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NÁVRHY 

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

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

návrhy: 

1. připomíná evropskou strategii pro nízkoemisní mobilitu přijatou v červenci 2016, která 

zdůrazňuje potenciál spolupracujících, propojených a automatizovaných vozidel pro 

vytvoření ekosystému mobility, a tudíž i snižování spotřeby energie a snižování emisí 

ze silniční dopravy, jež nadále tvoří největší podíl emisí z dopravy; 

2. vyzývá Komisi, aby uznala rostoucí význam emisí vznikajících během životního cyklu, 

a to i během dodávek energií, výroby a ukončení životnosti, a představila celostní 

návrhy, které výrobce nasměrují k optimálním řešením, aby se zajistilo, že emise 

vznikající v různých fázích životního cyklu nenarušují přínosy vyplývající z lepšího 

operačního využívání propojených a automatizovaných vozidel; 

3. vítá evropskou strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů 

(C-ITS) coby společný rámec činnosti; rozhodně podporuje vytvoření vhodného 

právního rámce EU pro uplatnění C-ITS, a to i na těch územích EU, která nejsou 

spojená s kontinentální Evropou, a pro usnadnění investic do nezbytné infrastruktury; 

vyzývá Komisi, aby v této souvislosti přezkoumala možnosti směrnice 2010/40/EU 

o inteligentních dopravních systémech; 

4. vyzývá Komisi, aby do své strategie C-ITS zařadila městskou leteckou a vodní dopravu 

a soustředila se na multimodalitu a integraci různých druhů dopravy, které mohou 

zajistit větší účinnost a udržitelnost dopravy; 

5. zdůrazňuje potřebu upřednostnit veřejnou podporu pro C-ITS, pokud jde o potenciál 

těchto systémů, za účelem posílení hromadných druhů dopravy a spolujízd; v této 

souvislosti naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby úzce spolupracovaly s místními 

a regionálními orgány, které poskytují služby veřejné dopravy, a posoudily možnosti 

využití C-ITS v rámci veřejné a intermodální dopravy za účelem dosažení vysoké 

úrovně integrace soukromé a veřejné dopravy, která povede k udržitelnější mobilitě; 

6. je pevně přesvědčen, že zavádění C-ITS by mělo být zaměřeno na uživatele a že by 

občané měli mít možnost připojit se k těmto systémům ze svých automobilů; 

7. vítá potenciál, který systémy C-ITS skýtají, pokud jde o lepší prosazování pravidel 

bezpečnosti silničního provozu a dopravních pravidel; vítá rovněž přínos 

komunikačních technologií C-ITS, které mimo jiné zvyšují bezpečnost jízdy tím, že 

rychle a přesně informují řidiče o dopravní situaci, nebezpečných úsecích a dalších 

problémech, které v jejich blízkosti mohou nastat, a skutečnost, že dopravní řídící 

a informační centra obdrží přesné a ucelené informace o aktuální dopravní situaci přímo 

z vozidel a díky tomu je možné rychle a efektivně řídit a ovlivňovat dopravní proud 

a zvyšovat bezpečnost;  

8. poukazuje na to, že další velkou výzvou v oblasti automobilové elektroniky a ITS jsou 

systémy C-ITS založené na komunikaci (výměně dat) nejenom mezi samotnými 
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vozidly, ale také vozidly a infrastrukturou; zdůrazňuje, že díky systémům C-ITS mohou 

vozidla mezi sebou přímo komunikovat a vozidla a jednotky ITS mohou předávat 

informace dopravní infrastruktuře, která je následně předá do center řízení dopravy 

a informačních center, což přispívá ke snižování dopadu dopravy na životní prostředí; 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby plně využily potenciálu C-ITS, pokud jde 

o přijímání preventivních opatření proti smogu a vysoké koncentraci ozonu a snižování 

hlučnosti a emisí částic, NOx a CO2; 

10. připomíná, že mají-li koncoví uživatelé přistoupit na alternativní paliva, musí mít 

k dispozici čerpací či dobíjecí infrastrukturu, a zdůrazňuje, že poptávku by mohlo 

nastartovat zpřístupnění informací o takové infrastruktuře (například neobsazených 

blízkých dobíjecích stanicích); naléhavě vyzývá Komisi, aby umožnění těchto služeb 

přikládala větší prioritu; 

11. podotýká, že C-ITS skýtají velký potenciál, pokud jde o zlepšování palivové účinnosti, 

snižování nákladů na individuální dopravu a omezování škodlivého vlivu dopravy 

na životní prostředí; 

12. znovu opakuje, že propojená a automatizovaná vozidla, C-ITS a nové technologie mají 

prvořadý význam pro splnění cílů v oblasti klimatu a že je třeba zajistit, aby jejich vývoj 

a zavedení byly plně v souladu s cílem dekarbonizace dopravního systému a aby tento 

cíl podporovaly; vítá využívání C-ITS jako způsobu zlepšování efektivity dopravy, 

snižování spotřeby paliva a dopadu silniční dopravy na životní prostředí (například 

v souvislosti s emisemi CO2) a optimalizace využívání městské infrastruktury; 

13. zdůrazňuje potenciál inovativních technologií, např. automatizace jízdy a jízdy 

v kolonách (seskupování vozidel) v silniční nákladní dopravě, jelikož umožňují lepší 

využívání proudu vzduchu, a tím snižují spotřebu paliva a emisí; vyzývá k další 

podpoře výzkumu a vývoje v této oblasti, zejména v souvislosti s nezbytnou digitální 

infrastrukturou;  

14. zdůrazňuje význam interoperability a domnívá se, že by Komise měla podpořit 

interoperabilní systémy technologicky neutrálním způsobem; 

15. vyzdvihuje význam senzorových systémů například při poskytování údajů o dynamice 

vozidel, přetížení dopravy a kvalitě ovzduší; požaduje vyšší a řádně koordinované 

investice v členských státech pro zajištění úplné interoperability používaných senzorů 

a jejich možného využití v jiných oblastech, než je bezpečnost, například pro dálkové 

snímání emisí; 

16. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, kterými by zajistila sběr informací o emisích 

znečišťujících látek, které jsou dostupné díky senzorům instalovaným ve vozidlech, 

a jejich zpřístupnění příslušným orgánům; 

17. vyzdvihuje potenciál systémů C-ITS, pokud jde o dosažení pokroku v začleňování 

autonomních vozidel s cílem překonat tzv. problém poslední míle, tj. vzdálenosti 

od dopravního uzlu do cílové destinace; 

18. zdůrazňuje, že C-ITS mohou výrazně přispět k vyšší bezpečnosti silničního provozu, 
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a to díky omezení lidských chyb, které jsou stále hlavní příčinou dopravních nehod; 

19. vyzývá Komisi, aby usnadnila přístup k údajům týkajícím se provozu veřejným 

i soukromým provozovatelům, jako jsou poskytovatelé digitálních map a navigačních 

služeb, neboť tyto služby mají klíčový význam pro intermodální dopravu, účinnější 

vytyčování tras a automatizované řízení; nicméně zdůrazňuje, že mají-li koneční 

uživatelé přistoupit na sdílení jednotlivých údajů, je velmi důležité, aby měli důvěru, že 

jejich osobní údaje i soukromí budou ochráněny; podporuje proto přístup Komise 

spočívající v „záměrné a standardní ochraně osobních údajů“, jak je uvedeno 

ve strategii C-ITS; 

20. poukazuje na to, že spolupráce na místní a regionální úrovni na rozvoji a zavádění 

interoperabilních a v případě potřeby i harmonizovaných C-ITS v EU, včetně území, 

která nejsou spojena s kontinentální Evropou, má zcela zásadní význam; 

21. zdůrazňuje, že vytvoření přeshraničních systémů C-ITS je jedním z cílů EU a aktivity 

vedoucí k tomuto cíli pokládají základ pro celoevropské využívání těchto systémů; 

domnívá se, že technologie pro kooperativní systémy byly vyvinuty v rámci evropských 

vědeckých a výzkumných projektů a byly zavedeny v podobě pilotních testů po celé 

Evropě; zdůrazňuje, že převážná část nezbytné a vhodné technologie pro kooperativní 

systémy již byla standardizována Evropským výborem pro normalizaci (CEN), 

Evropským ústavem pro telekomunikační normy (ETSI) a Mezinárodní organizací pro 

normalizaci (ISO); 

22. vyzývá Komisi, aby zohlednila zpětnou vazbu a výsledky pilotních projektů 

uskutečňovaných v rámci Nástroje pro propojení Evropy; 

23. podotýká, že systematické utváření inteligentního dopravního systému, který umožní 

bezpečný, plynulý, ekonomicky vyvážený a k okolnímu prostředí šetrný pohyb osob 

a zboží, představuje velkou výzvu pro dnešní společnost; domnívá se, že jedním 

z možných řešení, jak se s touto výzvou vyrovnat, je vytvoření pevných a dlouhodobých 

partnerství odpovědných evropských a národních orgánů a výzkumných institucí, které 

posune vývoj technologií a dopravních systémů do bodu, kdy jejich denní využívání 

pomůže realizovat dlouhodobé vize politik EU; 

24. konstatuje, že na úrovni EU se spolupracujícím, propojeným a automatizovaným 

vozidlům již dostává značné finanční podpory; vyzývá Komisi a členské státy, aby 

vyčlenily nezbytné prostředky pro provádění C-ITS v dlouhodobém horizontu a aby 

zároveň zaručily kompatibilitu a interoperabilitu jednotlivých systémů na mezinárodní 

úrovni; 

25. zdůrazňuje, že mají-li být splněny mezinárodní závazky v oblasti klimatu a vnitřní cíle 

EU, je nutný komplexní přechod na nízkouhlíkové hospodářství; zdůrazňuje proto, že je 

třeba přezkoumat kritéria přidělování prostředků z různých fondů EU s cílem podpořit 

opatření v oblasti dekarbonizace a energetické účinnosti, a to i pokud jde o C-ITS; 

domnívá se, že by finanční prostředky EU neměly být v žádném případě přidělovány 

na projekty, které nesplňují cíle a politiky týkající se snižování emisí CO2; 

26. vyzývá Komisi, aby při vývoji systémů C-ITS věnovala řádnou pozornost ochraně 

údajů, pravidlům týkajícím se odpovědnosti a boji proti terorismu. 
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