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Pozměňovací návrh 1
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na cíle OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, zejména na cíl 
udržitelného rozvoje 3.6, jehož předmětem 
je do roku 2020 celosvětově snížit na 
polovinu počet úmrtí a zranění při 
dopravních nehodách, a na cíl č. 11.2, 
jehož předmětem je do roku 2030 
poskytnout všem přístup k bezpečným, 
finančně dostupným, snadno přístupným 
a udržitelným dopravním systémům, 
zlepšit bezpečnost silničního provozu 
zejména rozšířením veřejné dopravy se 
zvláštním důrazem na potřeby lidí v těžké 
situaci, ženy, děti, osoby se zdravotním 
postižením a starší osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument 
útvarů Komise s názvem Rámec politiky 
EU v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu na období 2021–2030 – Další 
kroky směrem k „vizi nulových obětí“,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument 
útvarů Komise s názvem Rámec politiky 
EU v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu na období 2021–2030 – Další 
kroky směrem k „vizi nulových obětí“,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, 
Maria Grapini

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu o evropské strategii týkající se 
spolupracujících inteligentních 
dopravních systémů (2017/2067 (INI) s 
výzvou Evropské komise, aby urychleně 
zveřejnila legislativní návrh týkající se 
přístupu k palubním údajům a zdrojům,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh usnesení
Právní východisko 9 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 31. května 2018 
obsahující doporučení Komisi 
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o manipulaci s počitadlem ujetých 
kilometrů u motorových vozidel: přezkum 
právního rámce EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, 
Maria Grapini

Návrh usnesení
Právní východisko 9 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Evropské 
komise ze dne 16. února 2020 
(COM(2020) 66 final) o evropské strategii 
pro data obsahující oznámení o přezkumu 
stávajících právních předpisů o přístupu k 
palubním údajům s cílem zajistit 
spravedlivý přístup k některým údajům o 
vozidlech,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 31. května 2018 
o manipulaci s počitadlem ujetých 
kilometrů u motorových vozidel: přezkum 
právního rámce EU (2017/2064(INL)),

Or. en

Pozměňovací návrh 8
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Tilly Metz

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 31. května 2018 
obsahující doporučení Komisi 
o manipulaci s počitadlem ujetých 
kilometrů u motorových vozidel: přezkum 
právního rámce EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Tilly Metz

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Evropské 
komise ze dne 16. února 2020 
(COM(2020) 66 final) o evropské strategii 
pro data, zejména o právních předpisech 
týkajících se přístupu k palubním údajům,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Tilly Metz

Návrh usnesení
Právní východisko 10 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na plánované sdělení 
Komise o strategii pro udržitelnou a 
inteligentní mobilitu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že EU schválila v 
roce 2010 politiku pro bezpečnost 
silničního provozu, jejímž cílem bylo snížit 
do roku 2020 počet úmrtí na silnicích o 50 
%; vzhledem k tomu, že v roce 2011 
vytyčila EU cíl snížit počet úmrtí v silniční 
dopravě do roku 2050 na nulu; vzhledem k 
tomu, že na evropských silnicích zemřelo v 
roce 2019 přibližně 22 800 osob a zhruba 
135 000 osob bylo vážně zraněno; 
vzhledem k tomu, že má-li být dosaženo 
„vize nulových obětí“, musí být na úrovni 
EU i členských států přijata účinnější 
opatření;

A. vzhledem k tomu, že EU schválila v 
roce 2010 politiku pro bezpečnost 
silničního provozu, jejímž cílem bylo snížit 
do roku 2020 počet úmrtí na silnicích o 
50 %; vzhledem k tomu, že v roce 2011 
stanovila EU cíl "nuly nulové", který 
předpokládá do roku 2050 nulové úmrtí v 
silniční dopravě; vzhledem k tomu, že v 
roce 2019 zemřelo přibližně 22 800 osob a 
přibližně 135 000 osob bylo vážně zraněno 
na evropských silnicích; vzhledem k tomu, 
že má-li být dosaženo „vize nulových 
obětí“, musí být na úrovni EU i členských 
států přijata účinnější a koordinovanější 
opatření; vzhledem k tomu, že výrazné 
rozdíly v míře úmrtnosti na silnicích v 
členských státech ukazuje, že spolupráce v 
této oblasti je nedostatečná; vzhledem k 
tomu, že je nezbytné zajistit zvláštní 
podporu členským státům s nejhoršími 
výsledky prostřednictvím rozvíjení 
programů partnerství a pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že trh ojetých 
vozidel v Evropské unii je dvakrát až 
třikrát větší než trh s novými automobily a 
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podvody s počítadly ujetých kilometrů v 
ojetých vozidlech vážně ovlivňují kvalitu 
pravidelných technických kontrol, a 
ohrožují tak bezpečnost silničního 
provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podle 
předběžných údajů bylo v roce 2019 méně 
úmrtí na silnicích v EU než v předchozím 
roce, ale že pokrok je i nadále příliš 
pomalý; vzhledem k tomu, že je jisté, že cíl 
EU snížit počet úmrtí na silnicích mezi 
rokem 2010 a koncem roku 2020 o 50 % 
bude splněn jen zhruba z poloviny, neboť 
dosud byl zaznamenán pouze 23% pokles 
úmrtí; vzhledem k tomu, že kontroly 
vozidel mají pro bezpečnost provozu 
zásadní význam;

C. vzhledem k tomu, že podle 
předběžných údajů bylo v roce 2019 méně 
úmrtí na silnicích v EU než v předchozím 
roce, ale že pokrok je i nadále příliš 
pomalý; vzhledem k tomu, že je jisté, že cíl 
EU snížit počet úmrtí na silnicích mezi 
rokem 2010 a koncem roku 2020 o 50 % 
bude splněn jen zhruba z poloviny, neboť 
dosud byl zaznamenán pouze 23% pokles 
úmrtí; vzhledem k tomu, že časté, 
důkladné a pravidelné kontroly vozidel 
prováděné kvalifikovanými kontrolory, 
jakož i silniční technické kontroly mají 
pro zvyšování bezpečnosti provozu zásadní 
význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že mezi 
východními a západními členskými státy 
stále přetrvávají velké rozdíly v 
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bezpečnosti silničního provozu, přičemž 
východní členské státy se často stávají 
místem určení ojetých vozidel 
pocházejícího ze západních členských 
států; vzhledem k tomu, že zvýšený podíl 
ojetých vozidel představuje riziko pro 
bezpečnost lidí i pro životní prostředí a je 
třeba jej řešit na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že technická 
způsobilost vozidel je záležitostí veřejného 
zdraví, a to zcela jistě, pokud jde o 
zajištění bezpečnosti silničního provozu, 
ale také pokud jde o dopad emisí na 
kvalitu ovzduší, spolu s dopadem na klima 
a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že skandál 
„Dieselgate“ se ukázal jako zásadní pro 
zajištění nezávislé kontroly při inspekcích 
během celé doby životnosti vozidla, 
zejména pokud jde o skutečné emise; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že analýza 
provedení a uplatňování balíčku o 
technické způsobilosti vozidel členskými 
státy ukázala, že postupy harmonizace je 
třeba na úrovni EU posílit;

D. vzhledem k tomu, že analýza 
provedení a uplatňování balíčku o 
technické způsobilosti vozidel členskými 
státy ukázala, že postupy harmonizace je 
třeba na úrovni EU posílit; vzhledem k 
tomu, že v EU existují významné rozdíly, 
pokud jde o úmrtnost na silnicích a 
kvalitu dopravní infrastruktury; vzhledem 
k tomu, že některé členské státy potřebují 
dodatečnou pomoc, dostatečné 
financování a více času na splnění 
evropských cílů v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že zásadní 
význam má úzká koordinace mezi 
jednotlivými útvary Komise, které se 
podílejí na stanovování specifikací a 
norem pro výrobce za účelem schválení 
na trhu (GŘ GROW), na jedné straně, a 
požadavky na technickou způsobilost 
vozidel (GŘ MOVE), na straně druhé;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že podvody 
týkající se počtu ujetých kilometrů jsou na 
trhu s ojetými vozidly v dnešní době velmi 
časté a představují hrozbu pro bezpečnost 
silničního provozu a práva spotřebitelů; 
vzhledem k tomu, že zlepšení postupů 
revize a sdílení údajů je nezbytné pro 
zajištění bezpečnosti silničního provozu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Vera Tax

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že únava řidičů 
má významný dopad na bezpečnost 
silničního provozu; vzhledem k tomu, že 
mnoho nákladních silničních vozidel není 
vybaveno klimatizací pro parkování, což 
může vážně ohrozit dobré životní 
podmínky řidičů vzhledem k nárůstu vln 
veder v důsledku globálního oteplování;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že studie 
odhadují, že podíl vozidel, u nichž byla 
provedena neoprávněná úprava, se 
pohybuje mezi 5 a 12 % ojetých vozidel ve 
vnitrostátním prodeji a mezi 30 až 50 % u 
přeshraničního prodeje; vzhledem k tomu, 
že pouze šest členských států uznává 
manipulaci s počitadlem ujetých 
kilometrů za trestný čin[1a];
_________________
1a Viz Síť evropských spotřebitelských 
center (ECC-Net, 2015), Přeshraniční 
nákup vozidel: na co si dát pozor, když 
hledáte výhodnou koupi, s. 236.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že větší 
využívání automatizovaných prvků řízení 
vyžaduje aktualizaci balíčku předpisů 
týkajících se technické způsobilosti 
vozidel, který by zahrnoval kontrolu 
nejnovějších elektronických prvků a 
související odbornou přípravu s možností 
doplnit nové prvky, jakmile budou ve 
vozidlech k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že některé 
členské státy již zavedly nástroje, které 
minimalizují manipulaci s počitadlem 
ujetých kilometrů, např. „Car-Pass“ 
v Belgii a „Nationale AutoPas“ 
v Nizozemsku; vzhledem k tomu, že oba 
tyto členské státy používají databázi 
záznamů stavu počitadla ujetých 
kilometrů provedených při každé údržbě, 
servisu, opravě nebo pravidelné kontrole 
vozidla, aniž by přitom shromažďovaly 
jakékoli osobní údaje, a oba ve své oblasti 
působnosti během krátké doby podvody 
s počitadly ujetých kilometrů téměř úplně 
vymýtily;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že podle 
posledních trendů v rámci zkoušek Euro 
NCAP je odolnost vůči nárazu spojena s 
technickou způsobilostí vozidla, neboť 
rozdíly v kvalitě, pokud jde o hmotnost a 
karoserií u různých vozidel účastnících se 
případné nehody, může mít dopad na 
cestující v příslušných vozidlech; 
vzhledem k tomu, že prodej sportovně 
užitkových vozidel v posledních letech 
prudce vzrostl a z hlediska technické 
způsobilosti je třeba řádně posoudit 
potenciální dopad na cestující v menších 
vozidlech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že převod 
poškozených opravitelných vozidel mezi 
členskými státy pro komerční účely není 
na evropské úrovni výslovně upraven;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že kvalita 
silniční infrastruktury má zásadní význam 
pro bezpečnost silničního provozu; 
vzhledem k tomu, že konektivita a 
digitální infrastruktura jsou a budou stále 
důležitější z hlediska bezpečnosti 
silničního provozu s nárůstem 
propojených a autonomních vozidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že technické 
kontroly a kontroly prováděné 
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vnitrostátními orgány mají zásadní 
význam pro předcházení nehodám a 
zajištění bezpečnosti silničního provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že chybějící společná a 
soudržná evropská databáze vozidel, 
zejména ojetých vozidel, brání 
prosazování právních předpisů proti 
podvodným praktikám přetáčení počitadel 
ujetých kilometrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že provedení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti a 
uplatňování některých jejich ustanovení 
ukázaly, že harmonizace vnitrostátních 
postupů se zlepšila, zejména pokud jde o 
četnost, obsah a metody kontrolních 
prohlídek vozidel;

1. vítá skutečnost, že provedení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti a 
uplatňování některých jejich ustanovení 
ukázaly, že harmonizace vnitrostátních 
postupů se zlepšila, zejména pokud jde o 
četnost, obsah a metody kontrolních 
prohlídek vozidel; vyzývá Komisi, aby 
zahájila pravidelný přezkum rozsahu a 
metod kontrol vozidel v EU, jakož i 
dovedností a znalostí kontrolorů vozidel, 
spolu s vývojem nových technologií v 
automobilovém průmyslu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
projekt podobný „Evropskému roku 
železnice“ zaměřený na otázku 
bezpečnosti silničního provozu;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že provedení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti 
přispělo k zlepšení kvality pravidelných 
technických kontrol a koordinace a norem 
členských států týkajících se silničních 
technických kontrol vozidel a současně 
posílilo normy pro bezpečnost silničního 
provozu;

2. vítá skutečnost, že provedení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti 
přispělo k zlepšení kvality pravidelných 
technických kontrol, zvýšilo úroveň 
kvalifikace kontrolorů odpovědných za 
pravidelné kontroly vozidel a posílilo 
koordinaci a stanovené normy členských 
států týkající se silničních technických 
kontrol vozidel za účelem posílení norem 
pro bezpečnost silničního provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3. uznává fakt, že navzdory vyšší 
kvalitě pravidelných technických kontrol a 
příznivému vlivu této skutečnosti na 
bezpečnost provozu obsahuje balíček 
předpisů o technické způsobilosti některá 
nepovinná ustanovení, která nebyla 
provedena dostatečně přísně nebo 
jednoduše nebyla provedena vůbec, což na 
úrovni EU brzdí harmonizaci takových 
aspektů, jako je zabezpečení nákladu a 
výměna informací a spolupráce mezi 
členskými státy;

3. uznává fakt, že navzdory vyšší 
kvalitě pravidelných technických kontrol a 
příznivému vlivu této skutečnosti na 
bezpečnost provozu obsahuje balíček 
předpisů o technické způsobilosti příliš 
mnoho nepovinných ustanovení, která 
nebyla provedena dostatečně přísně nebo 
jednoduše nebyla provedena vůbec, což na 
úrovni EU brzdí harmonizaci takových 
aspektů, jako je zabezpečení nákladu a 
výměna informací a spolupráce mezi 
členskými státy; domnívá se proto, že je 
nezbytné zajistit provádění těchto 
ustanovení, aby byla zaručena bezpečnost 
silničního provozu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává fakt, že navzdory vyšší 
kvalitě pravidelných technických kontrol a 
příznivému vlivu této skutečnosti na 
bezpečnost provozu obsahuje balíček 
předpisů o technické způsobilosti některá 
nepovinná ustanovení, která nebyla 
provedena dostatečně přísně nebo 
jednoduše nebyla provedena vůbec, což na 
úrovni EU brzdí harmonizaci takových 
aspektů, jako je zabezpečení nákladu a 
výměna informací a spolupráce mezi 
členskými státy;

3. uznává fakt, že navzdory vyšší 
kvalitě pravidelných technických kontrol a 
příznivému vlivu této skutečnosti na 
bezpečnost provozu obsahuje balíček 
předpisů o technické způsobilosti některá 
nepovinná ustanovení, která nebyla 
provedena dostatečně přísně nebo 
jednoduše nebyla provedena vůbec; 
zdůrazňuje, že je třeba postupně odstoupit 
od dobrovolných ustanovení a vytvořit 
systém minimálních, avšak povinných 
požadavků na zvýšení harmonizace 
takových aspektů, jako je zabezpečení 
nákladu a výměna informací a spolupráce 
mezi členskými státy, na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
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Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyslovuje politování nad 
skutečností, že několik členských států 
neprovedlo balíček předpisů o technické 
způsobilosti včas a že Komise musela proti 
jednomu členskému státu zahájit řízení 
pro nesplnění povinnosti; naléhavě vyzývá 
dotčené členské státy, aby urychleně 
provedly chybějící ustanovení balíčku 
předpisů týkajících se technické 
způsobilosti vozidel ve svých 
vnitrostátních právních předpisech;

4. vyslovuje politování nad 
skutečností, že několik členských států 
neprovedlo balíček předpisů o technické 
způsobilosti včas a že Komise musela proti 
jednomu členskému státu zahájit řízení 
pro nesplnění povinnosti; naléhavě vyzývá 
dotčené členské státy, aby urychleně 
provedly chybějící ustanovení balíčku 
předpisů týkajících se technické 
způsobilosti vozidel ve svých 
vnitrostátních právních předpisech, 
vzhledem k tomu, že bezpečnost silničního 
provozu pro evropské občany je prioritou 
Evropské unie; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby nalezla způsoby, jak předcházet 
porušování předpisů ze strany členských 
států;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 4 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyjadřuje politování nad tím, že pokrok ve 
zlepšování bezpečnosti silničního provozu 
v členských státech se ve srovnání s 
předchozími roky zpomalil; poukazuje na 
to, že je třeba provést některé výzkumy a 
hloubkovou analýzu, aby bylo možné určit 
důvody zhoršení a řešit konkrétní 
problémy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 4 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) navrhuje vytvořit více pobídek, 
které by motivovaly členské státy, aby 
pokročily v provádění balíčku;

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby dále rozvíjela 
požadavky na schvalování typu vozidel z 
hlediska odolnosti proti nárazu a 
zahrnula je do budoucích revizí právních 
předpisů, a zapracovala při tom nejnovější 
kritéria nárazových testů Euro NCAP, 
které sledují dopad střetu na jiná vozidla; 
domnívá se, že by to mělo být učiněno 
nejen u nových modelů, které mají být 
uvedeny na trh, ale také pro účely 
zajištění kontrol vozidel, která jsou již v 
provozu, s cílem dosáhnout harmonizace 
minimálních norem a vyvážit bezpečnost 
cestujících nezávisle na jejich sociálně-
ekonomické situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
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Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. s ohledem na elektronické datové 
záznamy o vozidlech v rámci balíčku 
předpisů týkajících se technické 
způsobilosti vyzývá Komisi, aby zvážila 
změnu směrnice 2014/46/EU o 
registračních dokladech vozidel s cílem 
ukončit povinnost vydávat fyzické doklady 
a povinnost řidiče předložit tištěné 
osvědčení o registraci; konstatuje, že by 
měly být stanoveny podmínky, které 
kontrolorům umožní plně využívat 
elektronické záznamy;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyjadřuje politování nad tím, že 
nedostatečné financování kontrolních 
činností, včetně pracovníků kontroly, 
vybavení a odborné přípravy, nadále 
ohrožuje dosažení cílů technické 
způsobilosti; zdůrazňuje, že vnitrostátní 
orgány pro bezpečnost silničního provozu 
by měly mít k dispozici dostatečnou 
finanční a administrativní podporu k 
účinnému provádění balíčku předpisů 
týkajících se technické způsobilosti a jeho 
budoucí revidované verze;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Kosma Złotowski
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že po vstupu 
balíčků předpisů o technické způsobilosti 
vozidel v platnost proběhlo 90 % 
technických kontrol v takových 
intervalech, jak je stanoveno v balíčku, 
případně ještě v přísnějších intervalech, 
což do velké míry přispělo ke snížení počtu 
nebezpečných vozidel provozovaných na 
silnicích v EU; vyjadřuje však politování 
nad tím, že některé členské státy stále 
požadují delší intervaly, než jaké jsou 
stanoveny v balíčku předpisů, což snižuje 
bezpečnost v provozních podmínkách; 
vyzývá dotčené členské státy, aby 
neprodleně začaly dodržovat intervaly 
stanovené předpisy v balíčku, neboť ve hře 
jsou bezpečnost a životy občanů EU;

5. vítá skutečnost, že po vstupu 
balíčků předpisů o technické způsobilosti 
vozidel v platnost proběhlo 90 % 
technických kontrol v takových 
intervalech, jak je stanoveno v balíčku, 
případně ještě v přísnějších intervalech, 
což do velké míry přispělo ke snížení počtu 
nebezpečných vozidel provozovaných na 
silnicích v EU; vyjadřuje však politování 
nad tím, že některé členské státy stále 
požadují delší intervaly, než jaké jsou 
stanoveny v balíčku předpisů, což snižuje 
bezpečnost v provozních podmínkách; 
vyzývá dotčené členské státy, aby 
neprodleně začaly dodržovat intervaly 
stanovené předpisy v balíčku, neboť ve hře 
jsou bezpečnost a životy občanů EU; 
vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 
povinnosti provádět dodatečné kontroly po 
najetí určitého počtu kilometrů vozidel 
kategorie M1 používaných jako vozidla 
taxislužby nebo sanitní vozidla a vozidla 
kategorie N1, která používají 
poskytovatelé doručovacích služeb; 
konstatuje, že tento dodatečný požadavek 
by byl obzvláště důležitý v mimořádných 
situacích, jako je pandemie, kdy jsou 
sanitní vozidla a vozidla doručovacích 
služeb využívána častěji než obvykle;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že po vstupu 5. vítá skutečnost, že po vstupu 
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balíčků předpisů o technické způsobilosti 
vozidel v platnost proběhlo 90 % 
technických kontrol v takových 
intervalech, jak je stanoveno v balíčku, 
případně ještě v přísnějších intervalech, 
což do velké míry přispělo ke snížení počtu 
nebezpečných vozidel provozovaných na 
silnicích v EU; vyjadřuje však politování 
nad tím, že některé členské státy stále 
požadují delší intervaly, než jaké jsou 
stanoveny v balíčku předpisů, což snižuje 
bezpečnost v provozních podmínkách; 
vyzývá dotčené členské státy, aby 
neprodleně začaly dodržovat intervaly 
stanovené předpisy v balíčku, neboť ve hře 
jsou bezpečnost a životy občanů EU;

balíčků předpisů o technické způsobilosti 
vozidel v platnost proběhlo 90 % 
technických kontrol v takových 
intervalech, jak je stanoveno v balíčku, 
případně ještě v přísnějších intervalech, 
což do velké míry přispělo ke snížení počtu 
nebezpečných vozidel provozovaných na 
silnicích v EU; vyjadřuje však politování 
nad tím, že některé členské státy stále 
požadují delší intervaly, než jaké jsou 
stanoveny v balíčku předpisů, což snižuje 
bezpečnost v provozních podmínkách; 
vyzývá dotčené členské státy, aby 
neprodleně začaly dodržovat intervaly 
stanovené předpisy v balíčku, neboť ve hře 
jsou bezpečnost a životy občanů EU; 
vyzývá Komisi, aby při příští revizi zvážila 
další zpřísňování režimu kontrol pro 
osobní automobily a lehká užitková 
vozidla na čtyři roky po jejich prvním datu 
registrace, pak po dvou letech a následně 
každý rok;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že po vstupu 
balíčků předpisů o technické způsobilosti 
vozidel v platnost proběhlo 90 % 
technických kontrol v takových 
intervalech, jak je stanoveno v balíčku, 
případně ještě v přísnějších intervalech, 
což do velké míry přispělo ke snížení počtu 
nebezpečných vozidel provozovaných na 
silnicích v EU; vyjadřuje však politování 
nad tím, že některé členské státy stále 
požadují delší intervaly, než jaké jsou 
stanoveny v balíčku předpisů, což snižuje 
bezpečnost v provozních podmínkách; 
vyzývá dotčené členské státy, aby 

5. vítá skutečnost, že po vstupu 
balíčků předpisů o technické způsobilosti 
vozidel v platnost proběhlo 90 % 
technických kontrol v takových 
intervalech, jak je stanoveno v balíčku, 
případně ještě v přísnějších intervalech, 
což do velké míry přispělo ke snížení počtu 
nebezpečných vozidel provozovaných na 
silnicích v EU; vyjadřuje však politování 
nad tím, že některé členské státy stále 
požadují delší intervaly, než jaké jsou 
stanoveny v balíčku předpisů, což snižuje 
bezpečnost v provozních podmínkách; 
 vyzývá dotčené členské státy, stejně jako 
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neprodleně začaly dodržovat intervaly 
stanovené předpisy v balíčku, neboť ve hře 
jsou bezpečnost a životy občanů EU;

země, které dříve dodržovaly intervaly 
stanovené předpisy v balíčku s ohledem 
na mobilitu na vnitřním trhu, aby 
neprodleně začaly dodržovat intervaly 
stanovené předpisy v balíčku, neboť ve hře 
jsou bezpečnost a životy občanů EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby v rámci příští 
revize balíčku předpisů týkajících se 
technické způsobilosti vozidel zvážila 
zpřísnění režimu kontrol pro osobní 
automobily a lehká užitková vozidla tak, 
aby vozidla byla poprvé kontrolována po 
čtyřech letech, poté po dvou letech a 
následně každý rok; dále vyzývá Komisi, 
aby zvážila zavedení pravidelných kontrol 
(ročních nebo na základě ujetí určitého 
počtu kilometrů) u vozidel kategorie M1 s 
vysokým počtem najetých kilometrů, jako 
jsou vozidla používaná obchodními 
zástupci nebo doručovacími službami, 
jako je tomu již v případě vozidel 
taxislužby a sanitních vozidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, pro které je 
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obtížné dodržet časový harmonogram 
prohlídek nákladních automobilů z 
důvodu přetížení žádostí, aby zajistily 
využívání autorizovaných dílen; dále 
požaduje, aby Komise zajistila vzájemné 
uznávání osvědčení povolujících 
používání vozu mezi členskými státy v 
případech, kdy se liší vnitrostátní právní 
předpisy;

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
technické prohlídky zahrnovaly řádné 
prohlídky skutečných emisí s cílem zajistit 
dodržování nadcházejících norem EURO 
7 během celého životního cyklu; navrhuje 
standardizaci například při navrhování 
výfuků, aby se umožnila kompatibilita s 
nástroji pro měření emisí v centrech 
technické kontroly vozidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že vzájemné 
uznávání technických prohlídek ojetých 
vozidel dovážených z jiných členských 
států se nepředpokládá v případech, kdy 
jsou v členských státech odlišné intervaly 

6. poznamenává, že vzájemné 
uznávání technických prohlídek ojetých 
vozidel dovážených z jiných členských 
států se nepředpokládá v případech, kdy 
jsou v členských státech odlišné intervaly 
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prohlídek, a že tedy balíček předpisů 
stanoví v tomto ohledu pouze omezenou 
možnost vzájemného uznávání; vyzývá 
Komisi, aby do příští revize balíčku 
předpisů o technické způsobilosti vozidel 
začlenila osvědčení EU o kontrole ojetých 
vozidel;

prohlídek, a že tedy balíček předpisů 
stanoví v tomto ohledu pouze omezenou 
možnost vzájemného uznávání; vyzývá 
Komisi, aby do příští revize balíčku 
předpisů o technické způsobilosti vozidel 
začlenila osvědčení EU o kontrole ojetých 
vozidel a harmonizovaný systém pro 
pravidelnou registraci údajů o počtu 
najetých kilometrů vozidel a výměnu 
údajů o počtu najetých kilometrů v celé 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by výjimky z režimu kontrol pro některé 
kategorie vozidel, jež se podle tohoto 
balíčku předpisů o technické způsobilosti 
vozidel udělují členským státům, mohly 
podle relevantních údajů o silničních 
nehodách ohrožovat bezpečnost silničního 
provozu, a aby zvážila, do jaké míry by 
takové výjimky mohly být v rámci příští 
revize balíčku předpisů o technické 
způsobilosti odstraněny;

7. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by výjimky z režimu kontrol pro některé 
kategorie vozidel, jež se podle tohoto 
balíčku předpisů o technické způsobilosti 
vozidel udělují členským státům, mohly 
podle relevantních údajů o silničních 
nehodách ohrožovat bezpečnost silničního 
provozu, a aby zvážila, do jaké míry by 
takové výjimky mohly být v rámci příští 
revize balíčku předpisů o technické 
způsobilosti odstraněny; navrhuje, aby se 
režim zkoušek a kontrol vztahoval i na 
další typy vozidel, jako jsou dvoukolová a 
tříkolová vozidla a lehká přípojná vozidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by výjimky z režimu kontrol pro některé 
kategorie vozidel, jež se podle tohoto 
balíčku předpisů o technické způsobilosti 
vozidel udělují členským státům, mohly 
podle relevantních údajů o silničních 
nehodách ohrožovat bezpečnost silničního 
provozu, a aby zvážila, do jaké míry by 
takové výjimky mohly být v rámci příští 
revize balíčku předpisů o technické 
způsobilosti odstraněny;

7. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by výjimky z režimu kontrol pro některé 
kategorie vozidel, jako jsou motocykly, jež 
se podle tohoto balíčku předpisů o 
technické způsobilosti vozidel udělují 
členským státům, mohly podle relevantních 
údajů o silničních nehodách, jako je vysoký 
počet ročních najetých kilometrů či účast 
na dopravní nehodě, ohrožovat bezpečnost 
silničního provozu, a aby zvážila, do jaké 
míry by takové výjimky mohly být v rámci 
příští revize balíčku předpisů o technické 
způsobilosti odstraněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by výjimky z režimu kontrol pro některé 
kategorie vozidel, jež se podle tohoto 
balíčku předpisů o technické způsobilosti 
vozidel udělují členským státům, mohly 
podle relevantních údajů o silničních 
nehodách ohrožovat bezpečnost silničního 
provozu, a aby zvážila, do jaké míry by 
takové výjimky mohly být v rámci příští 
revize balíčku předpisů o technické 
způsobilosti odstraněny;

7. vyzývá Komisi, aby odstranila 
výjimky z režimu kontrol pro některé 
kategorie vozidel, jako jsou dvoukolová a 
tříkolová vozidla a lehká přípojná vozidla, 
bez ohledu na omezení motoru a výkonu, 
jež jsou v současné době uděleny 
členským státům podle tohoto balíčku 
předpisů o technické způsobilosti vozidel, 
neboť ohrožují bezpečnost silničního 
provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
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Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by výjimky z režimu kontrol pro některé 
kategorie vozidel, jež se podle tohoto 
balíčku předpisů o technické způsobilosti 
vozidel udělují členským státům, mohly 
podle relevantních údajů o silničních 
nehodách ohrožovat bezpečnost silničního 
provozu, a aby zvážila, do jaké míry by 
takové výjimky mohly být v rámci příští 
revize balíčku předpisů o technické 
způsobilosti odstraněny;

7. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by výjimky z režimu kontrol pro některé 
kategorie vozidel, jež se podle tohoto 
balíčku předpisů o technické způsobilosti 
vozidel udělují členským státům, mohly 
podle relevantních údajů o silničních 
nehodách ohrožovat bezpečnost silničního 
provozu, a aby trvala na odstranění těchto 
výjimek v rámci příští revize balíčku 
předpisů o technické způsobilosti, pokud je 
to odůvodněné a možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by výjimky z režimu kontrol pro některé 
kategorie vozidel, jež se podle tohoto 
balíčku předpisů o technické způsobilosti 
vozidel udělují členským státům, mohly 
podle relevantních údajů o silničních 
nehodách ohrožovat bezpečnost silničního 
provozu, a aby zvážila, do jaké míry by 
takové výjimky mohly být v rámci příští 
revize balíčku předpisů o technické 
způsobilosti odstraněny;

7. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by výjimky z režimu kontrol pro některé 
kategorie vozidel, jako jsou motocykly, jež 
se podle tohoto balíčku předpisů o 
technické způsobilosti vozidel udělují 
členským státům, mohly podle relevantních 
údajů o silničních nehodách ohrožovat 
bezpečnost silničního provozu, a aby 
zvážila odstranění takových výjimek v 
rámci příští revize balíčku předpisů o 
technické způsobilosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby dále zpřísnila 
režim kontrol zavedením ročních kontrol 
nebo kontrol po dosažení určitého počtu 
najetých kilometrů pro vozidla kategorie 
N1 používaných pro komerční silniční 
přepravu, vozidla kategorie M1 a 
dvoukolová a tříkolová vozidla, která se 
používají ke komerčním účelům, a to 
vzhledem k jejich početnímu nárůstu 
počtu a vysokému počtu najetých 
kilometrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Vera Tax

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by povinná instalace parkovací 
klimatizace do těžkých vozidel mohla mít 
pozitivní dopad na bezpečnost silničního 
provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi, aby zvážila další 
zpřísňování režimu kontrol pro osobní 
automobily na čtyři roky po jejich prvním 
datu registrace, pak po dvou letech a 
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následně každý rok;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. konstatuje, že míra tolerance pro 
četnost kontrol se v jednotlivých členských 
státech značně liší, od čtyř měsíců až po 
nulovou toleranci; vyzývá Evropskou 
komisi, aby harmonizovala míru tolerance 
a zavedla maximální délku doby, která 
neohrožuje včasné provádění 
pravidelných technických kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby do příští revize 
zahrnula ustanovení o náležitých silničních 
kontrolách, včetně kontrol dvoukolových či 
tříkolových vozidel, neboť motocyklisté 
jsou považováni za nechráněné účastníků 
silničního provozu;

8. vyzývá Komisi, aby do příští revize 
zahrnula ustanovení o náležitých silničních 
kontrolách, včetně kontrol dvoukolových či 
tříkolových vozidel; konstatuje, že 
úmrtnost mezi motocyklisty klesá 
nejpomaleji ze všech uživatelů vozidel v 
EU; konstatuje, že je zásadní vyvinout 
větší úsilí o zvýšení bezpečnosti 
motocyklistů, neboť motocyklisté jsou 
považováni za nechráněné účastníků 
silničního provozu; vyzývá Komisi, aby 
stanovila soubor základních požadavků v 
rámci pravidelných technických prohlídek 
motocyklů; vyzývá Komisi, aby 
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prosazovala povinnost, aby se na 
motocykly vztahovaly povinné pravidelné 
kontroly v členských státech, kde ještě 
není povinná; vyzývá Komisi, aby zvážila 
zavedení dodatečného plánu kontrol 
založeného na počtu najetých kilometrů v 
případě motocyklů používaných pro 
doručovací služby a rozvoz jídla; vyzývá 
Komisi, aby zvážila zahrnutí systému 
eCall do oblasti povinného vybavení pro 
nové motocykly; vyzývá Komisi, aby 
posoudila možnost a potenciální účinnost 
rozšíření škály povinných nových 
bezpečnostních systémů u motocyklů;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby do příští revize 
zahrnula ustanovení o náležitých silničních 
kontrolách, včetně kontrol dvoukolových či 
tříkolových vozidel, neboť motocyklisté 
jsou považováni za nechráněné účastníků 
silničního provozu;

8. vyzývá Komisi, aby do příští revize 
zahrnula ustanovení o náležitých silničních 
kontrolách, včetně kontrol dvoukolových či 
tříkolových vozidel, neboť motocyklisté 
jsou považováni za nechráněné účastníků 
silničního provozu; dále vyzývá Komisi, 
aby zvážila rozšíření pravidelných 
technických zkoušek na všechna 
dvoukolová a tříkolová vozidla, jakož i na 
lehká přípojná vozidla s následujícím 
režimem kontrol: u mopedů, elektrických 
skútrů a motocyklů (první kontrola po 
čtyřech letech, poté po dvou letech a poté 
každý rok); u lehkých přípojných vozidel 
(první kontrola po čtyřech letech, poté 
alespoň jednou za dva roky);

Or. en

Pozměňovací návrh 58
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István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby do příští revize 
zahrnula ustanovení o náležitých silničních 
kontrolách, včetně kontrol dvoukolových či 
tříkolových vozidel, neboť motocyklisté 
jsou považováni za nechráněné účastníků 
silničního provozu;

8. vyzývá Komisi, aby do příští revize 
zahrnula ustanovení o náležitých silničních 
kontrolách a pravidelných technických 
kontrolách, včetně kontrol dvoukolových 
či tříkolových vozidel a lehkých 
přípojných vozidel do úplné technické 
kontroly vozidla bez ohledu na 
technologie motoru a omezení výkonu, 
neboť motocyklisté jsou považováni za 
nechráněné účastníků silničního provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby do příští revize 
zahrnula ustanovení o náležitých silničních 
kontrolách, včetně kontrol dvoukolových či 
tříkolových vozidel, neboť motocyklisté 
jsou považováni za nechráněné účastníků 
silničního provozu;

8. vyzývá Komisi, aby do příští revize 
zahrnula ustanovení o náležitých silničních 
kontrolách, zkouškách a pravidelných 
kontrolách, včetně kontrol dvoukolových 
či tříkolových vozidel a lehkých 
přípojných vozidel, neboť motocyklisté 
jsou považováni za nechráněné účastníků 
silničního provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby do příští revize 
zahrnula ustanovení o náležitých silničních 
kontrolách, včetně kontrol dvoukolových či 
tříkolových vozidel, neboť motocyklisté 
jsou považováni za nechráněné účastníků 
silničního provozu;

8. vyzývá Komisi, aby do příští revize 
zahrnula ustanovení o náležitých silničních 
kontrolách, včetně kontrol dvoukolových či 
tříkolových vozidel, neboť motocyklisté 
jsou považováni za nechráněné účastníků 
silničního provozu s dopadem na silniční 
nehody;

Or. ro

Pozměňovací návrh 61
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. navrhuje harmonizaci tolerance, 
pokud jde o prodlevy v řádném datu 
pravidelných kontrol, a to zkrácení období 
a zvýšení následných sankcí v případě 
nedodržení předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. připomíná, že vozidla 
přizpůsobená tak, aby byla řízena osobami 
se zdravotním postižením, by mohla mít 
zvláštní funkce a uspořádání, která by 
měla být systematicky kontrolována; 
poukazuje na to, že vozidla používaná pro 
přepravu cestujících se zdravotním 
postižením musí splňovat zvláštní 
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technické podmínky, jako jsou ukotvené 
pásy, a rovněž musí být jejich prostory 
přizpůsobeny tak, aby byla zajištěna jejich 
bezpečnost; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, 
aby všechny tyto základní prvky byly 
řádně začleněny do každé kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 8 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8c. považuje za důležité, aby byla 
zavedena důkladná opatření proti 
neoprávněným úpravám vozidel, včetně 
přiměřených mechanismů kybernetické 
bezpečnosti, které by bránily neoprávněné 
elektronické úpravě ve vozidlech a 
zjednodušily odhalování takových úprav; 
vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby 
stanovila zaručenou dostupnost určitých 
údajů, funkcí a softwarových informací 
týkajících se vozidel pro kontrolní 
organizace, což jim umožní odhalit 
nedovolené úpravy a manipulace a zajistit 
kybernetickou bezpečnost vozidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 8 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8d. vyzývá Komisi, aby ve své revizi 
zvážila další zpřísnění režimu kontrol 
vozidel kategorie N1, která jsou používána 
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pro komerční přepravu zboží a jejichž 
maximální hmotnost nepřesahuje 3,5 
tuny;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. kritizuje skutečnost, že ustanovení 
o sankcích za podvody s počitadly ujetých 
kilometrů provedly členské státy ve svém 
právu zatím jen formou obecných opatření; 
naléhavě vybízí členské státy, aby tento 
jasný požadavek balíčku předpisů splnily a 
neprodleně jej ve své vnitrostátní 
legislativě provedly prostřednictvím 
cílenějších opatření; vyjadřuje politování 
nad tím, že stávající ustanovení o sankcích 
za podvody s počitadly jsou stále slabá, 
neboť pouze požadují, aby tyto sankce byly 
„účinné, přiměřené, odrazující a 
nediskriminační“, a stanovení skutečných 
částek a odpovídajících odrazujících 
opatření ponechávají na uvážení členských 
států; domnívá se, že v příští revizi by měly 
být stanoveny harmonizovanější a 
konkrétnější sankce za podvody s 
počitadly;

9. kritizuje skutečnost, že ustanovení 
o sankcích za podvody s počitadly ujetých 
kilometrů provedly členské státy ve svém 
právu zatím jen formou obecných opatření; 
naléhavě vybízí členské státy, aby tento 
jasný požadavek balíčku předpisů splnily a 
neprodleně jej ve své vnitrostátní 
legislativě provedly prostřednictvím 
cílenějších opatření; vyjadřuje politování 
nad tím, že stávající ustanovení o sankcích 
za podvody s počitadly jsou stále slabá, 
neboť pouze požadují, aby tyto sankce byly 
„účinné, přiměřené, odrazující a 
nediskriminační“, a stanovení skutečných 
částek a odpovídajících odrazujících 
opatření ponechávají na uvážení členských 
států; domnívá se, že v příští revizi by měly 
být stanoveny harmonizovanější a 
konkrétnější sankce za podvody s 
počitadly; zdůrazňuje, že chybějící 
jednotná a ucelená databáze ojetých 
automobilů je zásadní překážkou při 
odhalování podvodů s počitadly ujetých 
kilometrů; zdůrazňuje, že pokrok je 
proveditelný pouze zlepšením spolupráce 
na evropské úrovni; zdůrazňuje obrovský 
význam dalšího rozvoje evropské 
platformy pro výměnu informací mezi 
všemi členskými státy, pokud jde o počet 
najetých kilometrů vozidel a počet 
silničních nehod, v zájmu účinnějšího 
odhalování podvodů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 66
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. kritizuje skutečnost, že ustanovení 
o sankcích za podvody s počitadly ujetých 
kilometrů provedly členské státy ve svém 
právu zatím jen formou obecných opatření; 
naléhavě vybízí členské státy, aby tento 
jasný požadavek balíčku předpisů splnily a 
neprodleně jej ve své vnitrostátní 
legislativě provedly prostřednictvím 
cílenějších opatření; vyjadřuje politování 
nad tím, že stávající ustanovení o sankcích 
za podvody s počitadly jsou stále slabá, 
neboť pouze požadují, aby tyto sankce byly 
„účinné, přiměřené, odrazující a 
nediskriminační“, a stanovení skutečných 
částek a odpovídajících odrazujících 
opatření ponechávají na uvážení členských 
států; domnívá se, že v příští revizi by měly 
být stanoveny harmonizovanější a 
konkrétnější sankce za podvody s 
počitadly;

9. kritizuje skutečnost, že ustanovení 
o sankcích za podvody s počitadly ujetých 
kilometrů provedly členské státy ve svém 
právu zatím jen formou obecných opatření; 
naléhavě vybízí členské státy, aby tento 
jasný požadavek balíčku předpisů splnily a 
neprodleně jej ve své vnitrostátní 
legislativě provedly prostřednictvím 
cílenějších opatření; vyjadřuje politování 
nad tím, že stávající ustanovení o sankcích 
za podvody s počitadly jsou stále slabá, 
neboť pouze požadují, aby tyto sankce byly 
„účinné, přiměřené, odrazující a 
nediskriminační“, a stanovení skutečných 
částek a odpovídajících odrazujících 
opatření ponechávají na uvážení členských 
států; domnívá se, že členským státům by 
měly být poskytnuty dostatečné lidské a 
finanční zdroje a měly by dostat možnost 
prosazovat harmonizovanější a 
konkrétnější sankce za podvody s 
počitadly; připomíná, že shromažďování 
údajů o počtu najetých kilometrů, včetně 
údajů o ojetých vozidlech, by mělo být 
mezi členskými státy vzájemně uznáváno a 
tyto údaje by měly být vyměňovány, mimo 
jiné s využitím technologie blockchainu;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
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Bod 9 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby za účelem účinnějšího 
řešení tohoto problému zavedla vhodná 
ustanovení a pokyny pro boj proti 
neoprávněným úpravám počitadel u 
mopedů pro kontrolory a pro policisty 
odpovědné za silniční kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
certifikaci počtu najetých kilometrů jako 
povinný požadavek při zpracování 
jakéhokoli správního postupu týkajícího 
se vlastnictví vozidla a aby lépe bojovala 
proti podvodům, zejména na trhu s 
ojetými vozidly;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby navrhla, aby 
provedení kontroly bylo vždy závazným 
požadavkem pro získání nového osvědčení 
o registraci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. vyjadřuje politování nad tím, že v 
některých členských státech není dostatek 
kvalifikovaných administrativních 
pracovníků, aby mohli uspokojit 
požadavky na prohlídky technické 
způsobilosti a potřebu silničních kontrol 
osobních a nákladních vozidel; vyzývá 
proto členské státy, aby podporovaly 
zvýšení počtu kvalifikovaných 
administrativních pracovníků úměrně k 
požadavkům na prohlídky a kontroly 
technické způsobilosti, a to i 
prostřednictvím partnerství veřejného a 
soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. oceňuje, že po vstupu balíčku 
předpisů o technické způsobilosti v 
platnost bylo vybavení používané při 
prohlídkách harmonizováno a splňuje 
určité minimální požadavky, čímž se 
zlepšuje jednotnost kontrol technické 
způsobilosti v celé EU;

10. oceňuje, že po vstupu balíčku 
předpisů o technické způsobilosti v 
platnost bylo vybavení používané při 
prohlídkách harmonizováno a splňuje 
určité minimální požadavky, čímž se 
zlepšuje jednotnost kontrol technické 
způsobilosti v celé EU; opakuje, že by 
měly být stanoveny podmínky, které zaručí 
nezávislost kontrolorů a odstraní střety 
zájmů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 72
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyjadřuje politování nad tím, že 
stávající nedostatky v uplatňování 
prováděcího nařízení Komise (EU) 
2019/621, které se použije od května 2020, 
umožňují, že budou nadále chybět 
technické informace nezbytné pro 
technické prohlídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že prioritou musí být 
bezpečnost účastníků silničního provozu;

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. poznamenává, že ačkoliv všechny 
členské státy zavedly minimální nároky na 
kvalifikaci kontrolorů, kteří kontroly 

11. poznamenává, že ačkoliv všechny 
členské státy zavedly minimální nároky na 
kvalifikaci kontrolorů, kteří kontroly 
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technické způsobilosti provádějí, některé 
státy neplní požadavky stanovené v příloze 
IV směrnice 2014/45/EU o pravidelných 
technických prohlídkách motorových 
vozidel; vyzývá tyto členské státy, aby své 
požadavky náležitě přizpůsobily;

technické způsobilosti provádějí, některé 
státy neplní požadavky stanovené v příloze 
IV směrnice 2014/45/EU o pravidelných 
technických prohlídkách motorových 
vozidel; konstatuje, že pravidelná 
opakovací školení a odpovídající zkoušky 
budou mít pozitivní dopad a umožní 
kontrolorům účinněji reagovat na 
požadavky tohoto odvětví, jako je 
digitalizace; vyzývá tyto členské státy, aby 
své požadavky náležitě přizpůsobily; žádá 
Komisi, aby podporovala výměnu 
osvědčených postupů a poznatků mezi 
členskými státy ohledně provádění přílohy 
IV směrnice 2014/45/EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. poznamenává, že ačkoliv všechny 
členské státy zavedly minimální nároky na 
kvalifikaci kontrolorů, kteří kontroly 
technické způsobilosti provádějí, některé 
státy neplní požadavky stanovené v příloze 
IV směrnice 2014/45/EU o pravidelných 
technických prohlídkách motorových 
vozidel; vyzývá tyto členské státy, aby své 
požadavky náležitě přizpůsobily;

11. poznamenává, že ačkoliv všechny 
členské státy zavedly minimální nároky na 
kvalifikaci kontrolorů, kteří kontroly 
technické způsobilosti provádějí, některé 
státy neplní požadavky stanovené v příloze 
IV směrnice 2014/45/EU o pravidelných 
technických prohlídkách motorových 
vozidel; vyzývá tyto členské státy, aby své 
požadavky náležitě přizpůsobily; 
konstatuje, že kvalifikace kontrolorů by se 
měla pravidelně zlepšovat v reakci na 
rostoucí využívání nových technologií 
nainstalovaných ve vozidlech a s cílem 
přizpůsobit jejich znalosti a dovednosti 
vývoji automatizace a digitalizace 
automobilového průmyslu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. poznamenává, že ačkoliv všechny 
členské státy zavedly minimální nároky na 
kvalifikaci kontrolorů, kteří kontroly 
technické způsobilosti provádějí, některé 
státy neplní požadavky stanovené v příloze 
IV směrnice 2014/45/EU o pravidelných 
technických prohlídkách motorových 
vozidel; vyzývá tyto členské státy, aby své 
požadavky náležitě přizpůsobily;

11. poznamenává, že ačkoliv všechny 
členské státy zavedly minimální nároky na 
kvalifikaci kontrolorů, kteří kontroly 
technické způsobilosti provádějí, některé 
státy neplní požadavky stanovené v příloze 
IV směrnice 2014/45/EU o pravidelných 
technických prohlídkách motorových 
vozidel; vyzývá tyto členské státy, aby své 
požadavky náležitě přizpůsobily; vyzývá 
Komisi, aby zajistila nezávislost 
kontrolorů a kontrolních organizací na 
obchodu s vozidly, jejich údržbě a 
opravách, aby se zabránilo jakémukoli 
finančnímu střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. poznamenává, že ačkoliv všechny 
členské státy zavedly minimální nároky na 
kvalifikaci kontrolorů, kteří kontroly 
technické způsobilosti provádějí, některé 
státy neplní požadavky stanovené v příloze 
IV směrnice 2014/45/EU o pravidelných 
technických prohlídkách motorových 
vozidel; vyzývá tyto členské státy, aby své 
požadavky náležitě přizpůsobily;

11. poznamenává, že ačkoliv všechny 
členské státy zavedly minimální nároky na 
kvalifikaci kontrolorů, kteří kontroly 
technické způsobilosti provádějí, některé 
státy neplní požadavky stanovené v příloze 
IV směrnice 2014/45/EU o pravidelných 
technických prohlídkách motorových 
vozidel; vyzývá tyto členské státy, aby své 
požadavky náležitě přizpůsobily, neboť v 
zájmu bezpečnosti účastníků silničního 
provozu musí být zajištěny odpovídající 
technické kontroly;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 78
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
nestrannost kontrol a zabránit jakémukoli 
střetu zájmů; domnívá se, že centra 
technické kontroly vozidel a kontroloři 
samotní by měli být zaměřeni výhradně na 
tento účel a neměli by být zapojeni do 
oprav, prodeje nebo dalšího prodeje; 
domnívá se, že nezávislost inspekcí bude 
lépe zachována, pokud bude oficiální 
akreditace k vydávání osvědčení o 
technické způsobilosti vozidla vydávána 
organizacím, spíše než kontrolorům na 
individuálním základě, přičemž všem 
stranám budou poskytovány silnější 
záruky občanskoprávní odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. konstatuje, že pro vysokou kvalitu 
kontroly vozidel je klíčová pravidelná a 
dostatečně financovaná odborná příprava 
kontrolorů, a proto je třeba zohlednit 
technologický pokrok v odvětví výroby 
vozidel, zejména ve vztahu k vyspělým 
systémům pro podporu řízení; obsah 
odborné přípravy by měl být mezi 
členskými státy pravidelně aktualizován a 
harmonizován, neboť do vozidel jsou 
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zaváděny další funkce, jako je provoz bez 
řidiče;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
nezávislost kontrolorů a kontrolních 
organizací na obchodu s vozidly, jejich 
údržbě a opravách, aby se zabránilo 
jakémukoli finančnímu střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že odborná příprava 
kontrolorů by měla zahrnovat používání 
systémů elektronické výměny informací, 
aby se zajistilo rychlé a účinné sdílení 
informací o kontrolách mezi 
vnitrostátními orgány odpovědnými za 
bezpečnost silničního provozu; připomíná, 
že tyto moduly odborné přípravy by měly 
zahrnovat prvky týkající se bezpečného 
sdílení údajů, kybernetické bezpečnosti a 
ochrany osobních údajů řidičů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. zdůrazňuje, že manipulace s 
elektronickými bezpečnostními prvky a 
podvody s nimi, jako jsou vyspělé systémy 
pro podporu řízení, představují vysoké 
bezpečnostní riziko, a proto je musí 
kontroloři odhalit; kontrolorům by měla 
být poskytnuta zvláštní odborná příprava 
týkající se kontroly integrity softwaru;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že silničních 
technických kontrol užitkových vozidel 
podle zpráv Komise v posledních šesti 
letech ubylo; vyjadřuje politování nad 
tímto trendem a připomíná, že podle 
předpisů balíčku věnovaného technické 
způsobilosti vozidel jsou členské státy od 
roku 2018 povinny zajistit, aby v poměru k 
počtu vozidel registrovaných na jejich 
území byl proveden určitý minimální počet 
silničních technických kontrol (5 %); 
vyzývá Komisi, aby do působnosti 
ustanovení o silničních technických 
kontrolách byla zahrnuta vozidla kategorie 
N16 používaná pro komerční silniční 
přepravu vzhledem k nárůstu jejich počtu a 
vysokému počtu kilometrů, které ujedou;

12. konstatuje, že silničních 
technických kontrol užitkových vozidel 
podle zpráv Komise v posledních šesti 
letech ubylo; vyjadřuje politování nad 
tímto trendem a připomíná, že podle 
předpisů balíčku věnovaného technické 
způsobilosti vozidel jsou členské státy od 
roku 2018 povinny zajistit, aby v poměru k 
počtu vozidel registrovaných na jejich 
území byl proveden určitý minimální počet 
silničních technických kontrol (5 %); 
vyzývá Komisi, aby do působnosti 
ustanovení o silničních technických 
kontrolách byla zahrnuta vozidla kategorie 
N16 používaná pro komerční silniční 
přepravu vzhledem k nárůstu jejich počtu a 
vysokému počtu kilometrů, které ujedou; 
připomíná potřebu zavést zvláštní právní 
předpisy týkající se lehkých užitkových 
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vozidel používaných k přepravě zboží, 
které vzhledem k jejich přetrvávajícímu 
přetěžování představují další riziko 
nehodovosti, které by tak mohlo ohrozit 
bezpečnost všech účastníků silničního 
provozu; vyjadřuje politování nad tím, že 
zesilující nárůst počtu těchto lehkých 
užitkových vozidel, na které se nevztahují 
právní předpisy vztahující se na těžká 
nákladní vozidla pro přepravu zboží, může 
přispět ke zhoršení jevu nekalé soutěže na 
trhu silniční dopravy mezi různými státy 
Unie;

_________________ _________________
6 Vozidla používaná k dopravě nákladů, 
jejichž maximální hmotnost nepřesahuje 
3,5 t (např. lehké nákladní automobily, 
dodávky).

6 Vozidla používaná k dopravě nákladů, 
jejichž maximální hmotnost nepřesahuje 
3,5 t (např. lehké nákladní automobily, 
dodávky).

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že silničních 
technických kontrol užitkových vozidel 
podle zpráv Komise v posledních šesti 
letech ubylo; vyjadřuje politování nad 
tímto trendem a připomíná, že podle 
předpisů balíčku věnovaného technické 
způsobilosti vozidel jsou členské státy od 
roku 2018 povinny zajistit, aby v poměru k 
počtu vozidel registrovaných na jejich 
území byl proveden určitý minimální počet 
silničních technických kontrol (5 %); 
vyzývá Komisi, aby do působnosti 
ustanovení o silničních technických 
kontrolách byla zahrnuta vozidla kategorie 
N16 používaná pro komerční silniční 
přepravu vzhledem k nárůstu jejich počtu a 
vysokému počtu kilometrů, které ujedou;

12. konstatuje, že silničních 
technických kontrol užitkových vozidel 
podle zpráv Komise v posledních šesti 
letech ubylo; vyjadřuje politování nad 
tímto trendem a připomíná, že podle 
předpisů balíčku věnovaného technické 
způsobilosti vozidel jsou členské státy od 
roku 2018 povinny zajistit, aby v poměru k 
počtu vozidel registrovaných na jejich 
území byl proveden určitý minimální počet 
silničních technických kontrol (5 %); 
vyzývá Komisi, aby do působnosti 
ustanovení o silničních technických 
kontrolách byla zahrnuta vozidla kategorie 
N16 používaná pro komerční silniční 
přepravu vzhledem k nárůstu jejich počtu a 
vysokému počtu kilometrů, které ujedou; 
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vyzývá Komisi, aby spolupracovala s 
členskými státy na dalším zlepšování 
kvality nediskriminačních kontrol, 
například prostřednictvím stanovování a 
shromažďování údajů klíčových 
ukazatelů výkonnosti a podporou 
používání systému hodnocení rizika s 
cílem podpořit členské státy EU v lepším 
zacílení kontrol a sankcí, zejména v 
případě opakovaných přestupků, a to při 
plném respektování rámce EU pro 
ochranu údajů;

_________________ _________________
6 Vozidla používaná k dopravě nákladů, 
jejichž maximální hmotnost nepřesahuje 
3,5 t (např. lehké nákladní automobily, 
dodávky).

6 Vozidla používaná k dopravě nákladů, 
jejichž maximální hmotnost nepřesahuje 
3,5 t (např. lehké nákladní automobily, 
dodávky).

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že silničních 
technických kontrol užitkových vozidel 
podle zpráv Komise v posledních šesti 
letech ubylo; vyjadřuje politování nad 
tímto trendem a připomíná, že podle 
předpisů balíčku věnovaného technické 
způsobilosti vozidel jsou členské státy od 
roku 2018 povinny zajistit, aby v poměru k 
počtu vozidel registrovaných na jejich 
území byl proveden určitý minimální počet 
silničních technických kontrol (5 %); 
vyzývá Komisi, aby do působnosti 
ustanovení o silničních technických 
kontrolách byla zahrnuta vozidla kategorie 
N16 používaná pro komerční silniční 
přepravu vzhledem k nárůstu jejich počtu a 
vysokému počtu kilometrů, které ujedou;

12. konstatuje, že silničních 
technických kontrol užitkových vozidel 
podle zpráv Komise v posledních šesti 
letech ubylo; vyjadřuje politování nad 
tímto trendem a připomíná, že podle 
předpisů balíčku věnovaného technické 
způsobilosti vozidel jsou členské státy od 
roku 2018 povinny zajistit, aby v poměru k 
počtu vozidel registrovaných na jejich 
území byl proveden určitý minimální počet 
silničních technických kontrol (5 %); 
vyzývá Komisi, aby do působnosti 
ustanovení o silničních technických 
kontrolách byla zahrnuta vozidla kategorie 
N16 používaná pro komerční silniční 
přepravu vzhledem k nárůstu jejich počtu a 
vysokému počtu kilometrů, které ujedou; je 
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toho názoru, že na další typy vozidel, jako 
jsou dvoukolová a tříkolová vozidla a 
lehká přípojná vozidla, by se měl 
vztahovat režim kontrol a povinnost 
silničních technických kontrol;

_________________ _________________
6 Vozidla používaná k dopravě nákladů, 
jejichž maximální hmotnost nepřesahuje 
3,5 t (např. lehké nákladní automobily, 
dodávky).

6 Vozidla používaná k dopravě nákladů, 
jejichž maximální hmotnost nepřesahuje 
3,5 t (např. lehké nákladní automobily, 
dodávky).

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že silničních 
technických kontrol užitkových vozidel 
podle zpráv Komise v posledních šesti 
letech ubylo; vyjadřuje politování nad 
tímto trendem a připomíná, že podle 
předpisů balíčku věnovaného technické 
způsobilosti vozidel jsou členské státy od 
roku 2018 povinny zajistit, aby v poměru k 
počtu vozidel registrovaných na jejich 
území byl proveden určitý minimální počet 
silničních technických kontrol (5 %); 
vyzývá Komisi, aby do působnosti 
ustanovení o silničních technických 
kontrolách byla zahrnuta vozidla kategorie 
N16 používaná pro komerční silniční 
přepravu vzhledem k nárůstu jejich počtu a 
vysokému počtu kilometrů, které ujedou;

12. konstatuje, že silničních 
technických kontrol užitkových vozidel 
podle zpráv Komise v posledních šesti 
letech ubylo; vyjadřuje politování nad 
tímto trendem a připomíná, že podle 
předpisů balíčku věnovaného technické 
způsobilosti vozidel jsou členské státy od 
roku 2018 povinny zajistit, aby v poměru k 
počtu vozidel registrovaných na jejich 
území byl proveden určitý minimální počet 
silničních technických kontrol (5 %); 
vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí o 
dosažení 5% cíle, včetně náboru a 
odborné přípravy dostatečně 
kvalifikovaných kontrolorů, aby se zvýšil 
počet kontrol; vyzývá Komisi, aby do 
působnosti ustanovení o silničních 
technických kontrolách byla zahrnuta 
vozidla kategorie N16 používaná pro 
komerční silniční přepravu vzhledem 
k nárůstu jejich počtu a vysokému počtu 
kilometrů, které ujedou;

_________________ _________________
6 Vozidla používaná k dopravě nákladů, 6 Vozidla používaná k dopravě nákladů, 
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jejichž maximální hmotnost nepřesahuje 
3,5 t (např. lehké nákladní automobily, 
dodávky).

jejichž maximální hmotnost nepřesahuje 
3,5 t (např. lehké nákladní automobily, 
dodávky).

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyjadřuje politování nad tím, že 
škrty ve vnitrostátních rozpočtových 
výdajích na prosazování právních 
předpisů v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu a na údržbu silnic vedou k méně 
častým silničním kontrolám a závažným 
bezpečnostním výzvám; vyzývá v této 
souvislosti vnitrostátní orgány, aby 
zajistily vyšší financování kontrolních 
činností, zejména s ohledem na zavedení 
povinných kontrol u nových typů vozidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. poukazuje na to, že kvalita 
silničních kontrol by mohla být zlepšena 
například stanovením a shromažďováním 
údajů klíčových ukazatelů výkonnosti 
nebo použitím systému hodnocení rizika, 
který by mohl podpořit členské státy při 
zacílení kontrol a sankcí, zejména v 
případě opakovaných přestupků; vyzývá 
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Komisi, aby spolupracovala s členskými 
státy na dalším zlepšování kvality kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. lituje skutečnosti, že ustanovení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti, 
která se týkají kontroly zabezpečení 
nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož 
provedlo pouze několik členských států ve 
svých právních předpisech relevantní 
bezpečnostní opatření; dochází proto k 
závěru, že harmonizace není v tomto 
ohledu zdaleka dokončena; naléhavě vybízí 
Komisi, aby v příští revizi navrhla 
zpřísnění těchto ustanovení;

13. lituje skutečnosti, že ustanovení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti, 
která se týkají kontroly zabezpečení 
nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož 
provedlo pouze několik členských států ve 
svých právních předpisech relevantní 
bezpečnostní opatření; dochází proto k 
závěru, že harmonizace není v tomto 
ohledu zdaleka dokončena; připomíná, že 
zajištění nákladu by mělo probíhat během 
nakládání, zákazník by měl vydat pokyny 
ohledně hmotnostní bilance, počtu 
popruhů a prvků nezbytných k zajištění 
nákladu; považuje za nezbytné zavést 
školení pro pracovníky zajišťující 
nakládání, aby se zlepšily postupy pro 
zajištění nákladu, a naléhavě žádá, aby se 
používala certifikovaná schémata s 
výpočty a správným umístěním pro každý 
typ nákladu s odkazem na plachtový 
přívěs; požaduje, aby vybavení pro 
zajištění nákladu bylo povinné pro každé 
vozidlo, a naléhavě vybízí Komisi, aby v 
příští revizi navrhla zpřísnění těchto 
ustanovení;

Or. it

Pozměňovací návrh 90
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
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Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. lituje skutečnosti, že ustanovení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti, 
která se týkají kontroly zabezpečení 
nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož 
provedlo pouze několik členských států ve 
svých právních předpisech relevantní 
bezpečnostní opatření; dochází proto k 
závěru, že harmonizace není v tomto 
ohledu zdaleka dokončena; naléhavě vybízí 
Komisi, aby v příští revizi navrhla 
zpřísnění těchto ustanovení;

13. lituje skutečnosti, že ustanovení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti, 
která se týkají kontroly zabezpečení 
nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož 
provedlo pouze několik členských států ve 
svých právních předpisech relevantní 
bezpečnostní opatření; dochází proto k 
závěru, že harmonizace není v tomto 
ohledu zdaleka dokončena; poukazuje na 
to, že nedostatečné a nesprávné 
zabezpečení nákladu je stále významnou 
příčinou nehod s účastí nákladních 
vozidel, a proto tento problém vyžaduje 
aktivnější a koordinovanější opatření; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby jasně 
definovala minimální rozsah kompetencí 
a znalostí kontrolorů ve všech členských 
státech s cílem vytvořit jednotný 
vzdělávací program a usnadnit kontroly 
zabezpečení nákladu v mezinárodní 
dopravě; naléhavě vybízí Komisi, aby v 
příští revizi navrhla zpřísnění ustanovení 
týkajících se zabezpečení nákladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. lituje skutečnosti, že ustanovení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti, 
která se týkají kontroly zabezpečení 
nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož 
provedlo pouze několik členských států ve 
svých právních předpisech relevantní 
bezpečnostní opatření; dochází proto k 
závěru, že harmonizace není v tomto 
ohledu zdaleka dokončena; naléhavě vybízí 

13. lituje skutečnosti, že ustanovení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti, 
která se týkají kontroly zabezpečení 
nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož 
provedlo pouze několik členských států ve 
svých právních předpisech relevantní 
bezpečnostní opatření; dochází proto k 
závěru, že harmonizace není v tomto 
ohledu zdaleka dokončena; naléhavě vybízí 
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Komisi, aby v příští revizi navrhla 
zpřísnění těchto ustanovení;

Komisi, aby v příští revizi navrhla 
zpřísnění těchto ustanovení, jako je 
zavedení harmonizovaných osnov odborné 
přípravy pro pracovníky zapojené do 
zabezpečení nákladu a harmonizovaných 
minimálních požadavků na zabezpečení 
nákladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. lituje skutečnosti, že ustanovení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti, 
která se týkají kontroly zabezpečení 
nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož 
provedlo pouze několik členských států ve 
svých právních předpisech relevantní 
bezpečnostní opatření; dochází proto k 
závěru, že harmonizace není v tomto 
ohledu zdaleka dokončena; naléhavě vybízí 
Komisi, aby v příští revizi navrhla 
zpřísnění těchto ustanovení;

13. lituje skutečnosti, že ustanovení 
balíčku předpisů o technické způsobilosti, 
která se týkají kontroly zabezpečení 
nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož 
provedlo pouze několik členských států ve 
svých právních předpisech relevantní 
bezpečnostní opatření; dochází proto k 
závěru, že harmonizace není v tomto 
ohledu zdaleka dokončena; naléhavě vybízí 
Komisi, aby v příští revizi navrhla 
zpřísnění těchto ustanovení, jakož i 
harmonizované vzdělávací osnovy pro 
pracovníky zapojené do zabezpečení 
nákladu a harmonizované minimální 
požadavky na zabezpečení nákladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. lituje skutečnosti, že ustanovení 13. lituje skutečnosti, že ustanovení 
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balíčku předpisů o technické způsobilosti, 
která se týkají kontroly zabezpečení 
nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož 
provedlo pouze několik členských států ve 
svých právních předpisech relevantní 
bezpečnostní opatření; dochází proto k 
závěru, že harmonizace není v tomto 
ohledu zdaleka dokončena; naléhavě vybízí 
Komisi, aby v příští revizi navrhla 
zpřísnění těchto ustanovení;

balíčku předpisů o technické způsobilosti, 
která se týkají kontroly zabezpečení 
nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož 
provedlo pouze několik členských států ve 
svých právních předpisech relevantní 
bezpečnostní opatření; dochází proto k 
závěru, že harmonizace není v tomto 
ohledu zdaleka dokončena; naléhavě vybízí 
Komisi, aby v příští revizi navrhla 
zpřísnění těchto ustanovení, včetně 
harmonizovaných minimálních 
požadavků na zabezpečení nákladu a 
harmonizovaných vzdělávacích osnov pro 
pracovníky odpovědné za zabezpečení 
nákladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. upozorňuje na zvláštní požadavky 
na vozidla určená pro přepravu zvířat, 
které jsou nezbytné pro zachování jejich 
zdraví a dobrých životních a hygienických 
podmínek, a to při jejich nakládce i 
vykládce; vyzývá k tomu, aby tyto 
zvláštnosti – kromě nezbytné zvláštní 
odborné přípravy a související kvalifikace 
pracovníků provádějících tyto operace a 
dopravu – byly náležitě začleněny do 
pravidelných a silničních kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby spolupracovala 
s členskými státy s cílem vytvořit 
harmonizované osnovy pro pracovníky 
podílející se na zabezpečení nákladu, 
které zajistí kombinaci počáteční odborné 
přípravy a pravidelných obnovovacích 
školení a v případě potřeby odpovídající 
zkoušky;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. lituje skutečnosti, že pouze několik 
členských států si vede celostátní 
elektronickou databázi závažných a 
nebezpečných nedostatků, které byly 
zjištěny při silničních technických 
kontrolách, a že členské státy zřídkakdy 
uvědomí o výsledcích těchto kontrol 
vnitrostátní kontaktní místo členského 
státu, v němž je vozidlo registrováno; 
vyjadřuje politování nad tím, že balíček 
předpisů o technické způsobilosti nestanoví 
žádné opatření, které by měl členský stát, v 
němž je vozidlo registrováno, přijmout, 
jakmile je o takových závažných a 
nebezpečných nedostatcích informován; 
naléhavě vybízí Komisi, aby v příští revizi 
tato ustanovení zpřísnila;

14. lituje skutečnosti, že pouze několik 
členských států si vede celostátní 
elektronickou databázi závažných a 
nebezpečných nedostatků, které byly 
zjištěny při silničních technických 
kontrolách, a že členské státy zřídkakdy 
uvědomí o výsledcích těchto kontrol 
vnitrostátní kontaktní místo členského 
státu, v němž je vozidlo registrováno; 
vyjadřuje politování nad tím, že balíček 
předpisů o technické způsobilosti nestanoví 
žádné opatření, které by měl členský stát, v 
němž je vozidlo registrováno, přijmout, 
jakmile je o takových závažných a 
nebezpečných nedostatcích informován; 
vyjadřuje politování nad tím, že většina 
lehkých užitkových vozidel určených k 
přepravě zboží, která nejsou registrována 
v zemi, kde silniční kontroly odhalily 
nedostatky, jako je přetížení nebo 
nadměrná velikost, nepodléhá zvláštní 
registraci umožňující vypátrat opakující 
se případy; naléhavě vybízí Komisi, aby v 
příští revizi tato ustanovení zpřísnila;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. lituje skutečnosti, že pouze několik 
členských států si vede celostátní 
elektronickou databázi závažných a 
nebezpečných nedostatků, které byly 
zjištěny při silničních technických 
kontrolách, a že členské státy zřídkakdy 
uvědomí o výsledcích těchto kontrol 
vnitrostátní kontaktní místo členského 
státu, v němž je vozidlo registrováno; 
vyjadřuje politování nad tím, že balíček 
předpisů o technické způsobilosti nestanoví 
žádné opatření, které by měl členský stát, v 
němž je vozidlo registrováno, přijmout, 
jakmile je o takových závažných a 
nebezpečných nedostatcích informován; 
naléhavě vybízí Komisi, aby v příští revizi 
tato ustanovení zpřísnila;

14. lituje skutečnosti, že pouze několik 
členských států si vede celostátní 
elektronickou databázi závažných a 
nebezpečných nedostatků, které byly 
zjištěny při silničních technických 
kontrolách, a že členské státy zřídkakdy 
uvědomí o výsledcích těchto kontrol 
vnitrostátní kontaktní místo členského 
státu, v němž je vozidlo registrováno; 
vyjadřuje politování nad tím, že balíček 
předpisů o technické způsobilosti nestanoví 
žádné opatření, které by měl členský stát, v 
němž je vozidlo registrováno, přijmout, 
jakmile je o takových závažných a 
nebezpečných nedostatcích informován; 
naléhavě vybízí Komisi, aby v příští revizi 
tato ustanovení zpřísnila a aby připravila 
jednotný systém opatření, která by měl 
členský stát registrace přijmout poté, co 
obdrží oznámení;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. žádá Komisi, aby poskytla právní 
rámec, který umožní členským státům 
registrovat záznamy stavu počitadla 
ujetých kilometrů z pravidelných 
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technických kontrol, z každé prohlídky, 
servisního úkonu, údržby či provedené 
opravy a z jiných návštěv opraven, a to již 
od první registrace vozidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. v této souvislosti připomíná 
evropskou strategii pro data, která by 
mohla být pro evropskou dopravu 
obrovským přínosem;

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby 
příslušným orgánům odpovědným za 
prohlídky, registrace a schvalování vozidel, 
výrobcům vybavení používaného při 
prohlídkách a výrobcům vozidel 
usnadňovaly systematickou výměnu údajů 
o technických prohlídkách a o záznamech z 
počitadel ujetých kilometrů; v tomto 
ohledu vítá studii proveditelnosti týkající 
se platformy informací o vozidlech, kterou 
nechala vypracovat Komise; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby pracovaly na 
zřízení této platformy informací v rámci 
příští revize, čímž by se urychlila a 

15. vyzývá členské státy, aby 
příslušným orgánům odpovědným za 
prohlídky, registrace a schvalování vozidel, 
výrobcům vybavení používaného při 
prohlídkách a výrobcům vozidel 
usnadňovaly systematickou výměnu údajů 
o technických prohlídkách a o záznamech z 
počitadel ujetých kilometrů; v tomto 
ohledu vítá studii proveditelnosti týkající 
se platformy informací o vozidlech, kterou 
nechala vypracovat Komise; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby pracovaly na 
zřízení této platformy informací v rámci 
příští revize, čímž by se urychlila a 
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usnadnila výměna údajů mezi členskými 
státy;

usnadnila výměna údajů mezi členskými 
státy; zdůrazňuje, že platforma informací 
o vozidlech by měla umožnit postup 
kontrol a výměny údajů zcela bez použití 
tištěných dokumentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby 
příslušným orgánům odpovědným za 
prohlídky, registrace a schvalování vozidel, 
výrobcům vybavení používaného při 
prohlídkách a výrobcům vozidel 
usnadňovaly systematickou výměnu údajů 
o technických prohlídkách a o záznamech z 
počitadel ujetých kilometrů; v tomto 
ohledu vítá studii proveditelnosti týkající 
se platformy informací o vozidlech, kterou 
nechala vypracovat Komise; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby pracovaly na 
zřízení této platformy informací v rámci 
příští revize, čímž by se urychlila a 
usnadnila výměna údajů mezi členskými 
státy;

15. vyzývá členské státy, aby 
příslušným orgánům odpovědným za 
prohlídky, registrace a schvalování vozidel, 
výrobcům vybavení používaného při 
prohlídkách a výrobcům vozidel 
usnadňovaly systematickou výměnu údajů 
o technických prohlídkách a o záznamech z 
počitadel ujetých kilometrů; v tomto 
ohledu vítá studii proveditelnosti týkající 
se platformy informací o vozidlech, kterou 
nechala vypracovat Komise; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby pracovaly na 
zřízení této platformy informací v rámci 
příští revize, čímž by se urychlila a 
usnadnila výměna údajů mezi členskými 
státy; v této souvislosti zdůrazňuje význam 
ochrany údajů vůči třetím stranám;

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby 15. vyzývá členské státy, aby 



PE661.964v01-00 56/70 AM\1219996CS.docx

CS

příslušným orgánům odpovědným za 
prohlídky, registrace a schvalování vozidel, 
výrobcům vybavení používaného při 
prohlídkách a výrobcům vozidel 
usnadňovaly systematickou výměnu údajů 
o technických prohlídkách a o záznamech z 
počitadel ujetých kilometrů; v tomto 
ohledu vítá studii proveditelnosti týkající 
se platformy informací o vozidlech, kterou 
nechala vypracovat Komise; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby pracovaly na 
zřízení této platformy informací v rámci 
příští revize, čímž by se urychlila a 
usnadnila výměna údajů mezi členskými 
státy;

příslušným orgánům odpovědným za 
prohlídky, registrace a schvalování vozidel, 
výrobcům vybavení používaného při 
prohlídkách a výrobcům vozidel 
usnadňovaly systematickou výměnu údajů 
o technických prohlídkách a o záznamech z 
počitadel ujetých kilometrů; v tomto 
ohledu vítá studii proveditelnosti týkající 
se platformy informací o vozidlech, kterou 
nechala vypracovat Komise; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby pracovaly na 
zřízení této platformy informací v rámci 
příští revize, čímž by se urychlila a 
usnadnila výměna údajů a zajistila 
účinnější koordinace mezi členskými 
státy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 103
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
systém GNSS pro sledování těžké 
nákladní dopravy vytvořením portálu EU-
GNSS a vhodného softwaru; je 
přesvědčen, že kontrolní systém založený 
na GNSS je účinným nástrojem pro 
monitorování nákladních vozidel a 
sledování zboží v reálném čase a 
nepřetržitě; připomíná, že takový portál 
představuje referenční částky nákladů 
spojených s prováděním silničních 
kontrol, zajišťuje větší záruky bezpečnosti 
silničního provozu a zaručuje zpracování 
údajů, jako je vážení nákladních vozidel 
na dálku, v reálném čase; systém GNSS 
by navíc mohl být prostředkem k obnovení 
zákonnosti, zabezpečit uplatňování 
zákonů a prevenci nezákonných operací 
již v zárodku, jakož i umožnění kontroly v 
boji proti sociálnímu dumpingu a 
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nekalému trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 104
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by při příští revizi bylo možné zahrnout do 
výměny údajů o historii vozidel, jež 
probíhá mezi registračními orgány, nejen 
záznamy z počitadel ujetých kilometrů, ale 
i informace o nehodách, neboť občané EU 
by tak byli lépe informováni o historii a 
stavu svých vozidel; připomíná, že silniční 
nehody mohou vést k dalším kontrolám, 
které přispívají k tomu, aby vozidla byla 
náležitě opravena, a zvyšují bezpečnost 
silničního provozu;

16. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by při příští revizi bylo možné zahrnout do 
výměny údajů o historii vozidel, jež 
probíhá mezi registračními orgány, nejen 
záznamy z počitadel ujetých kilometrů, ale 
i informace o nehodách, neboť občané EU 
by tak byli chráněni před podvody, pokud 
jde o historii a stav svých vozidel, a také 
aby se zvýšilo jejich povědomí o skrytých 
opravách vozidel; připomíná, že silniční 
nehody mohou vést k dalším kontrolám, 
které přispívají k tomu, aby vozidla byla 
náležitě opravena, a zvyšují bezpečnost 
silničního provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by při příští revizi bylo možné zahrnout do 
výměny údajů o historii vozidel, jež 
probíhá mezi registračními orgány, nejen 
záznamy z počitadel ujetých kilometrů, ale 
i informace o nehodách, neboť občané EU 
by tak byli lépe informováni o historii a 
stavu svých vozidel; připomíná, že silniční 

16. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by při příští revizi bylo možné zahrnout do 
výměny údajů o historii vozidel, jež 
probíhá mezi registračními orgány, nejen 
záznamy z počitadel ujetých kilometrů, ale 
i informace o nehodách a o četnosti 
závažných poruch, neboť občané EU by 
tak byli lépe informováni o historii a stavu 
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nehody mohou vést k dalším kontrolám, 
které přispívají k tomu, aby vozidla byla 
náležitě opravena, a zvyšují bezpečnost 
silničního provozu;

svých vozidel; připomíná, že silniční 
nehody mohou vést k dalším kontrolám, 
které přispívají k tomu, aby vozidla byla 
náležitě opravena, a zvyšují bezpečnost 
silničního provozu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 106
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by při příští revizi bylo možné zahrnout do 
výměny údajů o historii vozidel, jež 
probíhá mezi registračními orgány, nejen 
záznamy z počitadel ujetých kilometrů, ale 
i informace o nehodách, neboť občané EU 
by tak byli lépe informováni o historii a 
stavu svých vozidel; připomíná, že silniční 
nehody mohou vést k dalším kontrolám, 
které přispívají k tomu, aby vozidla byla 
náležitě opravena, a zvyšují bezpečnost 
silničního provozu;

16. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by při příští revizi bylo možné zahrnout do 
výměny povinných údajů o historii 
vozidel, jež probíhá mezi registračními 
orgány, nejen záznamy z počitadel ujetých 
kilometrů, ale i informace o nehodách, 
neboť občané EU by tak byli lépe 
informováni o historii a stavu svých 
vozidel; připomíná, že silniční nehody 
mohou vést k dalším kontrolám, které 
přispívají k tomu, aby vozidla byla náležitě 
opravena, a zvyšují bezpečnost silničního 
provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by při příští revizi bylo možné zahrnout do 
výměny údajů o historii vozidel, jež 
probíhá mezi registračními orgány, nejen 

16. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
by při příští revizi bylo možné zahrnout do 
výměny údajů o historii vozidel, jež 
probíhá mezi registračními orgány, nejen 
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záznamy z počitadel ujetých kilometrů, ale 
i informace o nehodách, neboť občané EU 
by tak byli lépe informováni o historii a 
stavu svých vozidel; připomíná, že silniční 
nehody mohou vést k dalším kontrolám, 
které přispívají k tomu, aby vozidla byla 
náležitě opravena, a zvyšují bezpečnost 
silničního provozu;

záznamy z počitadel ujetých kilometrů, ale 
i informace o nehodách, neboť občané EU 
by tak byli lépe informováni o historii a 
stavu svých vozidel; domnívá se, že 
silniční nehody by měly vést k dalším 
kontrolám, které přispívají k tomu, aby 
vozidla byla náležitě opravena, a zvyšují 
bezpečnost silničního provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že systém Eucaris 
disponuje infrastrukturou pro nákladově 
efektivní výměnu záznamů stavu počitadel 
ujetých kilometrů v celé Unii, a to na 
základě databáze; vyjadřuje politování 
nad tím, že v roce 2017 využily pouze 
Belgie, Nizozemsko a Slovensko 
platformu EUCARIS pro výměnu 
informací o záznamech z počitadel ujetých 
kilometrů; žádá Komisi, aby učinila účast 
v systému Eucaris povinnou a systém 
zavedla jako platformu informací 
o vozidlech, čímž usnadní ověřování počtu 
ujetých kilometrů v Unii a omezí možnosti 
manipulace s počitadlem ujetých 
kilometrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že pro účinné 
provádění balíčku předpisů týkajících se 
technické způsobilosti je klíčová výměna 
informací a spolupráce mezi členskými 
státy v oblasti technických prohlídek a 
záznamů z počitadel ujetých kilometrů, 
včetně přestupků; připomíná to, že je to 
obzvláště důležité z hlediska bezpečnosti 
silničního provozu a provozu 
infrastruktur v přeshraničních regionech; 
vyzývá Komisi, aby v rámci příští revize 
balíčku předpisů o technické způsobilosti 
vozidel posílila tento aspekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že je třeba 
upřednostnit bezpečnost sdílení údajů a že 
ustanovení o kybernetické bezpečnosti a 
ochraně údajů uživatelů vozidel by měla 
být začleněna do revidované verze balíčku 
předpisů o technické způsobilosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby právně 
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upravila přeshraniční převody 
poškozených, ale opravitelných vozidel 
pro komerční účely, a zajistila tak řádnou 
funkci vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. žádá Komisi, aby na základě čl. 91 
odst. 1 a článku 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) předložila 
legislativní rámec, který bude požadovat, 
aby členské státy vytvářely právní, 
technické a provozní překážky s cílem 
zabránit manipulaci s počitadly ujetých 
kilometrů v souladu s doporučeními 
uvedenými v usnesení Evropského 
parlamentu (2017/2064(INL));

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v příští revizi 
řádně zohlednila technický pokrok v 
oblasti bezpečnostních prvků vozidel; 
poznamenává, že podle nařízení (EU) 
2019/2144 budou muset být nová vozidla 
od roku 2022 vybavena novými vyspělými 
bezpečnostními systémy; vyzývá Komisi, 
aby tyto systémy zahrnula do ustanovení o 

17. vyzývá Komisi, aby v příští revizi 
řádně zohlednila technický pokrok v 
oblasti bezpečnostních prvků vozidel; 
poznamenává, že podle nařízení (EU) 
2019/2144 budou muset být nová vozidla 
od roku 2022 vybavena novými vyspělými 
bezpečnostními systémy; vyzývá Komisi, 
aby tyto systémy zahrnula do ustanovení o 
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pravidelných technických prohlídkách; 
požaduje, aby Komise do pravidelných 
technických prohlídek začlenila i systém 
eCall7;

pravidelných technických prohlídkách; 
požaduje, aby Komise do pravidelných 
technických prohlídek začlenila i systém 
eCall a další vyspělé systémy pro podporu 
řízení7 s cílem zvýšit bezpečnost na 
silnicích, mimo jiné snížením rizika 
neoprávněných úprav nebo jiné 
manipulace se softwarovými prvky pro 
podporu řízení;

_________________ _________________
7 Viz přílohy I a III směrnice 2014/45/EU. 7 Viz přílohy I a III směrnice 2014/45/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v příští revizi 
řádně zohlednila technický pokrok v 
oblasti bezpečnostních prvků vozidel; 
poznamenává, že podle nařízení (EU) 
2019/2144 budou muset být nová vozidla 
od roku 2022 vybavena novými vyspělými 
bezpečnostními systémy; vyzývá Komisi, 
aby tyto systémy zahrnula do ustanovení o 
pravidelných technických prohlídkách; 
požaduje, aby Komise do pravidelných 
technických prohlídek začlenila i systém 
eCall7;

17. vyzývá Komisi, aby v příští revizi 
řádně zohlednila technický pokrok v 
oblasti bezpečnostních prvků vozidel; 
poznamenává, že podle nařízení (EU) 
2019/2144 budou muset být nová vozidla 
od roku 2022 vybavena novými vyspělými 
bezpečnostními systémy; vyzývá Komisi, 
aby tyto systémy zahrnula do ustanovení o 
pravidelných technických prohlídkách; 
požaduje, aby Komise do pravidelných 
technických prohlídek začlenila i systém 
eCall7; vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
propojená a automatizovaná vozidla 
budou pravidelně testována za účelem 
hodnocení bezpečnosti v rámci 
pravidelných technických prohlídek;

_________________ _________________
7 Viz přílohy I a III směrnice 2014/45/EU. 7 Viz přílohy I a III směrnice 2014/45/EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v příští revizi 
řádně zohlednila technický pokrok v 
oblasti bezpečnostních prvků vozidel; 
poznamenává, že podle nařízení (EU) 
2019/2144 budou muset být nová vozidla 
od roku 2022 vybavena novými vyspělými 
bezpečnostními systémy; vyzývá Komisi, 
aby tyto systémy zahrnula do ustanovení o 
pravidelných technických prohlídkách; 
požaduje, aby Komise do pravidelných 
technických prohlídek začlenila i systém 
eCall7;

17. vyzývá Komisi, aby v příští revizi 
řádně zohlednila technický pokrok v 
oblasti bezpečnostních prvků vozidel; 
poznamenává, že podle nařízení (EU) 
2019/2144 budou muset být nová vozidla 
od roku 2022 vybavena novými vyspělými 
bezpečnostními systémy; vyzývá Komisi, 
aby tyto systémy zahrnula do ustanovení o 
pravidelných technických prohlídkách; 
požaduje, aby Komise do pravidelných 
technických prohlídek začlenila i systém 
eCall7, aktualizace softwaru a 
bezdrátového poskytování číslovacích 
zdrojů metodou OTA (over-the-air), jakož 
i aktualizace z nařízení o obecné 
bezpečnosti;

_________________ _________________
7 Viz přílohy I a III směrnice 2014/45/EU. 7 Viz přílohy I a III směrnice 2014/45/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 17 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

připomíná, že řízení pod vlivem alkoholu 
je jednou z hlavních příčin dopravních 
nehod; vyzývá Komisi, aby zvážila 
zavedení povinné instalace alkoholických 
imobilizérů pro všechny automobily, 
jejichž vlastníci byli odsouzeni za řízení 
pod vlivem alkoholu;

Or. en



PE661.964v01-00 64/70 AM\1219996CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 117
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily odpovídající financování kvality 
silniční infrastruktury, zejména údržby; 
dále vyzývá Komisi, aby posílila svůj 
přístup k údržbě přijetím vhodných 
opatření na posílení dlouhodobého 
plánování údržby členskými státy; 
konstatuje, že konektivita a digitální 
bezpečnost budou mít zásadní význam pro 
nadcházející nárůst propojených a 
autonomních vozidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
propojená a automatizovaná vozidla 
budou pravidelně testována za účelem 
hodnocení bezpečnosti v rámci 
pravidelných kontrol s přihlédnutím k 
technickému pokroku; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že kontrolní organizace budou 
mít k dispozici údaje o jednotlivých 
vozidlech a softwarové informace, aby 
mohly odhalovat nedovolené zásahy a 
manipulace a zajistit kybernetickou 
bezpečnost vozidel;

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. konstatuje, že plně automatizovaná 
vozidla by mohla být v blízké budoucnosti 
k dispozici na trhu EU, což by mohlo mít 
obrovské přínosy pro bezpečnost 
silničního provozu, avšak zároveň by to 
mohlo znamenat nová rizika; vyzývá 
Komisi, aby pečlivě prozkoumala přínosy 
a rizika spojené s automatizovanými 
vozidly a přijala nový harmonizovaný 
regulační rámec pro automatizované 
řízení, včetně zvláštních požadavků na 
kontroly technické způsobilosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje úlohu internetu a 
senzorů zabudovaných do vozidel, 
zejména při přepravě zboží a cestujících, v 
oblasti kontrol, zejména kontrol 
prováděných na silnici; navrhuje, aby 
Komise a členské státy podporovaly 
výzkum a vývoj těchto technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, 
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Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby stanovila 
zaručenou dostupnost údajů o 
jednotlivých vozidlech a softwarových 
informací pro kontrolní organizace, což 
jim umožní odhalit neoprávněné úpravy a 
manipulace a zajistit kybernetickou 
bezpečnost vozidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby zvážila 
začlenění palubního zařízení pro 
zjišťování hmotnosti jako povinného 
vybavení nákladních automobilů s cílem 
usnadnit odhalování přetížených 
nákladních vozidel, které často způsobují 
dopravní nehody;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
harmonizovaly jak technologie měření 
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emisí z technických prohlídek, tak nejvyšší 
přípustné úrovně s cílem zajistit, aby 
všechna vozidla na evropských silnicích 
splňovala emisní normy; vybízí k 
maximální kontrole emisí z vozidel 
nabízených k prodeji a nákupu na 
přeshraničním trhu s ojetými vozidly;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá k přísnějším požadavkům, 
pokud jde o autodiagnostiku vozidla, což 
by mohlo mít dopad na zvýšenou četnost 
kontrol s cílem zabránit tomu, aby 
nesprávné fungování systému určeného 
pro bezpečnost v konečném důsledku 
představovalo nebezpečí;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá Komisi, aby na všechna 
vozidla vybavená aktualizacemi softwaru 
uplatnila dodatečné kontroly v rámci 
pravidelných technických prohlídek s 
cílem potvrdit, že aktualizace 
bezdrátového poskytování číslovacích 
zdrojů metodou OTA (over-the-air) jsou 
certifikovány, správně instalovány a 
typově schváleny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 126
Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. domnívá se, že kromě otázek 
duševního vlastnictví je z důvodu 
převažujícího zájmu veřejného zdraví 
zásadní skutečná spolupráce mezi výrobci 
automobilů a orgány při zavádění nových 
technologií pro podporu řízení vozidel s 
cílem zajistit trvalé dodržování norem a 
pomoci předvídat budoucí trendy a jejich 
důsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. upozorňuje na nárůst používání 
individuálních vozidel a sdílené mobility 
pro účely veřejné dopravy nebo pro 
logistické účely; žádá Komisi, aby 
posoudila, zda by četnost prohlídek těchto 
vozidel neměla být odpovídajícím 
způsobem zvýšena;

18. upozorňuje na nárůst používání 
individuálních vozidel a sdílené mobility 
pro účely veřejné dopravy nebo pro 
logistické účely, jakož i nárůst 
automatizovaných vozidel; dále bere na 
vědomí nárůst nových druhů dopravy 
využívajících veřejné komunikace, jako 
jsou mimo jiné elektrické skútry, 
jednokolky a hoverboardy; žádá Komisi, 
aby posoudila, zda by četnost prohlídek 
těchto vozidel neměla být odpovídajícím 
způsobem zvýšena a zda by tyto nové 
druhy dopravy neměly být řešeny v 
nadcházející revizi s cílem zlepšit 
bezpečnost silničního provozu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 128
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. upozorňuje na nárůst používání 
individuálních vozidel a sdílené mobility 
pro účely veřejné dopravy nebo pro 
logistické účely; žádá Komisi, aby 
posoudila, zda by četnost prohlídek těchto 
vozidel neměla být odpovídajícím 
způsobem zvýšena;

18. upozorňuje na nárůst používání 
individuálních vozidel a sdílené mobility 
pro účely veřejné dopravy nebo pro 
logistické účely; vyzývá Komisi, aby 
zvážila zavedení každoroční povinné 
kontroly všech vozidel užívaných v rámci 
sdílené mobility a veřejné dopravy s 
přihlédnutím k intenzitě jejich provozu a 
souvisejícímu zastarávání součástí, jakož i 
k množství přepravovaných cestujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná, že celý kurz přispívá ke 
zvýšení úrovně přípravy a následně i k 
bezpečnosti silničního provozu; navrhuje 
proto vytvoření struktury průběžného 
odborného vzdělávání až do dosažení 
statusu úplné kvalifikace s cílem vyškolit 
mladé lidi a odborníky v tomto odvětví v 
současných pokročilých technologiích, 
které vyžadují odpovídající přípravu 
zaměřenou na chování a pravidla 
silničního provozu, včetně praktické výuky 
týkající se nakládky a vykládky zboží, 
vztahu se zákazníkem a policií, rozložení 
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zátěže a správného upevnění;

Or. it

Pozměňovací návrh 130
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. konstatuje, že digitální revoluce v 
automobilovém průmyslu znamená 
významné změny v používání a údržbě 
vozidel; zdůrazňuje, že pokyny a normy 
pro bezpečnostní kontroly a kontroly 
autonomních a propojených vozidel je 
nutno vypracovat předem, aby byla 
zajištěna maximální úroveň bezpečnosti 
pro jejich vlastníky a pro účastníky 
silničního provozu; vyzývá Komisi, aby 
tuto výzvu zohlednila ve všech strategiích 
a projektech souvisejících se strategiemi 
pro mobilitu budoucnosti;

Or. en


