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Európsky parlament,

– so zreteľom na balík opatrení o technickom stave, ktorý zahŕňa smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického 
stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel1, smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 o zmene smernice Rady 1999/37/ES o 
registračných dokumentoch pre vozidlá2 a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel 
prevádzkovaných v Únii3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2017 s názvom Záchrana životov: 
posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 31. mája 2018 o odporúčaniach pre Komisiu o 
manipulácii s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca 
EÚ5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. júla 2010 s názvom Smerom k európskemu 
priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej 
premávky na roky 2011 – 2020 (COM(2010)0389),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Rámec politiky EÚ pre 
bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 – ďalšie kroky smerom k „vízii 
nulovej úmrtnosti na cestách“ (SWD(2019)0283),

– so zreteľom na ciele udržateľného rozvoja OSN, najmä na cieľ 3.6, ktorým je znížiť 
počet úmrtí a zranení spôsobených dopravnými nehodami na celom svete do roku 2020 
na polovicu, a cieľ č. 11.2, ktorým je poskytnúť do roku 2030 prístup k bezpečným, 

1 Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51.
2 Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 129.
3 Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 134.
4 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 2.
5 Ú. v. EÚ C 76, 9.3.2020, s. 151.



cenovo dostupným, prístupným a udržateľným dopravným systémom pre všetkých a 
zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, najmä rozšírením verejnej dopravy, s osobitným 
dôrazom na potreby osôb v zraniteľnej situácii, žien, detí, osôb so zdravotným 
postihnutím a starších osôb,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú 
mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti (COM(2020)0789),

– so zreteľom na svoje uznesenie o Európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné 
dopravné systémy1, v ktorom vyzýva Komisiu, aby urýchlene uverejnila legislatívny 
návrh o prístupe k palubným údajom a zdrojom,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. februára 2020 s názvom Európska dátová 
stratégia (COM(2020)0066), v ktorom sa spomína aktualizácia súčasných právnych 
predpisov o prístupe k palubným údajom s cieľom zabezpečiť spravodlivý prístup k 
určitým údajom o vozidlách,

– so zreteľom na posúdenie vykonávania na európskej úrovni, ktoré dala vypracovať 
výskumná služba Európskeho parlamentu v súvislosti s vykonávaním balíka opatrení o 
technickom stave a ktoré bolo uverejnené v septembri 2020,

– so zreteľom na správu Komisie zo 4. novembra 2020 o vykonávaní smernice 
2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel (COM(2020)0699),

– so zreteľom na správu Komisie z 3. novembra 2020 o vykonávaní smernice 2014/47/EÚ 
o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii 
(COM(2020)0676),

– so zreteľom na štúdiu, ktorú dalo vypracovať Generálne riaditeľstvo Komisie pre 
mobilitu a dopravu (ďalej len „GR MOVE“) v súvislosti so zaradením ľahkých prívesov 
a dvojkolesových alebo trojkolesových vozidiel do rozsahu pravidelnej kontroly 
technického stavu a ktorá bola uverejnená vo februári 2019,

– so zreteľom na štúdiu, ktorú dalo vypracovať GR MOVE v súvislosti so zaradením 
systému eCall do pravidelnej kontroly technického stavu motorových vozidiel a ktorá 
bola uverejnená vo februári 2019,

– so zreteľom na štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú dalo vypracovať GR MOVE v súvislosti 
s platformou informácií o vozidlách a ktorá bola uverejnená v apríli 2015,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 
27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek 
určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu 
cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky2,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) 
rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe udelenia súhlasu 

1 Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 2.
2 Ú. v. EÚ L 325, 16.12.2019, s. 1.



s vypracovaním iniciatívnych správ a prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0028/2021),

A. keďže EÚ v roku 2010 prijala politiku v oblasti bezpečnosti cestnej premávky zameranú 
na zníženie počtu smrteľných nehôd v cestnej doprave do roku 2020 o 50 %; keďže EÚ 
v roku 2011 stanovila tzv. víziu nulovej úmrtnosti na cestách, ktorej cieľom je 
dosiahnuť nulovú úmrtnosť v cestnej doprave do roku 2050; keďže v roku 2019 na 
európskych cestách zomrelo približne 22 800 ľudí a približne 135 000 bolo vážne 
zranených; keďže na úrovni EÚ a členských štátov sa musia prijať účinnejšie 
a koordinovanejšie opatrenia na dosiahnutie cieľa nulovej úmrtnosti;

B. keďže napriek úsiliu zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v EÚ bol v súvislosti so 
znižovaním smrteľných nehôd v cestnej doprave v posledných rokoch zaznamenaný 
síce značný, no príliš pomalý pokrok; keďže technické poruchy vozidiel sú príčinou 
približne 5 % nehôd, ktoré zahŕňajú vozidlá nákladnej dopravy; keďže zlá údržba 
vozidiel je príčinou 4 % nehôd, ktoré zahŕňajú účastníkov cestnej premávky;

C. keďže z predbežných údajov za rok 2019 vyplýva, že v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom sa znížil počet smrteľných dopravných nehôd na cestách EÚ, no pokrok v tejto 
oblasti naďalej zostáva príliš pomalý; keďže je isté, že cieľ EÚ znížiť medzi rokom 
2010 a koncom roka 2020 počet úmrtí v cestnej doprave o polovicu bude splnený 
približne na polovicu, pretože do dnešného dňa bolo zaznamenané len 23 % zníženie; 
keďže zásadný význam pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky majú časté, 
podrobné a pravidelné kontroly vozidiel vykonávané kvalifikovanými kontrolnými 
technikmi, ako aj cestné technické kontroly;

D. keďže z obrovských rozdielov v miere úmrtnosti na cestách medzi členskými štátmi, 
keď krajina s najhoršími výsledkami zaznamenala štyrikrát viac úmrtí na cestách než 
krajina s najlepšími výsledkami, jasne vyplýva potreba osobitného monitorovania, 
partnerstva a pomoci členským štátom s najhoršími výsledkami;

E. keďže stále pretrvávajú veľké rozdiely v bezpečnosti cestnej premávky medzi 
členskými štátmi vo východnej a v západnej Európe; keďže štáty východnej Európy sa 
často stávajú cieľovou stanicou pre ojazdený vozový park zo západnej Európy, čo môže 
predstavovať riziká pre bezpečnosť ľudí a životné prostredie, ktoré je potrebné zvážiť 
na úrovni EÚ;

F. keďže okrem otázok klímy a životného prostredia je technický stav vozidiel aj 
záležitosťou verejného zdravia, a to tak z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, ako aj 
z hľadiska vplyvu emisií na kvalitu ovzdušia; keďže nedávne emisné škandály 
poukázali na potrebu nezávislých kontrol počas celej životnosti vozidla, pri ktorých sa 
zohľadňujú jeho skutočné emisie;

G. keďže analýza transpozície a vykonávania balíka opatrení o technickom stave 
členskými štátmi odhalila, že postupy harmonizácie sa na úrovni EÚ musia zlepšiť;

H. keďže trh s ojazdenými motorovými vozidlami v Európskej únii je dva až trikrát väčší 
než trh s novými motorovými vozidlami a keďže podvody s počítadlom celkovej 
prejdenej vzdialenosti pri ojazdených motorových vozidlách vážne ohrozujú bezpečnosť 
cestnej premávky; keďže podľa odhadov uvádzaných v štúdiách predstavuje percento 



ojazdených vozidiel, pri ktorých sa manipulovalo s počítadlom, 5 až 12 % v rámci 
vnútroštátneho predaja a 30 až 50 % v rámci cezhraničného predaja; keďže 
neoprávnenú manipuláciu s počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti považuje za 
trestný čin iba šesť členských štátov; keďže presadzovaniu právnych predpisov na boj 
proti takýmto podvodným praktikám bráni aj skutočnosť, že neexistuje spoločná 
európska databáza;

I. keďže čoraz častejšie využívanie prvkov automatizovanej jazdy si vyžaduje aktualizáciu 
balíka predpisov o technickom stave vozidiel, tak aby zahŕňal kontrolu a odbornú 
prípravu v súvislosti s novými, pokročilými asistenčnými jazdnými prvkami, ktoré sa 
majú zavádzať od roku 2022;

J. keďže niektoré členské štáty už zaviedli nástroje na minimalizáciu neoprávnenej 
manipulácie s počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti, napr. Car-Pass v Belgicku a 
Nationale AutoPas (NAP) v Holandsku; keďže obidva tieto členské štáty využívajú 
databázu zhromažďujúcu údaje z počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti pri každej 
údržbe, servise, oprave, alebo pravidelnej kontrole vozidiel (bez zhromažďovania 
osobných údajov) a v krátkom časovo úseku takmer odstránili podvody s počítadlom na 
svojich územiach;

K. keďže kvalita cestnej infraštruktúry má mimoriadny význam pre bezpečnosť cestnej 
premávky; keďže prepojenosť a digitálna infraštruktúra majú a budú mať vzhľadom na 
nárast prepojených a autonómnych vozidiel čoraz väčší význam pre bezpečnosť cestnej 
premávky;

Odporúčania

Transpozícia a vykonávanie balíka opatrení o technickom stave – ciele EÚ v oblasti 
bezpečnosti

1. víta skutočnosť, že transpozícia balíka opatrení o technickom stave a vykonávanie 
niektorých jeho ustanovení viedli k lepšej harmonizácii vnútroštátnych postupov, a to 
najmä pokiaľ ide o frekvenciu, obsah a metódu kontrol technického stavu vozidiel;

2. víta skutočnosť, že transpozícia balíka opatrení o technickom stave prispela k zlepšeniu 
kvality pravidelných technických kontrol, úrovne kvalifikácie kontrolných technikov a 
koordinácie a noriem členských štátov týkajúcich sa cestnej technickej kontroly vozidiel 
v záujme zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek lepšej kvalite pravidelných technických 
kontrol a ich pozitívnemu vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky balík opatrení o 
technickom stave obsahuje isté nepovinné ustanovenia, ktoré neboli netransponované 
dostatočne prísne alebo jednoducho neboli netransponované vôbec; zdôrazňuje potrebu 
postupného odklonu od dobrovoľných ustanovení a vytvorenia systému povinných 
požiadaviek na zvýšenie harmonizácie na úrovni EÚ, pokiaľ ide o aspekty, ako je 
zabezpečenie nákladu, výmena informácií a spolupráca medzi členskými štátmi, a 
pripomína osobitný význam týchto opatrení pre cezhraničné regióny;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že niekoľko členských štátov netransponovalo balík 
opatrení o technickom stave načas a že Komisia musela proti jednému členskému štátu 
začať postup v prípade nesplnenia povinnosti; naliehavo vyzýva príslušné členské štáty, 



aby urýchlene transponovali chýbajúce ustanovenia balíka opatrení o technickom stave 
vozidiel do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a v plnej miere vykonávali 
všetky svoje povinnosti týkajúce sa vypracovania úplných technických informácií, 
keďže bezpečnosť cestnej premávky pre európskych občanov je prioritou Európskej 
únie;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nedostatočné financovanie kontrolných činností 
vrátane kontrolného personálu, vybavenia a odbornej prípravy naďalej ohrozuje 
dosiahnutie cieľov týkajúcich sa technického stavu; zdôrazňuje, že členské štáty by mali 
dať svojim orgánom pre bezpečnosť cestnej premávky k dispozícii dostatočnú finančnú 
a administratívnu podporu na účinné vykonávanie balíka opatrení o technickom stave 
vozidiel a jeho budúceho revidovaného znenia; 

Frekvencia a obsah kontrol technického stavu

6. víta, že po nadobudnutí platnosti balíka opatrení o technickom stave sa 90 % kontrol 
technického stavu vozidiel uskutočnilo v rovnakých alebo dokonca prísnejších 
intervaloch, ako sú intervaly stanovené v balíku, čím sa vo veľkej miere prispelo k 
zníženiu počtu nebezpečných vozidiel na cestách EÚ; vyjadruje však poľutovanie nad 
tým, že niektoré členské štáty stále požadujú dlhšie intervaly, ako sú intervaly 
stanovené v balíku, čím znižujú bezpečnosť za prevádzkových podmienok; vyzýva tieto 
členské štáty, aby bezodkladne začali dodržiavať intervaly stanovené v balíku, keďže 
ide o bezpečnosť a životy občanov EÚ;

7. vyzýva Komisiu, aby zvážila sprísnenie režimu kontroly a zavedenie povinnosti 
dodatočných kontrol po dosiahnutí stanoveného počtu najazdených kilometrov v 
prípade vozidiel kategórie M1, ktoré sa využívajú ako taxíky alebo sanitky, a vozidiel 
kategórie N1, ktoré používajú poskytovatelia služieb dodávania balíkov, a aby zvážila 
rozšírenie tejto povinnosti na ďalšie vozidlá v rámci týchto kategórií používané na iné 
komerčné účely;

8. konštatuje nárast v používaní osobných vozidiel a spoločnej mobility na účely verejnej 
dopravy a/alebo logistiky; žiada, aby Komisia posúdila, či by sa mala zodpovedajúcim 
spôsobom zvýšiť frekvencia kontrol týchto vozidiel, a to zahrnutím možnosti 
každoročnej povinnej kontroly alebo napríklad zohľadnením intenzity ich využívania z 
hľadiska najazdených kilometrov a súvisiaceho zastarávania komponentov, ako aj 
množstva prepravených cestujúcich;

9. konštatuje, že vzájomné uznávanie kontrol technického stavu ojazdených vozidiel 
dovezených z iných členských štátov sa nezvažuje, ak členské štáty vykonávajú 
kontroly v rôznej frekvencii, a preto sa v balíku v tejto súvislosti stanovuje len 
obmedzené vzájomné uznávanie; vyzýva Komisiu, aby do nasledujúcej revízie balíka 
opatrení o technickom stave zaradila protokoly o kontrole technického stavu ojazdených 
vozidiel na úrovni EÚ;

10. konštatuje, že motocyklisti sa považujú za zraniteľných účastníkov cestnej premávky a 
miera úmrtnosti motocyklistov klesá najpomalšie spomedzi všetkých používateľov 
vozidiel v EÚ; konštatuje, že u mládeže a mladých dospelých zvyšujú riziko nehôd 
najmä neoprávnené zásahy do mopedov a ich tuning; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila 
rozšírenie povinnosti vykonávať cestné kontroly na dvoj- a trojkolesové vozidlá a 
stanovila pre ne minimálny ročný cieľ kontrol na úrovni 5 %, keďže tieto vozidlá sú v 



súčasnosti úplne vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2014/47/EÚ;

11. vyzýva Komisiu, aby zvážila ukončenie výnimiek z povinnosti pravidelných 
technických kontrol pre dvoj- a trojkolesové vozidlá, ktoré sú v súčasnosti možné podľa 
smernice 2014/45/EÚ; vyzýva Komisiu, aby vo svojom nadchádzajúcom hodnotení 
posúdila možnosť zahrnúť do režimu povinnej pravidelnej technickej kontroly aj 
kategórie dvoj- a trojkolesových vozidiel so zdvihovým objemom motora do 125 cm³ a 
ľahkých prípojných vozidiel, a to na základe príslušných údajov o dopravných 
nehodách a faktorov nákladov a prínosov, ako je blízkosť skúšobných miest vo 
vzdialených oblastiach, administratívna záťaž a finančné náklady pre občanov EÚ; 
žiada Komisiu, aby pri svojom hodnotení vychádzala z porovnania výsledkov medzi 
krajinami, v ktorých sú už v platnosti pravidelné technické kontroly pre všetky vozidlá 
v týchto kategóriách, a krajinami, ktoré takéto skúšky nevykonávajú, a dôsledkov na 
bezpečnosť cestnej premávky; požaduje zavedenie dodatočného harmonogramu kontrol 
na základe počtu najazdených kilometrov pre motocykle používané na doručovanie 
balíkov alebo potravín alebo na inú komerčnú prepravu tovaru alebo osôb;

12. konštatuje, že úroveň tolerancie pre pravidelné technické kontroly, ktorých platnosť sa 
skončila, sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši a siaha od štyroch mesiacov 
až po nulovú toleranciu; vyzýva Komisiu, aby zharmonizovala úroveň tolerancie tým, 
že ako maximálnu úroveň stanoví konkrétne krátke obdobie, ktoré neohrozí včasné 
vykonávanie pravidelných technických kontrol, a zvýši následné sankcie za 
nedodržiavanie predpisov;

13. pripomína, že vozidlá upravené tak, aby ich mohli viesť osoby so zdravotným 
postihnutím, majú osobitné funkcie a nastavenia; poukazuje na to, že vozidlá používané 
na prepravu osôb so zdravotným postihnutím musia spĺňať osobitné technické 
podmienky, ako sú ukotvené pásy, a mať prispôsobené priestory, aby sa zaistila ich 
bezpečnosť; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby sa všetky tieto základné prvky boli 
riadnou súčasťou každej kontroly;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty pri transponovaní ustanovení týkajúcich 
sa sankcií za podvody spojené s počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti doteraz 
zaviedli len všeobecné opatrenia; naliehavo vyzýva členské štáty, aby splnili túto jasnú 
požiadavku stanovenú v balíku opatrení o technickom stave, aby bezodkladne 
transponovali cielenejšie opatrenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a aby 
poskytli potrebné finančné a ľudské zdroje na ich vykonávanie; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že súčasné ustanovenie týkajúce sa sankcií za podvody spojené s počítadlom 
celkovej prejdenej vzdialenosti zostáva slabé, keďže vyžaduje iba to, aby boli tieto 
sankcie „účinné, primerané, odrádzajúce a nediskriminačné“, pričom skutočná výška 
týchto sankcií a súvisiace odrádzajúce opatrenia sa vo veľkej miere ponechávajú na 
vlastné uváženie členských štátov; domnieva sa, že pri ďalšej revízii by sa mali stanoviť 
harmonizovanejšie a konkrétnejšie sankcie za podvody spojené s počítadlom celkovej 
prejdenej vzdialenosti, ako aj ďalšie spoľahlivé opatrenia proti neoprávnenej 
manipulácii vrátane primeraných mechanizmov kybernetickej bezpečnosti a šifrovacích 
technológií, s cieľom vytvoriť prekážky pre neoprávnenú elektronickú manipuláciu a 
uľahčiť jej odhaľovanie; vyzýva Komisiu, aby ustanovila povinnosť zaručiť kontrolným 
organizáciám dostupnosť určitých údajov, funkcií a softvérových informácií týkajúcich 
sa vozidiel; žiada, aby pre členské štáty platila povinnosť vytvoriť právne, technické 
a prevádzkové prekážky, na základe ktorých bude neoprávnená manipulácia 
s počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti nemožná; zdôrazňuje, že základnou 



prekážkou odhaľovania podvodov spojených s počítadlom celkovej prejdenej 
vzdialenosti je neexistencia konzistentnej databázy na zber údajov o počte najazdených 
kilometrov na ojazdených vozidlách, ktorú by členské štáty navzájom uznávali a 
používali na výmenu údajov;

15. vyzýva Komisiu, aby do najbližšej revízie balíka zaradila povinné ustanovenia, ktoré 
členským štátom umožnia zaevidovať povinné údaje z počítadla celkovej prejdenej 
vzdialenosti pri každej vykonanej kontrole, servise, údržbe a väčšej oprave, a to už od 
prvej evidencie vozidla;

16. vyzýva Komisiu, aby náležite zohľadnila nové emisné skúšky v reálnych jazdných 
podmienkach stanovené v nariadení Euro 6 a prípadné budúce revízie; vyzýva Komisiu, 
aby do ďalšieho preskúmania balíka opatrení o technickom stave vozidiel zahrnula 
merania, ktoré by odrážali takéto skúšky v rámci pravidelných technických kontrol, a 
všetky ďalšie eventuálne trendy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby harmonizovali 
technológie merania emisií pri kontrolách technického stavu a maximálne prípustné 
úrovne s cieľom zabezpečiť, aby všetky vozidlá na európskych cestách spĺňali emisné 
normy;

Používané vybavenie a odborný výcvik kontrolných technikov

17. víta, že po nadobudnutí platnosti balíka opatrení o technickom stave sa vo všetkých 
členských štátoch zharmonizovalo skúšobné vybavenie a spĺňa isté minimálne 
požiadavky, čím sa zlepšila jednotnosť kontrol technického stavu v celej EÚ;

18. konštatuje, že hoci všetky členské štáty zaviedli minimálnu úroveň kvalifikácií pre 
kontrolných technikov, ktorí vykonávajú kontroly technického stavu, niektoré nespĺňajú 
požiadavky stanovené v prílohe IV k smernici 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole 
technického stavu; vyzýva tieto členské štáty, aby svoje požiadavky náležite zosúladili; 
žiada Komisiu, aby podporovala výmenu osvedčených postupov a získaných skúseností 
medzi členskými štátmi v súvislosti s vykonávaním prílohy IV k smernici 2014/45/EÚ a 
aby posúdila potrebu pravidelných opakovacích odborných výcvikov a primeraných 
skúšok; vyzýva Komisiu, aby podporovala pravidelné aktualizácie a harmonizáciu 
obsahu odbornej prípravy medzi členskými štátmi s cieľom zladiť znalosti a zručnosti 
kontrolných technikov s vývojom procesu automatizácie a digitalizácie automobilového 
odvetvia, najmä pokiaľ ide o moderné pomocné systémy riadenia, systémy bez vodiča a 
využívanie systémov elektronickej výmeny informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi 
zodpovednými za bezpečnosť cestnej premávky vrátane bezpečného spoločného 
využívania údajov, kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov vodičov; 
zdôrazňuje, že neoprávnená manipulácia a podvody v oblasti elektronických 
bezpečnostných prvkov, ako sú moderné pomocné systémy riadenia, predstavujú 
vysoké bezpečnostné riziko, a preto ich musia kontrolní technici odhaľovať; zdôrazňuje, 
že kontrolným technikom by sa mala poskytnúť osobitná odborná príprava v oblasti 
kontroly integrity softvéru;

19. zdôrazňuje, že by sa mali prijať opatrenia na zaručenie nezávislosti kontrolných 
technikov a kontrolných organizácií z odvetvia obchodu s vozidlami, údržby a opráv, 
aby sa zabránilo akémukoľvek finančnému konfliktu záujmov, a to aj v súvislosti 
s kontrolou emisií, pričom by sa všetkým stranám mali poskytnúť prísnejšie záruky, 
pokiaľ ide o občianskoprávnu zodpovednosť;



Cestné technické kontroly a zabezpečenie nákladu

20. konštatuje, že podľa správ Komisie počet cestných technických kontrol úžitkových 
vozidiel v posledných šiestich rokoch klesá; vyjadruje poľutovanie nad týmto 
klesajúcim trendom a pripomína, že podľa balíka opatrení o technickom stave sú 
členské štáty od roku 2018 povinné zabezpečiť, že v závislosti od počtu vozidiel 
evidovaných na ich území sa vykoná minimálny počet cestných technických kontrol (5 
%); vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o dosiahnutie minimálneho 5-
percentného cieľa, a pripomína, že prvú správu na účely preskúmania tohto cieľa za 
obdobie 2019 – 2020 musia podať do 31. marca 2021; vyzýva Komisiu, aby zahrnula 
vozidlá kategórie N11, ktoré sa používajú na účely komerčnej cestnej nákladnej 
dopravy, do rozsahu cestných technických kontrol, a to vzhľadom na ich zvyšujúci sa 
počet a vysoký počet najazdených kilometrov;

21. vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na ďalšom zlepšovaní kvality a 
nediskriminačného charakteru týchto cestných kontrol v súlade s pravidlami vnútorného 
trhu, napríklad stanovením a zberom údajov o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti 
(KPI) a podporou využívania systémov rizikového profilu v záujme lepšieho zacielenia 
kontrol a sankcií, najmä v prípade opakovaných páchateľov, a to pri plnom rešpektovaní 
rámca EÚ na ochranu údajov;

22. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že škrty vo výdavkoch štátneho rozpočtu na 
presadzovanie práva v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a údržbu ciest podľa 
všetkého prispeli v posledných rokoch k menej častým cestným kontrolám; v tejto 
súvislosti vyzýva vnútroštátne orgány, aby zaručili zvýšené financovanie kontrolných 
činností, najmä vzhľadom na možné zavedenie povinných kontrol nových typov 
vozidiel;

23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že ustanovenia balíka opatrení o technickom stave 
týkajúce sa kontrol zabezpečenia nákladu nie sú povinné, čo vedie k tomu, že príslušné 
bezpečnostné opatrenia transponovalo len niekoľko členských štátov; konštatuje preto, 
že v tejto súvislosti sa harmonizácia zďaleka nedosiahla; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby v ďalšej revízii navrhla posilnenie týchto ustanovení, a to aj pokiaľ ide o 
harmonizované minimálne požiadavky na zabezpečenie nákladu, povinné vybavenie na 
zabezpečenie nákladu pre každé vozidlo a minimálny rozsah kompetencií, odbornej 
prípravy a znalostí pracovníkov zapojených do zabezpečovania nákladu, ako aj 
kontrolných technikov;

Záznamy informácií a výmena údajov medzi členskými štátmi

24. vyjadruje poľutovanie nad tým, že len niekoľko členských štátov vedie vnútroštátne 
elektronické databázy vážnych a nebezpečných chýb, ktoré sa zistili počas cestných 
technických kontrol, a že členské štáty zriedka oznamujú výsledky týchto kontrol 
národnému kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že v balíku opatrení o technickom stave sa nestanovujú 
žiadne opatrenia, ktoré by mal členský štát evidencie vozidla prijať po tom, ako mu boli 
oznámené takého vážne a nebezpečné chyby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby tieto 
ustanovenia posilnila pri najbližšej revízii, a to aj stanovením jednotného systému 

1 Vozidlá používané na prepravu tovaru s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 
tony (napr. pick-upy, dodávky).



opatrení, ktoré by mal prijať členský štát evidencie po prijatí takéhoto oznámenia;

25. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na elektronický záznam údajov o vozidlách v rámci 
balíka opatrení o technickom stave vozidiel zvážila zmenu smernice 2014/46/EÚ o 
registračných dokumentoch pre vozidlá s cieľom ukončiť povinnosť dodávať fyzické 
doklady a povinnosť vodiča predkladať tlačené osvedčenia o evidencii; konštatuje, že 
by sa mali zaviesť podmienky, ktoré kontrolným technikom umožnia v plnej miere 
využívať elektronické záznamy; 

26. vyzýva členské štáty, aby uľahčovali systematickú výmenu údajov o kontrolách 
technického stavu vozidiel a údajoch z počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti medzi 
svojimi príslušnými orgánmi, ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu a schvaľovanie 
vozidiel, výrobcami skúšobného vybavenia a výrobcami vozidiel; v tejto súvislosti víta 
štúdiu uskutočniteľnosti Komisie o platforme informácií o vozidlách; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa usilovali zabezpečiť, že platforma informácií o vozidlách sa zriadi 
v rámci nasledujúcej revízie s cieľom urýchliť a uľahčiť výmenu údajov a zaistiť 
účinnejšiu koordináciu medzi členskými štátmi; zdôrazňuje, že táto platforma 
informácií o vozidlách by mala umožniť úplne bezpapierový proces kontroly a výmeny 
údajov, a to pri plnom dodržiavaní kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov vo 
vzťahu k tretím stranám; v tejto súvislosti víta zavedenie platformy MOVEHUB EÚ 
Komisiou a jej nedávno vyvinutý modul ODOCAR, ktorý poskytuje IT infraštruktúru 
na výmenu údajov z počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti v celej Únii na základe 
databázového riešenia vrátane možnosti výmeny informácií so sieťou Eucaris; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, či v rámci budúcej revízie treba pre členské štáty zaviesť 
povinné používanie MOVEHUB EÚ;

27. vyzýva Komisiu, aby počas nasledujúcej revízie posúdila možnosť zahrnúť ako súčasť 
povinnej výmeny údajov o histórii vozidla medzi orgánmi zodpovednými za evidenciu 
okrem údajov z počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti aj informácie o nehodách, 
keďže tým by sa zabezpečilo, že občania EÚ budú chránení pred podvodmi a lepšie 
oboznámení s históriou a stavom ich vozidiel, ako aj s predchádzajúcimi opravami 
vozidiel, o ktorých predtým nemali informácie; domnieva sa, že dopravné nehody by 
mali viesť k dodatočným kontrolám, ktoré pomôžu zabezpečiť riadne opravy vozidiel a 
zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky;

Nadčasový rámec

28. vyzýva Komisiu, aby v rámci nasledujúcej revízie náležite zohľadnila technický pokrok 
týkajúci sa bezpečnostných prvkov vozidiel; konštatuje, že v súlade s nariadením (EÚ) 
2019/2144 budú od roku 2022 nové vozidlá musieť byť vybavené novými modernými 
bezpečnostnými systémami a pomocnými systémami riadenia; vyzýva Komisiu, aby 
takéto nové systémy zahrnula do rozsahu pravidelných technických kontrol, ako aj 
medzi zručnosti a znalosti kontrolných technikov, a aby znížila riziko neoprávneného 
zasahovania do týchto systémov a neoprávnenej manipulácie s nimi; žiada Komisiu, aby 
do pravidelných technických kontrol zahrnula aj eCall, ako aj softvérové a bezdrôtové 
aktualizácie1, a aby vypracovala usmernenia a normy pre pravidelné bezpečnostné 
kontroly a technické kontroly autonómnych a prepojených vozidiel; vyzýva Komisiu, 
aby v súvislosti s cestnými technickými kontrolami preskúmala ďalšie používanie 
snímačov zabudovaných vo vozidlách a aby venovala mimoriadnu pozornosť 

1 Pozri prílohy I a III k smernici 2014/45/EÚ.



osobitným požiadavkám systémov samodiagnostiky vozidiel a prvoradej zásade 
verejného zdravia; v tejto súvislosti vyzýva výrobcov automobilov a orgány, aby 
spolupracovali na zavádzaní nových asistenčných jazdných technológií s cieľom 
zabezpečiť trvalý súlad s normami a pomôcť predvídať budúce trendy;

29. všíma si, že po verejných pozemných komunikáciách sa čoraz častejšie pohybujú nové 
dopravné prostriedky, napríklad elektrické skútre, jednokolky a hoverboardy; žiada 
Komisiu, aby posúdila, či by sa tieto nové dopravné prostriedky mali riešiť v rámci 
nadchádzajúcej revízie v záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky;

30. vyzýva Komisiu, aby v rámci príprav na rok 2030 v nadchádzajúcich rokoch 
zorganizovala Európsky rok bezpečnosti cestnej premávky ako priebežný cieľový 
dátum na dosiahnutie vízie nulovej úmrtnosti;

31. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili náležité finančné prostriedky na 
zaistenie kvality cestnej infraštruktúry, najmä na jej údržbu; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby posilnila svoj prístup k údržbe prijatím vhodných opatrení na zlepšenie 
dlhodobého plánovania údržby zo strany členských štátov; konštatuje, že pripojiteľnosť 
a digitálna bezpečnosť budú mať mimoriadny význam pre nadchádzajúci nárast 
prepojených a autonómnych vozidiel;

°

°     °

32. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.


