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Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na články 4, 26, 67, 73, 87, 88 a 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 
2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry1 zmenenú smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 
2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 
o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy 
a na rozhrania s inými druhmi dopravy3,

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 885/2013 z 15. mája 2013, 
ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ 
o inteligentných dopravných systémoch, pokiaľ ide o poskytovanie informačných 
služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá4,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 
z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete 
a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ5,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 585/2014/EÚ 
z 15. mája 2014 o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej EÚ6,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1153 

1 Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 59.
2 Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 247, 18.9.2013, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 6.



zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia 
(EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, a najmä na jeho článok 9 ods. 2 písm. b) bod 
vii)1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 
2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky 
na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného 
a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy 
prostredníctvom tachografov2,

– so zreteľom na rokovania o petícii č. 0549/2021 počas schôdze Výboru pre petície 
15. júla 2021,

– so zreteľom na článok 227 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Výbor pre petície dostal petíciu č. 0549/2021, ktorú podpísalo 22 735 ľudí 
a ktorá vyvoláva obavy týkajúce sa parkovacích plôch pre nákladné vozidlá na cestnej 
sieti EÚ a požaduje preventívne opatrenia na zníženie rizika a rozsahu bezpečnostných 
problémov na parkovacích plochách pre nákladné vozidlá;

B. keďže organizované zločinecké skupiny sú často zapojené do krádeží nákladu 
a zameriavajú sa najmä na výrobky vysokej hodnoty, ako je elektronika, tabak 
a farmaceutické výrobky, čo spôsobuje značné hospodárske straty3, ktoré v rokoch 2017 
až 2019 dosiahli približne 52 miliónov EUR; keďže tieto hodnoty nie sú úplné z dôvodu 
nedostatočného podávania správ a výmeny príslušných údajov o trestných činoch 
v oblasti nákladnej dopravy;

C. keďže tieto zločinecké skupiny sú čoraz organizovanejšie a využívajú najmodernejšie 
technológie, a keďže podľa hodnotenia hrozieb závažnej a organizovanej trestnej 
činnosti Europolu za rok 2021 prípady použitia násilia zo strany zločincov zapojených 
do závažnej a organizovanej trestnej činnosti v EÚ rastie, pričom obete sa stávajú 
terčom bez ohľadu na ich účasť alebo postavenie, pričom často spôsobujú škody 
nevinným okoloidúcim;

D. keďže Európska únia by mala bojovať proti trestnej činnosti a organizovanej trestnej 
činnosti v rámci cestnej siete EÚ a mala by podporovať účinný a bezpečný pohyb 
tovaru bez dodatočných nákladov spojených s nadmerným vystavovaním riziku 
napadnutia;

E. keďže vodiči medzinárodnej cestnej dopravy trávia dlhšie obdobia mimo svojho 
domova a rodiny, čo znamená, že bezpečná, chránená a dobre vybavená parkovacia 
infraštruktúra v celej EÚ má zásadný význam pre ich fyzické a duševné zdravie;

F. keďže čas vedenia vozidla, odpočinku a prestávok vodičov medzinárodnej nákladnej 
dopravy podlieha prísnym pravidlám, ktorých cieľom je vytvoriť bezpečné, efektívne 

1 Ú. v. EÚ L 249, 14.7.2021, s. 38.
2 Ú. v. EÚ L 249, 31.7.2020, s. 1.
3 Europol, 2021 – Hodnotenie hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti: Straty 

spôsobené trestnou činnosťou v oblasti nákladnej dopravy v ôsmich najviac 
postihnutých členských štátoch presiahli v roku 2019 75 miliónov EUR a majú 
významný vplyv na dodávateľské reťazce. 



a sociálne zodpovedné odvetvie cestnej dopravy v Európskej únii; keďže je 
zodpovednosťou inštitúcií EÚ aj členských štátov zabezpečiť primeranú a dostupnú 
parkovaciu infraštruktúru v celej EÚ, vďaka ktorej budú pravidlá týkajúce sa času 
vedenia vozidla a odpočinku vhodné a realizovateľné;

G. keďže zlé podmienky odpočinku a vysoké riziko kriminality a napadnutia sú hlavnými 
faktormi, ktoré spôsobujú, že povolanie vodiča nie je také atraktívne; keďže nedostatok 
vodičov je čoraz väčším problémom, ktorý spochybňuje účinné fungovanie jednotného 
trhu, logistických a dodávateľských reťazcov a iných odvetví, ako je výroba 
a maloobchod;

1. pripomína, že prípadová štúdia Komisie z roku 2019 poukazuje na to, že v EÚ chýba 
odhadom 100 000 nočných parkovacích plôch pre nákladné vozidlá, pričom v prípade 
certifikovaných chránených parkovacích plôch je tento nedostatok ešte väčší1;

2. vyhlasuje, že bezpečné a chránené parkovacie plochy pre nákladné vozidlá sú potrebné 
na zabezpečenie sociálne spravodlivých podmienok pre profesionálnych vodičov pri 
povinných prestávkach; opätovne pripomína, že odvetvie cestnej dopravy trpí akútnym 
nedostatkom vodičov; vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala dostupnosť 
dostatočného počtu vysoko kvalitných bezpečných a chránených parkovacích plôch pre 
nákladné vozidlá a primerané uplatňovanie sankcií členskými štátmi; zdôrazňuje 
potrebu prijať opatrenia v prípade akejkoľvek formy nespravodlivého zaobchádzania 
s vodičmi nákladných vozidiel a dopravnými spoločnosťami EÚ alebo ich 
diskriminácie;

3. odsudzuje útoky na prepravcov na parkoviskách, vrátane smrteľných útokov, 
a opätovne pripomína, že tieto útoky často páchajú organizované a dobre vybavené 
gangy, ktoré niekedy kradnú tovar na objednávku a príjmy z týchto trestných činov 
často využívajú na financovanie iných foriem závažnej trestnej činnosti;

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tento druh činnosti môže mať xenofóbny 
alebo rasistický podtón;

5. uznáva, že majetková trestná činnosť v oblasti nákladnej dopravy má čoraz väčší 
cezhraničný charakter a predstavuje hlavnú bezpečnostnú hrozbu pre vodičov 
nákladných vozidiel; zdôrazňuje, že správne riešenie takejto trestnej činnosti si 
vyžaduje posilnenú spoluprácu, ako aj štrukturálnejšiu výmenu informácií a operatívnu 
koordináciu medzi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch s podporou 
Europolu, vrátane posilnenej spolupráce so súkromnými partnermi, ako je Združenie 
na ochranu prepravovaného majetku (Transported Asset Protection Association) 
a Európska organizácia pre bezpečné parkovanie (European Secure Parking 
Organisation);

6. vyzýva členské štáty, aby systematicky oznamovali trestné činy Europolu s cieľom 
zabezpečiť jednotné reakcie prostredníctvom operačnej a analytickej podpory, a vyzýva 
Komisiu, aby ďalej posilňovala schopnosti Europolu v tejto oblasti zvýšením jeho 

1 Prípadová štúdia Komisie o bezpečných a chránených parkovacích plochách pre 
nákladné vozidlá z roku 2019, s. 24. K dispozícii na: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/2019-study-on-safe-and-secure-parking-
places-for-trucks.pdf

https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/2019-study-on-safe-and-secure-parking-places-for-trucks.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/2019-study-on-safe-and-secure-parking-places-for-trucks.pdf


zdrojov a personálu;

7. vyzýva Komisiu, aby podporila zvýšenie počtu dostupných parkovacích miest 
pre nákladné vozidlá a zlepšila ich kvalitu, bezpečnosť a prepojenosť pomocou 
legislatívnych iniciatív, programov európskych štrukturálnych a investičných fondov, 
mechanizmov na podporu spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov 
a iných dostupných nástrojov; ako je program financovania Nástroja na prepájanie 
Európy;

8. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali potrebné opatrenia na nadviazanie 
a rozvoj policajnej spolupráce zahŕňajúcej príslušné orgány všetkých členských štátov 
s cieľom predchádzať, odhaľovať a vyšetrovať trestné činy na cestách a na parkovacích 
plochách;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zahrnuli ciele a prístupy na zvýšenie počtu 
bezpečných a chránených parkovacích plôch pre nákladné vozidlá do konečných dohôd 
o partnerstve o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov a do 
programov prijatých pre tieto fondy;

10. víta zriadenie expertnej skupiny Komisie pre bezpečnosť cestnej infraštruktúry, ktorá 
bude pracovať na základe poradenstva a odborných znalostí členských štátov a iných 
príslušných zainteresovaných strán v tejto oblasti, a to aj pri príprave nelegislatívnych 
aktov, ako aj zriadenie skupiny na vysokej úrovni pre bezpečnosť na cestách, ktorá bude 
poskytovať strategické poradenstvo a častú spätnú väzbu; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby urýchlila prácu v tejto oblasti a koordinovala ju s členskými štátmi s cieľom 
dosiahnuť konkrétne zlepšenia pre vodičov nákladných vozidiel v EÚ;

11. zdôrazňuje význam realizácie projektov zameraných na podporu vnútroštátnej 
a medzinárodnej spolupráce v boji proti krádežiam nákladu, vytvorenia prehľadu 
prebiehajúcich postupov a optimalizácie práce na prípadoch na operačnej úrovni;

12. pripomína, že je dôležité zabezpečiť prioritné financovanie vytvárania a modernizácie 
bezpečných a chránených parkovacích plôch pre nákladné vozidlá v EÚ využitím 
všetkých dostupných programov financovania EÚ a členských štátov;

13. vyzýva členské štáty, aby prevzali svoju primárnu zodpovednosť za zvýšenie 
bezpečnosti parkovacích plôch pre nákladné vozidlá prostredníctvom osvedčených 
vnútroštátnych stratégií v oblasti bezpečnosti na cestách a konkrétnych opatrení 
stanovených v akčných plánoch a realizačných plánoch, ktoré tvoria základ skutočnej 
kultúry bezpečnosti na cestách v EÚ;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spojili svoje sily s cieľom zlepšiť kvalitu služieb 
na parkovacích plochách pre nákladné vozidlá, a to aj ponúknutím základných cenovo 
dostupných funkcií, aby zlepšili ich bezpečnosť a zároveň zabezpečili, aby sa nezávislé 
audity tretích strán na základe spoločných noriem EÚ vykonávali pre všetky chránené 
parkovacie plochy pre nákladné vozidlá v rámci systému, aby sa zaručilo, že 
infraštruktúra bude v súlade s normami v oblasti bezpečnosti a ochrany EÚ, napr. 
v súlade so smernicou 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súvislosti s normami v oblasti bezpečnosti 
a ochrany parkovacích plôch a požiadavkami na certifikáciu pretrvávajú rozdielne 



výklady, a zdôrazňuje význam vytvorenia harmonizovanej normy EÚ obsahujúcej jasné 
a jednoznačné pravidlá týkajúce sa úrovne bezpečnosti a pohodlia;

16. vyzýva Komisiu, aby splnila záväzky stanovené v nariadení (EÚ) 2020/1054, ktoré sa 
týkajú vytvorenia noriem a certifikačných postupov pre bezpečné a chránené parkovacie 
zariadenia pre nákladné vozidlá v EÚ;

17. zdôrazňuje, že normy EÚ, v ktorých sa podrobne uvádza úroveň služieb a bezpečnosti 
parkovacích plôch pre nákladné vozidlá a postupy certifikácie takýchto parkovacích 
plôch, musia byť povinné, aby sa zabezpečilo a poskytlo jednotné vymedzenie 
bezpečných parkovacích plôch pre nákladné vozidlá a súdržný legislatívny rámec;

18. žiada, aby sa zlepšilo pokrytie a účinnosť pohotovostných služieb a služieb okamžitej 
reakcie a aby sa zaviedli telefónne systémy určené na oznamovanie incidentov 
príslušným orgánom vo všetkých úradných jazykoch EÚ; naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby zaviedli systém okamžitej reakcie v prípade spáchania trestného činu proti 
vodičovi alebo nákladnému vozidlu v rámci ich vnútroštátnej jurisdikcie a aby zabránili 
prípadom, keď vodič nedostane včasnú pomoc od vnútroštátnych orgánov verejnej 
bezpečnosti z dôvodu menej závažného charakteru trestného činu, jazykových bariér 
alebo z akýchkoľvek iných dôvodov;

19. požaduje zabezpečenie pravidelných bezpečnostných kontrol a policajných hliadok na 
parkovacích plochách, kde nie je možné nepretržite poskytovať bezpečnostné služby, 
ale kde boli hlásené útoky na prepravcov;

20. zdôrazňuje význam posilnenia mechanizmov zberu údajov, výmeny informácií 
a analytickej podpory a vyzýva členské štáty, aby zaviedli účinné modely 
automatizovaného zberu, spracúvania a výmeny údajov s cieľom zlepšiť operačnú 
reakciu policajných zložiek na cezhraničnú trestnú činnosť;

21. poukazuje na to, že informácie o umiestnení bezpečných a chránených parkovacích 
plôch pre nákladné vozidlá by sa mali vodičom a celému logistickému reťazcu 
poskytovať používateľsky prístupným spôsobom prostredníctvom digitálnych nástrojov, 
a žiada Komisiu, aby tento cieľ dosiahla stanovením základu pre interoperabilné 
riešenia IKT, ktoré vodičom umožnia nájsť a rezervovať si chránené parkovacie miesta 
a plánovať podľa toho svoju cestu;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali existujúce bezpečnostné systémy 
vo vozidlách a akýkoľvek druh inteligentných nástrojov varovania a ich prepojenie 
s políciou a záchrannými službami;

23. vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na revíziu delegovaného nariadenia Komisie 
(EÚ) č. 885/2013 a nariadenia (EÚ) č. 1315/2013;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali a navrhli konkrétne opatrenia 
na ochranu obetí trestných činov spáchaných na nechránených parkovacích plochách 
pre nákladné vozidlá, ako je prístup k lekárskej pomoci, právnemu poradenstvu, 
tlmočníkovi atď.;

25. víta rozhodnutie Výboru pre petície zriadiť vyšetrovaciu misiu s cieľom ďalej 
preskúmať skutočnosti opísané v petícii č. 0549/2021, poskytnúť nové podrobnosti 
o bezpečnosti parkovacích plôch pre nákladné vozidlá a posúdiť problémy na mieste;



26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.


