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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

k európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy 

(2017/2067(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. novembra 2016 týkajúce sa európskej stratégie 

pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy – míľniku na ceste ku kooperatívnej, 

prepojenej a automatizovanej mobilite (COM(2016)0766), 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

z 31. mája 2017 ku kooperatívnym inteligentným dopravným systémom1, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0000/2017), 

A. keďže európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (kooperatívne 

IDS), je úzko prepojená s politickými prioritami Komisie, najmä s jej programom 

stratégie digitálneho jednotného trhu a energetickej únie pre zamestnanosť, rast 

a investície; 

B. keďže orgány členských štátov a priemyselné odvetvie musia reagovať na naliehavú 

potrebu urobiť dopravu bezpečnejšou, účinnejšou a udržateľnejšou; 

C. keďže sa spomalil pozitívny trend v cestnej bezpečnosti, ktorý EÚ zaznamenala 

v poslednom desaťročí, a cestná doprava je stále zodpovedná za väčšinu emisií 

z dopravy, pokiaľ ide o skleníkové plyny a látky znečisťujúce ovzdušie; 

D. keďže systém kooperatívnych IDS umožní užívateľom cestnej premávky a riadeniu 

dopravy výmenu a využívanie informácií a koordináciu ich činnosti; 

E. keďže EÚ by mala podporovať a ďalej rozvíjať digitálne technológie prispievajúce 

k obmedzeniu rizika zlyhania ľudského faktora; 

F. keďže tento prvok kooperácie vďaka digitálnej prepojenosti výrazne zlepší bezpečnosť 

cestnej premávky, efektívnosť dopravy a multimodalitu; 

G. keďže niekoľko krajín na svete (napr. USA, Austrália, Japonsko, Kórea a Čína) rýchlo 

prechádzajú na využívanie digitálnych technológií a vozidiel a služby kooperatívnych 

IDS sú už dostupné na trhu; 

Všeobecný rámec 

1. víta oznámenie Komisie týkajúce sa európskej stratégie pre kooperatívne inteligentné 

dopravné systémy (stratégia) a intenzívnu prácu, ktorú vykonala s odborníkmi 

z verejného aj súkromného sektora, ktorá bola základom pre toto oznámenie; 

                                                 
1 Ú. v. C 288, 31.8.2017, s. 85. 
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2. zdôrazňuje potenciál digitálnych technológií a súvisiacich obchodných modelov 

v oblasti cestnej dopravy a uznáva stratégiu ako dôležitý míľnik smerom k rozvoju 

kooperatívnych IDS a v konečnom dôsledku aj k rozvoju automatizovanej mobility; 

konštatuje, že kooperatívne, prepojené a automatizované vozidlá môžu zlepšiť 

konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a tiež znížiť spotrebu energie a emisií 

z dopravy; 

3. víta výsledky fázy II platformy pre kooperatívne IDS a zdôrazňuje význam výsledkov1; 

4. zdôrazňuje, že kým komunikácia predstavuje dôležitý míľnik smerom k stratégii EÚ 

pre kooperatívne, prepojené a automatizované vozidlá, nemalo by dochádzať k zámene 

rôznych koncepcií; 

5. pripomína, že pojem kooperatívne IDS označuje systémy, ktoré umožňujú rôznym 

staniciam IDS (vozidlám, cestným zariadeniam, riadiacim dopravným centrám 

a prenosným zariadeniam) komunikáciu a výmenu informácií s použitím 

štandardizovanej komunikačnej štruktúry; 

6. pripomína, že pojem prepojené vozidlá označuje vozidlá, ktoré používajú technológie 

kooperatívnych IDS, ktoré umožňujú cestným vozidlám komunikovať s ostatnými 

vozidlami, dopravnou signalizáciou a prícestnou infraštruktúrou, ako aj s ostatnými 

účastníkmi cestnej premávky; 

7. pripomína, že pojem automatizované vozidlá označuje vozidlá schopné nezávislej 

prevádzky a ovládania v skutočnej dopravnej situácii a keď je jeden alebo viac hlavných 

ovládacích prvkov riadenia vozidla automatizovaný počas dlhšieho obdobia; 

8. zdôrazňuje, že je potrebné začleniť bezpečnostné systémy v priebehu prechodnej fázy 

koexistencie prepojených a automatizovaných vozidiel a vozidiel bez prepojenia 

a bez automatizácie; 

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol stanovený jasný časový harmonogram služieb 

v etape 1.5 a ďalších udalostí a že neexistuje úplné posúdenie vplyvu a presné 

informácie o využívaní iniciatív v oblasti rozvoja služieb kooperatívnych IDS a 

o možnom rozšírení služieb; 

10. vyzýva Komisiu, aby považovala služby kooperatívnych IDS za prioritu, s cieľom 

dosiahnuť najvyššiu možnú bezpečnosť a vypracovať potrebné vymedzenia 

a požiadavky, aktualizovať a začleniť prepojenie človeka so strojom (HMI), keďže je 

dôležitá interakcia medzi ľudským vodičom a strojom2; 

11. naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby sa zapojili do platformy C-Roads, ktorá má 

zohrávať významnú úlohu pri vykonávaní stratégie; 

Ochrana súkromia a údajov 

                                                 
1 Záverečná druhá fáza platformy pre kooperatívne IDS: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-

09-c-its-platform-final-report.pdf. 
2 Európska komisia (2008): Európske vyhlásenie o zásadách týkajúcich sa prepojenia človeka so strojom pre 

informačné a komunikačné systémy zabudované vo vozidle: https://goo.gl/zXSXHe. 
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12. upriamuje pozornosť na význam ochrany súkromia a údajov v oblasti kooperatívnych 

IDS, ktoré by sa mali používať výhradne na účely súvisiace s kooperatívnymi IDS 

a nemali by byť uchovávané alebo používané na iné účely; zdôrazňuje, že inteligentné 

vozidlá by mali v plnej miere dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane údajov 

a poskytovatelia služieb kooperatívnych IDS musia vodičom objasňovať podmienky 

a umožniť im slobodne vyjadriť informovaný súhlas pre akékoľvek spracovanie ich 

osobných údajov; 

Kybernetická bezpečnosť 

13. upozorňuje na význam prísnych bezpečnostných noriem pri zabraňovaní 

neoprávnenému prístupu a kybernetickým útokom, najmä vzhľadom na kritickú povahu 

bezpečnosti komunikácií kooperatívnych IDS; poznamenáva, že kybernetická 

bezpečnosť je hlavnou výzvou, ktorú je potrebné riešiť, pretože dopravný systém sa 

stáva viac digitalizovaný a prepojený; zdôrazňuje, že je potrebné predísť každej 

zraniteľnosti alebo riziku v prípade neoprávneného prístupu k vozidlu alebo 

kybernetického útoku prostredníctvom rozvoja spoločnej bezpečnostnej a certifikačnej 

politiky pre využívanie kooperatívnych IDS; 

14. zdôrazňuje, že vo všetkých členských štátoch a v rámci každého dojednania 

o spolupráci s tretími krajinami by sa mala uplatňovať rovnako vysoká úroveň 

bezpečnostných noriem; 

Komunikačné technológie a frekvencie 

15. je presvedčený, že prístup hybridnej komunikácie kombinujúci doplnkové komunikačné 

technológie je správnym riešením a že najsľubnejším mixom hybridných komunikácií 

sa zdá byť kombinácia ETSI ITS-G5 Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy 

a existujúcich mobilných sietí (C-V2X), ktorá zabezpečí najlepšiu možnú podporu 

využívania základných služieb kooperatívnych IDS; 

16. berie na vedomie zmienku o súvislosti medzi prepojenými vozidlami a európskymi 

systémami satelitnej navigácie EGNOS a GALILEO a zdôrazňuje, že je možné zahrnúť 

schopnosť vozidiel komunikovať so sieťou 5G a systémami satelitnej navigácie do mixu 

hybridných komunikácií v neskoršej fáze; 

17. nabáda telekomunikačných operátorov, ktorí podporujú služby kooperatívnych IDS, 

aby primerane riadili záťaž siete pre služby kooperatívnych IDS v súvislosti 

s bezpečnosťou cestnej premávky; 

Spoločný európsky prístup 

18. nabáda členské štáty a miestne orgány, výrobcov vozidiel, prevádzkovateľov ciest 

a odvetvie IDS na vykonávanie IDS a vyzýva Komisiu na podporu členských štátov 

a priemyslu pri využívaní služieb kooperatívnych IDS, najmä prostredníctvom Nástroja 

na prepájanie Európy, európskych štrukturálnych a investičných fondov a Európskeho 

fondu pre strategické investície; 

19. zdôrazňuje, že by sa mal vytvoriť skutočne multimodálny dopravný systém, začleňujúci 

všetky spôsoby dopravy do jedinej služby mobility, umožňujúci ľuďom a nákladu 
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plynule cestovať od dverí k dverám a podporujúci celkovú efektívnosť dopravy; 

20. odporúča, aby Komisia urýchlene vytvorila príslušný právny rámec s cieľom dosiahnuť 

celoeurópsku interoperabilitu včas; vyzýva Komisiu, aby uverejnila legislatívny návrh 

o prístupe k palubným údajom a zdrojom najneskôr do septembra 2018; odporúča, 

aby tento návrh zaručoval rovnaké podmienky pre nespoplatnený prístup k palubným 

údajom pre všetky tretie strany v záujme ochrany práv spotrebiteľov, podpory inovácie 

a zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže a zároveň zohľadnil závery štúdie 

Komisie o prístupe k palubným údajom a zdrojom; 

21. zdôrazňuje význam skorého otvorenia dialógu so sociálnymi partnermi s cieľom 

vytvoriť atmosféru transparentnosti a dôvery a zabezpečiť, aby nevznikli žiadne 

negatívne účinky na sociálne a pracovné podmienky; 

° 

° ° 

22. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Úvod 

Svet stojí pred rýchlou priemyselnou a digitálnou revolúciou, na ktorej sa už teraz v určitej 

miere podieľajú aj európske spoločenstvá. Európske hospodárstvo ani európska spoločnosť 

na ňu však nie sú dostatočne pripravené. Zjavne existujú významné rozdiely medzi členskými 

štátmi, pokiaľ ide o vyspelosť a pripravenosť: táto nerovnováha nesmie byť ďalej 

zvýrazňovaná digitalizáciou a technickým pokrokom, ale naopak, zo súčasnej priemyslovej 

revolúcie a jej výhod musia mať úžitok všetci európski občania v rovnakej miere. Aj odvetvie 

dopravy stojí pred dramatickou zmenou, na ktorú musí dať Európska únia vecnú a dlhodobú 

odpoveď. Zároveň je potrebné dodržiavať požiadavky na bezpečnosť, účinnosť 

a udržateľnosť. Rozvoj digitálnych technológií v odvetví dopravy umožňuje dopravným 

prostriedkom, ktoré sa zúčastňujú cestnej premávky, výmenu údajov v reálnom čase, čo môže 

viesť napríklad k poklesu počtu nehôd, racionalizácii systémov dopravy aj zníženiu emisií 

škodlivých látok. Nové technológie, medzi ktoré patria aj kooperatívne inteligentné dopravné 

systémy (kooperatívne IDS), ktoré sú predmetom tejto správy, predstavujú významný pokrok 

aj náročnú úlohu pre európske rozhodovacie subjekty, okrem iného v oblasti harmonizácie 

právnych predpisov, ktoré boli až doteraz neusporiadané a neustále odhaľovali nové a nové 

problémy. Je možné s istotou tvrdiť, že Európska komisia, prípadne európske orgány, majú 

v tejto veci zásadné oneskorenie – technologická revolúcia napreduje oveľa väčším tempom, 

než akým ju systém orgánov stíha nasledovať. Nájsť odpoveď na túto otázku predstavuje 

skutočnú a naliehavú úlohu. Podobne je potrebné uznať, že pokiaľ ide o digitálny vývoj 

týkajúci sa odvetvia dopravy, Európska únia potrebuje paralelnú spoluprácu, a nie izolovanú 

hospodársku súťaž, len tak môže reagovať na celosvetové výzvy v oblasti rozvoja, napr. 

so zreteľom na Spojené štáty a Čínu, ktoré majú náskok vo vývoji súvisiacom s technológiou 

kooperatívnych IDS. Súčasná priemyselná revolúcia tak zároveň predstavuje jedinečnú 

príležitosť na rozvoj našich systémov dopravy a zaistenie bezpečnosti, ale zároveň vyžaduje 

aj zodpovednú a sústavnú činnosť v oblasti regulácie. 

Všeobecný rámec 

Európska komisia a Európsky parlament sa už takmer desať rokov zaoberajú inteligentnými 

dopravnými systémami, prípadne otázkou vozidiel. Zavedenie inteligentných automobilov 

a systému e-call na európskej úrovni je významnou súčasťou tohto procesu. Spravodajca víta 

tento legislatívny proces, v dôsledku ktorého Európsky parlament formuloval stanovisko 

k zvýšeniu bezpečnosti automobilov, k vodičským preukazom a odbornej príprave vodičov, 

ako aj k európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu. Obzvlášť dôležitá je zmena smernice 

2010/40/EÚ o predĺžení uplatňovania delegovaných aktov. Tieto právne akty dopĺňajú 

stratégiu pre zavedenie inteligentných dopravných systémov stanovenú v oznámení Komisie 

(COM(2016)0766). 

Predkladateľ považuje za dôležité, že súčasne prebieha niekoľko programov Únie v oblasti 

výskumu a vývoja a iniciatív spoločenstva, okrem iného programy C-Roads a GEAR 2030. 

Mimoriadne významné sú výsledky programu platforma C-ITS 2016–2017, v rámci ktorého 

práve v týchto dňoch Európska komisia uverejnila výsledky činnosti ôsmich pracovných 

skupín. 

V prvom rade je potrebné spoločné úsilie celého priemyselného odvetvia: telekomunikácií, 

výrobcov automobilov, energetiky a dopravy, pokiaľ sa majú riadne zaviesť a vykonávať 
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výsledky digitálneho vývoja. Rovnako nevyhnutná je spolupráca európskych orgánov 

a zapojenie členských štátov. Spravodajca víta stanovisko vypracované Výborom regiónov 

a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. Väčšina vozidiel používaných na území 

EÚ sú staršie vozidlá, ktoré boli vyrobené pomocou technológií, ktoré neumožňujú pripojenie 

k najnovším technológiám, teda digitálny dialóg. To platí aj pre systémy cestnej dopravy, 

ktoré nepatria k transeurópskym sieťam a nie sú to diaľnice. Je vhodné sa pýtať, akou formou 

sa zaistí prepojiteľnosť týchto vozidiel a kto uhradí príslušné náklady. 

Kto zaplatí prievozníkovi? 

Na zavedenie služby kategórie C „etapy 1“, teda aby bolo prepojených asi 30 miliónov 

automobilov, sú ročne potrebné 3 miliardy EUR. Z fondov EU, z Nástroja na prepájanie 

Európy, z fondov EŠIF a z fondu EFSI je už teraz možné rozvíjať širokopásmové siete 

a dopravnú infraštruktúru. Okrem toho práve prebiehajú projekty v oblasti výskumu a vývoja 

v rámci programu Horizont 2020. Spravodajca je presvedčený, že k rozvoju dochádza oveľa 

rýchlejšie, ako je naplánované v rámci lehôt uvedených v strategickom pláne. Preto je 

potrebné zapojiť členské štáty a je potrebné rozhodnúť o zdrojoch. Hlavná otázka znie, ako 

zohľadniť úlohu digitálnych technológií pri ďalšom finančnom plánovaní. 

Zabezpečenie a bezpečnosť 

Spravodajca súhlasí s návrhom Komisie a víta ambiciózne ciele, a to pokiaľ ide o zavedenie 

protokolov „etapa 1“ a „etapa 1.5“, ako aj o to, aby bol prvý balík zavedený už v roku 2019. 

Zároveň však chýba presný harmonogram a štúdia uskutočniteľnosti v oblasti dosiahnutia 

týchto cieľov. Podporuje závery pracovnej skupiny odborníkov týkajúce sa bezpečnosti 

v druhej fáze platformy kooperatívnych IDS, ktoré stanovujú, aby každé vozidlo muselo 

vyhovovať minimálnemu systému požiadaviek1. Predkladateľ je presvedčený, že technológie 

a automatizácia budú mať zmysel iba vtedy, ak bude do dopravného systému pripojené 

každé jednotlivé vozidlo. Preto je nevyhnutné postupovať krok po kroku. V prechodnom 

období, kým sa celý systém kooperatívnych IDS stane dostupným, je mimoriadne dôležité 

vytvoriť bezpečnostný protokol, ktorý počíta aj s ľudským faktorom a zabezpečuje 

zodpovedajúcu dobu pre interakciu „človek–stroj“2. 

Bezpečnosť údajov 

Rýchla výmena veľkého objemu informácií v reálnom čase podstatne rastie a stáva sa bežnou 

skutočnosťou, v dôsledku čoho sa ponúka otázka týkajúca sa použitia vhodnej technológie 

a bezpečnosti informácií. Je mimoriadne dôležité rozšíriť už existujúcu európsku reguláciu aj 

na oblasť automatizácie. Európska komisia v týchto dňoch takisto predložila návrh týkajúci sa 

kybernetickej bezpečnosti, do ktorého bolo ako úloha začlenené vytvorenie nového 

európskeho certifikačného systému, ktorý zaručí bezpečné používanie digitálnych 

produktov a služieb. Okrem toho sa spravodajca takisto domnieva, že jedným 

z najdôležitejších aspektov súčasných úloh je presné stanovenie prístupu k údajom 

vytváraným pohybujúcimi sa vozidlami a otázka prístupu k údajom „tretej strany“. Je 

potrebné vypočuť si názory a odporúčania každého subjektu a nájsť najlepšie spoločné 

                                                 
1 Záverečná druhá fáza platformy pre kooperatívne IDS: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-

09-c-its-platform-final-report.pdf. 
2 Európska komisia (2008): Európske vyhlásenie o zásadách týkajúcich sa prepojenia človeka so strojom: 

https://goo.gl/zXSXHe. 
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riešenie. 

Otázka komunikačnej technológie a frekvencie 

Ak sa pozrieme na celú Európsku úniu a súčasne na programy realizované v uplynulých 

mesiacoch, z hľadiska vykonávania zaznamenáme obrovské rozdiely. Na jednom konci 

číselnej osi je internetové pokrytie s hodnotou 0 (kde nie je sieť Wi-Fi a maximálne obecné 

pokrytie je 2G), na druhom konci osi potom vidíme nákladné automobily a kamióny jazdiace 

v konvojoch („platooning“). Je potrebné dávať veľký pozor na to, aby sme neprehlbovali 

digitálnu priepasť. Pokiaľ ide o otázku technológie, zhodneme sa na tom, že neexistuje 

exkluzivita, to znamená, že riešením môže byť hybridné uplatnenie už existujúcich 

technológií. Na tom sa neustále zhodujú odborné organizácie a Komisia. 

Iné významné oblasti, poznámky 

Budúcnosť mestskej mobility je takisto významným prvkom automatizácie a aj jej vývoj 

musí byť ústrednou otázkou. Zapojenie miest a regiónov, ktoré mestá obklopujú, 

do inteligentnej dopravnej siete má prvoradý význam pre regionálny rozvoj. Stále hovoríme 

len o prepojených vozidlách a infraštruktúre. Ale aká je situácia týkajúca sa tzv. „ohrozených 

účastníkov premávky, chodcov, cyklistov a motocyklistov“? Ako je možné dosiahnuť 

zapojenie týchto účastníkov do inteligentných a kooperatívnych systémov? A nezabúdajme 

na to, ako sa na ceste k úplnej automatizácii zmenia podmienky získania vodičského 

preukazu. Aké schopnosti musíme odovzdávať? Akú formu a aký obsah má mať odborná 

príprava vodičov vozidiel? 

 


