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Pakeitimas 1
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. Pabrėžia, kad teisingai ir 
nediskriminuojančiu būdu į visų rūšių 
transporto kainas internalizavus išorinių 
transporto sąnaudas (vietos teršalų 
išmetimo, CO2 išmetimo, buveinių ardymo 
sąnaudas ir išlaidas sveikatai) atsirastų 
paskatos rinktis mažiau aplinkai žalingas 
transporto priemones.

1. pabrėžia, kad teisingai ir 
nediskriminuojamuoju būdu į visų rūšių 
transporto kainas įtraukus išorines 
transporto sąnaudas (vietos teršalų 
išmetimo, CO2 išmetimo, biologinės 
įvairovės praradimo, buveinių ardymo 
sąnaudas, išlaidas sveikatai, 
priklausomybės nuo naftos išteklių, 
nelaimingų atsitikimų ir kitas socialines 
sąnaudas) atsirastų paskatos rinktis mažiau 
aplinkai žalingas transporto priemones; be 
to, mano, kad pirmiausia reikėtų 
panaikinti tiesiogines ir netiesiogines 
subsidijas kelių ir oro transportui, 
pavyzdžiui, kuro mokesčio netaikymą 
žibalui ir PVM netaikymą ES skrydžiams;

Or. en

Pakeitimas 2
Sabine Wils

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. Pabrėžia, kad teisingai ir 
nediskriminuojančiu būdu į visų rūšių 
transporto kainas internalizavus išorinių 
transporto sąnaudas (vietos teršalų 
išmetimo, CO2 išmetimo, buveinių ardymo 
sąnaudas ir išlaidas sveikatai) atsirastų 
paskatos rinktis mažiau aplinkai žalingas 
transporto priemones.

1. pabrėžia, kad teisingai ir 
nediskriminuojamuoju būdu, atsižvelgiant į 
taršos dydį, į visų rūšių transporto kainas 
įtraukus išorines transporto sąnaudas 
(vietos teršalų išmetimo, CO2 išmetimo, 
buveinių ardymo sąnaudas ir išlaidas 
sveikatai) atsirastų paskatos rinktis mažiau 
aplinkai žalingas transporto priemones;

Or. de
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Pakeitimas 3
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. be to, ragina nustatyti sektorinius 
transporto išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo tikslus, kurie būtų suderinami 
su privalomu tikslu bendrą išmetamo CO2 
kiekį iki 2020 m. sumažinti bent jau 30
proc. tiek nacionaliniu, tiek Europos 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 4
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. be to, mano, kad būtinas kultūrinis 
postūmis naudoti darnesnių rūšių 
transportą, o tai padaryti padėtų viešojo 
informavimo politika; mano, kad 
įplaukos, gautos internalizavus transporto 
sąnaudas, visų pirma turėtų būti vėl 
investuotos į darnių rūšių transportą ir 
klimato kaitos ribojimą;

Or. en

Pakeitimas 5
Sabine Wils

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į mūsų visuomenės 
didėjančios urbanizacijos tendencijas, dėl 
kurių didėja erdvės planavimo ir patrauklių 
viešojo transporto, ypač miesto transporto, 
sistemų svarba.

2. atkreipia dėmesį į mūsų visuomenės 
didėjančios urbanizacijos tendencijas, dėl 
kurių didėja erdvės planavimo ir patrauklių 
bei aplinką tausojančių vietinio viešojo 
transporto, ypač miesto transporto, sistemų 
svarba;

Or. de

Pakeitimas 6
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į mūsų visuomenės 
didėjančios urbanizacijos tendencijas, dėl 
kurių didėja erdvės planavimo ir patrauklių 
viešojo transporto, ypač miesto transporto, 
sistemų svarba.

2. atkreipia dėmesį į mūsų visuomenės 
didėjančios urbanizacijos tendencijas, dėl 
kurių didėja erdvės planavimo ir patrauklių 
bei mažiau aplinkai žalingų viešojo, ypač 
miesto, transporto sistemų svarba, tačiau 
reikia skirti dėmesį ir kaimo transportui;

Or. en

Pakeitimas 7
Salvatore Tatarella

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į mūsų visuomenės 
didėjančios urbanizacijos tendencijas, dėl 
kurių didėja erdvės planavimo ir patrauklių 
viešojo transporto, ypač miesto transporto, 
sistemų svarba.

2. atkreipia dėmesį į mūsų visuomenės 
didėjančios urbanizacijos tendencijas, dėl 
kurių didėja erdvės planavimo ir 
patrauklių, veiksmingų, orientuotų į 
naujas technologijas ir sąnaudų, 
transporto rūšies ir kelionės trukmės 
požiūriais galinčių konkuruoti su 
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privačiomis transporto priemonėmis
viešojo, ypač miesto, transporto sistemų 
svarba;

Or. it

Pakeitimas 8
Salvatore Tatarella

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja) ir 2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad svarbu kontroliuoti, jog 
miestų teritorijose būtų griežtai laikomasi 
didžiausio leistino 50 km/val. greičio 
apribojimo; įvairios studijos ir tyrimai 
parodė, kad tai turi dvejopą poveikį:
pirma, mažinamas išmetamųjų teršalų 
kiekis, antra, mažėja eismo įvykių ir juose 
žuvusiųjų skaičius, kuris, kaip žinoma, 
tankiai gyvenamose vietovėse sudaro 
nemažą gyventojų dalį;
2b. mano, kad būtina oficialiai įtvirtinti 
sąvoką „mažiau aplinkai žalingas arba 
ekologinis vairavimas“ ir privalomai
mokyti tokio vairavimo rengiant jaunus 
vairuotojus, nes galima įrodyti, kad 
taikant paprastas priemones degalų 
sąnaudas galima sumažinti iki 30 proc., 
taip pat sumažinant oro taršą CO2, 
nesudegusiais angliavandeniliais ir 
smulkiosiomis dulkėmis;

Or. it

Pakeitimas 9
Bairbre de Brún

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad geri transporto ir viešųjų
paslaugų ryšiai kaimo vietovėse sumažins 
naudojimąsi privačiais automobiliais;

Or. en

Pakeitimas 10
János Áder

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. siekdamas sukurti darnų miesto ir 
priemiestinį transportą ir išsaugoti kaimo 
gyventojus, ragina formuoti funkcinius 
miesto regionus;

Or. hu

Pakeitimas 11
Salvatore Tatarella

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, jog itin svarbu, kad būtų 
laikomasi ES teisės aktuose nustatytų oro 
kokybės normų, kai daugėja kvėpavimo ir 
kitų susirgimų, susijusių su oro tarša, kurią 
dažniausiai sukelia transportas. Pasisako, 
ypač kalbant apie miestus, už mažos taršos 
zonas ir eismo intensyvumo mažinimo 
priemones, kuriomis skatinama vaikščioti 
pėsčiomis ir važiuoti dviračiais.

3. mano, jog itin svarbu, kad būtų 
laikomasi ES teisės aktuose nustatytų oro 
kokybės normų, kai daugėja kvėpavimo, 
širdies ir kraujagyslių ir kitokių ligų, 
susijusių su oro tarša, kurią dažniausiai 
sukelia transportas;  mano, kad norint 
išspręsti šią problemą reikėtų remti 
prevencines priemones, pavyzdžiui, 
variklio išmetamų itin smulkių kietųjų 
dalelių aukštos kokybės filtrų diegimą, 
taip pat reikia skatinti naudojamų 
transporto priemonių, neatitinkančių ES 
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Euro 4, Euro 5 ir Euro 6 (įsigalios 2014 
m.) normų, parko atnaujinimą; reikia 
mažinti ne tik transporto priemonių, 
kuriose naudojamos naujos technologijos, 
pvz., nauji varikliai, išmetamų teršalų 
kiekį, bet ir jau važinėjančių transporto 
priemonių išmetamų teršalų kiekį; senos 
kartos varikliai gali būti patobulinti 
naudojant naujus filtrus siekiant, kad jų 
išmetamų itin smulkių kietųjų dalelių 
kiekis būtų toks pat mažas, kaip naujų 
transporto priemonių;  pasisako, ypač 
miestų klausimu, už mažos taršos zonas 
(tai yra miesto zonos, kuriose didžiausias 
leistinas transporto priemonių greitis yra 
30 km/val.) ir eismo intensyvumo 
mažinimo priemones, kuriomis skatinama 
vaikščioti pėsčiomis ir važiuoti dviračiais;

Or. it

Pakeitimas 12
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, jog itin svarbu, kad būtų 
laikomasi ES teisės aktuose nustatytų oro 
kokybės normų, kai daugėja kvėpavimo ir 
kitų susirgimų, susijusių su oro tarša, kurią 
dažniausiai sukelia transportas. Pasisako, 
ypač kalbant apie miestus, už mažos taršos 
zonas ir eismo intensyvumo mažinimo 
priemones, kuriomis skatinama vaikščioti 
pėsčiomis ir važiuoti dviračiais.

3. mano, jog itin svarbu, kad būtų 
laikomasi ES teisės aktuose nustatytų oro 
kokybės normų, kai daugėja kvėpavimo ir 
kitų ligų, susijusių su oro tarša, kurią taip 
pat sukelia transportas; pasisako, ypač 
miestų klausimu, už mažos taršos zonas ir 
eismo intensyvumo mažinimo priemones, 
kuriomis skatinama vaikščioti pėsčiomis ir 
važiuoti dviračiais, jei tai atitinka 
įvykdomumo ir funkcionalumo principus;

Or. it
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Pakeitimas 13
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina priimti ES teisės aktus, 
susijusius su pėsčiųjų teisėmis, kurie 
atitiktų Europos Parlamento priimtą 
Europos pėsčiųjų teisių chartiją, taip pat 
nustatyti visuotinį mažą leistiną greitį 
visuose gyvenamuosiuose rajonuose;
rekomenduoja Briuselio chartijos dviračių 
eismo tikslus priimti kaip oficialius ES 
politikos tikslus, o investicijoms į 
transeuropinę dviračių eismo 
infrastruktūrą skirti lėšų pagal TEN-T 
programas;  ragina siekti, kad riboto 
judumo asmenų prieiga be kliūčių prie 
transporto paslaugų būtų vienas iš 
pagrindinių transporto politikos principų;

Or. en

Pakeitimas 14
Salvatore Tatarella

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. siekdamas pagerinti gyvenimo kokybę 
ragina transportą pritaikyti riboto judumo 
asmenims, kurie turi neatimamą teisę 
naudotis visų rūšių transportu, įtvirtintą 
Tautų konvencijos dėl žmonių su negalia 
teisių 9 straipsnyje; tai yra esminis 
nediskriminavimo principas laisvo 
asmenų judėjimo srityje, kuris taip pat 
teikia ekonominės, kultūrinės ir su 
turizmu susijusios naudos;

Or. it
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Pakeitimas 15
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono prekursorių, tačiau tebėra 
susirūpinęs dėl jo išmetamo azoto oksido ir 
smulkių kietųjų dalelių kiekio (2008 m. 
TERM ataskaita, 5.1 diagrama). Vis dėlto 
yra ypač nusivylęs transporto išmetamu 
CO2 kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., kai kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc. Calls for freight traffic 
to be gradually transferred off the roads 
and onto rail;

5. pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono prekursorių, tačiau tebėra 
susirūpinęs dėl jo išmetamo azoto oksido ir 
smulkių kietųjų dalelių kiekio (2008 m. 
TERM ataskaita, 5.1 diagrama). Vis dėlto 
yra ypač nusivylęs transporto išmetamu 
CO2 kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., kai kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc. ragina krovinių 
vežimo eismą palaipsniui perkelti iš kelių į 
geležinkelius, kai vežama vidutiniais ar 
ilgais nuotoliais;

Or. it

Pakeitimas 16
Salvatore Tatarella

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. Pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono prekursorių, tačiau tebėra 
susirūpinęs dėl jo išmetamo azoto oksido ir 
smulkių kietųjų dalelių kiekio (2008 m. 
TERM ataskaita, 5.1 diagrama). Vis dėlto 
yra ypač nusivylęs transporto išmetamu 
CO2 kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., kai kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc. Ragina krovinių 

5. pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono prekursorių, tačiau tebėra 
susirūpinęs dėl jo išmetamo azoto oksido ir 
smulkių kietųjų dalelių kiekio (2008 m. 
TERM ataskaita, 5.1 diagrama). Vis dėlto 
yra ypač nusivylęs transporto išmetamu 
CO2 kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., kai kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc. ragina krovinių 
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vežimo eismą palaipsniui perkelti iš kelių į 
geležinkelius.

vežimo eismą palaipsniui perkelti iš kelių į 
geležinkelius užtikrinant, kad iki tol, kol 
bus nutiesti nauji geležinkeliai, jis atitiktų 
esamo tinklo pajėgumus; be to, ragina 
remti naujų tarpuostinių infrastruktūrų 
(jos galėtų pagerinti krovinių perkėlimo iš 
kelių į geležinkelius procesą) statybą ir 
pagerinti esamų infrastruktūrų 
funkcionalumą;

Or. it

Pakeitimas 17
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. Pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono prekursorių, tačiau tebėra 
susirūpinęs dėl jo išmetamo azoto oksido ir 
smulkių kietųjų dalelių kiekio (2008 m. 
TERM ataskaita1, 5.1 diagrama). Vis dėlto 
yra ypač nusivylęs transporto išmetamu 
CO2 kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., kai kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc. Ragina krovinių 
vežimo eismą palaipsniui perkelti iš kelių į 
geležinkelius. 

5. pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono pirmtakų, tačiau tebėra susirūpinęs 
dėl jo išmetamo azoto oksido ir smulkių 
kietųjų dalelių kiekio (2008 m. TERM 
ataskaita1, 5.1 diagrama); vis dėlto yra 
ypač nusivylęs transporto išmetamu CO2  
kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., nors kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc.;. ragina krovinių 
vežimo eismą palaipsniui perkelti iš kelių į 
geležinkelius taikant privalomas 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 18
Matthias Groote

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. Pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono prekursorių, tačiau tebėra 
susirūpinęs dėl jo išmetamo azoto oksido ir 
smulkių kietųjų dalelių kiekio (2008 m. 
TERM ataskaita1, 5.1 diagrama). Vis dėlto 
yra ypač nusivylęs transporto išmetamu
CO2 kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., kai kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc. Ragina krovinių 
vežimo eismą palaipsniui perkelti iš kelių į 
geležinkelius.

5. pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono pirmtakų; pažymi, kad lengvųjų 
automobilių išmetamų teršalų normų 
Euro 5 ir Euro 6 ir sunkiasvorių 
transporto priemonių išmetamų teršalų 
normų Euro VI taikymas padeda ir padės 
gerinti oro kokybę, o atidėjimas taikyti 
turėtų neigiamų padarinių; taikant šias 
normas, atnaujinus transporto priemonių 
parką senas transporto priemones 
pakeistų naujos, mažai taršios transporto 
priemonės; tačiau tebėra susirūpinęs dėl 
transporto išmetamo azoto oksido ir 
smulkių kietųjų dalelių kiekio (2008 m. 
TERM ataskaita1, 5.1 diagrama); yra ypač 
nusivylęs, kad transporto išmetamas CO2

kiekis nuo 1990 iki 2006 m. padidėjo 28 
proc., nors kituose sektoriuose jis sumažėjo 
3 proc.; ragina krovinių vežimo eismą 
palaipsniui perkelti iš kelių į geležinkelius;

Or. de

Pakeitimas 19
Sabine Wils

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. Pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono prekursorių, tačiau tebėra 
susirūpinęs dėl jo išmetamo azoto oksido ir 
smulkių kietųjų dalelių kiekio (2008 m. 

5. pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono pirmtakų, tačiau tebėra susirūpinęs 
dėl jo išmetamo azoto oksido ir smulkių 
kietųjų dalelių kiekio (2008 m. TERM 

                                               
1 „Transportas kryžkelėje. TERM 2008: Europos Sąjungos transporto ir aplinkos rodikliai“, EAA ataskaita Nr. 
3/2009.
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TERM ataskaita1, 5.1 diagrama). Vis dėlto 
yra ypač nusivylęs transporto išmetamu 
CO2 kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., kai kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc. Ragina krovinių 
vežimo eismą palaipsniui perkelti iš kelių į 
geležinkelius.

ataskaita1, 5.1 diagrama); vis dėlto yra 
ypač nusivylęs transporto išmetamu CO2
kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., nors kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc.; ragina krovinių 
vežimo eismą palaipsniui perkelti iš kelių į 
geležinkelius; ragina nebetiesti kelių, o 
tiesti ir plėtoti geležinkelius;

Or. de

Pakeitimas 20
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

Pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono prekursorių, tačiau tebėra 
susirūpinęs dėl jo išmetamo azoto oksido ir 
smulkių kietųjų dalelių kiekio (2008 m. 
TERM ataskaita, 5.1 diagrama). Vis dėlto 
yra ypač nusivylęs transporto išmetamu 
CO2 kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., kai kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc. Ragina krovinių 
vežimo eismą palaipsniui perkelti iš kelių į 
geležinkelius.

pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono pirmtakų, tačiau tebėra susirūpinęs 
dėl jo išmetamo azoto oksido ir smulkių 
kietųjų dalelių kiekio (2008 m. TERM 
ataskaita, 5.1 diagrama);. vis dėlto yra ypač 
nusivylęs transporto išmetamu CO2 kiekiu, 
kuris nuo 1990 iki 2006 m. padidėjo 28 
proc., nors kituose sektoriuose jis sumažėjo 
3 proc;. ragina krovinių vežimo eismą 
palaipsniui perkelti iš kelių į geležinkelius 
ir kitas efektyviai energiją vartojančias 
transporto priemones;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 „Transportas kryžkelėje. TERM 2008: Europos Sąjungos transporto ir aplinkos rodikliai“, EAA ataskaita Nr. 
3/2009.



PE430.949v01-00 14/24 AM\798985LT.doc

LT

Pakeitimas 21
Jorgo Chatzimarkakis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. Pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono prekursorių, tačiau tebėra 
susirūpinęs dėl jo išmetamo azoto oksido 
ir smulkių kietųjų dalelių kiekio (2008 m. 
TERM ataskaita1, 5.1 diagrama). Vis dėlto 
yra ypač nusivylęs transporto išmetamu 
CO2 kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., kai kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc. Ragina krovinių 
vežimo eismą palaipsniui perkelti iš kelių į 
geležinkelius.

5.  pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono pirmtakų (2008 m. TERM 
ataskaita1, 5.1 diagrama).; pažymi, kad oro 
kokybė labai pagerės įgyvendinus 
patvirtintas naujas transporto priemonių 
išmetamų teršalų normas Euro 5 ir Euro 
6 (lengvasvorių transporto priemonių) ir 
Euro VI (sunkiasvorių transporto 
priemonių), o atnaujinus transporto 
priemonių parką labai sumažės kelių 
transporto priemonių išmetamų teršalų, 
nes senesnes transporto priemones pakeis 
naujesnių modelių transporto priemonės;
todėl valstybės narės turėtų imtis tinkamų 
veiksmų, kad paspartintų transporto 
priemonių parko atnaujinimą;

vis dėlto yra ypač susirūpinęs dėl kelių 
transporto išmetamo CO2 kiekio, kuris, 
nepaisant to, kad nuo 1995 m. keleivinių 
automobilių išmetamas CO2 kiekis 
sumažėjo 20 proc., o nuo aštuntojo 
dešimtmečio kasmet 1 proc. pagerėja 
komercinių transporto priemonių degalų 
naudojimo efektyvumas, nuo 1990 iki 
2006 m. padidėjo 28 proc., nors kituose 
sektoriuose jis sumažėjo 3 proc.; pažymi, 
kad tai yra padidėjusios transporto 
paklausos, kuri tiesiogiai susijusi su BVP 
augimu, padarinys; todėl ragina 
įgyvendinti integruotą išmetamo CO2 
kiekio mažinimo strategiją ir visoms 
šalims prisiimti savo atsakomybės dalį;  

Or. en
                                               
1 „Transportas kryžkelėje, TERM 2008. Europos Sąjungos transporto ir aplinkos rodikliai“, EAA ataskaita Nr. 
3/2009.



AM\798985LT.doc 15/24 PE430.949v01-00

LT

Pakeitimas 22
Mario Pirillo

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. Pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono prekursorių, tačiau tebėra 
susirūpinęs dėl jo išmetamo azoto oksido ir 
smulkių kietųjų dalelių kiekio (2008 m. 
TERM ataskaita1, 5.1 diagrama). Vis dėlto 
yra ypač nusivylęs transporto išmetamu 
CO2 kiekiu, kuris nuo 1990 iki 2006 m. 
padidėjo 28 proc., kai kituose sektoriuose 
jis sumažėjo 3 proc. Ragina krovinių 
vežimo eismą palaipsniui perkelti iš kelių į 
geležinkelius.

5. pripažįsta, kad labai sumažėjo kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių (PM 
10), rūgštėjimą sukeliančių medžiagų ir 
ozono pirmtakų, tačiau tebėra susirūpinęs 
dėl jo išmetamo azoto oksido ir smulkių 
kietųjų dalelių kiekio (2008 m. TERM 
ataskaita1, 5.1 diagrama). vis dėlto yra ypač 
nusivylęs transporto išmetamu CO2 kiekiu, 
kuris nuo 1990 iki 2006 m. padidėjo 28 
proc., nors kituose sektoriuose jis sumažėjo 
3 proc.; mano, kad taip pat reikėtų 
atsižvelgti į juodosios anglies dalelių 
(suodžių) poveikį visuotiniam atšilimui, ir 
yra įsitikinęs, kad, norint šį poveikį 
panaikinti, turėtų būti rekomenduojama 
šias daleles filtruoti siekiant bent jau iš 
dalies kompensuoti išmetamo CO2 kiekio 
didėjimą ar nepakankamą mažinimą;
ragina krovinių vežimo eismą palaipsniui 
perkelti iš kelių į geležinkelius;

Or. en

Pakeitimas 23
Daciana Octavia Sârbu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į tai, kad transporto 
sektoriuje nebuvo žymiai sumažintas 

                                               
1 „Transportas kryžkelėje, TERM 2008. Europos Sąjungos transporto ir aplinkos rodikliai“, EAA ataskaita Nr. 
3/2009.
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iškastinio kuro naudojimas – 97 proc. šio 
sektoriaus vis dar priklauso nuo šių 
išteklių; tokia priklausomybė daro 
neigiamą poveikį pasauliniam saugumui 
ir turimiems ištekliams;

Or. ro

Pakeitimas 24
János Áder

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia transeuropinio transporto 
tinklo pagrindinės šiaurės–pietų ašies 
svarbą, ypač atsižvelgiant į tai, kad dėl to, 
jog nesama greitkelių, dėl transeuropinio 
eismo regiono miestuose kyla didelių 
sunkumų aplinkai; 

Or. hu

Pakeitimas 25
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. prašo Komisijos paraginti valstybes 
nares pašalinti vietines kliūtis, dėl kurių 
delsiama kurti susisiekimo geležinkeliais 
koridorius;

Or. it
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Pakeitimas 26
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. Susirūpinęs tuo, jog prognozuojamas 
jūrų transporto išmetamas sieros oksidų ir 
azoto oksidų kiekis 2020 m. bus beveik 
lygus sausumos transporto išmetalų kiekiui 
ir kad Tarptautinei jūrų organizacijai 
nepavyko nustatyti CO2 išmetimo 
mažinimo sistemos. Taigi reikalauja jūrų 
transportą įtraukti į Europos prekybos 
taršos leidimais sistemą.

6. susirūpinęs tuo, jog prognozuojamas 
jūrų transporto išmetamas sieros oksidų ir 
azoto oksidų kiekis 2020 m. bus beveik 
lygus sausumos transporto išmetalų kiekiui 
ir kad Tarptautinei jūrų organizacijai 
nepavyko nustatyti CO2 išmetimo 
mažinimo sistemos;

Or. it

Pakeitimas 27
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. Susirūpinęs tuo, jog prognozuojamas 
jūrų transporto išmetamas sieros oksidų ir 
azoto oksidų kiekis 2020 m. bus beveik 
lygus sausumos transporto išmetalų kiekiui 
ir kad Tarptautinei jūrų organizacijai
nepavyko nustatyti CO2 išmetimo 
mažinimo sistemos. Taigi reikalauja jūrų 
transportą įtraukti į Europos prekybos 
taršos leidimais sistemą.

6. pripažįsta, kad, remiantis Tarptautine 
jūrų organizacijos (TJO) duomenimis, 
jūrų transportas išmeta 3–5 kartus mažiau 
CO2 negu sausumos transportas, tačiau 
yra susirūpinęs tuo, jog prognozuojamas 
jūrų transporto išmetamas sieros oksidų ir 
azoto oksidų kiekis 2020 m. bus beveik 
lygus sausumos transporto išmetalų kiekiui 
ir kad Tarptautinės jūrų organizacijos 
bandymas nustatyti CO2 išmetimo 
mažinimo sistemą nedavė rezultatų; jei 
TJO derybos bus nesėkmingos, 
atsižvelgdamas į jūrų transporto 
tarptautinį pobūdį ir į tai, kad anglies 
dioksidas gali patekti į Europos Sąjungai 
nepriklausančius uostus ir sausumos 
transportą, reikalauja apsvarstyti jūrų 
transporto įtraukimo į Europos prekybos 



PE430.949v01-00 18/24 AM\798985LT.doc

LT

taršos leidimais sistemą galimybę;

Or. en

Pakeitimas 28
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. Susirūpinęs tuo, jog prognozuojamas
jūrų transporto išmetamas sieros oksidų ir 
azoto oksidų kiekis 2020 m. bus beveik 
lygus sausumos transporto išmetalų 
kiekiui ir kad Tarptautinei jūrų 
organizacijai nepavyko nustatyti CO2 
išmetimo mažinimo sistemos. Taigi 
reikalauja jūrų transportą įtraukti į 
Europos prekybos taršos leidimais sistemą.

6. susirūpinęs tuo, kad, prognozuojama, 
jog jūrų transporto išmetamas sieros oksidų 
ir azoto oksidų kiekis 2000–2020 m. 
padidės 40 proc. ir tuomet veikiausiai bus 
lygus visų šaltinių sausumoje išmetamų 
teršalų kiekiui arba jį viršys, ir ragina 
Komisiją TJO 2008 m. persvarsčius sieros 
oksidų ir azoto oksidų kiekį imtis veiksmų 
bei sparčiau rengtis visas ES jūras 
paskelbti išmetamų sieros oksidų ir azoto 
oksidų kontrolės zonomis (angl. ECAs);
taip pat yra susirūpinęs, kad Tarptautinei 
civilinės aviacijos organizacijai (angl. 
ICAO) ir Tarptautinei jūrų organizacijai vis 
nepavyksta priimti jokių privalomų 
priemonių, skirtų aviacijos ir laivybos 
poveikiui klimatui kontroliuoti 12 metų po 
Kioto protokolo priėmimo; ragina skubiai 
priimti privalomas transporto išmetamų 
teršalų ribų nustatymo priemones,  kurios 
padėtų pasiekti tokius pat mažinimo 
tikslus, kurie taikomi išsivysčiusių šalių 
pramonės sektoriui, taip pat parduoti 
aukcionuose mažiausiai 50 proc. leidimų 
šioje srityje; kadangi pasaulio mastu nėra 
reikšmingų tikslų ir priemonių, ragina 
Komisiją skubiai pateikti pasiūlymus dėl 
jūrų transporto įtraukimo į ES 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus bei į 
Europos prekybos taršos leidimais sistemą, 
kaip numatyta klimato kaitos dokumentų 
rinkinyje;

Or. en
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Pakeitimas 29
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. apgailestauja, kad Komisija neįvykdė 
įsipareigojimo spręsti azoto oksidų išlakų 
aviacijoje poveikio klimatui klausimą 
pasitelkus atskirą priemonę, todėl 
naudojant švarios plėtros mechanizmą 
(angl. CDM) ir bendro įgyvendinimo (BĮ) 
mechanizmą ragina taikyti koeficientą 
arba ragina nustatyti, kad nuo 2012 m. 
aviacijos operatoriai išmetamųjų teršalų 
kreditus suteiktų kitiems sektoriams;
ragina ES užtikrinti, kad taikant visas su 
klimato kaita susijusias Europos ir 
tarptautines priemones būtų atsižvelgiama 
į visą aviacijos poveikį klimatui;

Or. en

Pakeitimas 30
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. Mano, jog tyrimai ir taikomoji veikla yra 
svarbiausias veiksnys mums siekiant 
tvarios transporto ateities, nes tik
įgyvendinus radikalias technologines 
permainas galima užtikrinti taip reikalingą 
išmetimų sumažinimą ir pereiti prie mažai 
anglies dioksido išmetančio transporto.
Ragina Komisiją ir valstybes nares 
nustatyti, kas skatina ir kas trukdo 
įgyvendinti galimas iš tyrimų ir 
taikomosios veiklos atsirandančias 

7. mano, jog tyrimai ir taikomoji veikla yra 
svarbiausias veiksnys mums siekiant 
tvarios transporto ateities, nes įgyvendinus 
radikalias technologines permainas galima 
užtikrinti taip reikalingą išmetimo 
sumažinimą ir pereiti prie mažai anglies 
dioksido išmetančio transporto; ragina 
Komisiją ir valstybes nares nustatyti, kas 
skatina ir kas trukdo įdiegti galimas iš 
tyrimų ir taikomosios veiklos 
atsirandančias naujoves, ir teikti pirmenybę 
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naujoves, ir teikti pirmenybę investicijoms 
į mažiau aplinkai žalingą infrastruktūrą.

investicijoms į mažiau aplinkai žalingą 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 31
Sabine Wils

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. Mano, jog tyrimai ir taikomoji veikla yra 
svarbiausias veiksnys mums siekiant 
tvarios transporto ateities, nes tik 
įgyvendinus radikalias technologines 
permainas galima užtikrinti taip reikalingą
išmetimų sumažinimą ir pereiti prie mažai 
anglies dioksido išmetančio transporto.
Ragina Komisiją ir valstybes nares 
nustatyti, kas skatina ir kas trukdo 
įgyvendinti galimas iš tyrimų ir 
taikomosios veiklos atsirandančias 
naujoves, ir teikti pirmenybę investicijoms 
į mažiau aplinkai žalingą infrastruktūrą.

7. mano, jog tyrimai ir taikomoji veikla yra 
svarbiausias veiksnys mums siekiant 
tvarios transporto ateities, nes tik 
įgyvendinus radikalią ekologinę pertvarką
galima užtikrinti taip reikalingą išmetimo 
sumažinimą ir pereiti prie mažai anglies 
dioksido išmetančio transporto; atkreipia 
Komisijos ir valstybių narių dėmesį į tai, 
kad techniškai jau įmanoma gerokai 
sumažinti transporto priemonių išmetamų 
teršalų kiekį nepatiriant papildomų 
išlaidų; pabrėžia, kad elektra varomi 
automobiliai ateinantį dešimtmetį nebus 
būdas mažinti išmetamų teršalų kiekį, o jį 
mažinti būtina; pabrėžia, kad dabartinėje 
automobilių pramonėje vyrauja bendras 
struktūrinis deficitas ir kad ši pramonė 
turi prisitaikyti prie naujų reikalavimų;
ragina Komisiją ir valstybes nares 
nustatyti, kas skatina ir kas trukdo įdiegti 
galimas iš tyrimų ir taikomosios veiklos 
atsirandančias naujoves, ir teikti pirmenybę 
investicijoms į mažiau aplinkai žalingą 
infrastruktūrą;

Or. de
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Pakeitimas 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. Mano, jog tyrimai ir taikomoji veikla yra 
svarbiausias veiksnys mums siekiant 
tvarios transporto ateities, nes tik 
įgyvendinus radikalias technologines 
permainas galima užtikrinti taip reikalingą 
išmetimų sumažinimą ir pereiti prie mažai 
anglies dioksido išmetančio transporto.
Ragina Komisiją ir valstybes nares 
nustatyti, kas skatina ir kas trukdo 
įgyvendinti galimas iš tyrimų ir 
taikomosios veiklos atsirandančias 
naujoves, ir teikti pirmenybę investicijoms 
į mažiau aplinkai žalingą infrastruktūrą.

7. mano, jog tyrimai ir taikomoji veikla yra 
svarbiausias veiksnys mums siekiant 
tvarios transporto ateities, nes tik 
įgyvendinus radikalias technologines 
permainas galima užtikrinti taip reikalingą 
išmetimo sumažinimą ir pereiti prie mažai 
anglies dioksido išmetančio transporto;
ragina Komisiją ir valstybes nares 
nustatyti, kas skatina ir kas trukdo 
įgyvendinti galimas iš tyrimų ir 
taikomosios veiklos atsirandančias 
naujoves, ir teikti pirmenybę investicijoms 
į mažiau aplinkai žalingą infrastruktūrą, 
pavyzdžiui, į elektra varomoms transporto 
priemonėms skirtus išmaniuosius tinklus, 
gamtinių dujų arba biometano gamybą iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir 
vandenilio skirstymo tinklus; ragina 
Komisiją atkreipti dėmesį į tai, kokią įtaką 
vairuotojo elgesiui turi transporto 
priemonėse naudojamos technologijos, 
nes jos gali padėti mažinti degalų 
sąnaudas ir CO2 išlakas;

Or. en

Pakeitimas 33
Daciana Octavia Sârbu

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad nors energijos vartojimo 
efektyvumas transporto sektoriuje 
padidėjo, tačiau padidėjus našumui 
nepavyko sumažinti bendrų degalų 
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sąnaudų, nes padidėjo transporto 
paklausa;

Or. en

Pakeitimas 34
János Áder

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. siekdamas apsaugoti esamą 
infrastruktūrą, ypač miesto viešąjį 
transportą, primygtinai ragina 
restruktūrizuoti subsidijų sistemą taip, 
kad esamų linijų priežiūrai ir 
modernizavimui būtų teikiamas bent jau 
toks prioritetas, koks pastarąjį dešimtmetį 
buvo teikiamas naujų linijų tiesimui;  

Or. hu

Pakeitimas 35
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. Ragina Komisiją toliau keistis savo 
pažangiąja patirtimi, pavyzdžiui, 
įgyvendinant projektą CIVITAS, pagal kurį 
miestai turi galimybę mokytis vieni iš kitų 
dalydamiesi patirtimi.

8. ragina Komisiją toliau keistis savo 
pažangiąja patirtimi, pavyzdžiui, 
įgyvendinant Merų paktą, projektą 
CIVITAS ir kitas priemones, pagal kurias
miestai turi galimybę mokytis vieni iš kitų 
dalydamiesi patirtimi;

Or. en
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Pakeitimas 36
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a.  pripažindamas, kad ekologiškesnio 
darniojo transporto potencialas nėra 
begalinis, ragina, kad ES ir pasaulio 
lygmeniu būtų patvirtinta paklausos 
valdymo politika, kuri turėtų įtakos 
prekybos ir konkurencijos taisyklėms;

Or. en

Pakeitimas 37
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. mano, kad reikia teikti prioritetą 
esamos transporto infrastruktūros 
priežiūrai, modernizavimui ir protingam 
naudojimui, o ne naujos infrastruktūros 
kūrimui; ragina, kad investicijos į naują 
infrastruktūrą būtų daugiausia skiriamos 
aplinką tausojantiems projektams, kaip 
antai viešojo transporto, dviračių takų, 
įvairiarūšio transporto ir kelių eismo 
saugumo projektai;

Or. en

Pakeitimas 38
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. ragina, kad skiriant ES lėšas 
transporto projektams, įskaitant EIB 
paskolas, būtų taikoma sąlyga, kad 
kiekviena šalis ir regionas pateiktų 
patikimus bendrus tvaraus transporto 
planus, ir kad prioritetas būtų teikiamas 
tinklams, o ne projektams; ragina stiprinti 
viešųjų konsultacijų ir skaidrumo 
taisykles ir geriau įgyvendinti bei taikyti 
poveikio aplinkai vertinimo ir gamtos 
apsaugos teisės aktus, vykdant investicijas 
į transporto infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 39
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
8 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8d. primindamas savo 2009 m. balandžio 
23 d. rezoliuciją dėl judumo mieste 
veiksmų plano1, rekomenduoja miestų 
aglomeracijose, turinčiose daugiau nei 
100 000 gyventojų, pradėti vykdyti 
ilgalaikius integruotus susisiekimo ir 
judumo mieste planus ir skiriant ES lėšas 
miesto transportui taikyti sąlygą, kad tokie 
planai būtų parengti;

Or. en

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0307.


