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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. podporuje oznámenie Komisie z 31. mája 2017 s názvom Európa v pohybe 

(COM(2017)0283), najmä pokiaľ ide o potrebu rýchleho prechodu na cestnú mobilitu s 

nízkymi a nulovými emisiami, intermodalitu, spoločne využívanú mobilitu a vývoj 

prepojených a automatizovaných vozidiel prostredníctvom investícií a integrácie sietí 

infraštruktúry, energetických a digitálnych sietí; víta strategický prístup oznámenia 

k dosiahnutiu súdržného regulačného rámca pre stále komplexnejšiu oblasť cestnej 

dopravy; 

2. konštatuje, že dekarbonizácia dopravy má potenciál znížiť závislosť od dovozu jeho 

nahradením ekologickejšími zdrojmi energie z domáceho trhu. pripomína, že: 

a) odvetvie cestnej dopravy EÚ je zodpovedné za jednu pätinu európskych emisií 

skleníkových plynov a je takmer výlučne poháňaný ropou, 

b) medzi rokmi 2010 a 2050 sa očakáva 42 % nárast cestnej osobnej dopravy a 60 % 

nárast cestnej nákladnej dopravy a  

c) emisie skleníkových plynov z dopravy budú musieť byť do roku 2050 aspoň o 60 % 

nižšie než v roku 1990 a treba sa nekompromisne usilovať o ich úplné odstránenie; 

zdôrazňuje preto potrebu ďalšieho úsilia v záujme posilnenia inovácií a prilákania 

súkromných investícií do výskumu a vývoja, rozvoja trhu pre nové technológie a 

riešenia, ako aj do infraštruktúry, ale tiež rozvoja nízkouhlíkových dopravných služieb, 

ako je verejná doprava; poukazuje na význam riadenia mobility a zdôrazňuje, že je 

potrebné zosúladiť normy účinnosti vozidiel a dopravnú infraštruktúru s uhlíkovým 

cieľom, ktorý je v súlade so záväzkami Parížskej dohody pri súčasnom zohľadnení 

životnosti emisií; 

3. opakuje záväzky EÚ týkajúce sa boja proti zmene klímy v rámci Parížskej dohody, 

agendy 2030 prijatej OSN a rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do 

roku 2030; víta opatrenia, ktoré sa už prijali, ako napríklad testovací cyklus 

celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá, ako aj balíky 

emisií za skutočných jazdných podmienok, ktorých cieľom je znížiť priepasť medzi 

stanovenými cieľmi v oblasti eliminácie emisií uhlíka a skutočnými cestnými emisiami; 

žiada Komisiu, aby monitorovala účinnosť týchto opatrení a v prípade potreby navrhla 

ďalšie zlepšenia; považuje emisný skúšobný postup za krok správnym smerom, pokiaľ 

ide o meranie spotreby paliva osobných vozidiel a emisií CO2; 

4. poukazuje na to, že keď sa cesty členia podľa spôsobu cestovania, osobné automobily 

sú stále hlavným prostriedkom dopravy z hľadiska počtu uskutočnených ciest; 

5. považuje za dôležité zlepšiť infraštruktúru pre alternatívne formy mobility s nulovými 

emisiami v mestských prostrediach; poukazuje na potrebu financovania projektov 

s cieľom uľahčiť miestnu a regionálnu nízkouhlíkovú mobilitu, napríklad systémov 
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mestských bicyklov; 

6. zdôrazňuje, že na tento účel bude treba rýchlo zintenzívniť podiel elektromobility a 

palív s nízkymi- emisiami, keďže cestná doprava je zodpovedná za jednu pätinu emisií 

EÚ a toto číslo sa ďalej zvyšuje, no aj so zreteľom na nepriaznivé emisie uhlíka a 

environmentálny vplyv pri výrobe týchto alternatívnych zdrojov energie; považuje za 

dôležité podporovať ľudí, aby si osvojovali návyky v oblasti udržateľnej mobility 

prostredníctvom hospodárskych stimulov, ako aj zvyšovaním informovanosti o 

environmentálnom vplyve jednotlivých spôsobov dopravy; berie na vedomie súčasné 

finančné aj nefinančné prekážky, ktorým spotrebitelia čelia pri nákupe elektrických 

vozidiel; pripomína, že prijatie alternatívnych palív konečnými používateľmi výrazne 

závisí od dostupnosti a prístupnosti infraštruktúry; v tejto súvislosti víta existujúce 

verejné a súkromné iniciatívy zamerané na umožnenie roamingu medzi 

prevádzkovateľmi nabíjacích staníc; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky 

potrebné kroky s cieľom uľahčiť roaming a prístupnosť infraštruktúry nabíjania v rámci 

Európy; 

7. zastáva názor, že v záujme urýchlenia prenikania palív s nízkymi emisiami na trh a v 

záujme plného využívania ich klimatického prínosu je nevyhnutné podporovať ich 

využívanie a rozvoj kompatibilných vozidiel; pripomína však, že aby sa dodržala 

Parížska dohoda, do polovice storočia musia emisie skleníkových plynov z dopravy 

smerovať k úplnému odstráneniu; zdôrazňuje, že odvetvie európskej cestnej dopravy nie 

je možné transformovať smerom k ekologickej a hospodárskej udržateľnosti 

zachovaním univerzálneho technologického prístupu, a preto je potrebný prechod na 

skutočne technologicky neutrálne hodnotenie pohonných systémov v súvislosti s 

vývojom budúcich vozidiel, ktoré budú zodpovedať rôznym potrebám v oblasti 

mobility; zdôrazňuje, že v záujme urýchlenia investícií do nízko-emisnej palivovej 

infraštruktúry, ktorá je podmienkou pre širšie uplatnenie a využívanie vozidiel s 

alternatívnym pohonom, je potrebné medziodvetvové úsilie; 

8. okrem toho konštatuje, že keďže sú denné cesty v priemere uskutočňované na veľmi 

krátke vzdialenosti, je nevyhnutné vytvoriť infraštruktúru pre ekologickú mobilitu 

(chôdza, cyklistika, atď.) s cieľom poskytnúť ľuďom alternatívu k cestnej doprave; 

9. zdôrazňuje, že do roku 2050 sa predpokladá nárast osobnej dopravy o 40 %, najmä v 

odvetví leteckej dopravy (+58 %), čo prinesie zvýšenie emisií skleníkových plynov o 

15 % medzi rokmi 2030 až 2050 oproti úrovniam z roku 1990; 

10. konštatuje, že budúce stratégie v oblasti mobility a dopravy musia, so zreteľom na nové 

riešenia v rámci hospodárstva spoločného využívania zdrojov a kolaboratívneho 

hospodárstva, uznať potenciál investícií vo vidieckych oblastiach; 

11. konštatuje, že skúsenosti z predchádzajúcich a prebiehajúcich projektov, medzi ktoré 

patrí pracovný program v oblasti dopravy, Nástroj na prepájanie Európy a udržateľná 

spoločná mobilita vzájomne prepojená s verejnou dopravou v európskych vidieckych 

oblastiach (SMARTA), prinášajú prvky na tvorbu inteligentných obcí vrátane účinnejšej 

a inteligentnejšej logistiky typu „od dverí k dverám“, inovačných koncepcií mobility 

ako služby, inteligentnej dopravnej štruktúry budúcej generácie, prepojenej a 

automatizovanej dopravy a inteligentnej mestskej mobility (doprava z/do miest); 
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12. víta skutočnosť, že Komisia takisto vytvorila prepojenie s obehovým hospodárstvom s 

osobitným zreteľom na vzácne materiály a batérie; v tejto súvislosti nabáda Komisiu, 

aby ďalej posudzovala environmentálnu stopu výroby a recyklácie batérií s cieľom 

získať celkový obraz o environmentálnom vplyve batériových elektrických vozidiel 

v záujme uľahčenia porovnania udržateľnosti životného cyklu rôznych pohonných 

systémov; 

13. zdôrazňuje potenciálny prínos druhotného využitia autobatérií, napr. v inteligentnej sieti 

a inteligentných skladovacích riešeniach domácností, a vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporili výskum a pilotné projekty v tejto oblasti prostredníctvom systémov 

financovania; 

14. podporuje väčšiu mieru využívania digitálnych technológií pri uplatňovaní zásady 

„znečisťovateľ platí“, ako je elektronické mýto a elektronické cestovné lístky na 

základe environmentálnych vlastností vozidiel; zdôrazňuje, že harmonizovaný rámec 

pre mýtne systémy by mal brať do úvahy emisie skleníkových plynov aj emisie 

znečisťujúcich látok, pokiaľ ide o environmentálne správanie s cieľom vyslať jasné a 

vyvážené signály pre vývoj nových vozidiel; zdôrazňuje však, že tieto pravidlá musia 

byť pre účastníkov cestnej premávky jasné a transparentné; zdôrazňuje pozitívne 

environmentálne a bezpečnostné účinky prepojenej mobility a automatizovanej dopravy 

v mestských oblastiach, ako sú napríklad optimalizované dopravné toky a znižovanie 

premávky, ktorá vzniká pri hľadaní parkovacích miest automobilmi, a vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby podporovali mestá pri prijímaní potrebných technológií; zdôrazňuje 

však, že vývoj autonómneho riadenia by nemal byť nárast individuálnej dopravy alebo 

preťaženie; považuje za dôležité, aby sa nové dopravné služby, ako je spoločné 

využívanie áut a mobilita ako služba, považovali za spôsoby cestovania, ktoré sú 

minimálne také dobré, ak nie lepšie, ako individuálna súkromná doprava; víta 

usmernenia Komisie pre mestá týkajúce sa regulácie prístupu vozidiel do mestských 

oblastí; zdôrazňuje, že s cieľom zabrániť fragmentácii jednotného dopravného priestoru 

je na európskej úrovni potrebné urobiť viac; poukazuje v tejto súvislosti na význam 

financovania projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry s cieľom pomôcť dosiahnuť 

ciele v oblasti klímy a na význam cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi; 

pokiaľ ide o financovanie EÚ na dopravu, je presvedčený, že vhodnosť na účel 

dosiahnutia cieľov v oblasti klímy by mala byť jedným z kritérií oprávnenosti pre 

projekty; 

15. zdôrazňuje, že podľa údajov WHO cestná doprava prispieva k znečisteniu ovzdušia a k 

hluku, čo má negatívny vplyv na zdravie občanov, a to najmä v mestských oblastiach; 

zdôrazňuje, že v EÚ-28 podľa odhadov tuhé častice zapríčiňujú 399 000 predčasných 

úmrtí ročne, z čoho oxidy dusíka zodpovedajú za 75 000 úmrtí a ozón za 13 600 úmrtí; 

zdôrazňuje, že vyše 30 % európskeho obyvateľstva je vystavených hluku z dopravy, 

ktorý prevyšuje normu 55 Ldn dB; požaduje účinnú stratégiu na zníženie úrovne 

znečisťujúcich látok, ako sú NOx, NO2 a tuhé častice a zdôrazňuje, že treba radikálne 

znížiť emisie z látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy; 

16. pripomína hrozivé experimenty vystavenia dymu, ktoré uskutočnila na ľuďoch a 

opiciach Európska výskumná skupina pre životné prostredie a zdravie v odvetví 

dopravy, orgán financovaný veľkými výrobcami automobilov; pripomína, že toto nie je 

prvý škandál automobilového priemyslu tohto typu; požaduje, aby boli všetky výskumy 
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poskytujúce informácie pre politiku EÚ úplne nezávislé od automobilového priemyslu, 

a to aj na základe financovania a uzatvárania subdodávateľských zmlúv; 

17. konštatuje, že poskytovanie informácií o osobných vozidlách spotrebiteľom je 

nevyhnutné na urýchlenie dekarbonizácie v doprave, a preto vyzýva na zlepšenie 

informácií o emisiách a spotrebe paliva vozidiel vrátane štandardizovaného, viditeľného 

a jasného označovania vozidiel, aby sa spotrebiteľom umožnilo prijímať informované 

rozhodnutia a podporiť zmeny v správaní podnikov a fyzických osôb a ekologickejšiu 

mobilitu; zdôrazňuje, že presnejšie informácie takisto uľahčia zelené verejné 

obstarávanie a umožnia ho verejným orgánom využívať; preto víta odporúčanie 

Komisie (EÚ) 2017/9481 a zároveň žiada Komisiu, aby zvážila preskúmanie smernice 

o označovaní automobilov 1999/94/ES2; 

18. požaduje internalizáciu environmentálnych a spoločenských externalít cestnej dopravy a 

to, aby spotrebitelia získavali cenové signály zohľadňujúce tieto náklady; 

19. zdôrazňuje, že smernica o ekologických vozidlách musí brať do úvahy potreby a 

dostupné zdroje samospráv a regionálnych orgánov v záujme rozvinutia jej plného 

potenciálu, najmä pokiaľ ide o otázky zložitosti a administratívnej záťaže; 

20. víta záväzok Komisie predložiť do 2. mája 2018 legislatívny návrh pre normy emisií 

CO2 a spotreby palív pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorý by mal byť ambiciózny, 

realistický a mal by vychádzať zo zozbieraných údajov za použitia nástroja na výpočet 

energetickej spotreby vozidiel (VECTO), s cieľom dosiahnuť ucelené právne predpisy 

týkajúce sa ťažkých úžitkových vozidiel; zdôrazňuje, že nástroj VECTO sa musí 

urýchlene a pravidelne aktualizovať s cieľom umožniť presnú evidenciu nových 

technológií v záujme včasného zlepšenia účinnosti. 

21. zdôrazňuje, že mobilita na vidieku sa podstatne líši od mestskej mobility, nielen pokiaľ 

ide o vzdialenosti a dostupnosť verejnej dopravy, ale aj v súvislosti 

s environmentálnymi a hospodárskymi faktormi, medzi ktoré patrí nižší 

environmentálny tlak z emisií znečisťujúcich látok, nižší priemerný príjem a vyššie 

množstvo prekážok pre investície do infraštruktúry; zdôrazňuje, že základná 

modernizácia, sociálne spravodlivý prechod na čistú energiu a digitalizácia európskej 

mobility a dopravy musia zohľadniť osobitosti vidieckych oblastí, pretože 

predovšetkým v týchto oblastiach majú nové spoločenské, technologické a hospodárske 

zmeny vplyv na systém dopravy a mobility ako celku; zdôrazňuje, že Komisia by mala 

preto zaviesť prierezový odvetvový prístup, ktorým zabezpečí bezproblémové 

vykonávanie integrovaného postoja v oblasti inteligentných obcí súvisiaceho s dopravou 

a mobilitou-, pričom povzbudí k používaniu digitálnych platforiem, ktoré zvýšia 

mobilitu na vidieku, ako aj čistejšie a zdravšie životné prostredie; požaduje vytvoriť 

spravodlivé podmienky pre osobitné technologické zlepšenia zamerané na vidiecke uzly 

                                                 
1 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/948 z 31. mája 2017 o používaní hodnôt spotreby paliva a emisií CO2 typovo 

schválených a nameraných v súlade s harmonizovaným skúšobným postupom pre ľahké úžitkové automobily pri 

sprístupňovaní údajov spotrebiteľom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES (oznámené 

pod číslom C(2017)3525), Ú. v. EÚ L 142, 2.6.2017, s. 100). 
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES z 13. decembra 1999 o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov (Ú. v. ES L 12, 

18.1.2000, s. 16). 
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a siete; 

22. zdôrazňuje, že úroveň ambícií týkajúcich sa cieľových hodnôt CO2 pre ťažké úžitkové 

vozidlá musia byť súdržné s budúcimi ambíciami týkajúcimi sa zníženia emisií 

znečisťujúcich látok, napr. v rámci EURO 7, ako aj požiadaviek podľa smernice 

2015/719 o hmotnostiach a rozmeroch1; zdôrazňuje, že nástroj VECTO sa musí 

urýchlene a pravidelne aktualizovať s cieľom umožniť presnú evidenciu nových 

technológií v záujme včasného zlepšenia účinnosti. 

23. konštatuje, že kabotážna doprava predstavuje len nízke percento celkovej cestnej 

nákladnej dopravy, a zdôrazňuje, že obmedzenia týkajúce sa kabotážnej prepravy by 

nemali viesť k nárastu jázd naprázdno, ktoré znižujú účinnosť a majú negatívny vplyv 

na životné prostredie; 

 

  

                                                 
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 

96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a 

medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave, Ú. v. EÚ L 

115, 6.5.2015, s. 1. 



 

PE617.993v02-00 8/9 AD\1153390SK.docx 

SK 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO 

 

Dátum prijatia 17.5.2018    

Výsledok záverečného hlasovania vo 

výbore 

+: 

–: 

0: 

60 

1 

0 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, 

Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam 

Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José 

Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, 

Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, 

Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter 

Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory 

Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, 

Pavel Poc, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, 

Damiano Zoffoli 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan 

Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, 

Julia Reid, Bart Staes, Dubravka Šuica, Tiemo Wölken 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos 

 
 

 

 

 

 

  



 

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

 SK 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO 

60 + 

ALDE Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, 

Ulrike Müller, Nils Torvalds 

ECR John Flack, Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter 

EFDD Piernicola Pedicini 

ENF Sylvie Goddyn 

GUE/NLG Stefan Eck, Jaromír Kohlíček 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, 

Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter 

Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka 

Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean 

S&D Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola 

Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo 

Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian 

Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli 

VERTS/ALE Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes 

 

1 - 

EFDD Julia Reid 

 

0 0 

  

 

Vysvetlenie použitých znakov: 

+ : za 

- : proti 

0 : zdržali sa hlasovania 

 

 


