidičům v reálném čase; 

29. je přesvědčen, že v souvislosti s využíváním moderních informačních a komunikačních 

technologií a inteligentních dopravních systémů by mělo být pro dopravce a řidiče možné 

získat informace o platných sociálních předpisech a sankcích za jejich porušení; 

30. vyzývá všechny členské státy, aby posílily spolupráci na základě stávajících struktur, 

například organizace Euro Contrôle Route, a zlepšily tak koordinaci společných kontrol, 

výměnu osvědčených postupů a společnou organizaci programů vzdělávání kontrolních 

orgánů; 

31. je toho názoru, že pro poskytování informací o příslušných sociálních předpisech a 



sankcích za jejich porušení v různých členských státech řidičům nákladních automobilů, 

včetně řidičů pocházejících ze sousedních zemí, v reálném čase je třeba využívat veškeré 

dostupné technologie, například pomocí GPS nebo jiných dostupných nástrojů; 

32. vyzývá členské státy, aby zajistily odpovídající infrastrukturu, včetně dostatečného počtu 

bezpečných parkovacích míst a služeb, v rámci evropské silniční sítě tak, aby řidiči 

skutečně mohli dodržet předpisy o době řízení a odpočinku, a aby mohly být kontroly 

účinně prováděny; poukazuje na to, že hledisko bezpečnosti musí mít u těchto zařízení 

mimořádný význam; vyzývá Komisi, aby v pro tento účel nejvhodnějším formátu 

pravidelně zveřejňovala seznam veřejných i soukromých zařízení v rámci celé evropské 

silniční sítě, přičemž bude poskytovat informace o službách nabízených pracovníkům 

v odvětví silniční dopravy; 

33. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly a financovaly plány výstavby 

bezpečných parkovacích míst, protože tato jsou nepostradatelná, mají-li řidiči dodržovat 

ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006; 

o 

o o 

34. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 

 

 


