
 

AD\1153390LT.docx  PE617.993v02-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
 

2017/2257(INI) 

17.5.2018 

NUOMONĖ 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 

pateikta Transporto ir turizmo komitetui 

dėl strategijos „Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė“ 

(2017/2257(INI)) 

Nuomonės referentas: Damiano Zoffoli 

 



 

PE617.993v02-00 2/9 AD\1153390LT.docx 

LT 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1153390LT.docx 3/9 PE617.993v02-00 

 LT 

PASIŪLYMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir 

turizmo komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pritaria 2017 m. gegužės 31 d. Komisijos komunikatui „Europa kelyje“ 

(COM(2017)0283), ypač nuostatoms, susijusioms su poreikiu greitai pereiti prie nelabai 

taršaus ir netaršaus judumo keliuose, transporto priemonių įvairiarūšiškumu, dalijimusi 

pagrįstu judumu ir susietųjų bei automatizuotų transporto priemonių plėtra investuojant 

į infrastruktūrą, energijos ir skaitmeninius tinklus bei juos integruojant; teigiamai 

vertina komunikate pateiktą strateginį požiūrį, kuriuo siekiama užtikrinti darnią vis 

sudėtingesnės kelių transporto srities reguliavimo sistemą; 

2. pažymi, kad sumažinus transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro gali 

būti sumažinta priklausomybė nuo importuojamo kuro, kuris būtų pakeistas švaresniais 

vietoje pagamintais energijos šaltiniais; primena, kad: 

a) ES kelių transporto sektoriui tenka beveik penktadalis ES išmetamo šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio ir jame naudojami beveik vien naftos produktai, 

b) tikimasi, jog nuo 2010 iki 2050 m. keleivinio kelių transporto mastai padidės 42 

proc., o krovininio kelių transporto – 60 proc.,  

c) transporto sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis iki šio amžiaus vidurio turės būti bent 

60 proc. mažesnis, palyginti su 1990 m., ir stabiliai judėti link nulio; 

todėl pabrėžia, kad būtina toliau dėti pastangas siekiant plėtoti inovacijas ir pritraukti 

privačių investicijų į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, naujų technologijų ir 

sprendinių rinkos kūrimą ir infrastruktūrą, taip pat plėtoti mažataršes transporto 

paslaugas, kaip antai viešąjį transportą; pažymi judumo valdymo svarbą ir pabrėžia, kad 

transporto priemonių efektyvumo standartai ir transporto infrastruktūra turi būti 

suderinti su anglies dioksido tikslu, kuris atitinka įsipareigojimus pagal Paryžiaus 

susitarimą, atsižvelgiant į jų per visą naudojimo laiką išmestus teršalus; 

3. pakartoja ES įsipareigojimą kovoti su klimato kaita, laikantis Paryžiaus susitarimo, JT 

Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir 2030 m. ES klimato ir energetikos 

politikos strategijos; teigiamai vertina jau priimtas priemones, pvz., pasaulinės 

suderintos lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros (WLTP) bandymų ciklą, 

taip pat realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio teisės aktų rinkinius, 

kuriais siekiama mažinti skirtumą tarp patvirtintų priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo tikslų ir realaus kelių transporto išmetamų teršalų kiekio; prašo Komisiją 

stebėti šių priemonių veiksmingumą ir, jei reikia, pasiūlyti tolesnių patobulinimų; mano, 

kad lengvųjų automobilių degalų suvartojimo ir išmetamo anglies dioksido (CO2) 

apskaičiavimo požiūriu WLTP yra žingsnis tinkama linkme; 

4. pažymi, kad išskirstant keliones pagal transporto rūšį, pagal kelionių skaičių ir toliau 

svarbiausia transporto priemonė yra asmeninis automobilis; 

5. mano, kad svarbu pagerinti alternatyvių netaršių judumo miestuose formų 
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infrastruktūrą; pabrėžia, kad reikia finansuoti projektus, kuriais siekiama sudaryti 

palankesnes sąlygas mažataršiam judumui vietos ir regionų lygmenimis, pvz., miesto 

dviračių planus; 

6. pabrėžia, kad šiuo tikslu reikės sparčiai skatinti elektra ir mažataršiais degalais varomų 

transporto priemonių naudojimą, nes kelių transporto išmetami teršalai sudaro 

penktadalį viso teršalų kiekio ES ir ši dalis nuolat didėja, tačiau taip pat būtina atidžiai 

stebėti gaminant šiuos alternatyvius energijos šaltinius išmetamą anglies dioksido kiekį 

ir poveikį aplinkai; mano, jog svarbu, kad žmonės būtų skatinami ugdyti tvaraus 

judumo įpročius įvairiomis ekonominėmis paskatomis ir labiau informuojant apie 

įvairių transporto rūšių poveikį aplinkai; atkreipia dėmesį į dabartines finansines ir 

nefinansines kliūtis, su kuriomis vartotojai susiduria įsigydami elektra varomas 

transporto priemones; primena, kad galutinio naudotojo pasirinkimas naudoti 

mažataršius degalus labai priklauso nuo infrastruktūros prieinamumo ir pasiekiamumo; 

todėl teigiamai vertina esamas privačias ir viešąsias iniciatyvas sudaryti galimybes 

įkrovimo infrastruktūros operatorių tarptinkliniam ryšiui; ragina Komisiją ir valstybes 

nares imtis visų būtinų priemonių, kad būtų sudarytos sąlygos tarptinkliniam ryšiui ir 

įkrovimo infrastruktūros prieinamumui Europoje; 

7. mano, kad siekiant paspartinti mažataršių degalų skverbimąsi į rinką ir visapusiškai 

pasinaudoti jų teikiama nauda klimatui, būtina kurti paskatas juos naudoti ir plėtoti jais 

varomas transporto priemones; tačiau pabrėžia, kad siekiant laikytis Paryžiaus 

susitarimo, transporto išmetamas ŠESD kiekis iki amžiaus vidurio turės stabiliai judėti 

link nulio; pabrėžia, kad Europos kelių transporto sektorius negali būti paverstas 

ekologiniu ir ekonominiu požiūriu tvariu, jeigu bus toliau laikomasi visiems taikomo 

technologinio požiūrio ir kad dėl šios priežasties, kuriant įvairius judumo poreikius 

atitinkančias ateities transporto priemones, turės būti pereita prie technologiniu požiūriu 

iš tiesų neutralaus pavaros sistemų vertinimo; pabrėžia, kad, siekiant paspartinti 

investicijas į mažataršių degalų infrastruktūrą, kuri yra būtina sąlyga platesniam 

alternatyviais degalais varomų transporto priemonių diegimui ir naudojimui, būtina 

imtis tarpsektorinių veiksmų; 

8. taip pat pažymi, kad itin svarbu sukurti tausojamajam judumui (važiavimas dviračiu, 

ėjimas pėsčiomis ir t. t.) skirtą infrastruktūrą, siekiant suteikti piliečiams alternatyvą 

kelių transportui, kadangi kasdienės kelionės vidutiniškai yra labai trumpų nuotolių; 

9. pažymi, kad pagal prognozes iki 2050 m. keleivinis transportas išaugs 40 proc., visų 

pirma aviacijos sektoriuje (+58 proc.), o tai nulems išmetamų ŠESD kiekio padidėjimą 

15 proc. 2030–2050 m. laikotarpiu, palyginti su 1990 m. lygiu; 

10. pažymi, kad atsižvelgiant į naujus dalijimosi ir bendradarbiaujamosios ekonomikos 

sprendimus būsimose judumo ir transporto strategijose reikia pripažinti investicijų į 

kaimo vietoves potencialą; 

11. pažymi, kad iš ankstesnių ir tebevykdomų projektų, pvz., transporto srities darbo 

programos, Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir SMARTA (Tvarus ir dalijimusi 

transporto priemonėmis pagrįstas judumas, susietas su viešuoju transportu Europos 

kaimo vietovėse), įgyta patirtis padeda plėtoti pažangiuosius kaimus, įskaitant 

veiksmingesnę ir pažangesnę krovinių pristatymo gavėjui logistiką, inovatyvias 

koncepcijas užtikrinant judumą kaip paslaugą, pažangią kitos naujos kartos transporto 
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infrastruktūrą, susietąjį ir automatizuotą transportą ir pažangųjį miestų judumą (vežimą į 

miestus ir iš jų); 

12. teigiamai vertina tai, kad Komisija taip pat nurodė sąsają su žiedine ekonomika, 

ypatingą dėmesį skirdama retoms žaliavoms ir baterijoms; todėl ragina Komisiją toliau 

vertinti baterijų gamybos ir perdirbimo poveikį aplinkai, kad būtų galima susidaryti 

išsamų vaizdą apie baterinių elektrinių transporto priemonių poveikį aplinkai ir lengviau 

palyginti skirtingų pavaros sistemų gyvavimo ciklo tvarumą; 

13. atkreipia dėmesį į pakartotinio transporto priemonių baterijų panaudojimo, pavyzdžiui, 

pažangiųjų tinklų ir išmaniųjų namų energijos kaupimo sprendimuose, galimą naudą ir 

ragina Komisiją ir valstybes nares remti mokslinius tyrimus ir bandomuosius projektus 

šioje srityje taikant finansavimo schemas; 

14. remia, įgyvendinant principą „teršėjas moka“, aktyvesnį skaitmeninių technologijų, 

pagrįstų transporto priemonės aplinkosauginiu veiksmingumu, kaip antai „eTolling“ ir 

„eTicketing“, naudojimą; pabrėžia, kad kuriant suderintą kelių rinkliavos sistemų 

struktūrą reikėtų atsižvelgti į išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir teršalų kiekį 

palyginti su aplinkosauginiu veiksmingumu, kad būtų siunčiamas aiškus ir darnus 

signalas naujų transporto priemonių kūrėjams; vis dėlto pabrėžia, kad šios taisyklės turi 

būti aiškios ir skaidrios kelių naudotojams; pabrėžia palankų susietojo susisiekimo ir 

automatizuoto transporto sprendimų miestuose, pvz., optimizuotų eismo srautų ir 

mažesnio eismo, susidarančio automobiliams ieškant parkavimo vietos, poveikį aplinkai 

ir saugai; vis dėlto pabrėžia, kad dėl autonominių transporto priemonių kūrimo neturėtų 

didėti individualaus transporto apimtis ar spūstys; mano, jog svarbu, kad naujos 

transporto paslaugos, pvz., dalijimasis automobiliais ir judumas kaip paslauga (Maas), 

būtų laikomos keliavimo būdais, kurie yra bent lygiaverčiai arba net labiau 

rekomenduotini nei keliavimas asmeniniu automobiliu; palankiai vertina Komisijos 

miestams skirtas gaires dėl eismo mieste reguliavimo; vis dėlto pabrėžia, kad reikia 

nuveikti daugiau Europos lygmeniu, kad būtų išvengta bendros transporto erdvės 

susiskaidymo; primena, kad svarbu finansuoti transporto infrastruktūros projektus, kurie 

padeda siekti su klimatu susijusių tikslų, taip pat primena valstybių narių tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo svarbą; mano, jog svarbu, kad ES teikiant finansavimą transporto 

sektoriuje vienas iš projektų atrankos kriterijų turėtų būti jų tinkamumas siekiant su 

klimatu susijusių tikslų; 

15. pabrėžia, kad remiantis PSO duomenimis, kelių transportas prisideda prie oro taršos ir 

triukšmo, darydamas neigiamą poveikį piliečių sveikatai, ypač miestų teritorijose; 

pabrėžia, kad manoma, jog 28 ES šalių teritorijoje smulkiosios dalelės kasmet sukelia 

399 000, azoto dioksidas – 75 000, o ozonas – 13 600 priešlaikinės mirties atvejų; 

pažymi, kad daugiau kaip 30 proc. Europos gyventojų yra veikiami eismo triukšmo, 

kurio lygis viršija 55 Ldn dB normą; ragina parengti strategiją, skirtą tokių teršalų kaip 

NOx, NO2 ir kietųjų dalelių kiekio mažinimui, ir pabrėžia, kad reikės smarkiai mažinti 

transporto sektoriuje išmetamų oro teršalų kiekį; 

16. primena Europos aplinkos ir sveikatos transporto sektoriuje tyrimų grupės (EUGT), 

kurią finansuoja didžiosios automobilių gamybos įmonės, baisius su žmonėmis ir 

beždžionėmis vykdytus poveikio dūmais eksperimentus; primena, kad tai ne pirmas 

tokio pobūdžio automobilių pramonės skandalas; ragina užtikrinti, kad visi moksliniai 
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tyrimai, kuriais remiantis formuojama ES politika, būtų visiškai nepriklausomi nuo 

automobilių pramonės, taip pat nuo jų teikiamo finansavimo ir subrangos; 

17. pažymi, kad būtina teikti informaciją vartotojams apie lengvąsias transporto priemones, 

kad būtų greičiau atsisakoma transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro, ir todėl 

ragina teikti tikslesnę informaciją apie transporto priemonių išmetamų teršalų ir kuro 

suvartojimo kiekį, be kita ko, žymint transporto priemones standartizuotais, gerai 

matomais ir aiškiais ženklais, kad vartotojai galėtų priimti informacija pagrįstus 

sprendimus ir būtų skatinami įmonių ir privačių asmenų elgesio pokyčiai ir 

ekologiškesnis judumas; pabrėžia, kad tikslesnė informacija taip pat padės vykdyti 

žaliuosius viešuosius pirkimus; palankiai vertina Komisijos rekomendaciją (EU) 

2017/9481 ir kartu ragina Komisiją apsvarstyti galimybę persvarstyti Automobilių 

ženklinimo direktyvą 1999/94/EB2; 

18. ragina užtikrinti, kad su aplinkos apsauga ir visuomene susijusios kelių transporto 

išorinės sąnaudos būtų internalizuotos ir kad vartotojai gautų kainų signalus, kurie 

atspindėtų šias sąnaudas; 

19. pabrėžia, kad Netaršių transporto priemonių direktyvoje turi būti atsižvelgta į 

savivaldybių ir regionų valdžios institucijų poreikius ir turimus išteklius, kad būtų 

galima išnaudoti visą direktyvos potencialą, visų pirmą atsižvelgiant į sudėtingumo ir 

administracinės naštos klausimus; 

20. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą iki 2018 m. gegužės 2 d. pateikti teisėkūros 

pasiūlymą dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamų CO2 kiekių ir suvartojamų kuro 

kiekių standartų, siekiant turėti nuoseklius sunkiąsias transporto priemones 

reglamentuojančius teisės aktus; šis pasiūlymas turėtų būti plataus užmojo, realistiškas 

ir paremtas duomenimis, surinktais naudojantis transporto priemonės energijos sąnaudų 

skaičiavimo priemone (VECTO); pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad VECTO būtų 

greitai ir reguliariai atnaujinamas siekiant sudaryti galimybę tiksliai perimti naujas 

technologijas ir laiku padidinti transporto priemonių veiksmingumą; 

21. pabrėžia, kad judumas kaimo vietovėse smarkiai skiriasi nuo judumo miestuose: skiriasi 

ne tik atstumai ir viešojo transporto prieinamumas, bet ir aplinka bei ekonominiai 

veiksniai, pvz., jose patiriamas mažesnis išmetamų teršalų poveikis aplinkai, gaunamos 

mažesnės vidutinės pajamos ir susiduriama su didesnėmis kliūtimis investuojant į 

infrastruktūrą; pabrėžia, kad iš esmės vykdant modernizavimą, socialiniu požiūriu 

teisingai pereinant prie švarios energijos ir skaitmeninant Europos judumo ir transporto 

sektorių būtina atsižvelgti į kaimo vietovių ypatybes, kadangi ypač šiose vietovėse nauji 

visuomenės, technologijų ir ekonomikos pokyčiai daro įtaką transportui ir visai judumo 

sistemai; pabrėžia, kad dėl to Komisija turėtų pritaikyti tarpsektorinį požiūrį ir užtikrinti 

sklandų integruotos transporto ir judumo požiūriu pažangių kaimų koncepcijos 

įgyvendinimą, ragindama naudoti skaitmenines platformas, padedančias didinti judumą 

                                                 
1 2017 m. gegužės 31 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2017/948 dėl tipo patvirtinimo dokumentuose nurodomų 

ir pagal pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą matuojamų degalų sąnaudų ir 

išmetamo CO2 kiekio verčių naudojimo pateikiant informaciją vartotojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 1999/94/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 3525) (OL L 142, 2017 6 2, p. 100). 
2 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/94/EB dėl vartotojų galimybės gauti 

informaciją apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį parduodant naujus keleivinius automobilius 

(OL L 12, 2000 1 18, p. 16). 
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kaimo vietovėse, ir užtikrinti švaresnę ir sveikesnę aplinką; ragina sudaryti vienodas 

sąlygas specialiems kaimo centrų ir tinklų technologiniams patobulinimams; 

22. pabrėžia, kad plataus užmojo tikslai, susiję su sunkiųjų transporto priemonių išmetamu 

CO2 turi būti suderinti su būsimais tikslais sumažinti išmetamų teršalų kiekį, pvz., 

vadovaujantis EURO 7, taip pat Direktyva 2015/719 dėl masės ir matmenų1; pabrėžia, 

jog reikia užtikrinti, kad VECTO būtų greitai ir reguliariai atnaujinamas siekiant 

sudaryti galimybę tiksliai perimti naujas technologijas ir laiku padidinti transporto 

priemonių veiksmingumą; 

23. pažymi, kad kabotažas sudaro tik nedidelę viso krovininio kelių transporto dalį, ir 

pabrėžia, kad dėl kabotažo operacijų apribojimų neturi daugėti reisų be krovinio, dėl 

kurių mažėja veiksmingumas ir kurie daro neigiamą poveikį aplinkai. 

                                                 
1 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719, kuria iš dalies keičiama 

Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų 

kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto 

priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 115, 2015 5 6, p. 1). 
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VERTS/ALE Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes 
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Naudojami sutartiniai ženklai: 

+ : už 

- : prieš 

0 : susilaikė 

 

 


