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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Únia si vo svojej bielej knihe z roku 2011 s názvom „Plán jednotného európskeho dopravného 

priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho 

zdroje“ stanovila za cieľ presunúť časť cestnej nákladnej dopravy na iné druhy dopravy, 

napríklad na železničnú alebo vodnú dopravu, a to 30 % do roku 2030 a viac než 50 % do 

roku 2050. 

Smernica 1992/106/EHS je jediný európsky právny nástroj, ktorý upravuje prechod na iné 

druhy dopravy, a je naďalej plne relevantný aj viac ako 25 rokov po nadobudnutí účinnosti. 

Znečistenie ovzdušia každoročne zapríčiňuje v Únii 400 000 predčasných úmrtí, nehody na 

cestách spôsobujú smrť 26 000 osôb a preťaženia znamenajú náklady v odhadovanej výške 

1,1 % európskeho HDP. Kombinovaná doprava je jedným z nástrojov na riešenie neblahých 

následkov dopravy. 

Vzhľadom na vývoj v odvetví dopravy, šírenie nových technológií, nedostatočnú jasnosť a 

zastaranosť niektorých ustanovení smernice, ako aj na nedostatky týkajúce sa vykonávania v 

členských štátoch je však potrebné túto smernicu revidovať, a tým v plnej miere využiť 

potenciál kombinovanej dopravy v Európe. 

Spravodajca vo všeobecnosti víta návrh Komisie, ktorý reaguje na mnohé súčasné nedostatky, 

a zároveň objasňuje text a odstraňuje niektoré prekážky brániace prechodu na iné druhy 

dopravy. Predovšetkým podporuje revíziu vymedzenia pojmu kombinovanej dopravy, 

rozšírenie na vnútroštátnu dopravu, používanie elektronických dokumentov 

prevádzkovateľmi, rozšírenie podporných opatrení, posilnenie spolupráce medzi členskými 

štátmi, pokiaľ ide o investície do infraštruktúr, ako aj výmenu informácií o činnostiach v 

oblasti prechodu na iné druhy dopravy.  

Spravodajca navrhuje posilniť text vo viacerých kľúčových aspektoch: 

Právne objasnenia 

Spravodajca navrhuje viaceré objasnenia s cieľom zamedziť rozdielnym výkladom. 

Objasnenia sa týkajú najmä pravidiel kabotáže vo vnútroštátnej kombinovanej doprave a 

kritérií pre výnimku z pravidla o 150 km.  

Racionalizácia investícií do infraštruktúr  

Spravodajca zastáva názor, že investície do infraštruktúry kombinovanej dopravy by sa 

prioritne mali zamerať na intermodálne terminály, a to s dôrazom na rozšírenie existujúcej 

infraštruktúry a zvyšovanie jej efektívnosti. Pokiaľ ide o vytvorenie nových terminálov, 

spravodajca podporuje vykonanie predbežného posúdenia vplyvu s cieľom zabezpečiť 

náležitú hospodársku a environmentálnu relevantnosť investícií, s ohľadom na miestne 

zemepisné a prírodné obmedzenia. 

Zlepšenie logistiky 

Náklady na prekládku a čas potrebný na ňu sú kľúčovými faktormi nedostatočnej 

konkurencieschopnosti kombinovanej dopravy v porovnaní s unimodálnou dopravou. 
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Spravodajca sa domnieva, že využívaním digitálnych riešení, informačných a komunikačných 

technológií, systémov prepojených s dopravou alebo lepšej odbornej prípravy pracovnej sily 

by sa mohla zvýšiť atraktivita kombinovanej dopravy. 

Podpora čistých energií a technológií 

Napriek tomu, že smernica je spomedzi svojich hlavných cieľov zameraná na zníženie 

znečisťovania ovzdušia, súčasné znenie nestanovuje žiadne opatrenie na podporu využívania 

energetickej účinnosti vozidiel a infraštruktúr, energie z obnoviteľných zdrojov či inovačných 

technológií a digitálnych riešení. Spravodajca formuluje návrhy v tomto zmysle a spresňuje 

rozsah pôsobnosti prípadných podporných opatrení. 

Posilnenie podporných opatrení pre prevádzkovateľov 

Spravodajca vyjadruje želanie, aby bolo do 31. decembra 2021 povinné prijať v každom 

členskom štáte aspoň jedno ďalšie podporné opatrenie na zníženie vplyvu nákladnej dopravy 

na životné prostredie a verejné zdravie.  

Navrhuje aj presnejšie zacielenie podporných opatrení. Členské štáty by mali uprednostniť 

investície do intermodálnych terminálov na odstránenie úzkych miest a oblastí preťaženia, 

najmä v blízkosti mestských a predmestských oblastí, na uľahčenie prekonávania prírodných 

prekážok, ako sú horské oblasti, na zlepšenie cezhraničného prepojenia, zníženie emisií 

škodlivých častíc do ovzdušia a zlepšenie prístupu do priemyselných oblastí, ktoré nemajú 

takúto infraštruktúru. 

Štatistické údaje a európsky cieľ prechodu na iné druhy dopravy 

Únia si stanovila za cieľ presunúť 30 % nákladnej dopravy do roku 2030 a 50 % do roku 2050 

na iné druhy dopravy. Sledovanie vývoja podielu kombinovanej dopravy v členských štátoch 

a na úrovni Únie je však stále neúplné, a to najmä z dôvodu nedostatku dostupných 

štatistických údajov. Spravodajca sa snaží o posilnenie ohlasovacích povinností členských 

štátov a žiada Komisiu, aby zabezpečila sledovanie plnenia európskych cieľov v oblasti 

kombinovanej dopravy. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

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

dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Negatívny vplyv dopravy na 

znečistenie ovzdušia, emisie skleníkových 

plynov, nehody, hluk a dopravné 

preťaženie aj naďalej predstavujú pre 

(1) Negatívny vplyv dopravy na 

znečistenie ovzdušia, emisie skleníkových 

plynov, nehody, hluk a dopravné 

preťaženie aj naďalej predstavujú pre 
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hospodárstvo, zdravie a blahobyt 

európskych občanov problém. Napriek 

tomu, že cestná doprava je hlavným 

faktorom, ktorý prispieva k týmto 

negatívnym vplyvom, očakáva sa, že 

cestná nákladná doprava vzrastie do roku 

2050 o 60 %. 

hospodárstvo, zdravie a blahobyt 

európskych občanov problém. Doprava v 

súčasnosti predstavuje približne 23,2 % 

celkových emisií skleníkových plynov 

v Únii a cestná doprava bola v roku 2014 

zodpovedná za 72,8 % emisií skleníkových 

plynov dopravného odvetvia v Únii. 

Znečistenie ovzdušia v Únii každoročne 

zapríčiňuje 400 000 predčasných úmrtí, 

nehody na cestách spôsobujú smrť 26 000 

osôb a preťaženia znamenajú náklady v 

odhadovanej výške 1,1 % európskeho 

HDP. Napriek tomu, že cestná doprava je 

hlavným faktorom, ktorý prispieva k týmto 

negatívnym vplyvom, cestná nákladná 

doprava by mohla vzrásť do roku 2050 o 

60 %. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Znižovanie negatívneho vplyvu 

dopravných činností zostáva jedným z 

hlavných cieľov politiky Únie v oblasti 

dopravy. Smernica Rady 92/106/EHS, 

v ktorej sa stanovujú opatrenia na podporu 

rozvoja kombinovanej dopravy, je jediným 

legislatívnym aktom Únie, ktorý priamo 

podnecuje na prechod z cestnej nákladnej 

dopravy na druhy dopravy s nižšími 

emisiami, ako napr. vnútrozemské vodné 

cesty, námorná a železničná doprava. 

(2) Znižovanie negatívneho vplyvu 

dopravných činností zostáva jedným z 

hlavných cieľov politiky Únie v oblasti 

dopravy. Smernica Rady 92/106/EHS, 

v ktorej sa stanovujú opatrenia na podporu 

rozvoja kombinovanej dopravy, je jediným 

legislatívnym aktom Únie, ktorý priamo 

podnecuje na prechod z cestnej nákladnej 

dopravy na druhy dopravy s nižšími 

emisiami, ako napr. vnútrozemské vodné 

cesty, námorná a železničná doprava. 

V záujme ďalšieho zníženia negatívnych 

externalít cestnej nákladnej dopravy by sa 

mal podnecovať výskum najlepších 

postupov a ich výmena medzi členskými 

štátmi v oblasti riešení lepších trás, 

optimalizácie siete, nárastu efektívnosti 

nakládky a možnosti spoplatnenia 

externých nákladov. 

_________________ _________________ 

Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. 

decembra 1992 o stanovení spoločných 

Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. 

decembra 1992 o stanovení spoločných 
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pravidiel pre určité typy kombinovanej 

dopravy tovaru medzi členskými štátmi 

(Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38). 

pravidiel pre určité typy kombinovanej 

dopravy tovaru medzi členskými štátmi 

(Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38). 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Cieľ presunúť 30 % objemu cestnej 

nákladnej dopravy uskutočňovanej na 

vzdialenosť väčšiu ako 300 km na iné 

druhy dopravy, ako napr. na železničnú či 

vodnú dopravu, do roku 2030, a viac ako 

50 % do roku 2050, aby sa dosiahla 

optimalizácia výkonnosti multimodálnych 

logistických reťazcov, a to aj 

intenzívnejším využívaním energeticky 

účinnejších druhov dopravy, sa dosahuje 

pomalšie, než sa očakávalo, a podľa 

súčasných prognóz ho ani nebude možné 

dosiahnuť. 

(3) Cieľ presunúť 30 % objemu cestnej 

nákladnej dopravy uskutočňovanej na 

vzdialenosť väčšiu ako 300 km na iné 

druhy dopravy, ako napr. na železničnú či 

vodnú dopravu, do roku 2030, a viac ako 

50 % do roku 2050, aby sa dosiahla 

optimalizácia výkonnosti multimodálnych 

logistických reťazcov, a to aj 

intenzívnejším využívaním energeticky 

účinnejších druhov dopravy, sa dosahuje 

pomalšie, než sa očakávalo, a podľa 

súčasných prognóz ho ani nebude možné 

dosiahnuť. Pokiaľ ide o ešte nevyužitý 

potenciál kombinovanej dopravy, 

zdokonalenie tejto smernice je dôležitou 

otázkou v záujme prínosu tohto odvetvia k 

dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody o 

zmene klímy.  

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a) Táto smernica by mala pripraviť 

pôdu pre účinné intermodálne a 

multimodálne služby nákladnej dopravy, 

ktoré ponúknu rovnaké podmienky pre 

rôzne druhy dopravy. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Smernica 92/106/EHS by sa mala 

zjednodušiť a jej vykonávanie by sa malo 

zlepšiť preskúmaním hospodárskych 

stimulov pre kombinovanú dopravu s 

cieľom podporiť presun tovaru z cestnej 

dopravy na iné druhy dopravy, ktoré sú 

priaznivejšie pre životné prostredie, 

bezpečnejšie, energeticky účinnejšie a 

ktoré spôsobujú menej kongescií. 

(5) Smernica 92/106/EHS by sa mala 

zjednodušiť a jej vykonávanie by sa malo 

zlepšiť preskúmaním a posilnením 

hospodárskych stimulov pre kombinovanú 

dopravu s cieľom podporiť presun tovaru z 

cestnej dopravy na menej znečisťujúce 

druhy dopravy, ktoré sú priaznivejšie pre 

životné prostredie, bezpečnejšie, 

energeticky účinnejšie a ktoré spôsobujú 

menej preťaženia. V tejto súvislosti by sa 

mal podporovať výskum a výmena 

najlepších postupov v oblasti prechodu 

z cestnej dopravy na železničnú. 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Objem vnútroštátnej intermodálnej 

prepravy predstavuje 19,3 % z celkovej 

kombinovanej dopravy v Únii. Takáto 

preprava v súčasnosti neťaží z výhod 

podporných opatrení stanovených v 

smernici 92/106/EHS v dôsledku 

obmedzeného rozsahu pôsobnosti 

vymedzenia kombinovanej dopravy. Dosah 

negatívneho vplyvu vnútroštátnej cestnej 

dopravy, a najmä emisií skleníkových 

plynov a kongescií však prekračuje štátne 

hranice. Preto treba rozšíriť rozsah 

pôsobnosti smernice 92/106/EHS na 

vnútroštátnu (v rámci členského štátu) 

kombinovanú dopravu s cieľom podporiť 

ďalší rozvoj kombinovanej dopravy v Únii, 

a teda zvýšiť modálny presun z ciest na 

železnice, vnútrozemské vodné cesty a 

príbrežnú námornú dopravu. 

(6) Objem vnútroštátnej intermodálnej 

prepravy predstavuje 19,3% z celkovej 

kombinovanej dopravy v Únii. Takáto 

preprava v súčasnosti neťaží z výhod 

podporných opatrení stanovených v 

smernici 92/106/EHS v dôsledku 

obmedzeného rozsahu pôsobnosti 

vymedzenia kombinovanej dopravy. Dosah 

negatívneho vplyvu vnútroštátnej cestnej 

dopravy, a najmä emisií skleníkových 

plynov a preťaženia však prekračuje štátne 

hranice. Preto treba rozšíriť rozsah 

pôsobnosti smernice 92/106/EHS na 

vnútroštátnu (v rámci členského štátu) 

kombinovanú dopravu s cieľom podporiť 

ďalší rozvoj kombinovanej dopravy v Únii, 

a teda zvýšiť modálny presun z ciest na 

železnice, vnútrozemské vodné cesty a 

príbrežnú námornú dopravu. Výnimka z 

pravidiel kabotáže je však naďalej 

obmedzená len na medzinárodnú 

kombinovanú dopravu medzi členskými 

štátmi. Členské štáty budú musieť 

vykonávať účinné kontroly s cieľom 
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zabezpečiť dodržiavanie týchto pravidiel a 

presadzovať harmonizáciu pracovných a 

sociálnych podmienok medzi jednotlivými 

druhmi dopravy a medzi jednotlivými 

členskými štátmi. 

Odôvodnenie 

Článok 4 smernice 92/106/EHS, ktorý sa týka výnimky z pravidiel týkajúcich sa kabotáže, sa v 

návrhu Komisie nezmenil. Vzhľadom na to, že rozsah pôsobnosti smernice sa rozširuje a 

zahŕňa vnútroštátnu kombinovanú dopravu, malo by sa jednoznačne objasniť, že výnimka sa 

nevzťahuje na vnútroštátne operácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Súčasné vymedzenie pojmu 

kombinovaná doprava zahŕňa rôzne 

obmedzenia dĺžky úsekov kombinovanej 

dopravy realizovaných cestnou dopravou 

v závislosti od druhu dopravy vykonávanej 

na úseku realizovanom inou ako cestnou 

dopravou, v prípade železničnej dopravy 

však nie je stanovené obmedzenie dĺžky 

úseku, namiesto toho sa berie do úvahy 

pojem „najbližší vhodný terminál“, aby sa 

poskytla určitá flexibilita na zohľadnenie 

osobitných situácií. Toto vymedzenie 

pojmu spôsobilo mnohé ťažkosti pri jej 

vykonávaní vzhľadom na rôzne výklady a 

osobitné ťažkosti pri stanovovaní 

podmienok vykonávania. Bolo by užitočné 

odstrániť tieto nejasnosti a zabezpečiť 

pritom zachovanie určitej miery flexibility. 

(8) Súčasné vymedzenie pojmu 

kombinovaná doprava zahŕňa rôzne 

obmedzenia dĺžky úsekov kombinovanej 

dopravy realizovaných cestnou dopravou 

v závislosti od druhu dopravy vykonávanej 

na úseku realizovanom inou ako cestnou 

dopravou, v prípade železničnej dopravy 

však nie je stanovené obmedzenie dĺžky 

úseku, namiesto toho sa berie do úvahy 

pojem „najbližší vhodný terminál“, aby sa 

poskytla určitá flexibilita na zohľadnenie 

osobitných situácií. Toto vymedzenie 

pojmu spôsobilo mnohé ťažkosti pri jej 

vykonávaní vzhľadom na rôzne výklady a 

osobitné ťažkosti pri stanovovaní 

podmienok vykonávania. Bolo by užitočné 

odstrániť tieto nejasnosti a zabezpečiť 

pritom zachovanie určitej miery flexibility. 

Komisia by mala spresniť kritériá, ktoré 

sa uplatňujú pri využívaní ustanovení o 

flexibilite, s cieľom zabezpečiť rovnaké 

podmienky uplatňovania pravidiel medzi 

členskými štátmi. Predovšetkým treba 

zohľadniť dostupnosť a výkonnosť 

infraštruktúr kombinovanej dopravy. 
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Odôvodnenie 

Táto flexibilita je nevyhnutná, ak nemajú byť obmedzené možnosti kombinovanej dopravy. 

Kritériá, ktorými sa riadi rozsah pôsobnosti celoeurópskej výnimky, musia byť vymedzené, 

avšak tak, aby sa zamedzilo rozdielom v interpretácii medzi členskými štátmi a aby sa 

zaručilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými subjektmi na vnútornom trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11a) S cieľom zvýšiť 

konkurencieschopnosť a atraktívnosť 

kombinovanej dopravy pre 

prevádzkovateľov, najmä pre veľmi malé 

podniky a malé a stredné podniky (MSP), 

je potrebné čo najviac znížiť potenciálnu 

administratívnu záťaž spojenú s 

realizáciou kombinovanej dopravy v 

porovnaní s unimodálnou dopravou. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Rozsah pôsobnosti súčasných 

hospodárskych podporných opatrení 

stanovených v smernici 92/106/EHS je 

veľmi obmedzený a pozostáva z fiškálnych 

opatrení (konkrétne z vrátenia alebo 

zníženia daní), ktoré sa týkajú len 

kombinovanej železničnej/cestnej dopravy. 

Takéto opatrenia by sa mali rozšíriť aj o 

kombinovanú dopravu vrátane 

vnútrozemských vodných ciest a námornej 

dopravy. Treba podporiť aj iné relevantné 

typy opatrení, ako napríklad opatrenia na 

podporu investícií do infraštruktúry alebo 

rôzne hospodárske podporné opatrenia. 

(12) Rozsah pôsobnosti súčasných 

hospodárskych podporných opatrení 

stanovených v smernici 92/106/EHS je 

veľmi obmedzený a pozostáva z fiškálnych 

opatrení (konkrétne z vrátenia alebo 

zníženia daní), ktoré sa týkajú len 

kombinovanej železničnej/cestnej dopravy. 

Takéto opatrenia by sa mali rozšíriť aj o 

kombinovanú dopravu vrátane 

vnútrozemských vodných ciest a námornej 

dopravy. Treba podporiť aj iné relevantné 

typy opatrení, ako napríklad opatrenia na 

podporu investícií do infraštruktúry a 

digitálnych technológií alebo rôzne 

hospodárske podporné opatrenia. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Najdôležitejšie úzke miesto v 

infraštruktúre, ktoré brzdí presun z cestnej 

nákladnej dopravy na iné druhy dopravy, 

sa nachádza na úrovni intermodálneho 

terminálu. Súčasné rozloženie a počet 

intermodálnych terminálov v Únii, 

minimálne v rámci existujúcej základnej a 

súhrnnej siete TEN-T, je nedostatočné. 

Zároveň kapacita existujúcich 

intermodálnych terminálov dosahuje svoj 

limit a bude sa musieť zväčšiť, aby 

zvládla celkový nárast objemu nákladnej 

dopravy. Investovaním do kapacity 

intermodálnych terminálov sa môžu znížiť 

celkové náklady na prekládku, čo by sa 

mohlo odraziť na miere presunu na iné 

druhy dopravy, ako sa ukázalo v 

niektorých členských štátoch. Členské 

štáty by preto mali v koordinácii so 

susednými členskými štátmi a s Komisiou 

zabezpečiť, aby sa postavilo alebo 

dopravcom sprístupnilo viac 

intermodálnych terminálov kombinovanej 

dopravy a zväčšila sa ich kapacita. 

Podnietilo by sa tým používanie 

alternatívnych druhov nákladnej dopravy 

a zvýšila by sa miera presunu na iné 

druhy dopravy, čím by sa kombinovaná 

doprava stala konkurencieschopnejšou 

než len samotná cestná doprava. Zvýšené 

plošné pokrytie a kapacita 

intermodálnych terminálov by sa malo 

realizovať minimálne v rámci základnej a 

súhrnnej siete TEN-T. Akékoľvek miesto 

nakládky v Únii by malo byť v priemere 

vzdialené najviac 150 kilometrov od 

vhodného intermodálneho terminálu pre 

kombinovanú dopravu. 

(13) Najdôležitejšie úzke miesto v 

infraštruktúre, ktoré brzdí presun z cestnej 

nákladnej dopravy na iné druhy dopravy, 

sa nachádza na úrovni intermodálneho 

terminálu. Súčasné rozloženie a počet 

intermodálnych terminálov v Únii, 

minimálne v rámci existujúcej základnej a 

súhrnnej siete TEN-T, je v niektorých 

prípadoch nedostatočné. Zároveň kapacita 

existujúcich intermodálnych terminálov 

dosahuje svoj limit, kým iné terminály sa 

nevyužívajú podľa skutočných kapacít, 

ktoré by umožnili zvládnuť celkový nárast 

objemu nákladnej dopravy. Investovaním 

do kapacity intermodálnych terminálov, 

optimalizácie siete a rozvoja nových 

intermodálnych techník sa môžu znížiť 

celkové náklady na prekládku, čo by sa 

mohlo odraziť na miere presunu na iné 

druhy dopravy, ako sa ukázalo v 

niektorých členských štátoch.  



 

AD\1153332SK.docx 11/28 PE618.208v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13a) Členské štáty by preto mali v 

koordinácii so susednými členskými 

štátmi a s Komisiou zabezpečiť, aby sa 

dopravcom sprístupnila sieť účinných, 

modernizovaných a v plnej miere 

využívaných terminálov na uspokojenie 

existujúceho a budúceho dopytu po 

dopravnej infraštruktúre. Podnietilo by sa 

tým používanie alternatívnych druhov 

nákladnej dopravy a zvýšila by sa miera 

presunu na iné druhy dopravy, čím by sa 

kombinovaná doprava stala 

konkurencieschopnejšou než len samotná 

cestná doprava. Plošné pokrytie a zvýšená 

kapacita intermodálnych terminálov by sa 

mali realizovať minimálne v rámci 

základnej a súhrnnej siete TEN-T. 

Akékoľvek miesto nakládky v Únii by 

malo byť v priemere vzdialené najviac 

150 kilometrov vzdušnou čiarou od 

vhodného intermodálneho terminálu pre 

kombinovanú dopravu, pričom treba 

zohľadniť aj hospodárske kritériá. 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Členské štáty by mali popri už 

existujúcich hospodárskych podporných 

opatreniach zaviesť ďalšie, ktoré by boli 

zamerané na rôzne úseky kombinovanej 

dopravy, s cieľom znížiť objem cestnej 

nákladnej dopravy a nabádať k využívaniu 

iných druhov dopravy, napr. železničnej 

dopravy, vnútrozemskej vodnej dopravy a 

námornej dopravy, a tým znížiť znečistenie 

ovzdušia, emisie skleníkových plynov, 

počet dopravných nehôd, hluk a kongesciu. 

(14) Členské štáty by mali popri už 

existujúcich hospodárskych podporných 

opatreniach zaviesť ďalšie, ktoré by boli 

zamerané na rôzne úseky kombinovanej 

dopravy, s cieľom znížiť objem cestnej 

nákladnej dopravy a nabádať k využívaniu 

iných druhov dopravy, napríklad 

železničnej dopravy, vnútrozemskej vodnej 

dopravy a námornej dopravy, alebo znížiť 

bilanciu uhlíka v prípade sektora cestnej 

nákladnej dopravy, a tým aj znížiť 
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Takéto opatrenia môžu zahŕňať zníženie 

niektorých daní alebo poplatkov za 

dopravu, subvencie na intermodálne 

nákladové jednotky skutočne prepravované 

kombinovanou dopravou, alebo čiastočnú 

úhradu nákladov na prekládky. 

znečistenie ovzdušia, emisie skleníkových 

plynov, počet dopravných nehôd, hluk a 

preťaženie. Takéto opatrenia by sa mali 

uplatňovať najmä na citlivé oblasti, ako 

sú napr. horské regióny, veľké mestské 

priemyselné uzly, cezhraničné prepojenia, 

priemyselné oblasti, ktorým chýba takáto 

infraštruktúra a intermodálne terminály, 

a to v záujme zníženia úzkych miest a 

preťaženia. Môžu zahŕňať zníženie 

niektorých daní alebo poplatkov za 

dopravu, subvencie na intermodálne 

nákladové jednotky skutočne prepravované 

kombinovanou dopravou, alebo čiastočnú 

úhradu nákladov na prekládky, čo prispeje 

k zníženiu sociálno-hospodárskych 

nákladov dopravy, zdravotných rizík 

znečistenia a hluku a poslúži záujmom 

občanov, podnikov a životného prostredia.  

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 14a) Členské štáty by mali vykonať ďalšie 

opatrenia na posilnenie environmentálnej 

výkonnosti, efektívnosti a udržateľnosti 

kombinovanej dopravy tým, že budú 

nabádať na druhy dopravy s nulovými 

alebo nízkymi emisiami a na používanie 

alternatívnych palív, podporovať úsilie v 

oblasti energetickej efektívnosti a 

využívanie energie z obnoviteľných 

zdrojov v rámci celého reťazca 

kombinovanej dopravy a znižovať rôzne 

druhy škodlivých vplyvov súvisiacich s 

dopravou vrátane hluku, a to najmä v 

odvetví železničnej dopravy a v blízkosti 

mestských oblastí. 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 14 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 14b) Rôzne fondy a programy Únie na 

financovanie výskumu by mali naďalej 

podporovať členské štáty pri plnení cieľov 

tejto smernice. 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 14c) Investície do logistiky takisto 

predstavujú dôležitý nástroj na zvýšenie 

konkurencieschopnosti kombinovanej 

dopravy. Systematickejšie využívanie 

digitálnych riešení vrátane informačných 

a komunikačných technológií alebo 

inteligentných prepojených systémov by 

uľahčilo výmenu údajov, napomohlo 

zvýšeniu účinnosti a zníženiu nákladov na 

prekládky a skrátilo ich trvanie. 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 14d) Investície do odbornej prípravy 

osôb pracujúcich v logistickom reťazci, 

najmä v intermodálnych termináloch, by 

tiež umožnili posilnenie 

konkurencieschopnosti kombinovanej 

dopravy. 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Podporné opatrenia pre (15) Bez toho, aby boli dotknuté 
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kombinovanú dopravu by sa mali 

vykonávať v súlade s predpismi o štátnej 

pomoci podľa Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ). 

pravidlá štátnej pomoci uvedené v Zmluve 

o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

určitý stupeň flexibility by sa mal 

uplatňovať, pokiaľ ide o podporné 

opatrenia pre kombinovanú dopravu s 

cieľom podporiť využívanie štátnej 

pomoci. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Podporné opatrenia by sa mali 

podľa potreby koordinovať medzi 

členskými štátmi a Komisiou. 

(16) S cieľom zabrániť vzniku 

možného prekrytia investícií medzi 

členskými štátmi v bezprostrednej blízkosti 

by sa podporné opatrenia mali podľa 

potreby koordinovať medzi členskými 

štátmi a Komisiou prostredníctvom úzkej 

spolupráce medzi príslušnými orgánmi 

členských štátov. 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Členské štáty by mali podporné 

opatrenia pravidelne preskúmavať, aby 

zabezpečili ich účinnosť a efektívnosť. 

(17) Členské štáty by mali podporné 

opatrenia pravidelne preskúmavať, aby 

zabezpečili ich účinnosť a efektívnosť, a v 

prípade potreby by mali prijať nápravné 

opatrenia. Komisia by mala na základe 

informácií poskytnutých členskými štátmi 

predložiť analýzu rôznych opatrení 

prijatých v členských štátoch, ako aj ich 

účinnosti a podporovať výmenu 

osvedčených postupov. 

Odôvodnenie 

Šírenie osvedčených postupov , t. j. podporné opatrenia zavedené členskými štátmi, ktoré sú 

obzvlášť účinné, by sa malo zintenzívniť, a to s cieľom poskytovať členským štátom 

informácie, ktoré môžu používať pri výbere investícií a podporných opatrení v oblasti 

kombinovanej dopravy. 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 18a) Nedostatok porovnateľných a 

spoľahlivých štatistických údajov je v 

súčasnosti prekážkou zhodnotenia 

kombinovanej dopravy v Únii a prijatia 

opatrení na rozvinutie jej potenciálu. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) S cieľom držať krok s vývojom 

dopravy v Únii, a najmä trhu 

s kombinovanou dopravou, by členské 

štáty mali zbierať príslušné údaje a 

informácie a pravidelne ich oznamovať 

Komisii, ktorá by mala raz za štyri roky 

predložiť Európskemu parlamentu a Rade 

správu o uplatňovaní tejto smernice. 

(19) S cieľom držať krok s vývojom 

dopravy v Únii, a najmä trhu 

s kombinovanou dopravou, by členské 

štáty mali zbierať príslušné údaje a 

informácie a pravidelne ich oznamovať 

Komisii, ktorá by mala raz za štyri roky 

predložiť Európskemu parlamentu, Rade a 

príslušným orgánom členských štátov 
správu o uplatňovaní tejto smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 19a) Komisia by mala byť zodpovedná 

za primerané uplatňovanie tejto smernice 

a dosiahnutie cieľa rozvoja kombinovanej 

dopravy v celej EÚ v horizonte rokov 2030 

a 2050. Na tento účel by mala pravidelne 

hodnotiť pokrok vo zvyšovaní podielu 

kombinovanej dopravy v každom 

členskom štáte, a to na základe 
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informácií, ktoré poskytli členské štáty, a 

v prípade potreby by mala predložiť návrh 

na zmenu tejto smernice s cieľom 

dosiahnuť tento cieľ v rámci celej Únie. 

Odôvodnenie 

Komisia by mala zohrávať významnejšiu úlohu pri monitorovaní európskych cieľov v oblasti 

kombinovanej dopravy a v prípade potreby prijať nápravné opatrenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Transparentnosť je dôležitá pre 

všetky zainteresované strany, ktoré sa 

podieľajú na kombinovanej doprave, najmä 

tie, ktorých sa týka táto smernica. V 

každom členskom štáte by sa mali určiť 

príslušné orgány, ktoré by boli poverené 

podporou tejto transparentnosti a 

presadzovaním ďalšej spolupráce. 

(20) Transparentnosť je dôležitá pre 

všetky zainteresované strany, ktoré sa 

podieľajú na kombinovanej doprave, najmä 

tie, ktorých sa týka táto smernica. V 

každom členskom štáte by sa mali určiť 

príslušný orgán, ktorý by bol poverený 

podporou tejto transparentnosti a 

presadzovaním ďalšej spolupráce. 

Odôvodnenie 

S cieľom viac zviditeľniť kontaktné miesto, zabezpečiť jednotnosť pri vykonávaní smernice, 

znížiť administratívnu duplicitu a uľahčiť monitorovanie vykonávania je potrebné obmedzenie 

na jeden príslušný orgán na členský štát. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Keďže ciele tejto smernice ďalej 

podporovať presun z cestnej dopravy na 

druhy dopravy, ktoré sú šetrnejšie k 

životnému prostrediu, a tým znížiť 

negatívne externality dopravného systému 

Únie, nemožno uspokojivo dosiahnuť na 

úrovni členských štátov, ale najmä kvôli 

(22) Keďže ciele tejto smernice ďalej 

podporovať presun z cestnej dopravy na 

druhy dopravy, ktoré sú šetrnejšie k 

životnému prostrediu, a tým znížiť 

negatívne externality dopravného systému 

Únie, nemožno uspokojivo dosiahnuť na 

úrovni členských štátov, ale predovšetkým 
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cezhraničnej povahe kombinovanej 

nákladnej dopravy a vzájomne prepojenej 

infraštruktúre, ako aj problémom, ktoré má 

táto smernica riešiť, ich možno lepšie 

dosiahnuť na úrovni Únie, v súlade so 

zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 

Zmluvy o Európskej únii môže Únia prijať 

opatrenia. V súlade so zásadou 

proporcionality podľa uvedeného článku 

táto smernica neprekračuje rámec 

nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. 

kvôli cezhraničnej povahe kombinovanej 

nákladnej dopravy a vzájomne prepojenej 

infraštruktúre, ako aj problémom, ktoré má 

táto smernica riešiť, ich možno lepšie 

dosiahnuť na úrovni Únie, v súlade so 

zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 

Zmluvy o Európskej únii môže Únia prijať 

opatrenia. V súlade so zásadou 

proporcionality podľa uvedeného článku 

táto smernica neprekračuje rámec 

nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 1 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Obmedzenie dĺžky úseku vykonaného 

cestnou dopravou môže byť prekročené v 

prípade kombinovanej dopravy cesta-

železnica, ak to povolí členský štát alebo 

členské štáty, na území ktorých sa daný 

úsek vykonáva cestnou dopravou s cieľom 

prísť do geograficky najbližšieho 

dopravného terminálu, ktorý má potrebnú 

prevádzkovú prekládkovú spôsobilosť na 

nakladanie alebo vykladanie, pokiaľ ide o 

vybavenie na účely prekládok, kapacitu 

terminálu a vhodné služby železničnej 

nákladnej dopravy. 

Obmedzenie dĺžky úseku vykonaného 

cestnou dopravou môže byť prekročené v 

prípade kombinovanej dopravy s cieľom 

prísť do geograficky najbližšieho 

intermodálneho terminálu, a to aj vtedy, 

ak sa nachádza v inom členskom štáte, 
ktorý má potrebnú prevádzkovú 

prekládkovú spôsobilosť na nakladanie 

alebo vykladanie, pokiaľ ide o vybavenie 

na účely prekládok, kapacitu terminálu, 

otváracie hodiny terminálu a vhodné 

služby železničnej nákladnej dopravy. S 

cieľom vyhnúť sa rozdielom vo výklade 

medzi členskými štátmi Komisia prijme 

delegovaný akt v súlade s článkom 10 

písm. a), ktorým sa doplní táto smernica 

stanovujúca kritériá, na základe ktorých 

prevádzkovatelia kombinovanej dopravy 

môžu prekročiť obmedzenie dĺžky úseku 

vykonaného cestnou dopravou v rámci 

kombinovanej dopravy. Členské štáty sú 

zodpovedné za to, aby prevádzkovatelia 

dodržiavali tieto pravidlá, a oznámia 

Komisii potrebné informácie týkajúce sa 

povolení vrátane odôvodnenia udelenia 

výnimky a jej trvania.  
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Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 1 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Kombinovaná doprava sa považuje 

za vykonanú v Únii, pokiaľ doprava alebo 

jej časť uskutočňujúca sa v Únii spĺňa 

požiadavky stanovené v odsekoch 2 a 3.“ . 

4. Kombinovaná doprava sa považuje 

za vykonanú v Únii, pokiaľ doprava alebo 

jej časť uskutočňujúca sa v Únii spĺňa 

požiadavky stanovené v odsekoch 2 a 3.“ . 

Kombinovaná doprava na účely tejto 

smernice sa môže začať alebo skončiť v 

tretej krajine alebo môže zahŕňať úsek v 

tretej krajine. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) počet a geografické rozloženie 

terminálov využitých pri kombinovanej 

doprave a ročný počet prekládok v týchto 

termináloch; 

c) počet a geografické umiestnenie 

terminálov využitých pri kombinovanej 

doprave a ročný počet prekládok v týchto 

termináloch v súvislosti s ich príslušnou 

využívanou kapacitou; 

Odôvodnenie 

Je potrebná informácia o účinnom umiestnení a prístupnosti dotknutých terminálov, ako aj 

aktualizované posúdenie ich príslušnej využitej kapacity alebo potenciálneho zlepšenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) vývoj podielu kombinovanej 

dopravy a rôznych druhov dopravy na 

území; 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 5 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na základe analýzy správ 

jednotlivých štátov vypracuje Komisia 

prvýkrát [xx/xx/xxxx – 9 mesiacov po 

skončení lehoty na predloženie správ ČŠ] a 

potom o dva roky a predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o: 

3. Na základe analýzy správ 

jednotlivých štátov obsahujúcich aj 

štatistické údaje vymedzené na základe 

spoločných ukazovateľov a metodík na 

úrovni Únie vypracuje Komisia prvýkrát 

[xx/xx/xxxx – 9 mesiacov po skončení 

lehoty na predloženie správ ČŠ] a potom 

každé dva roky a predloží Európskemu 

parlamentu, Rade a príslušným orgánom 

členských štátov správu o: 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh zdôrazňuje význam štatistických údajov, ktoré musia členské štáty 

poskytnúť na základe celoeurópskej spoločnej metodiky. 

 

 Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 5 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) hospodárskom rozvoji 

kombinovanej dopravy, najmä pokiaľ ide 

o vývoj environmentálnej výkonnosti 

rôznych druhov dopravy; 

a) hospodárskom rozvoji 

kombinovanej dopravy na úrovni 

členských štátov a celej Únie, najmä 

pokiaľ ide o vývoj environmentálnej 

výkonnosti rôznych druhov dopravy; 
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Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 5 – odsek 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) účinnosti a efektívnosti podporných 

opatrení stanovených v článku 6; 

c)  účinnosti a efektívnosti podporných 

opatrení stanovených v článku 6, pričom 

spresní opatrenia považované za 

najúčinnejšie vzhľadom na pôvodný účel 

a osvedčené postupy v členských štátoch; 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 5 – odsek 3 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) vývoji podielu kombinovanej 

dopravy v jednotlivých členských štátoch a 

na úrovni Únie v záujme dosiahnutia 

cieľov Únie v horizonte rokov 2030 a 

2050; 

Odôvodnenie 

Komisia by mala zohrávať významnejšiu úlohu pri monitorovaní európskych cieľov v oblasti 

kombinovanej dopravy a v prípade potreby prijať nápravné opatrenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 6 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) výstavbu a v prípade potreby 

rozšírenie takýchto intermodálnych 

a)  rozšírenie takýchto intermodálnych 

terminálov alebo v prípade potreby 
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terminálov kombinovanej dopravy; výstavbu nových terminálov kombinovanej 

dopravy. Takýmto investíciám predchádza 

posúdenie vplyvu s cieľom zabezpečiť 

dosiahnutie cieľov tejto smernice a zaistiť 

hospodársku a environmentálnu 

relevantnosť takýchto investícií, pričom 

treba náležite zohľadniť zemepisné a 

prírodné obmedzenia územia. Členské 

štáty uprednostnia investície do vývoja 

nových technológií prekládky a rozvoj 

intermodálnych terminálov na 

odstránenie úzkych miest a oblastí 

preťaženia;  

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 6 – odsek 4 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zvýšenie prevádzkovej efektívnosti 

existujúcich terminálov. 

b)  zvýšenie prevádzkovej efektívnosti 

existujúcich terminálov, ktoré umožnia 

vytvorenie siete terminálov v Únii na 

uspokojenie dopytu po nákladnej doprave 

tým, že okrem iného podporia integráciu 

prepojených systémov a automatizáciu 

operácií, ako aj investície do digitálnej 

logistiky, informačných a komunikačných 

technológií a inteligentných dopravných 

systémov. 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty spolupracujú so susednými 

členskými štátmi a Komisiou a zabezpečia, 

aby sa v Únii pri vykonávaní takýchto 

opatrení uprednostnilo geograficky 

dostatočne vyvážené rozloženie vhodných 

Členské štáty spolupracujú so susednými 

členskými štátmi, najmä prostredníctvom 

úzkej spolupráce medzi príslušnými 

orgánmi, a s Komisiou, a zabezpečia, aby 

sa v celej Únii pri vykonávaní takýchto 
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zariadení, najmä na základnej a súhrnnej 

sieti TEN-T, a aby sa tak umožnilo, že 

žiadna lokalita v Únii sa nebude nachádzať 

vo vzdialenosti viac ako 150 km od 

takéhoto terminálu. 

opatrení uprednostnilo geograficky 

dostatočné rozloženie intermodálnych 

terminálov, najmä na základnej a súhrnnej 

sieti TEN-T, a aby sa tak umožnilo, že 

žiadna lokalita v Únii sa nebude nachádzať 

vo vzdialenosti viac ako 150 km vzdušnou 

čiarou od takéhoto terminálu. Členské 

štáty sa môžu odchýliť od pravidla 

150 km, ak tieto zariadenia nie sú 

hospodársky relevantné, alebo z dôvodov 

súvisiacich so zemepisnými alebo 

prírodnými osobitosťami daného územia. 

Takúto výnimku náležite odôvodní 

príslušný orgán. 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 6 – odsek 5 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu prijať dodatočné 

opatrenia na zlepšenie 

konkurencieschopnosti kombinovanej 

dopravy v porovnaní s rovnocennou 

alternatívnou cestnou dopravou. 

Do 31. decembra 2021 členské štáty 

prijmú najmenej jedno dodatočné 

opatrenie hospodárskeho a legislatívneho 

charakteru na zlepšenie, a to aj 

využívaním technológií, 
konkurencieschopnosti kombinovanej 

dopravy v porovnaní s rovnocennou 

alternatívnou cestnou dopravou, najmä s 

cieľom skrátiť čas prekládky a znížiť jej 

náklady. 

Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je väčšie zapojenie členských štátov do vymedzenia politík a 

opatrení na podporu, rozvoj a zvyšovanie účinnosti kombinovanej dopravy. Tieto politiky a 

opatrenia by mali byť hospodárskeho aj legislatívneho charakteru a mali by sa uplatňovať 

najmä prostredníctvom využitia technológií. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 
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Smernica 92/106/EHS 

Článok 6 – odsek 5 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Takéto opatrenia sa môžu týkať akejkoľvek 

kombinovanej dopravy alebo jej časti, ako 

je napríklad preprava na úseku vykonanom 

cestnou dopravou alebo inou ako cestnou 

dopravou vrátane použitého vozidla na 

takomto úseku alebo ako je nákladová 

jednotka alebo prekládky. 

Takéto opatrenia sa môžu týkať akejkoľvek 

kombinovanej dopravy alebo jej časti, ako 

je napríklad preprava na úseku vykonanom 

cestnou dopravou alebo inou ako cestnou 

dopravou vrátane použitého vozidla na 

takomto úseku, alebo ako je nákladová 

jednotka, prekládky alebo odborná 

príprava pracovnej sily. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 6 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Do 31. decembra 2021 členské 

štáty prijmú aspoň jedno dodatočné 

opatrenie na zníženie vplyvu nákladnej 

dopravy na životné prostredie a verejné 

zdravie, napríklad prostredníctvom 

podpory energetickej účinnosti vozidiel, 

používania alternatívnych a menej 

znečisťujúcich palív, používania 

obnoviteľných zdrojov energie, a to aj v  

termináloch, alebo efektívnejšieho 

využívania dopravných sietí 

prostredníctvom využívania informačných 

a komunikačných technológií. 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 6 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Členské štáty informujú Komisiu o 

opatreniach prijatých podľa tohto článku 

6. Členské štáty posudzujú vplyv 

takýchto podporných opatrení a 
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a o ich špecifikáciách. prehodnocujú ich potrebu aspoň každé 

štyri roky a v prípade potreby tieto 

opatrenia prispôsobujú. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 6 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Členské štáty posudzujú vplyv 

takýchto podporných opatrení a 

prehodnocujú ich potrebu aspoň každé 

štyri roky a v prípade potreby tieto 

opatrenia prispôsobujú. 

7. Členské štáty za podmienok 

uvedených v článku 5 odseku 1 podajú 

Komisii podrobnú správu o opatreniach 

prijatých podľa tohto článku, pričom 

špecifikujú účinok týchto opatrení a 

informujú o prípadných prijatých alebo 

plánovaných nápravných opatreniach, 

ako aj o presnom harmonograme. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 6 – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

podporné opatrenia v oblasti kombinovanej 

dopravy zamerané na zníženie objemu 

cestnej nákladnej dopravy a aby nabádali k 

využívaniu iných druhov dopravy, ako je 

napríklad železničná, vnútrozemská vodná 

a námorná doprava, a tým znížili 

znečistenie ovzdušia, emisie skleníkových 

plynov, počet dopravných nehôd, hluk a 

kongescie.“; 

8. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

podporné opatrenia v oblasti kombinovanej 

dopravy zamerané na zníženie objemu 

cestnej nákladnej dopravy a aby nabádali k 

využívaniu iných druhov dopravy, ako je 

napríklad železničná, vnútrozemská vodná 

doprava, námorná doprava či vozidlá s 

nízkymi emisiami, alebo k využívaniu 

alternatívnych palív s nižšími emisiami, 

napríklad biopalív, elektrickej energie z 

obnoviteľných zdrojov, zemného plynu 

alebo vodíkových palivových článkov, a 

tým znížili znečistenie ovzdušia, emisie 

skleníkových plynov, počet dopravných 

nehôd, hluk a preťaženie. 
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Odôvodnenie 

Keďže jedným z hlavných cieľov tejto smernice je znížiť emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, 

používanie vozidiel a palív s nižšími emisiami najmä v cestnej doprave by sa mali 

podporovať. Ťažké úžitkové vozidlá s nízkymi emisiami uhlíka majú významný potenciál pre 

dekarbonizáciu dopravy. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 9a – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty určia jeden alebo viacero 

príslušných orgánov, aby zabezpečili 

vykonávanie tejto smernice a pôsobili ako 

hlavné kontaktné miesto, pokiaľ ide o jej 

vykonávanie. 

Členské štáty určia jeden príslušný orgán, 

aby zabezpečil vykonávanie tejto smernice 

a pôsobil ako hlavné kontaktné miesto, 

pokiaľ ide o jej vykonávanie. 

Odôvodnenie 

S cieľom viac zviditeľniť kontaktné miesto, zabezpečiť jednotnosť pri vykonávaní smernice, 

znížiť administratívnu duplicitu a uľahčiť monitorovanie vykonávania je potrebné obmedzenie 

na jeden príslušný orgán na členský štát. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 9a – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty oznámia ostatným členským 

štátom a Komisii príslušné orgány 

uvedené v prvom pododseku. 

Členské štáty oznámia ostatným členským 

štátom a Komisii príslušný orgán uvedený 

v prvom pododseku. 

Odôvodnenie 

S cieľom viac zviditeľniť kontaktné miesto, zabezpečiť jednotnosť pri vykonávaní smernice, 

znížiť administratívnu duplicitu a uľahčiť monitorovanie vykonávania je potrebné obmedzenie 

na jeden príslušný orgán na členský štát. 
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Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Smernica 92/106/EHS 

Článok 9a – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

príslušné vnútroštátne orgány 

spolupracovali s príslušnými orgánmi z 

iných členských štátov. Členské štáty na 

tento účel zabezpečia, aby si príslušné 

orgány navzájom poskytovali informácie 

potrebné na uplatňovanie tejto smernice. 

Pokiaľ ide o poskytovanie informácií, 

prijímajúci orgán zabezpečí rovnakú 

úroveň ich dôvernosti ako poskytujúci 

orgán. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

príslušné vnútroštátne orgány navzájom 

spolupracovali, najmä s cieľom zlepšiť 

cezhraničné prepojenia a zabezpečiť 

kontinuitu, ako aj koherentnosť investícií 

realizovaných na oboch stranách hraníc. 

Členské štáty na tento účel zabezpečia, aby 

si príslušné orgány navzájom poskytovali 

informácie potrebné na uplatňovanie tejto 

smernice. Pokiaľ ide o poskytovanie 

informácií, prijímajúci orgán zabezpečí 

rovnakú úroveň ich dôvernosti ako 

poskytujúci orgán. 
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