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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 

tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje vzájomný vzťah medzi sieťami infraštruktúry TEN-T a rozvojom logistiky, 

ako aj možnosti, ktoré tieto siete môžu ponúknuť v súvislosti s posilnením výkonnosti 

a multimodálnej dopravy, okrem iného prostredníctvom lepšieho používania a údržby 

existujúcej fyzickej a digitálnej infraštruktúry; domnieva sa, že pri prijímaní opatrení, 

ktorých cieľom je posilniť výkonnosť logistiky v súvislosti s koridormi TEN-T, by sa 

členské štáty a Komisia mali v prvom rade zameriavať na posilňovanie už existujúcich 

prepojení, zariadení a infraštruktúry; 

2. zdôrazňuje, že odvetvie dopravy v EÚ produkuje približne 1/4 skleníkových plynov a na 

základe súčasného vývoja a prijatých politík sa v období 2010 – 2050 predpokladá nárast 

nákladnej dopravy (vrátane medzinárodnej prepravy) asi o 70%; zdôrazňuje preto, že sieť 

TEN-T by sa mala považovať za rozhodujúci nástroj na dosiahnutie cieľa európskej 

dopravnej politiky týkajúceho sa eliminácie emisií uhlíka, ktorý môže vo významnej 

miere prispieť k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, vytýčených na konferencii COP 21, 

ktorá nadobudla platnosť po tom, ako ju EÚ nedávno ratifikovala, a k dlhodobým 

klimatickým cieľom Únie; v tomto smere poukazuje na úlohu medzinárodných orgánov 

a opatrení s celosvetovou pôsobnosťou pri znižovaní globálneho dosahu dopravy na 

životné prostredie; 

3. žiada Komisiu, aby posúdila možnosť zavedenia jednotnej štandardnej metódy merania 

emisií skleníkových plynov v celom dodávateľskom reťazci pre všetky modálne dopravné 

riešenia; 

4. poukazuje na to, že hlavnou výzvou pre EÚ v odvetví logistiky bude zminimalizovať 

vplyv nákladnej dopravy na životné prostredie a verejné zdravie, najmä cestnej dopravy, 

ktorá je zodpovedná za asi 1/4 emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy, a to 

znížením znečistenia ovzdušia a hluku a zvýšením efektívnosti dopravy v súlade 

s Parížskou dohodou;  

5. považuje za dôležité zaručiť, že sa v dôsledku rozvoja logistiky nezhoršia životné 

podmienky, a to najmä životné podmienky ľudí, ktorí sú vystavení vysokým hodnotám 

znečistenia, a pripomína, že pri posudzovaní projektov infraštruktúry sa musia zohľadniť 

sociálne, environmentálne a hospodárske aspekty, v plnom súlade s právnymi predpismi 

EÚ, najmä so smernicou o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú by mali 

členské štáty náležite transponovať, vykonávať a presadzovať; 

6. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť, aby plánovaná infraštruktúra zodpovedala skutočným 

potrebám udržateľnej logistiky a nebola neudržateľným bremenom pre životné prostredie; 

v tejto súvislosti zdôrazňuje, že do plánovania a realizácie siete TEN-T by mala byť oveľa 

lepšie zakomponovaná ochrana biodiverzity a napĺňanie cieľov EÚ v oblasti zachovania 

chránených druhov a biotopov; 

7. zdôrazňuje, že technologické inovácie sú prostriedkom na rýchlejšie a lacnejšie 

napredovanie smerom k efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu európskemu dopravnému 
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systému, a to zameraním sa na tieto tri základné faktory: efektívnosť vozidiel, ktorá sa 

dosahuje využívaním nových motorov, materiálov a dizajnov, používanie čistejšej energie 

vďaka novým palivám a pohonným systémom (najmä ak zvážime, že 95 % energie 

využívanej odvetvím dopravy v EÚ sa získava z ropy) a lepšie využívanie dopravných 

sietí vďaka informačným a komunikačným technológiám; v tejto súvislosti vyjadruje 

presvedčenie, že náhrada fosílnych palív ako zdroja energie v doprave sa prejaví v lepšom 

environmentálnom správaní tohto odvetvia a že by sa preto mali zvážiť opatrenia, ako sú 

stimulačné schémy, ktoré budú nabádať na rýchle prebudovanie ťažkých nákladných 

automobilov a ťažkých úžitkových vozidiel v záujme prechodu na ekologickejšie, 

alternatívne pohony, alebo opatrenia, ktorými sa zavedie skvapalnený zemný plyn (LNG) 

ako alternatíva k motorovej nafte a ako dočasné palivo na zníženie emisií z cestnej 

nákladnej dopravy, kým sa alternatívne pohony, napríklad elektrický batériový pohon 

a palivové články, nestanú konkurencieschopné; 

8. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom plne interoperabilných a prepojených železničných 

sietí a zaručením rovnakého prístupu pre spoločnosti podporovala konkurencieschopnosť 

nákladnej železničnej dopravy, a tým istým spôsobom aj konkurencieschopnosť 

vnútrozemskej vodnej dopravy, námorno-riečnej dopravy, námornej a leteckej dopravy, 

pričom by zabezpečila rovnaké podmienky pre všetky druhy dopravy, a naliehavo ju 

žiada, aby podporovala multimodálnu a intermodálnu dopravu; upozorňuje tiež, že na 

podporu efektívnejších a trvalo udržateľnejších modálnych presunov a logistiky prepravy 

tovaru treba vo všetkých dopravných sieťach vykonať opatrenia na zabezpečenie 

súvislých prepojení medzi rôznymi dopravnými prostriedkami, na zjednodušenie služieb 

a zaistenie ich spoľahlivosti, ako aj na odstránenie legislatívnych, technických 

a prevádzkových prekážok; v tejto súvislosti vyjadruje presvedčenie, že Komisia by mala 

navrhnúť rámec pre elektronickú výmenu informácií a riadenie dopravy v multimodálnej 

doprave (elektronická nákladná doprava) s cieľom uľahčiť jednoduchší, bezpapierový, 

súvislý a transparentný tok informácií medzi podnikmi a orgánmi; 

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bez toho, že bude ohrozená celková bezpečnosť, 

posilnili účinnejšie opatrenia a stimuly, ktorými povzbudia železničné spoločnosti, aby 

vzhľadom na nepriaznivé účinky hluku na zdravie riešili otázku hluku pochádzajúceho 

z nákladnej železničnej dopravy, hlavne preto, že v súčasnosti je takmer sedem miliónov 

ľudí v EÚ vystavených úrovni hluku zo železničnej dopravy, ktorá prevyšuje prahovú 

hodnotu nadmerného vystavenia, a to najmä v mestských oblastiach; v tomto smere 

vyzýva Komisiu, aby zaviedla emisné limity pre hluk pochádzajúci z nákladnej 

železničnej dopravy; 

10. zdôrazňuje potrebu zamerať výrazné úsilie na obnovu železničných tratí a posilnenie 

vnútrozemských vodných ciest ako prioritu v rámci trvalo udržateľnej dopravnej stratégie 

EÚ; domnieva sa, že vzhľadom na skutočnosť, že od začiatku hospodárskej krízy 

predovšetkým železnice neprestali prichádzať o trhový podiel, členské štáty a Komisia by 

mali navrhnúť nové a nediskriminačné iniciatívy na podporu rozvoja tohto odvetvia 

v celej Európe; pripomína Komisii a členským štátom odvážne ciele stanovené v bielej 

knihe o doprave z roku 2011 (COM(2011)0144), medzi ktoré patrí presunutie 30 % 

cestnej nákladnej dopravy nad 300 km na železnicu a vnútrozemské vodné cesty do roku 

2030 a 50 % do roku 2050; 

11. zdôrazňuje význam prepojení medzi námornými prístavmi a inými druhmi dopravy, najmä 
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železnicou, s cieľom vzbudiť záujem o využívanie tých druhov dopravy, ktoré sú 

šetrnejšie k životnému prostrediu, podporovať intermodalitu a znížiť emisie CO2; vyzýva 

Komisiu, aby sa zamerala na zlepšovanie prepojení s námornými prístavmi, ktoré majú 

záujem o budovanie spojení so železnicou a s koridormi TEN-T; 

12. zdôrazňuje, že je dôležité investovať do logistiky „poslednej míle“, zabezpečiť, aby sa 

logistika v centrálnych uzloch, najmä mestských a prístavných, stala ekologickejšou, 

s cieľom dosiahnuť hlbšiu integráciu medzi mestskými uzlami a hlavnými koridormi, 

keďže väčšina ciest začína a končí v mestských oblastiach, a že je takisto dôležité 

pracovať na zjednodušení administratívnych postupov a colného konania s cieľom skrátiť 

celkový čas prepravy a znížiť náklady; vyzdvihuje potenciál vnútrozemskej plavby 

a námorného rozmeru siete TEN-T z hľadiska znižovania vplyvu odvetvia dopravy na 

životné prostredie; 

13. vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj elektrických dopravných prostriedkov 

a potrebnej infraštruktúry v celej sieti TEN-T a aby najmä v centrách miest presadzovala 

rozvoj inovačných dopravných systémov, ktoré zahŕňajú napríklad využívanie 

elektrických vozidiel a obnoviteľných zdrojov energie, a rozvoj alternatívnych palív 

a potrebnej infraštruktúry; zdôrazňuje, že používanie elektrických ľahkých úžitkových 

vozidiel v logistike „poslednej míle“ všeobecne znižuje emisie CO2 a konkrétne aj 

znečistenie ovzdušia a emisie hluku na miestnej úrovni, a tým priaznivo ovplyvňuje 

kvalitu ovzdušia v mestách; zdôrazňuje preto, že v logistických uzloch je potrebná 

dobíjacia infraštruktúra; 

14. zdôrazňuje úlohu, ktorú môžu hrať výskum a inovácie pri rozvoji environmentálne 

udržateľnej a digitalizovanej logistiky a vyššej interoperability a prepojenia IT systémov 

a služieb;  

15. zdôrazňuje, aké dôležité je z hľadiska odvetvia dopravy a logistiky dokončiť digitálny 

jednotný trh, najmä pokiaľ ide o vysoko dostupné, spoľahlivé a stabilné prepojenie 

naprieč sieťou TEN-T a železničnými koridormi; 

16. vyzýva Komisiu, aby v úzkej súčinnosti so strategickým plánom pre energetické 

technológie (plánom SET) vypracovala pre odvetvie dopravy novú stratégiu inovácie 

a zavádzania s cieľom určiť vhodné nástroje na správu a financovanie a zaistiť rýchle 

využitie výsledkov výskumu; 

17. keďže určitú úlohu pri podpore riešení multimodálnej dopravy šetrnejších k životnému 

prostrediu zohráva digitalizácia služieb, vyzýva Komisiu, aby aj prostredníctvom 

uceleného legislatívneho prístupu na úrovni EÚ uľahčila prístup k údajom týkajúcim sa 

dopravných tokov v koridoroch a využívania multimodálnej dopravy, ako aj poskytovanie 

týchto údajov, najmä malým a stredným podnikom, a aby zabezpečila širšie zapojenie 

miestnych prevádzkovateľov dopravy a verejných orgánov pôsobiacich v tomto odvetví, 

s cieľom zlepšiť riadenie dodávateľského reťazca a zefektívniť využívanie zdrojov 

a infraštruktúry, a to aj výmenou osvedčených postupov; zdôrazňuje, že prístup aktérov, 

akými sú tvorcovia digitálnych máp a poskytovatelia navigačných služieb, k týmto 

údajom o dopravných tokoch má zásadný význam z hľadiska realizácie intermodálnej 

dopravy, efektívnejšieho stanovovania trás, automatizovanej jazdy, inteligentných 

dopravných systémov a tzv. platooning (jazda v konvojoch) v cestnej nákladnej doprave, 

ktoré umožňuje lepšie využívať aerodynamické účinky, čím sa znižujú emisie a zvyšuje 
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cestná kapacita; 

18. upozorňuje, že právne úpravy v oblasti dopravy sa v súčasnosti viažu na druh dopravy 

a patria do právomoci rôznych medzinárodných subjektov (akými sú Medzinárodná 

námorná organizácia – IMO a Medzinárodná organizácia civilného letectva – ICAO); 

takisto poznamenáva, že vzhľadom na veľký počet zapojených aktérov sú globálne 

preskúmanie a rozvoj multimodálneho dopravného systému náročné; 

19. odporúča, aby bola povinná inštalácia alkoholových zámkov – s malým a vedecky 

podloženým rozsahom tolerancie na meranie – do všetkých nových typov vozidiel na 

prepravu tovaru; 

20. vyzýva Komisiu, aby uvoľnila viac zdrojov a využívala finančné prostriedky EÚ 

efektívnejšie, a to najmä na tie projekty, ktorých cieľom je zmenšiť environmentálny 

vplyv odvetvia dopravy všeobecne a vplyv dopravy tovaru konkrétne, ako aj na 

udržateľné projekty s vyšším rizikom, ktoré by mohli byť pre súkromných investorov 

menej zaujímavé; 

21. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila dosah rozšírenia metódy „práve včas“ na životné 

prostredie, keďže sa ňou zvyšuje premávka vozidiel; 

22. zdôrazňuje, že prinajmenšom vzhľadom na postupný prechod na obehové hospodárstvo je 

potrebné prepájať operácie výstupnej a reverznej logistiky s cieľom znížiť celkový objem 

pohybu vozidiel. 
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