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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že zahrnutie externých 
dopravných nákladov (miestne emisie, 
emisie CO2, roztrieštenie biotopov a 
zdravotné náklady) do ceny dopravy 
spravodlivým a nediskriminujúcim 
spôsobom v prípade všetkých druhov 
dopravy by viedlo k ekologickému výberu 
spôsobu dopravy;

1. zdôrazňuje, že zahrnutie externých 
dopravných nákladov (miestne emisie, 
emisie CO2, strata biodiverzity,
roztrieštenie biotopov, zdravotné náklady, 
náklady spojené so závislosťou od ropy, 
nehody a ďalšie sociálne náklady) do 
ceny dopravy spravodlivým 
a nediskriminujúcim spôsobom v prípade 
všetkých druhov dopravy by viedlo k 
ekologickejšiemu výberu spôsobu dopravy; 
ďalej sa domnieva, že by sa mali prioritne 
odstrániť priame a nepriame dotácie pre 
cestnú a leteckú dopravu, ako napríklad 
výnimky pre letecký benzín z dane z palív 
a výnimky pre lety v EÚ z DPH;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že zahrnutie externých 
dopravných nákladov (miestne emisie, 
emisie CO2, roztrieštenie biotopov 
a zdravotné náklady) do ceny dopravy 
spravodlivým a nediskriminujúcim 
spôsobom v prípade všetkých druhov 
dopravy by viedlo k ekologickému výberu 
spôsobu dopravy;

1. zdôrazňuje, že zahrnutie externých 
dopravných nákladov (miestne emisie, 
emisie CO2, roztrieštenie biotopov 
a zdravotné náklady) do ceny dopravy 
spravodlivým a nediskriminujúcim 
spôsobom v prípade všetkých druhov 
dopravy, odstupňované podľa úrovne 
znečisťovania, by viedlo k ekologickému 
výberu spôsobu dopravy;

Or. de



PE430.949v01-00 4/25 AM\798985SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. ďalej žiada zaviesť sektorové ciele 
zníženia emisií CO2 pre dopravu 
zlučiteľné s povinným celkovým znížením 
emisií CO2 o minimálne 30 % do roku 
2020 na národnej ako aj európskej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. ďalej sa domnieva, že je potrebný 
kultúrny posun smerom k udržateľnejšej 
doprave, ktorému by mala napomáhať 
verejná informačná politika; domnieva sa, 
že príjmy zo zahrnutie dopravných 
nákladov by sa mali v prvom rade 
opätovne investovať do udržateľných 
spôsobov dopravy a zmierňovania vplyvov 
zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. upozorňuje na predpokladaný vývoj k 
čoraz väčšiemu stupňu urbanizácie našej 
spoločnosti a v súvislosti s tým na 
zvyšujúci sa význam územného plánovania 
a atraktívnych systémov hromadnej 
dopravy, predovšetkým čo sa týka mestskej 
dopravy;

2. upozorňuje na predpokladaný vývoj 
k čoraz väčšiemu stupňu urbanizácie našej 
spoločnosti a v súvislosti s tým 
na zvyšujúci sa význam územného 
plánovania a atraktívnych a ekologických 
miestnych systémov verejnej dopravy, 
predovšetkým čo sa týka mestskej dopravy;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. upozorňuje na predpokladaný vývoj 
k čoraz väčšiemu stupňu urbanizácie našej 
spoločnosti a v súvislosti s tým 
na zvyšujúci sa význam územného 
plánovania a atraktívnych systémov 
hromadnej dopravy, predovšetkým čo sa 
týka mestskej dopravy;

2. upozorňuje na predpokladaný vývoj 
k čoraz väčšiemu stupňu urbanizácie našej 
spoločnosti a v súvislosti s tým na 
zvyšujúci sa význam územného plánovania 
a atraktívnych a ekologickejších systémov 
hromadnej dopravy, predovšetkým čo sa 
týka mestskej dopravy, nesmie sa však 
zanedbať ani vidiecka doprava;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. upozorňuje na predpokladaný vývoj 
k čoraz väčšiemu stupňu urbanizácie našej 
spoločnosti a v súvislosti s tým 
na zvyšujúci sa význam územného 

2. upozorňuje na predpokladaný vývoj k 
čoraz väčšiemu stupňu urbanizácie našej 
spoločnosti a v súvislosti s tým na 
zvyšujúci sa význam územného plánovania 
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plánovania a atraktívnych systémov 
hromadnej dopravy, predovšetkým čo sa 
týka mestskej dopravy;

a atraktívnych a účinných systémov 
hromadnej dopravy, ktoré sú zamerané na 
nové technológie a sú schopné 
konkurovať súkromným vozidlám v 
oblasti nákladov, spôsobov prepravy a 
dĺžky cestovania, predovšetkým čo sa týka 
mestskej dopravy;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Odseky 2a a 2b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že je dôležité kontrolovať 
dôsledné dodržiavanie maximálnej 
povolenej rýchlosti 50 km/h v mestských 
oblastiach; dodržiavanie tejto rýchlosti má 
– tak, ako preukázali rôzne štúdie a 
výskumy – dvojitý vplyv: po prvé, znižujú 
sa ním emisie znečisťujúcich látok, a po 
druhé, znižujú sa ním počty nehôd a 
usmrtení na cestách, o ktorých je známe, 
že postihujú významný percentuálny 
podiel obyvateľov v husto obývaných 
oblastiach;
2b. zdôrazňuje potrebu inštitucionalizovať 
koncept ekologického spôsobu vedenia 
motorových vozidiel, tzv. ekošoférovania, 
a povinne ho zaviesť ako súčasť školenia 
mladých vodičov, pretože uplatňovaním 
jednoduchých postupov pri riadení 
vozidiel je možné preukázateľne znížiť 
spotrebu pohonných hmôt až o 30 % a 
znížiť tým znečisťovanie ovzdušia 
spôsobeného CO2, nespálenými 
uhľovodíkmi (NU) a jemnými časticami;

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Bairbre de Brún

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. domnieva sa, že dobré dopravné 
spojenia k miestam poskytovania 
verejných služieb vo vidieckych oblastiach 
povedú k zníženiu používania 
súkromných motorových vozidiel;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
János Áder

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. s cieľom vytvorenia ucelenej mestskej 
a prímestskej dopravy a udržania 
vidieckeho obyvateľstva vyzýva na 
vytvorenie funkčných mestských 
regiónov;

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zastáva názor, že dodržiavanie noriem 
kvality ovzdušia ustanovených v právnych 
predpisoch EÚ je rozhodujúce vzhľadom 
na nárast respiračných a iných ochorení 
súvisiacich so znečistením ovzdušia, 

3. zastáva názor, že dodržiavanie noriem 
kvality ovzdušia ustanovených v právnych 
predpisoch EÚ je rozhodujúce vzhľadom 
na nárast respiračných, 
kardiovaskulárnych a iných ochorení 
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ktorého hlavnou príčinou je doprava;
podporuje, najmä v mestskom prostredí, 
zriaďovanie zón s nízkymi emisiami 
a prijímanie opatrení na zmierňovanie 
dopravy, ktoré nabádajú na chôdzu alebo 
jazdu na bicykli;

súvisiacich so znečistením ovzdušia, 
ktorého hlavnou príčinou je doprava;  
domnieva sa, že s cieľom riešiť túto 
otázku by sa mali podporovať preventívne 
opatrenia, napríklad zavádzanie 
vysokokvalitných filtrov pre veľmi jemné 
pevné častice, ktoré emitujú motory, a že 
by sa mali poskytovať stimuly na obnovu 
vozového parku, ktorý sa využíva v 
súčasnosti a nespĺňa európske normy 
Euro 4, Euro 5 a Euro 6 (Euro 6 vstúpi do 
platnosti v roku 2014); znižovanie emisií 
sa nesmie obmedzovať iba na vozidlá, 
ktoré využívajú nové technológie, t. j. 
vozidlá s novými motormi, ale malo by sa 
týkať aj už využívaných vozidiel; motory 
staršej generácie je možné upraviť 
použitím nového filtra s cieľom 
dosiahnuť nízku úroveň emisií veľmi 
jemných pevných častíc nových vozidiel; 
podporuje, najmä v mestskom prostredí, 
zriaďovanie zón s nízkymi emisiami (ako 
sú oblasti s tridsiatkou, t. j. mestské 
oblasti, v ktorých je najvyššia povolený 
rýchlosť vozidiel 30 km/h) a prijímanie 
opatrení na zmierňovanie dopravy, ktoré 
nabádajú na chôdzu alebo jazdu na bicykli;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zastáva názor, že dodržiavanie noriem 
kvality ovzdušia ustanovených v právnych 
predpisoch EÚ je rozhodujúce vzhľadom 
na nárast respiračných a iných ochorení 
súvisiacich so znečistením ovzdušia, 
ktorého hlavnou príčinou je doprava;
podporuje, najmä v mestskom prostredí, 
zriaďovanie zón s nízkymi emisiami 

3. zastáva názor, že dodržiavanie noriem 
kvality ovzdušia ustanovených v právnych 
predpisoch EÚ je rozhodujúce vzhľadom 
na nárast respiračných a iných ochorení 
súvisiacich so znečistením ovzdušia, ktoré
spôsobuje aj doprava; podporuje, najmä v 
mestskom prostredí, zriaďovanie zón s 
nízkymi emisiami a prijímanie opatrení na 
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a prijímanie opatrení na zmierňovanie 
dopravy, ktoré nabádajú na chôdzu alebo 
jazdu na bicykli;

zmierňovanie dopravy, ktoré nabádajú na 
chôdzu alebo jazdu na bicykli, podmienené 
zásadám uskutočniteľnosti a funkčnosti;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. vyzýva, aby sa prijali európske právne 
predpisy týkajúce sa práv chodcov 
v súlade s Európskou chartou na ochranu 
chodcov, ktorú prijal Európsky 
parlament, a všeobecné obmedzenie 
rýchlosti vo všetkých obytných oblastiach;
odporúča, aby sa ciele stanovené v 
bruselskej charte pre cyklistov prijali ako 
formálne politické ciele a aby sa na 
financovanie investícií do transeurópskej 
cyklistickej infraštruktúry poskytovali 
prostriedky z TEN-T; žiada, aby bol 
bezbariérový prístup k dopravným 
službám pre osoby so zníženou 
pohyblivosťou súčasťou základných 
zásad, ktorými sa riadi dopravná politika;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. žiada, aby sa v súvislosti so 
zvyšovaním životnej úrovne prispôsobila 
doprava osobám so zníženou 
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pohyblivosťou, ktoré majú neodňateľné 
právo na prístup k všetkým formám 
dopravy zakotvené v článku 9 Dohovoru 
Organizácie Spojených národov o 
právach osôb so zdravotným postihnutí;
ide o kľúčový prvok nediskriminácie v 
rámci slobody voľného pohybu, ktorý
poskytuje aj hospodárske a kultúrne 
výhody, ako aj výhody súvisiace s 
cestovným ruchom; 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale 
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 2008, obr. 5.1);
vyjadruje však osobitné sklamanie 
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy, 
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 
zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; požaduje, aby sa 
preprava tovaru postupne presunula z ciest 
na železnicu;

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale 
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 2008, obr. 5.1); 
vyjadruje však osobitné sklamanie 
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy, 
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 
zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; požaduje, aby sa 
preprava tovaru postupne presunula z ciest 
na železnicu v prípade dopravy na stredné 
a dlhé vzdialenosti;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale 
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 2008, obr. 5.1);
vyjadruje však osobitné sklamanie 
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy, 
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 
zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; požaduje, aby sa 
preprava tovaru postupne presunula z ciest 
na železnicu;

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale 
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 2008, obr. 5.1); 
vyjadruje však osobitné sklamanie 
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy, 
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 
zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; požaduje, aby sa 
preprava tovaru postupne presunula z ciest 
na železnicu, a to až do výstavby nových 
železničných trás, spôsobom, ktorý je 
zlučiteľný s existujúcou kapacitou siete;
okrem toho žiada, aby sa podporovalo 
budovanie nových zariadení na 
prekladanie tovaru (ktoré môžu zlepšiť 
proces presunu nákladnej dopravy z ciest 
na železnice) a zlepšiť funkčnosť 
existujúcich zariadení;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale 
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 20081, obr. 5.1); 
vyjadruje však osobitné sklamanie 
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy, 
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale 
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 2008, obr. 5.1); 
vyjadruje však osobitné sklamanie 
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy, 
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 
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zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; požaduje, aby sa 
preprava tovaru postupne presunula z ciest 
na železnicu;

zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; požaduje, aby sa 
preprava tovaru postupne presunula z ciest 
na železnicu prostredníctvom záväzných 
opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Matthias Groote

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 20081, obr. 5.1); 
vyjadruje však osobitné sklamanie 
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy,
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 
zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; požaduje, aby sa 
preprava tovaru postupne presunula z ciest 
na železnicu;

5. uznáva skutočnosť, že došlo k 
výraznému zníženiu emisií častíc (PM 10), 
acidifikačných látok a prekurzorov ozónu z 
cestnej dopravy; konštatuje, že zavedenie 
emisných noriem Euro 5 a Euro 6 pre 
osobné automobily a normy Euro VI pre 
ťažké vozidlá prispieva a/alebo bude 
prispievať k zlepšovaniu kvality ovzdušia, 
že odďaľovanie ich zavedenia by malo 
negatívny vplyv a že výsledné obnovenie 
vozového parku vyústi do nahradenia 
starých vozidiel vozidlami s nízkymi 
emisiami; naďalej je znepokojený úrovňou 
emisií oxidov dusíka a jemných častíc z 
cestnej dopravy (správa TERM1 2008, obr. 
5.1); vyjadruje však osobitné sklamanie
nad zvýšením emisií CO2 z cestnej dopravy 
o 28 % v rokoch 1990 až 2006 v porovnaní 
s 3 % znížením v iných odvetviach; 
požaduje, aby sa preprava tovaru postupne 
presunula z ciest na železnicu;

Or. de

                                               
1 „Doprava na rázcestí. TERM 2008: ukazovatele mapujúce odvetvie dopravy a životného prostredia v Európskej 
únii“– správa EEA č. 3/2009.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale 
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 20081, obr. 5.1);
vyjadruje však osobitné sklamanie 
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy, 
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 
zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; požaduje, aby sa 
preprava tovaru postupne presunula z ciest 
na železnicu;

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale 
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 20081, obr. 5.1); 
vyjadruje však osobitné sklamanie 
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy, 
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 
zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; požaduje, aby sa 
preprava tovaru postupne presunula z ciest 
na železnicu; požaduje, aby sa prerušilo 
budovanie ciest a aby sa namiesto toho 
rozširoval železničný systém;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

uznáva skutočnosť, že došlo k výraznému 
zníženiu emisií častíc (PM 10), 
acidifikačných látok a prekurzorov ozónu 
z cestnej dopravy, ale naďalej je 
znepokojený úrovňou emisií oxidov dusíka 
a jemných častíc z cestnej dopravy (správa 
TERM 2008, obr. 5.1); vyjadruje však 
osobitné sklamanie nad emisiami CO2
z cestnej dopravy, ktorých úroveň sa 
v rokoch 1990 až 2006 zvýšila o 28 % 
v porovnaní s 3 % znížením v iných 

uznáva skutočnosť, že došlo k výraznému 
zníženiu emisií častíc (PM 10), 
acidifikačných látok a prekurzorov ozónu 
z cestnej dopravy, ale naďalej je 
znepokojený úrovňou emisií oxidov dusíka 
a jemných častíc z cestnej dopravy (správa 
TERM 2008, obr. 5.1); vyjadruje však 
osobitné sklamanie nad emisiami CO2
z cestnej dopravy, ktorých úroveň sa 
v rokoch 1990 až 2006 zvýšila o 28 % 
v porovnaní s 3 % znížením v iných 



PE430.949v01-00 14/25 AM\798985SK.doc

SK

odvetviach; požaduje, aby sa preprava 
tovaru postupne presunula z ciest 
na železnicu;

odvetviach; požaduje, aby sa preprava 
tovaru postupne presunula z ciest na 
železnicu a iné energeticky účinné 
spôsoby dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale 
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 20081, obr. 5.1); 
vyjadruje však osobitné sklamanie
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy, 
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 
zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; požaduje, aby sa 
preprava tovaru postupne presunula 
z ciest na železnicu;

5. uznáva skutočnosť, že došlo k 
výraznému zníženiu emisií častíc (PM 10), 
acidifikačných látok a prekurzorov ozónu z 
cestnej dopravy (správa TERM 20081, obr. 
5.1); konštatuje, že vďaka uplatňovaniu 
schválených emisných noriem pre nové 
automobily Euro 5 a 6 (ľahké 
automobily) a Euro VI (ťažké 
automobily) dôjde k ďalším významným 
zlepšeniam kvality ovzdušia a obnova 
vozového parku povedie k významnému 
zníženiu emisií z cestnej dopravy, pretože 
staršie vozidlá budú nahradené novšími 
modelmi; členské štáty by preto mali 
prijať primerané opatrenia na urýchlenie 
obnovy vozového parku;
vyjadruje však osobitné znepokojenie nad 
emisiami CO2 z cestnej dopravy, ktorých 
úroveň sa napriek zníženiu emisií CO2 z 
osobných vozidiel o takmer 20 % od roku 
1995 a priemerného zlepšenia účinnosti 
pohonných hmôt o priemerne 1 % ročne 
od roku 1970 v prípade úžitkových 
vozidiel v rokoch 1990 až 2006 zvýšila o 
28 % v porovnaní s 3 % znížením v iných 
odvetviach; konštatuje, že je to dôsledkom 
zvýšenia dopytu po doprave, ktorý priamo 
súvisí so zvyšovaním HDP; preto žiada 
zaviesť integrovaný prístup k znižovaniu 
emisií CO2, v rámci ktorého by všetky 
príslušné strany prevzali svoj podiel 
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zodpovednosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Mario Pirillo

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale 
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 20081, obr. 5.1); 
vyjadruje však osobitné sklamanie 
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy, 
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 
zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; požaduje, aby sa 
preprava tovaru postupne presunula z ciest 
na železnicu;

5. uznáva skutočnosť, že došlo 
k výraznému zníženiu emisií častíc 
(PM 10), acidifikačných látok 
a prekurzorov ozónu z cestnej dopravy, ale 
naďalej je znepokojený úrovňou emisií 
oxidov dusíka a jemných častíc z cestnej 
dopravy (správa TERM 20081, obr. 5.1); 
vyjadruje však osobitné sklamanie 
nad emisiami CO2 z cestnej dopravy, 
ktorých úroveň sa v rokoch 1990 až 2006 
zvýšila o 28 % v porovnaní s 3 % znížením 
v iných odvetviach; domnieva sa, že by sa 
mal tiež zohľadňovať vplyv častíc uhlíka 
(sadzí) na globálne otepľovanie a že by sa 
malo odporučiť filtrovanie častíc, aby sa 
odstránil tento vplyv, s cieľom aspoň 
čiastočne kompenzovať zvyšovanie alebo 
nedostatočné znižovanie emisií CO2;
požaduje, aby sa preprava tovaru postupne 
presunula z ciest na železnicu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

                                               
1 „Doprava na rázcestí. TERM 2008: ukazovatele mapujúce odvetvie dopravy a životného prostredia v Európskej 
únii“– správa EEA č. 3/2009.
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že odvetvie dopravy 
nedokázalo významne znížiť používanie 
fosílnych palív, pričom od týchto zdrojoch 
je stále závislých 97 % tohto odvetvia; táto 
závislosť ma negatívny vplyv na 
celosvetovú bezpečnosť a dostupné 
zásoby;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
János Áder

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. zdôrazňuje význam hlavného severo-
južného ťahu transeurópskej dopravnej 
siete najmä vzhľadom na skutočnosť, že 
ak by neexistovali diaľnice, 
transeurópska doprava by prechádzala cez 
mestá tohto regiónu a spôsobovala by tým 
významnú environmentálnu záťaž;

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby naliehala na 
členské štáty, aby odstránili miestne 
prekážky, ktoré spomaľujú vytvorenie 
železničných dopravných koridorov;
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Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 
s očakávanými emisiami SOx a NOx 
z námornej dopravy, ktoré môžu mať 
do roku 2020 približne rovnaký objem ako 
emisie z pozemnej dopravy, ako aj 
s neúspešným pokusom Medzinárodnej 
námornej organizácie (IMO) zaviesť 
systém znižovania emisií CO2; žiada preto, 
aby sa námorná doprava zahrnula 
do európskeho systému obchodovania 
s emisnými kvótami;

6. Vyjadruje znepokojenie v súvislosti 
s očakávanými emisiami SOx a NOx 
z námornej dopravy, ktoré môžu mať 
do roku 2020 približne rovnaký objem ako 
emisie z pozemnej dopravy, ako aj 
s neúspešným pokusom Medzinárodnej 
námornej organizácie (IMO) zaviesť 
systém znižovania emisií CO2;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 
s očakávanými emisiami SOx a NOx 
z námornej dopravy, ktoré môžu mať 
do roku 2020 približne rovnaký objem ako 
emisie z pozemnej dopravy, ako aj 
s neúspešným pokusom Medzinárodnej 
námornej organizácie (IMO) zaviesť 
systém znižovania emisií CO2; žiada preto, 
aby sa námorná doprava zahrnula
do európskeho systému obchodovania 
s emisnými kvótami;

6. uznáva, že podľa Medzinárodnej 
námornej organizácie (IMO) emituje 
námorná doprava 3 až 5 krát menej CO2
ako pozemná doprava, ale vyjadruje 
znepokojenie v súvislosti s očakávanými 
emisiami SOx a NOx z námornej dopravy, 
ktoré môžu mať do roku 2020 približne 
rovnaký objem ako emisie z pozemnej 
dopravy, ako aj s bezvýsledným pokusom 
Medzinárodnej námornej organizácie 
(IMO) zaviesť systém znižovania emisií 
CO2; žiada, aby sa preskúmala možnosť 
zahrnutia námornej dopravy do 
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európskeho systému obchodovania s 
emisnými kvótami v prípade, že zlyhajú 
rokovania IMO, a po zvážení 
medzinárodného charakteru námornej 
dopravy a možného úniku uhlíka smerom 
k prístavom mimo EÚ a k pozemnej 
doprave;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Vyjadruje znepokojenie v súvislosti 
s očakávanými emisiami SOx a NOx 
z námornej dopravy, ktoré môžu mať 
do roku 2020 približne rovnaký objem ako 
emisie z pozemnej dopravy, ako aj 
s neúspešným pokusom Medzinárodnej 
námornej organizácie (IMO) zaviesť 
systém znižovania emisií CO2; žiada preto, 
aby sa námorná doprava zahrnula
do európskeho systému obchodovania 
s emisnými kvótami;

6. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s 
očakávaným 40 %-ným nárastom emisií
SOx a NOx z námornej dopravy v období 
od roku 2000 do roku 2020, počas ktorého 
pravdepodobne dosiahnu alebo presiahnu 
celkovú úroveň emisií zo všetkých 
pozemných zdrojov, a vyzýva Komisiu, aby 
konala v súvislosti s revíziami emisií SOx 
and NOx, ktoré uskutočnila IMO v roku 
2008, prostredníctvom urýchlenia príprav 
EÚ s cieľom vyhlásiť všetky svoje moria 
za oblasti kontroly emisií SOx a NOx 
(ECAs); vyjadruje znepokojenie aj nad 
skutočnosťou, že sa Medzinárodnej 
organizácie pre civilné letectvo (ICAO) a 
Medzinárodnej námornej organizácii 
(IMO) stále nepodarilo prijať akékoľvek 
záväzné opatrenia na kontrolu vplyvu 
leteckej a lodnej dopravy na klímu v 
priebehu 12 rokov od podpísania 
Kjótskeho protokolu; vyzýva, aby sa prijali 
záväzné opatrenia s cieľom neodkladne 
zaviesť limity pre emisie z dopravy, ktoré 
by zodpovedali tým istým cieľom zníženia 
emisií ako pre iné priemyselné odvetvia v 
rozvinutých krajinách, a aby sa 
minimálne 50 % kvót v tejto oblasti 
obchodovalo formou aukcie; naliehavo 
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vyzýva Komisiu, aby v prípade, že sa 
nezavedú zmysluplné celosvetové ciele a 
opatrenia, pohotovo predložila návrhy na 
zahrnutie námornej dopravy do cieľov 
zníženia emisií EÚ a európskeho systému 
obchodovania s emisnými kvótami tak, 
ako je to naplánované v klimatickom 
balíku;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Komisia nedodržala svoj 
záväzok riešiť vplyv emisií NOx z leteckej 
dopravy v rámci samostatného nástroja a 
vyzýva preto, aby sa od roku 2012 využíval 
multiplikačný koeficient na uplatňovanie 
mechanizmu čistého rozvoja a spoločného 
vykonávania (CDM&JI) alebo na emisné 
kredity vydávané leteckými 
prevádzkovateľmi pre iné odvetvia; vyzýva 
EÚ, aby zabezpečila, aby sa vo všetkých 
európskych a medzinárodných nástrojoch 
politiky v oblasti zmeny klímy 
zohľadňoval celkový vplyv leteckej 
dopravy na klímu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. domnieva sa, že výskum a vývoj sú 
rozhodujúcimi faktormi pri našom hľadaní 
trvalo udržateľnej dopravy pre budúcnosť, 
pretože iba radikálna technologická zmena 
môže viesť k veľmi potrebnému zníženiu 
emisií a prechodu na dopravu s nízkymi 
emisiami uhlíka; nalieha na Komisiu 
a členské štáty, aby určili hnacie sily 
a prekážky možnej inovácie vyplývajúcej 
z výskumu a vývoja a aby uprednostňovali 
investície do ekologickej infraštruktúry;

7. domnieva sa, že výskum a vývoj sú 
rozhodujúcimi faktormi pri našom hľadaní 
trvalo udržateľnej dopravy pre budúcnosť, 
pretože radikálna technologická zmena 
môže viesť k veľmi potrebnému zníženiu 
emisií a prechodu na dopravu s nízkymi 
emisiami uhlíka; nalieha na Komisiu 
a členské štáty, aby určili hnacie sily 
a prekážky možnej inovácie vyplývajúcej 
z výskumu a vývoja a aby uprednostňovali 
investície do ekologickej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. domnieva sa, že výskum a vývoj sú 
rozhodujúcimi faktormi pri našom hľadaní 
trvalo udržateľnej dopravy pre budúcnosť, 
pretože iba radikálna technologická zmena
môže viesť k veľmi potrebnému zníženiu 
emisií a prechodu na dopravu s nízkymi 
emisiami uhlíka; nalieha na Komisiu 
a členské štáty, aby určili hnacie sily 
a prekážky možnej inovácie vyplývajúcej 
z výskumu a vývoja a aby uprednostňovali 
investície do ekologickej infraštruktúry;

7. domnieva sa, že výskum a vývoj sú 
rozhodujúcimi faktormi pri našom hľadaní 
trvalo udržateľnej dopravy pre budúcnosť, 
pretože iba radikálna environmentálna 
obnova môže viesť k veľmi potrebnému 
zníženiu emisií a prechodu na dopravu 
s nízkymi emisiami uhlíka; pripomína 
Komisii a členským štátom, že významné 
zníženie emisií z dopravy, ktoré by bolo 
neutrálne z hľadiska nákladov, je už 
technicky uskutočniteľné; zdôrazňuje, že 
elektrické automobily nie sú spôsobom, 
ako vyriešiť natoľko potrebné zníženie 
emisií v nasledujúcich desaťročiach; 
zdôrazňuje, že súčasný stav 
automobilového priemyslu je jedným z 
pretrvávajúcich štrukturálnych 
nedostatkov a že sa musí prispôsobiť, aby 
zodpovedal novým požiadavkám;
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby určili hnacie sily a prekážky možnej 
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inovácie vyplývajúcej z výskumu a vývoja 
a aby uprednostňovali investície 
do ekologickej infraštruktúry;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. domnieva sa, že výskum a vývoj sú 
rozhodujúcimi faktormi pri našom hľadaní 
trvalo udržateľnej dopravy pre budúcnosť, 
pretože iba radikálna technologická zmena 
môže viesť k veľmi potrebnému zníženiu 
emisií a prechodu na dopravu s nízkymi 
emisiami uhlíka; nalieha na Komisiu 
a členské štáty, aby určili hnacie sily 
a prekážky možnej inovácie vyplývajúcej 
z výskumu a vývoja a aby uprednostňovali 
investície do ekologickej infraštruktúry;

7. domnieva sa, že výskum a vývoj sú 
rozhodujúcimi faktormi pri našom hľadaní 
trvalo udržateľnej dopravy pre budúcnosť, 
pretože iba radikálna technologická zmena 
môže viesť k veľmi potrebnému zníženiu 
emisií a prechodu na dopravu s nízkymi 
emisiami uhlíka; naliehavo vyzýva
Komisiu a členské štáty, aby určili hnacie 
sily a prekážky možnej inovácie 
vyplývajúcej z výskumu a vývoja a aby 
uprednostňovali investície do ekologickej 
infraštruktúry, napríklad do inteligentných 
rozvodných sietí pre elektrickú energiu, 
do zemného plynu/biometánu z 
obnoviteľných zdrojov energie a do 
distribučných sietí vodíka; nalieha vyzýva 
Komisiu, aby nepodcenila vplyv 
technológií zabudovaných vo vozidlách na 
správanie vodičov, pretože môžu 
prispievať k znižovaniu spotreby 
pohonných látok/emisií CO2;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. zdôrazňuje skutočnosť, že napriek 
zvýšeniu energetickej účinnosti v doprave 
toto zvýšenie účinnosti z dôvodu zvýšenia 
dopytu po doprave nepoviedlo k 
celkovému zníženiu spotreby pohonných 
látok;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
János Áder

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. naliehavo vyzýva, aby sa s cieľom 
ochrany existujúcej infraštruktúry, najmä 
mestskej verejnej dopravy, 
reštrukturalizoval systém dotácií takým 
spôsobom, aby sa údržbe a modernizácii 
existujúcich dopravných spojov venovala 
minimálne taká priorita, aká sa venovala 
budovaniu nových spojov v minulých 
desaťročiach;

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
vo výmene najlepších postupov, ktorá 
v súčasnosti prebieha napríklad v rámci 
iniciatívy CIVITAS ponúkajúcej mestám 

8. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
vo výmene najlepších postupov, ktorá 
v súčasnosti prebieha napríklad v rámci 
Dohovoru starostov (Mayors' 
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príležitosť vzájomne sa poučiť zo svojich 
postupov.

Convention), iniciatívy CIVITAS a iných 
iniciatív ponúkajúcej mestám príležitosť 
vzájomne sa poučiť zo svojich postupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. uznáva, že potenciál pre 
environmentálne udržateľnú dopravu nie 
je nevyčerpateľný, vyzýva, aby sa v rámci 
EÚ a na celosvetovej úrovni prijali 
politiky riadenia dopytu s vplyvom na 
pravidlá v oblasti obchodu a hospodárskej 
súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8b. domnieva sa, že údržba, modernizácia 
a inteligentné využívanie existujúcej 
dopravnej infraštruktúry musí mať 
prioritu pred novou výstavbou; vyzýva, 
aby sa investície do novej infraštruktúry 
zameriavali najmä na ekologické projekty, 
ako je napríklad verejná doprava, 
cyklistické trasy, intermodalita a 
bezpečnosť premávky;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 8c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8c. vyzýva aby financovanie dopravných 
projektov, ktoré poskytuje EÚ, vrátane 
pôžičiek EIB, bolo podmienené 
predložením spoľahlivých celkových 
plánov trvalo udržateľnej dopravy zo 
strany každej krajiny a regiónu, a aby sa 
namiesto venovania priority projektom 
táto priorita venovala sieťam; trvá na 
tom, aby sa kládol väčší dôraz na 
konzultáciu verejnosti a transparentné 
pravidlá a aby sa zlepšilo uplatňovanie a 
vykonávanie hodnotenia vplyvu na životné 
prostredie a právnych predpisov v oblasti 
ochranu prírody v súvislosti s investíciami 
do dopravnej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 8d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8d. pripomína svoje uznesenie z 23. apríla 
20091 o akčnom pláne pre mestskú 
mobilitu, odporúča zavedenie plánov pre 
trvalo udržateľnú integrovanú mestskú 
dopravu v mestských aglomeráciách s viac 
ako 100 000 obyvateľmi a odporúča aby 
bolo financovanie v oblasti mestskej 
dopravy podmienené existenciou týchto 
plánov;

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0307.
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Or. en


