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NÁVRHY 

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

dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 

tieto návrhy: 

1. pripomína Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu prijatú v júli 2016, v ktorej sa 

zdôrazňuje potenciál používania kooperatívnych, prepojených a automatizovaných 

vozidiel pri vytváraní ekosystému mobility, a teda znižovaní spotreby energie a emisií z 

cestnej dopravy, ktorá stále spôsobuje väčšinu emisií z dopravy; 

2. vyzýva Komisiu, aby uznala rastúci význam emisií počas životného cyklu, a to vrátane 

emisií počas fáz dodávky energie, jej výroby a po dobe životnosti, tým, že predloží 

celostné návrhy, ktoré by viedli výrobcov k optimálnym riešeniam s cieľom zabezpečiť, 

aby emisie v smere k výrobe i spotrebe nemarili výhody plynúce z lepšieho 

prevádzkového využívania prepojených a automatizovaných vozidiel; 

3. víta Európsku stratégiu pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (K-IDS) ako 

spoločný akčný rámec; rozhodne podporuje vytvorenie primeraného právneho rámca 

EÚ na zavádzanie K-IDS v EÚ, a to aj na územiach, ktoré nie sú spojené s európskou 

pevninou, a na podporu investícií do potrebnej infraštruktúry; vyzýva Komisiu, aby v 

tejto súvislosti preskúmala možnosti smernice o ITS (2010/40/EÚ); 

4. vyzýva Komisiu, aby do stratégie K-IDS začlenila aj mestskú leteckú a vodnú dopravu 

so zameraním sa na multimodalitu a integráciu rôznych druhov dopravy, ktoré môžu 

zvýšiť efektívnosť a udržateľnosť dopravy; 

5. zdôrazňuje potrebu uprednostňovať verejnú podporu K-IDS, pokiaľ ide o ich potenciál 

skvalitniť hromadné druhy dopravy a združené jazdy; nabáda Komisiu a členské štáty v 

tejto súvislosti k úzkej spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi, ktoré 

zabezpečujú služby verejnej dopravy, na preskúmanie možností využitia K-IDS vo 

verejnej a intermodálnej doprave s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň integrácie 

súkromnej a verejnej dopravy v záujme trvalejšie udržateľnej mobility; 

6. je pevne presvedčený, že zavedenie K-IDS malo zameriavať na používateľa a že 

občania by mali mať možnosť pripojiť sa na tieto systémy so svojím autom; 

7. víta potenciál, ktorý prinášajú K-IDS pri lepšom dodržiavaní pravidiel bezpečnosti na 

cestách a v premávke; víta tiež výhody komunikačných systémov K-IDS, ku ktorým 

patrí zvýšenie bezpečnosti jazdy tým, že rýchlo a presne informujú vodičov o stave 

dopravy, nebezpečných úsekoch a problémoch, ktoré v ich blízkosti vznikajú, a 

skutočnosť, že riadenie dopravy a informačné centrá môžu získať presné a komplexné 

informácie o aktuálnej dopravnej situácii priamo z vozidiel a vďaka tomu je možné, aby 

rýchlo a účinne riadili a ovplyvňovali prúd premávky a zvyšovali bezpečnosť; 

8. poukazuje na to, že K-IDS založené na komunikácii (výmene údajov) nielen medzi 

samotnými vozidlami, ale aj medzi vozidlami a infraštruktúrou, sú ďalšou veľkou 

výzvou v oblasti automobilovej elektroniky a IDS; zdôrazňuje, že K-IDS umožňujú 

priamu vzájomnú komunikáciu medzi vozidlami a zasielanie údajov z vozidiel a 

jednotiek IDS dopravnej infraštruktúre, ktorá ich potom odovzdá strediskám riadenia 
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dopravy alebo dopravných informácií, čím sa znižuje ekologická záťaž zo strany 

dopravy; 

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere využívali potenciál K-IDS na prijatie 

preventívnych opatrení proti smogu a vysokej koncentrácii ozónu a na zníženie hladiny 

hluku a emisií tuhých častíc, oxidov dusíka a CO2; 

10. pripomína, že akceptácia alternatívnych palív zo strany konečných používateľov vo 

veľkej miere závisí od dostupnosti siete čerpacích/nabíjacích staníc, a zdôrazňuje, že 

dopyt by mohlo zvýšiť sprístupnenie informácií o takejto infraštruktúre (napríklad o 

voľných zásuvkách v neďalekej nabíjacej stanici); nalieha na Komisiu, aby týmto 

službám dala vyššiu prioritu s cieľom ich aktivácie; 

11. berie na vedomie veľký potenciál, ktorý majú K-IDS z hľadiska zlepšenia palivovej 

účinnosti, čím by sa znížili náklady na individuálnu prepravu a zmenšil negatívny vplyv 

dopravy na životné prostredie; 

12. pripomína kľúčovú úlohu prepojených a automatizovaných vozidiel, K-IDS a nových 

technológií pri plnení cieľov v oblasti klímy a potrebu zabezpečiť, aby ich rozvoj a 

zavádzanie v plnej miere dodržiavali a podporovali cieľ dekarbonizácie dopravného 

systému; víta využívanie K-IDS ako prostriedku na zlepšenie efektívnosti dopravy, 

zníženie spotreby paliva a vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie (napríklad 

pokiaľ ide o emisie CO2) a optimalizáciu využívania mestských infraštruktúr; 

13. zdôrazňuje potenciál inovačných technológií, akými sú napríklad automatizovaná jazda 

alebo tzv. platooning (zoskupovanie rôznych vozidiel) v nákladnej cestnej doprave, 

ktoré umožňujú lepšie využitie tlakovej vlny, čím znižujú spotrebu paliva a množstvo 

emisií; vyzýva na ďalšiu podporu výskumu a vývoja v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o 

potrebnú digitálnu infraštruktúru; 

14. zdôrazňuje význam interoperability a je toho názoru, že Komisia by mala podporiť 

inoperabilné systémy technologicky neutrálnym spôsobom; 

15. zdôrazňuje význam snímačových systémov pri poskytovaní údajov, napríklad o 

dynamike vozidla, hustote premávky a kvalite ovzdušia; požaduje viac investícií do 

výskumu plnej interoperability používaných snímačov a ich prípadného použitia na iné 

účely ako bezpečnosť, napríklad na diaľkové snímanie emisií v členských štátoch a ich 

náležitú koordináciu; 

16. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zabezpečenie zberu informácií o emisiách 

znečisťujúcich látok získaných pomocou snímačov nainštalovaných vo vozidlách a ich 

poskytovanie príslušným orgánom; 

17. zdôrazňuje, že K-IDS majú potenciál podporiť ďalší pokrok v oblasti integrácie 

autonómnych vozidiel s cieľom prekonať prekážky na tzv. poslednom úseku, konkrétne 

vzdialenosť medzi dopravným uzlom a konečnou destináciou; 

18. zdôrazňuje, že K-IDS môžu výrazne zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky tým, že 

znížia riziko ľudského faktora, ktorý je stále hlavnou príčinou dopravných nehôd; 
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19. vyzýva Komisiu, aby verejným a súkromným subjektom, ako sú poskytovatelia 

digitálnych máp a navigačných služieb, umožnila prístup k dopravným údajom, keďže 

tieto služby sú nevyhnutné na umožnenie intermodálnej dopravy, pre efektívnejšie 

smerovanie dopravy a automatizovanú jazdu; zdôrazňuje však, že koneční používatelia 

dôverujú ochrane osobných údajov a že rešpektovanie súkromia je pre akceptáciu 

ďalšieho poskytovania osobných údajov nevyhnutné; podporuje preto prístup Komisie k 

špecificky navrhnutej a štandardnej ochrane údajov tak, ako je uvedená v stratégii K-

IDS; 

20. zdôrazňuje, že pri rozvoji a zavádzaní interoperabilných a prípadne harmonizovaných 

K-IDS v celej EÚ vrátane území EÚ, ktoré nie sú spojené s pevninou, zásadný význam 

spolupráca na miestnej a regionálnej úrovni; 

21. zdôrazňuje, že zabezpečenie cezhraničných K-IDS je jedným z cieľov Európskej únie a 

aktivity vedúce k tomuto cieľu sú základom pre využívanie K-IDS v európskom 

meradle; nazdáva sa, že technológie pre kooperatívne systémy boli vyvinuté v rámci 

európskych projektov výskumu a vedy a boli overované formou pilotných skúšok po 

celej Európe; zdôrazňuje, že väčšinu potrebných a vhodných technológií 

kooperatívnych systémov už normalizoval Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), 

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) a Medzinárodná organizácia pre 

normalizáciu (ISO); 

22. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila spätnú väzbu a výsledky pilotných projektov v 

kontexte nástroja na prepájanie Európy; 

23. podotýka, že systematická tvorba inteligentného dopravného systému, ktorý umožní 

bezpečný, plynulý, ekonomicky vyvážený pohyb osôb a tovarov šetrný k okolitému 

prostrediu predstavu veľkú výzvu pre dnešnú spoločnosť; nazdáva sa, že jedným z 

možných riešení, ako sa s touto výzvou vyrovnať, je vytvorenie pevných a dlhodobých 

partnerstiev príslušných európskych a vnútroštátnych orgánov a výskumných inštitúcií, 

ktoré posunie vývoj technológií a dopravných systémov do bodu, keď ich každodenné 

využívanie pomôže uskutočniť dlhodobé vízie obsiahnuté s politikách EÚ; 

24. konštatuje, že na úrovni EÚ sa už uvoľnil veľký objem finančných prostriedkov na 

kooperatívne, prepojené a automatizované vozidlá; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

zabezpečili dlhodobé financovanie potrebné na zavedenie K-IDS a zároveň aj 

kompatibilitu a interoperabilitu rôznych systémov na medzinárodnej úrovni; 

25. zdôrazňuje, že na splnenie medzinárodných záväzkov v oblasti klímy a vnútorných 

cieľov EÚ je potrebný komplexný príklon k nízkouhlíkovému hospodárstvu; 

zdôrazňuje, že je preto potrebné prepracovať kritériá prideľovania rôznych finančných 

prostriedkov EÚ na podporu dekarbonizácie a opatrení v oblasti energetickej 

efektívnosti aj vzhľadom na K-IDS; nazdáva sa, že by sa finančné prostriedky EÚ 

nemali vyčleňovať na projekty, ktoré nie sú v súlade s cieľmi a politikami znižovania 

emisií CO2; 

26. vyzýva Komisiu, aby v rámci vývoja K-IDS venovala patričnú pozornosť ochrane 

údajov, pravidlám zodpovednosti a boju proti terorizmu. 

  



 

PE612.292v02-00 6/7 AD\1144071SK.docx 

SK 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO 

Dátum prijatia 24.1.2018    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

50 

1 

1 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana 

Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit 

Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José 

Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej 

Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula 

Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles 

Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia 

Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, 

Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana 

Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike 

Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos 

Zorrinho 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

Jiří Maštálka 

 
 



 

AD\1144071SK.docx 7/7 PE612.292v02-00 

 SK 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO 

50 + 

ALDE Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries 

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, 

John Procter, Jadwiga Wiśniewska 

EFDD Piernicola Pedicini 

GUE/NGL Stefan Eck, Jiří Maštálka 

EPP Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, 

Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, 

Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean 

S&D Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, 

Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne 

Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho 

Verts/ALE Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor 

 

1 - 

EFDD Julia Reid 

 

1 0 

PPE Renate Sommer 

 

Vysvetlenie použitých znakov:  

+ : za 

- : proti 

0 : zdržali sa hlasovania 

 

 


