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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu 

a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. podporuje sdělení Komise ze dne 31. května 2017 nazvané „Evropa v pohybu“ 

(COM(2017)0283), zejména pokud jde o nutnost urychleně přejít k silniční mobilitě s 

nízkými a nulovými emisemi, intermodalitě, sdílené mobilitě a k vývoji propojených a 

automatizovaných vozidel prostřednictvím integrace infrastruktury, energetiky a 

digitálních sítí a investic do nich; vítá strategický přístup, který sdělení zaujímá k 

dosažení soudržného regulačního rámce pro stále komplexnější oblast silniční dopravy; 

2. konstatuje, že dekarbonizace dopravy má potenciál k tomu, aby snížila závislost na 

dovozu a nahradila jej čistšími domácími zdroji energie; připomíná, že: 

a) odvětví silniční dopravy EU představuje jednu pětinu emisí skleníkových plynů v EU 

a téměř výlučně jej pohání ropa; 

b) mezi lety 2010 a 2050 se v silniční osobní dopravě očekává nárůst o 42 % a v silniční 

nákladní dopravě o 60 %;  

c) do poloviny tohoto století musí být emise skleníkových plynů z dopravy nejméně o 

60 % nižší než v roce 1990 a jednoznačně směřovat k nulovým hodnotám; 

zdůrazňuje proto, že je nutné pokračovat v úsilí o posílení inovací a přilákání 

soukromých investic do výzkumu a vývoje, rozvoje nových technologií a řešení na trhu, 

jakož i do infrastruktury a rovněž rozvíjet nízkouhlíkové dopravní služby, jako je 

veřejná doprava; upozorňuje na význam řízení mobility a zdůrazňuje, že je zapotřebí 

sladit normy pro účinnost vozidel a dopravní infrastrukturu s uhlíkovým cílem, který je 

v souladu se závazky plynoucími z Pařížské dohody, přičemž je nutné přihlédnout k 

emisím během jejich celého životního cyklu; 

3. opakuje závazky EU v rámci boje proti změně klimatu podle Pařížské dohody, Agendy 

OSN pro rok 2030 a rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030; vítá 

opatření, která již byla přijata, jako je například celosvětově harmonizovaný zkušební 

postup pro lehká vozidla (WLTP) nebo balíčky týkající se emisí v reálném provozu 

(RDE), jejichž cílem je zmírnit propast mezi stanovenými cíli v oblasti dekarbonizace a 

skutečnými emisemi na silnicích; žádá Komisi, aby sledovala účinnost těchto opatření a 

v případě potřeby navrhla další zlepšení; považuje postup WLTP za krok správným 

směrem, pokud jde o měření spotřeby paliva a emisí CO2 u osobních automobilů; 

4. poukazuje na skutečnost, že rozčleníme-li osobní dopravu podle způsobu cestování, 

jsou osobní vozidla stále nejpoužívanějším dopravním prostředkem, pokud jde o počet 

uskutečněných jízd; 

5. považuje za důležité zlepšit v městském prostředí infrastrukturu pro alternativní formy 

mobility s nulovými emisemi; poukazuje na potřebu financovat projekty na podporu 

místní a regionální nízkouhlíkové mobility, jako jsou například systémy sdílení jízdních 

kol ve městech; 
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6. zdůrazňuje, že k tomuto účelu bude zapotřebí rychle zvýšit podíl elektromobility a paliv 

s nízkými emisemi, jelikož silniční doprava je odpovědná za jednu pětinu emisí v EU a 

toto číslo narůstá, zároveň však bude nutné rovněž přihlížet k emisím uhlíku 

způsobeným výrobou těchto alternativních zdrojů energie a k dopadu této výroby na 

životní prostředí; domnívá se, že je důležité podporovat jednotlivce v osvojení návyků v 

oblasti udržitelné mobility prostřednictvím ekonomických pobídek, jakož i zvyšováním 

informovanosti o dopadech jednotlivých druhů dopravy na životní prostředí; bere na 

vědomí stávající finanční i nefinanční překážky, jimž spotřebitelé čelí při nákupu 

elektrických vozidel; připomíná, že mají-li koncoví uživatelé přijmout paliva s nízkými 

emisemi, musí být k dispozici dostupná infrastruktura; v této souvislosti vítá stávající 

soukromé a veřejné iniciativy, jejichž cílem je umožnit roaming mezi provozovateli 

dobíjecí infrastruktury; vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily veškeré kroky 

nezbytné k usnadnění roamingu a dostupnosti dobíjecí infrastruktury v Evropě; 

7. je toho názoru, že má-li být urychleno pronikání paliv s nízkými emisemi na trh a plně 

využit jejich přínos v oblasti klimatu, je nezbytné vytvořit pobídky pro jejich používání 

a vývoj kompatibilních vozidel; opakuje však, že má-li být dodržena Pařížská dohoda, 

musí emise skleníkových plynů z dopravy v polovině tohoto století jednoznačně 

směřovat k nulovým hodnotám; zdůrazňuje, že přechodu odvětví evropské silniční 

dopravy k ekologické a hospodářské udržitelnosti nemůže být dosaženo pokračováním 

technologického „univerzálního“ přístupu, a že je proto nezbytné přistoupit v souvislosti 

s vývojem budoucích vozidel, která budou odpovídat různorodým potřebám mobility, k 

provádění skutečně technologicky neutrálních hodnocení pohonných systémů; 

zdůrazňuje, že pro urychlení investic do infrastruktury pro paliva s nízkými emisemi, 

která je podmínkou pro širší uplatnění a využívání vozidel s alternativním pohonem, je 

zapotřebí vynaložit meziodvětvové úsilí; 

8. kromě toho poznamenává, že je nezbytné vytvořit infrastrukturu pro tzv. soft mobilitu 

(chůze, jízda na kole atd.), která lidem poskytne alternativu k silniční dopravě, neboť 

denní vzdálenosti jsou v průměru velmi krátké; 

9. zdůrazňuje, že do roku 2050 se předpokládá nárůst osobní dopravy o 40 %, zejména v 

odvětví letecké dopravy (o 58 %), což bude mít za následek zvýšení emisí skleníkových 

plynů v letech 2030 až 2050 o 15 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990; 

10. konstatuje, že ve světle nových řešení v oblasti sdílení a ekonomik sdílení je zapotřebí, 

aby byl v rámci budoucích strategií v oblasti mobility a dopravy uznán potenciál 

investic ve venkovských oblastech; 

11. konstatuje, že poznatky získané z předchozích a probíhajících projektů, mezi něž patří 

pracovní program v oblasti dopravy, nástroj pro propojení Evropy a udržitelná a sdílená 

mobilita propojená s veřejnou dopravou v evropských venkovských oblastech 

(SMARTA), poskytují prvky pro vytvoření inteligentních vesnic, včetně efektivnějších 

a inteligentnějších přímých (door-to-door) logistických služeb, inovačních koncepcí 

mobility jako služby (Mobility as a Service – MaaS), inteligentní dopravní 

infrastruktury příští generace, propojené a automatizované dopravy a inteligentní 

městské mobility (doprava do měst a z měst); 

12. vítá skutečnost, že Komise rovněž poukázala na spojitost s oběhovým hospodářstvím se 

zvláštním důrazem na vzácné materiály a baterie; vybízí v této souvislosti Komisi, aby 
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dále posoudila environmentální stopu výroby a recyklace baterií s cílem získat úplnou 

představu o dopadech elektrických vozidel s bateriovým pohonem na životní prostředí, 

a usnadnit tak srovnání udržitelnosti různých pohonných systémů v celém jejich 

životním cyklu; 

13. zdůrazňuje potenciální přínosy možností druhotného využití baterií z vozidel, např. pro 

inteligentní sítě a inteligentní řešení domácího skladování energie, a vyzývá Komisi a 

členské státy, aby podporovaly výzkum a pilotní projekty v této oblasti prostřednictvím 

režimů financování; 

14. podporuje větší využívání digitálních technologií při uplatňování zásady „znečišťovatel 

platí“, např. elektronické mýtné (eTolling) a elektronické jízdenky (eTicketing) 

vycházející z environmentální výkonnosti vozidel; zdůrazňuje, že harmonizovaný rámec 

pro systémy mýtného by měl v souvislosti s environmentální výkonností vozidel 

zohledňovat jak emise skleníkových plynů, tak znečišťujících látek, aby vyslal jasné a 

vyvážené signály pro vývoj nových vozidel; zdůrazňuje však, že tato pravidla musí být 

pro uživatele silnic jasná a transparentní; zdůrazňuje příznivé dopady propojené 

mobility a automatizovaných dopravních řešení v městských oblastech na životní 

prostředí a bezpečnost, např. optimalizovaných dopravních toků a zmírnění provozu 

způsobeného automobily hledajícími parkovacího místa, a vyzývá Komisi a členské 

státy, aby podporovaly města při zavádění potřebných technologií; zdůrazňuje však, že 

by rozvoj autonomního řízení vozidel neměl vést k nárůstu individuální dopravy nebo k 

většímu dopravnímu přetížení; domnívá se, že je důležité, aby byly nové přepravní 

služby, jako jsou spolujízda a MaaS, považovány za způsoby cestování, které jsou 

přinejmenším stejně tak dobré jako soukromá jízda autem, ne-li lepší; vítá pokyny, které 

vydala Komise pro města ohledně řízení vjezdu vozidel do měst (UVAR); zdůrazňuje 

však, že na evropské úrovni je třeba vykonat více práce s cílem zabránit roztříštění 

jednotného dopravního prostoru; v této souvislosti vyzdvihuje význam financování 

projektů v oblasti dopravní infrastruktury, jež je důležité pro dosažení cílů v oblasti 

klimatu, a význam přeshraniční spolupráce členských států; pokud jde o finanční 

prostředky EU určené na dopravu, domnívá se, že jedním z kritérií způsobilosti projektů 

by měla být jejich vhodnost pro účel dosažení cílů v oblasti klimatu; 

15. zdůrazňuje, že podle údajů WHO přispívá silniční doprava ke znečištění ovzduší a k 

hluku, což má negativní dopad na zdraví občanů, zejména v městských oblastech; 

upozorňuje na skutečnost, že podle odhadů způsobují v EU-28 pevné částice 399 000 

předčasných úmrtí ročně, oxidy dusíku 75 000 úmrtí ročně a ozón 13 600 úmrtí ročně; 

dále upozorňuje, že více než 30 % obyvatel Evropy je vystaveno hluku z dopravy, jenž 

překračuje normu 55 Ldn dB; žádá účinnou strategii ke snížení úrovně znečišťujících 

látek, jako jsou NOx, NO2 a pevné částice, a zdůrazňuje, že bude nutné drasticky snížit 

emise látek znečišťujících ovzduší pocházející z dopravy; 

16. připomíná šokující pokusy s vystavením kouři, které na lidech a opicích prováděla 

Evropská skupina pro výzkum otázek životního prostředí a zdraví v odvětví dopravy 

(EUGT), tedy subjekt financovaný velkými automobilovými společnostmi; připomíná, 

že se nejedná o první skandál automobilového průmyslu tohoto druhu; žádá, aby byl 

veškerý výzkum dodávající informace pro potřeby politik EU zcela nezávislý na 

automobilovém průmyslu, a to včetně financování a subdodávek; 



 

PE617.993v02-00 6/9 AD\1153390CS.docx 

CS 

17. konstatuje, že pro urychlení dekarbonizace dopravy je naprosto nezbytné poskytovat 

spotřebitelům informace o osobních vozidlech, a požaduje proto lepší informace o 

emisích a spotřebě paliva u vozidel, včetně standardizovaného, viditelného a jasného 

označování vozidel, s cílem umožnit spotřebitelům přijímání informovaných rozhodnutí 

a podpořit změnu v chování podniků i soukromých osob a čistší mobilitu; zdůrazňuje, 

že přesnější informace rovněž usnadní zadávání „zelených“ veřejných zakázek a umožní 

veřejným orgánům je využívat; vítá doporučení Komise (EU) 2017/9481 a současně 

vyzývá Komisi, aby zvážila případnou revizi směrnice 1999/94/ES o označování 

automobilů2; 

18. požaduje, aby byly environmentální a společenské externality silniční dopravy 

internalizovány a spotřebitelé aby poté dostávali cenové signály, které tyto náklady 

odrážejí; 

19. zdůrazňuje, že má-li směrnice o čistých vozidlech dosáhnout svého plného potenciálu, 

musí brát v úvahu potřeby a dostupné zdroje obcí a regionálních orgánů, zejména s 

ohledem na otázky složitosti a administrativní zátěže; 

20. vítá závazek Komise předložit do 2. května 2018 legislativní návrh týkající se norem 

pro emise CO2 a spotřebu paliva u těžkých nákladních vozidel, jenž by měl být 

ambiciózní a realistický a vycházet z údajů získaných prostřednictvím nástroje pro 

výpočet spotřeby energie vozidla (VECTO) s cílem vytvořit souhrnné právní předpisy 

pro těžká nákladní vozidla; zdůrazňuje, že nástroj VECTO musí být urychleně a 

pravidelně aktualizován, aby mohlo přesné započítání nových technologií včas zlepšit 

účinnost vozidel; 

21. zdůrazňuje, že mobilita na venkově se podstatně liší od mobility ve městech, a to nejen 

s ohledem na vzdálenosti a dostupnost veřejné dopravy, ale také s ohledem na 

environmentální a ekonomické faktory, např. nižší zatížení životního prostředí v 

důsledku emisí znečišťujících látek, nižší průměrné příjmy a větší překážky pro 

investice do infrastruktury; zdůrazňuje, že nezbytná modernizace, společensky 

spravedlivý přechod k čistým energiím a digitalizace evropské mobility a dopravy musí 

zohledňovat zvláštnosti venkovských oblastí, neboť zejména v těchto oblastech mají 

nové společenské, technologické a hospodářské změny dopad na systém dopravy a 

mobility jako celek; zdůrazňuje, že Komise by proto měla zavést meziodvětvový 

přístup, jenž by zajistil hladké provádění integrovaného konceptu inteligentních vesnic 

v oblasti dopravy a mobility, a podpořit využívání digitálních platforem, které zvyšují 

mobilitu na venkově, jakož i čistší a zdravější životní prostředí; žádá, aby byly 

vytvořeny rovné podmínky pro zvláštní technologická zlepšení pro venkovské uzly a 

sítě; 

22. zdůrazňuje, že ambice dosáhnout cílů v oblasti CO2 u těžkých nákladních vozidel musí 

být v souladu s budoucími ambicemi na snížení emisí znečisťujících látek, např. v rámci 

                                                 
1 Doporučení Komise (EU) 2017/948 ze dne 31. května 2017 týkající se používání hodnot spotřeby paliva a 

emisí CO2 schválených pro daný typ a měřených v souladu s celosvětově harmonizovaným zkušebním postupem 

pro lehká vozidla při zpřístupňování informací pro spotřebitele podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/94/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 3525), Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 100). 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro 

spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů, Úř. věst. L 12, 18.1.2000, 

s. 16. 
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normy EURO 7, a s požadavky na hmotnost a rozměry stanovenými směrnicí 

2015/7191; zdůrazňuje, že nástroj VECTO musí být urychleně a pravidelně 

aktualizován, aby mohlo přesné započítání nových technologií včas zlepšit účinnost 

vozidel; 

23. konstatuje, že kabotážní doprava představuje pouze malé procento z celkové silniční 

nákladní dopravy, a zdůrazňuje, že omezení týkající se kabotáže by neměla vést k 

vyššímu počtu jízd prázdných vozidel, což snižuje účinnost a má negativní účinky na 

životní prostředí. 

                                                 
 

 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 

96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné 

rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz, 

Úř. věst. L 115, 6.5.2015, s. 1. 
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