
 

AD\1108978LV.docx  PE587.801v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
 

2015/2348(INI) 

9.11.2016 

ATZINUMS 

Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Transporta un tūrisma komitejai 

par loģistiku Eiropas Savienībā un multimodālajiem pārvadājumiem jaunajos 

TEN-T koridoros 

(2015/2348(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Damiano Zoffoli 

 



 

PE587.801v02-00 2/7 AD\1108978LV.docx 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1108978LV.docx 3/7 PE587.801v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Transporta un tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver gan saikni starp TEN-T infrastruktūras tīklu un loģistikas attīstību, gan arī iespējas, 

ko tīkli var piedāvāt snieguma un multimodālā transporta uzlabošanai, tostarp labāk 

izmantojot un uzturot jau pastāvošo fizisko un digitālo infrastruktūru; uzskata, ka 

dalībvalstu un Komisijas darbības jāsāk ar pašreizējo starpsavienojumu, iekārtu un 

infrastruktūras uzlabošanu, lai uzlabotu loģistikas nozares sniegumu saistībā ar TEN-T 

koridoriem; 

2. uzsver, ka transporta nozare rada aptuveni ceturtdaļu ES siltumnīcefekta gāzu emisijas un 

ka saskaņā ar pašreizējām tendencēm un pieņemtajiem politikas virzieniem laikposmā no 

2010.–2050. gadam tiek prognozēts kravu pārvadājumu (tostarp starptautiskās 

kuģniecības) pieaugums par aptuveni 70 %; tāpēc uzsver, ka TEN-T vajadzētu uzskatīt par 

izšķiroši svarīgu instrumentu, ar ko sasniegt Eiropas transporta politikā paredzēto 

dekarbonizācijas mērķi, jo ar šo politiku var sniegt nozīmīgu ieguldījumu gan 

COP 21 Parīzes nolīguma (kura ratifikācija ES sekmējusi tā neseno stāšanos spēkā), gan 

arī Savienības ilgtermiņa klimata mērķu sasniegšanu; šajā sakarībā norāda uz starptautisko 

struktūru un globālu pasākumu nozīmi transporta ietekmes uz vidi samazināšanā visā 

pasaulē; 

3. aicina Komisiju izvērtēt iespēju ieviest vienotu standarta metodi siltumnīcefekta gāzu 

emisijas mērīšanai visā piegādes ķēdē visiem modālajiem kravu pārvadājumu 

risinājumiem; 

4. uzskata, ka ES galvenais uzdevums loģistikas jomā būs samazināt kravas pārvadājumu 

ietekmi uz vidi un sabiedrības veselību, samazinot gaisa piesārņojumu un trokšņa 

piesārņojumu un palielinot efektivitāti saskaņā ar Parīzes nolīgumu, un jo īpaši tas attiecas 

uz kravu autopārvadājumiem, kuri rada aptuveni vienu ceturto daļu no autotransporta 

siltumnīcefekta gāzu emisijas;  

5. uzskata par svarīgu nodrošināt, lai loģistikas attīstība neizraisītu dzīves apstākļu 

pasliktināšanos, jo īpaši cilvēkiem, kas jau tā pakļauti augstam piesārņojuma līmenim, un 

atgādina, ka sociālie, vides un ekonomiskie aspekti ir jāņem vērā infrastruktūras projektu 

novērtēšanā, turklāt pilnīgi ievērojot ES tiesību aktus un jo īpaši Ietekmes uz vidi 

novērtējuma (EIA) direktīvu, kura dalībvalstīs būtu pienācīgi transponējama, īstenojama 

un piemērojama; 

6. uzsver, ka ir jānodrošina plānotās infrastruktūras atbilstība ilgtspējīgas loģistikas 

faktiskajām vajadzībām un jāpanāk, lai šī infrastruktūra nebūtu pārmērīgs slogs videi; šajā 

sakarā uzsver, ka bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un ES vides saglabāšanas mērķu 

sasniegšana būtu daudz efektīvāk jāintegrē TEN-T plānošanā un īstenošanā; 

7. uzsver, ka tehnoloģiskās inovācijas sniedz iespēju ātrāk un lētāk pāriet uz efektīvāku un 

ilgtspējīgāku Eiropas transporta sistēmu, pievēršoties trīs galvenajiem elementiem, proti: 

transportlīdzekļu efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot jauna veida dzinējus, 

materiālus un konstrukcijas; tīrākas enerģijas izmantošanai, ieviešot jaunas degvielas un 
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piedziņas sistēmas, jo īpaši tāpēc, ka 95 % no ES transporta nozarē izmantojamās 

enerģijas ir iegūta no naftas, un transporta tīklu labākai izmantošanai, ieviešot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; šajā sakarībā uzskata, ka fosilās degvielas 

aizstāšana transporta energoapgādē uzlabos nozares sniegumu vides aspektā un tāpēc būtu 

jāizskata tādi pasākumi kā, piemēram, stimulu shēmas, kas veicinātu kravas un smagdarba 

transportlīdzekļu paātrinātu pārveidošanu darbam ar tīrāku un alternatīvu piedziņu, kā arī 

pasākumi, kas sašķidrinātu dabasgāzi (LNG) nosaka par alternatīvu dīzeļdegvielai un par 

pārejas degvielu, lai samazinātu kravu autopārvadājumu emisiju līdz brīdim, kad 

konkurētspējīgi kļūst alternatīvi piedziņas veidi, piemēram, akumulatoru elektriskā un 

kurināmā elementu piedziņa; 

8. aicina Komisiju sekmēt dzelzceļa kravu pārvadājumu konkurētspēju, izmantojot pilnībā 

sadarbspējīgus un savstarpēji savienotus dzelzceļa tīklus un nodrošinot uzņēmumiem 

vienlīdzīgu piekļuvi, un darīt to pašu attiecībā uz iekšējiem ūdensceļiem, upju–jūras, jūras 

un gaisa transportu, ļaujot visiem transporta veidiem darboties ar vienlīdzīgiem 

noteikumiem, kā arī veicināt multimodālos un starpmodālos pārvadājumus; norāda arī, ka 

transporta veidu maiņas atvieglošanai un kravu pārvadājumu loģistikas efektivitātes un 

ilgtspējas uzlabošanai ir jāveic pasākumi visā transporta tīklā, nodrošinot nepārtrauktus 

savienojumus starp dažādiem izmantojamā transporta veidiem, vienkāršojot pakalpojumus 

un nodrošinot to uzticamību, kā arī likvidējot juridiskos, tehniskos un darbības šķēršļus; 

šajā sakarībā uzskata, ka Komisijai vajadzētu ierosināt regulējumu elektroniskai 

informācijas apmaiņai un transporta pārvaldībai multimodālo pārvadājumu jomā (“e-

krava”), lai sekmētu vienkāršotu, elektronisku, netraucētu un pārredzamu informācijas 

plūsmu starp uzņēmumiem un iestādēm; 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis, neapdraudot vispārējo drošību, ieviest efektīvākus 

pasākumus un stimulus, lai mudinātu dzelzceļa uzņēmumus mazināt dzelzceļa kravu 

pārvadājumu radīto troksni, ņemot vērā trokšņa piesārņojuma negatīvo ietekmi uz 

veselību un jo īpaši to, ka gandrīz septiņi miljoni cilvēku Eiropas Savienībā ir pakļauti 

dzelzceļa radītajam troksnim, kas pārsniedz pieļaujamās ekspozīcijas robežvērtības, jo 

īpaši pilsētu teritorijās; šajā sakarībā aicina Komisiju ieviest dzelzceļa kravu pārvadājumu 

trokšņa emisijas ierobežojumus; 

10. uzsver nepieciešamību koncentrēt pūliņus dzelzceļu atjaunināšanai un iekšējo ūdensceļu 

nostiprināšanai, kas ir viena no prioritātēm ES ilgtspējīga transporta stratēģijā; tā kā kopš 

ekonomikas krīzes sākšanās jo īpaši dzelzceļš ir pastāvīgi zaudējis tirgus daļu, uzskata, ka 

dalībvalstīm un Komisijai būtu jāierosina jaunas un nediskriminējošas iniciatīvas, kuru 

mērķis būtu atbalstīt šīs nozares attīstību Eiropā; atgādina Komisijai un dalībvalstīm par 

vērienīgajiem mērķiem, kuri noteikti 2011. gada Baltajā grāmatā par transporta politiku 

(COM(2011)0144) un kuri paredz līdz 2030. gadam 30 % par 300 km garāku kravu 

autopārvadājumu novirzīt uz dzelzceļu un ūdensceļiem, bet līdz 2050. gadam šo īpatsvaru 

palielināt līdz 50 %; 

11. uzsver, cik svarīgi ir savienojumi starp jūras ostām un citiem transporta veidiem, jo īpaši 

dzelzceļu, lai mudinātu izmantot videi draudzīgākus transporta veidus, veicinātu 

intermodalitāti un samazinātu CO2 emisiju; aicina Komisiju pievērst uzmanību 

savienojumu uzlabošanai ar tām jūras ostām, kuras cenšas veidot savienojumus ar 

dzelzceļa un TEN-T koridoriem; 
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12. uzsver, ka ir svarīgi gan investēt t. s. pēdējā kilometra loģistikā un videi draudzīgākos 

loģistikas mezglos, jo īpaši pilsētu teritorijās un ostās, lai panāktu labāku integrāciju starp 

pilsētu mezgliem un galvenajiem transporta koridoriem, ņemot vērā, ka lielākā daļa 

braucienu sākas un beidzas pilsētu teritorijās, gan aktīvāk censties vienkāršot 

administratīvās un muitošanas procedūras, lai samazinātu kopējo transportēšanas laiku un 

izmaksas; norāda uz iekšzemes kuģošanas un TEN-T jūras transporta dimensijas  

potenciālu samazināt transporta nozares ietekmi uz vidi; 

13. aicina Komisiju veicināt elektrisko transporta veidu un nepieciešamās infrastruktūras 

attīstību visā TEN-T tīklā, jo īpaši pilsētu centros, lai sekmētu novatorisku transporta 

sistēmu izstrādi, piemēram, elektrisko transportlīdzekļu un atjaunojamo enerģijas avotu 

izmantošanu, kā arī alternatīvu degvielu un vajadzīgās infrastruktūras attīstīšanu; uzsver, 

ka elektrisko vieglo kravas automobiļu izmantošana t. s. pēdējā kilometra loģistikā 

samazina gan kopējo CO2 emisiju, gan jo īpaši vietējo piesārņojumu un trokšņa emisiju un 

tā pozitīvi ietekmē gaisa kvalitāti pilsētās; tādēļ uzsver, ka loģistikas mezglos ir 

nepieciešama infrastruktūra to uzlādēšanai; 

14. uzsver, ka pētniecība un inovācija var būt nozīmīgi aspekti ekoloģiski ilgtspējīgas un 

digitalizētas loģistikas attīstībā un IT sistēmu un pakalpojumu sadarbspējas un 

savienojamības uzlabošanā;  

15. uzsver, cik transporta un loģistikas nozarei ir svarīga digitālā vienotā tirgus izveides 

pabeigšana un jo īpaši augstas pieejamības, augstas uzticamības un augstas stabilitātes 

savienojamība, kas jānodrošina visā TEN-T tīklā un visos dzelzceļa koridoros; 

16. aicina Komisiju izstrādāt jaunu inovācijas un ieviešanas stratēģiju transporta nozarei, 

darot to ciešā sinerģijā ar Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu (SET plānu), lai 

noteiktu piemērotus pārvaldības un finansēšanas instrumentus un nodrošinātu pētniecības 

rezultātu ātru ieviešanu; 

17. tā kā pakalpojumu digitalizācijai ir nozīme videi draudzīgu transporta risinājumu 

veicināšanā, aicina Komisiju (tostarp izmantojot saskaņotu normatīvo pieeju ES līmenī) 

atvieglot piekļuvi datiem par satiksmes plūsmu pa koridoriem un vairākveidu transporta 

izmantošanu, kā arī dalīties šajos datos, jo īpaši ar MVU, un nodrošināt vietējo dalībnieku 

un publisko iestāžu aktīvāku iesaistīšanos šajā nozarē, lai uzlabotu piegādes ķēžu 

pārvaldību un efektīvāk izmantotu resursus un infrastruktūru, tostarp apkopojot 

paraugpraksi; uzsver, ka dažādu dalībnieku, piemēram, digitālo karšu un navigācijas 

pakalpojumu sniedzēju, piekļuve šiem satiksmes plūsmas datiem ir svarīga, lai sekmētu 

vairākveidu pārvadājumus, veiktu efektīvāku maršrutēšanu, īstenotu automatizētu 

braukšanu un intelektiskās transporta sistēmas, kā arī dažādu kravu autopārvadājumu 

transportlīdzekļu braukšanu saistītās kolonās, ar šādu paņēmienu ļaujot labāk izmantot 

gaisa pretestības samazinājumu un tādējādi mazinot emisiju un palielinot ceļu caurlaidību; 

18. norāda, ka transporta regulējums pašlaik ir saistīts ar attiecīgo transporta veidu un ietilpst 

arī dažādu starptautisko organizāciju (piemēram, Starptautiskās jūrniecības organizācijas 

(IMO) un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO)) darbības jomā; turklāt 

norāda, ka multimodālās transporta sistēmas vispārēja pārskatīšana un attīstība ir 

sarežģīta, jo ir iesaistīti daudzi dalībnieki; 

19. iesaka visos jaunā veida kravas transportlīdzekļos obligāti lietot dzinēja bloķēšanas 
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sistēmu, ja vadītājs lietojis alkoholu, mērījumiem lietojot nelielu un zinātniski pamatotu 

pielaides amplitūdu; 

20. aicina Komisiju piešķirt lielākus resursus un efektīvāk izmantot ES finansējumu, jo īpaši 

tiem projektiem, kuru mērķis ir samazināt gan transporta nozares ietekmi uz vidi kopumā, 

gan jo īpaši šo ietekmi kravas pārvadājumos, kā arī attiecībā uz ilgtspējīgiem augstāka 

riska projektiem, kas varētu būt mazāk pievilcīgi privātiem ieguldītājiem; 

21. aicina Komisiju ņemt vērā ietekmi, ko uz vidi atstāj prakse veikt t. s. piegādes tieši laikā, 

jo tās palielina transportlīdzekļu plūsmu; 

22. uzsver, ka, tostarp ņemot vērā pakāpenisko pāreju uz aprites ekonomiku, ir jāintegrē arī 

izejošās un reversās loģistikas darbības nolūkā mazināt vispārējo transportlīdzekļa kustību 

apjomu. 
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