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Grozījums Nr. 1
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka transporta ārējo izmaksu 
(vietējās emisijas, oglekļa emisijas, biotopu 
fragmentācijas un veselības aprūpes 
izmaksu) iekļaušana transporta 
pakalpojumu cenās, godīgi un 
nediskriminējot kādu no transporta 
veidiem, radītu iespēju izvēlēties videi 
draudzīgu transporta veidu;

1. uzsver, ka transporta ārējo izmaksu 
(vietējās emisijas, oglekļa emisijas, 
bioloģiskās daudzveidības zuduma,
biotopu fragmentācijas un veselības 
aprūpes izmaksu, atkarības no naftas un 
negadījumu radīto izmaksu un citu 
sociālo izmaksu) iekļaušana transporta 
pakalpojumu cenās, godīgi un 
nediskriminējot kādu no transporta 
veidiem, radītu iespēju izvēlēties videi 
draudzīgāku transporta veidu; turklāt 
uzskata par prioritāru uzdevumu likvidēt 
tiešu un netiešu autotransporta un gaisa 
transporta subsidēšanu, piemēram, 
atbrīvojuma no degvielas nodokļa 
piemērošanu petrolejai un atbrīvojuma no 
PVN piemērošanu ES reisiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sabine Wils

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka transporta ārējo izmaksu 
(vietējās emisijas, oglekļa emisijas, biotopu 
fragmentācijas un veselības aprūpes 
izmaksu) iekļaušana transporta 
pakalpojumu cenās, godīgi un 
nediskriminējot kādu no transporta 
veidiem, radītu iespēju izvēlēties videi 
draudzīgu transporta veidu;

1. uzsver, ka transporta ārējo izmaksu 
(vietējās emisijas, oglekļa emisijas, biotopu 
fragmentācijas un veselības aprūpes 
izmaksu) iekļaušana transporta 
pakalpojumu cenās, godīgi un 
nediskriminējot kādu no transporta veidiem 
atkarībā no radītā piesārņojuma apmēra, 
nodrošinātu iespēju izvēlēties videi 
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draudzīgu transporta veidu;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a turklāt aicina noteikt transporta 
nozares oglekļa emisijas samazināšanas 
mērķus atbilstīgi kopējam obligātajam 
oglekļa emisijas samazinājumam par 
vismaz 30 % līdz 2020. gadam gan valstu, 
gan Eiropas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b turklāt uzskata, ka ir nepieciešama 
paradigmas maiņa attiecībā uz 
ilgtspējīgāku transporta veidu 
izmantošanu un ka sabiedrības 
informēšanas politikā būtu jāparedz tās 
veicināšana; uzskata, ka ienākumi no 
ārējo izmaksu iekļaušanas transporta 
cenās būtu galvenokārt atkārtoti jāiegulda 
ilgtspējīgos transporta veidos un klimata 
pārmaiņu seku mazināšanā; 

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Sabine Wils

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz prognozēm par mūsu 
sabiedrības aizvien lielāku urbanizāciju un 
tādējādi arī uz to, ka aizvien svarīgāka 
kļūst telpiskā plānošana un pievilcīgas 
masu transporta sistēmas, jo īpaši pilsētās;

2. vērš uzmanību uz prognozēm par mūsu 
sabiedrības aizvien lielāku urbanizāciju un 
tādējādi arī uz to, ka aizvien svarīgāka 
kļūst telpiskā plānošana un pievilcīgas un 
videi draudzīgas vietējā sabiedriskā
transporta sistēmas, jo īpaši pilsētās; 

Or. de

Grozījums Nr. 6
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz prognozēm par mūsu 
sabiedrības aizvien lielāku urbanizāciju un 
tādējādi arī uz to, ka aizvien svarīgāka 
kļūst telpiskā plānošana un pievilcīgas 
masu transporta sistēmas, jo īpaši pilsētās;

2. vērš uzmanību uz prognozēm par mūsu 
sabiedrības aizvien lielāku urbanizāciju un 
tādējādi arī uz to, ka aizvien svarīgāka 
kļūst telpiskā plānošana un pievilcīgas un 
videi draudzīgākas masu transporta 
sistēmas, jo īpaši pilsētās, bet neaizmirstot 
arī par transportu lauku rajonos; 

Or. en

Grozījums Nr. 7
Salvatore Tatarella

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz prognozēm par mūsu 
sabiedrības aizvien lielāku urbanizāciju un 

2. vērš uzmanību uz prognozēm par mūsu 
sabiedrības aizvien lielāku urbanizāciju un 
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tādējādi arī uz to, ka aizvien svarīgāka 
kļūst telpiskā plānošana un pievilcīgas 
masu transporta sistēmas, jo īpaši pilsētās; 

tādējādi arī uz to, ka aizvien svarīgāka 
kļūst telpiskā plānošana un pievilcīgas un 
efektīvas masu transporta sistēmas, kurās 
tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas un 
kuras izmaksu, pārvietošanās veida un 
brauciena laika ziņā spēj konkurēt ar 
privātajiem transportlīdzekļiem, jo īpaši 
pilsētās; 

Or. it

Grozījums Nr. 8
Salvatore Tatarella

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) un 2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver to, cik svarīgi ir uzraudzīt, lai 
pilsētu teritorijās tiek stingri ievērots 
maksimālais braukšanas ātrums —
50 km/h; kā liecina dažādi pētījumi, tam 

ir divkārša ietekme —  pirmkārt, tas 
samazina piesārņojošu vielu emisijas un, 
otrkārt, tas samazina arī ceļu satiksmes 
negadījumu un tajos bojā gājušo cilvēku 
skaitu, kas ievērojami ietekmē lielu daļu 
iedzīvotāju blīvi apdzīvotās teritorijās; 
2.b uzsver nepieciešamību ieviest videi 
draudzīgas braukšanas jeb ekoloģiskas 
braukšanas jēdzienu un noteikt, ka tas ir 
obligāts, apmācot jaunus autovadītājus, 
jo, veicot vienkāršus pasākumus 
braukšanas laikā, degvielas patēriņu var 
uzskatāmi samazināt līdz pat 30 %, 
tādējādi samazinot gaisa piesārņojumu, 
ko rada oglekļa, nesadegušo ogļūdeņražu 
(UHC) un sīko putekļu emisija;

Or. it
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Grozījums Nr. 9
Bairbre de Brún

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka, nodrošinot labus 
transporta savienojumus ar sabiedrisko 
pakalpojumu dienestiem lauku apvidos, 
tiks samazināta privāto automašīnu 
izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 10
János Áder

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina izveidot funkcionālus pilsētu 
reģionus, lai radītu saskaņotu pilsētu un 
piepilsētu transporta sistēmu un saglabātu 
lauku rajonu apdzīvotību;

Or. hu

Grozījums Nr. 11
Salvatore Tatarella

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

 3. uzskata, ka, ņemot vērā elpošanas 
orgānu un citu slimību skaita pieaugumu, 
ko izraisa pārsvarā transporta radītais gaisa 
piesārņojums, ir būtiski svarīgi ievērot ES 
tiesību aktos noteiktās gaisa kvalitātes 
normas; atbalsta zemas emisijas zonas un 

3. uzskata, ka, ņemot vērā elpošanas 
orgānu, sirds un asinsvadu un citu slimību 
skaita pieaugumu, ko izraisa pārsvarā 
transporta radītais gaisa piesārņojums, ir 
būtiski svarīgi ievērot ES tiesību aktos 
noteiktās gaisa kvalitātes normas; uzskata, 
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satiksmes lēnināšanas pasākumus, ar 
kuriem veicina pārvietošanos kājām un ar 
velosipēdiem, jo īpaši pilsētās;

ka, lai risinātu šo problēmu, būtu 
jāstimulē aizsargpasākumi, piemēram, 
augstas kvalitātes filtru ieviešana nolūkā 
apturēt īpaši sīku cieto daļiņu emisiju no 
motoriem, un ka jārada stimuls atjaunot 
ikvienu pašlaik izmantotu automobiļu 
parku, kas neatbilst Eiropas Euro 4, 
Euro 5 un Euro 6 standartiem (pēdējais 
stāsies spēkā 2014. gadā); emisiju 
samazinājumu nedrīkst piemērot tikai 
transportlīdzekļiem, kuros ir izmantotas 
jaunas tehnoloģijas, piemēram, tādiem, 
kuriem ir jauni motori, bet to būtu 
jāattiecina arī uz transportlīdzekļiem, kas 
jau ir apritē; iepriekšējās paaudzes 
motorus var pielāgot, izmantojot jaunus 
filtrus, lai sasniegtu īpaši sīku cieto daļiņu 
emisiju zemo līmeni, kas raksturīgs 
jaunajiem transportlīdzekļiem; atbalsta 
zemas emisijas zonas (piemēram, pilsētu 
teritorijas, kurās maksimālais atļautais 
pārvietošanās ātrums ir 30 km/h) un 
satiksmes lēnināšanas pasākumus, ar 
kuriem veicina pārvietošanos kājām un ar 
velosipēdiem, jo īpaši pilsētās;

Or. it

Grozījums Nr. 12
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka, ņemot vērā elpošanas 
orgānu un citu slimību skaita pieaugumu, 
ko izraisa pārsvarā transporta radītais gaisa 
piesārņojums, ir būtiski svarīgi ievērot ES 
tiesību aktos noteiktās gaisa kvalitātes 
normas; atbalsta zemas emisijas zonas un 
satiksmes lēnināšanas pasākumus, ar 
kuriem veicina pārvietošanos kājām un ar 
velosipēdiem, jo īpaši pilsētās;

3. uzskata, ka, ņemot vērā elpošanas 
orgānu un citu slimību skaita pieaugumu, 
ko izraisa arī transporta radītais gaisa 
piesārņojums, ir būtiski svarīgi ievērot ES 
tiesību aktos noteiktās gaisa kvalitātes 
normas; atbalsta zemas emisijas zonas un 
satiksmes lēnināšanas pasākumus, ar 
kuriem, ņemot vērā iespējamības un 
funkcionalitātes principu, veicina 
pārvietošanos kājām un ar velosipēdiem, jo 
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īpaši pilsētās;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina pieņemt Eiropas tiesību aktus 
par gājēju tiesībām atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta pieņemtajai Eiropas gājēju 
tiesību hartai un noteikt vispārēju zemu 
pārvietošanās ātrumu visos dzīvojamos 
rajonos; iesaka pieņemt Briseles hartas 
riteņbraukšanas mērķus kā oficiālus ES 
politikas mērķus un finansēt ieguldījumus 
Eiropas riteņbraukšanas infrastruktūrā, 
lai saņemtu TEN-T finansējumu; aicina 
kā vienu no pamatprincipiem transporta 
politikas veidošanā noteikt transporta 
pakalpojumu neierobežotas pieejamības 
nodrošināšanu cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Salvatore Tatarella

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a saistībā ar dzīves kvalitātes 
uzlabošanu aicina pielāgot 
transportlīdzekļus cilvēkiem ar kustības 
traucējumiem, kuriem saskaņā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijas par personu ar invaliditāti 
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tiesībām 9. pantu ir neatņemamas tiesības 
uz piekļuvi visu veidu transportam. Tas ir 
personu brīvas pārvietošanās 
nediskriminēšanas pamats, kas rada arī 
ekonomiskas, kultūras un ar tūrismu 
saistītas priekšrocības;

Or. it

Grozījums Nr. 15
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa pakalpojumus;

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un vidēja 
attāluma un tālsatiksmes pārvadājumiem
sākt izmantot dzelzceļa pakalpojumus;

Or. it

Grozījums Nr. 16
Salvatore Tatarella

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa pakalpojumus; 

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa pakalpojumus līdz 
brīdim, kad tiks izbūvētas jaunas dzelzceļa 
līnijas, kas būs atbilstīgas pašreiz 
izmantotā tīkla jaudai; turklāt aicina 
stimulēt jaunu starpsavienojumu iekārtu 
būvēšanu (kas varētu uzlabot kravas 
pārvadājumu novirzīšanu no ceļiem uz 
dzelzceļiem) un uzlabot pašreiz izmantoto 
iekārtu darbību;

Or. it

Grozījums Nr. 17
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
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mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa pakalpojumus; 

mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums1, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina, 
ieviešot obligātus pasākumus, pakāpeniski 
pārtraukt izmantot kravu pārvadājumiem 
autotransportu un sākt izmantot dzelzceļa 
pakalpojumus; 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Matthias Groote

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa pakalpojumus;

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis; norāda, ka, ieviešot 
Euro 5 un Euro 6 vieglo automobiļu 
izplūdes gāzes standartus un Euro VI 
standartu kravas automobiļiem, tiek 
un/vai tiks sniegts ieguldījums gaisa 
kvalitātes uzlabošanā, ka kavēšanās šo 
standartu ieviešanā radītu negatīvu 
ietekmi un ka, tā rezultātā atjaunojot 
automobiļu parku, vecie transportlīdzekļi 
tiks aizstāti ar zemas emisijas 
transportlīdzekļiem; joprojām pauž bažas 
par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums2, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 

                                               
1 „Transports krustcelēs. TERM 2008 — transporta un vides rādītāji Eiropas Savienībā” — Eiropas Vides 
aģentūras ziņojums Nr. 3/2009.
2 „Transports krustcelēs. TERM 2008 — transporta un vides rādītāji Eiropas Savienībā” — Eiropas Vides 
aģentūras ziņojums Nr. 3/2009.
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radītās oglekļa emisijas 28 % lielo 
pieaugumu laikā no 1990. gada līdz 
2006. gadam salīdzinājumā ar citām 
nozarēm, kurās vērojams 3 % 
samazinājums; aicina pakāpeniski pārtraukt 
izmantot kravu pārvadājumiem 
autotransportu un sākt izmantot dzelzceļa 
pakalpojumus;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Sabine Wils

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa pakalpojumus;

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums1, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa pakalpojumus; aicina 
apturēt ceļu būvi un tā vietā paplašināt 
dzelzceļa tīklu; 

Or. de
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Grozījums Nr. 20
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa pakalpojumus;

atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa un citu energoefektīvu 
transporta veidu pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Jorgo Chatzimarkakis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko 
daļiņu apjomu (Transporta un vides 
ziņošanas mehānisma (TERM) 2008. gada 
ziņojums, 5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis (Transporta un vides 
ziņošanas mehānisma (TERM) 2008. gada 
ziņojums1, 5.1. attēls); norāda, ka gaisa 
kvalitāte ievērojami uzlabosies, pateicoties 
tam, ka tika panākta vienošanās par 

                                               
1 „Transports krustcelēs. TERM 2008 — transporta un vides rādītāji Eiropas Savienībā” — Eiropas Vides 
aģentūras ziņojums Nr. 3/2009.
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sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa pakalpojumus;

jaunajiem transportlīdzekļu izplūdes gāzes 
emisijas standartiem Euro 5 un Euro 6 
(vieglajiem automobiļiem) un Euro VI 
(smagajiem kravas automobiļiem), un ka, 
atjaunojot automobiļu parku, 
autotransporta radītās emisijas ievērojami 
samazināsies, jo vecāki transportlīdzekļi 
tiks aizstāti ar jaunākiem modeļiem;  tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāveic attiecīgi 
pasākumi, lai paātrinātu automobiļu 
parka atjaunošanu;

tomēr pauž īpašas bažas par autotransporta 
nozares radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums, lai gan 
kopš 1995. gada vieglo automobiļu 
oglekļa emisija ir samazinājusies gandrīz 
par 20 % un kravas automobiļu degvielas 
izmantošanas efektivitāte katru gadu kopš 
1970-tajiem gadiem ir uzlabojusies vidēji 
par 1 %; norāda, ka tā pamatā ir 
transporta pakalpojumu pieprasījuma 
pieaugums, kas ir tieši saistīts ar IKP 
pieaugumu; tādēļ prasa, lai tiktu īstenota 
integrēta pieeja oglekļa emisijas 
samazināšanai, visām atbilstošajām 
pusēm uzņemoties savu atbildības daļu;  

Or. en

Grozījums Nr. 22
Mario Pirillo

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 

5. atzīst, ka ir ievērojami samazinātas 
autotransporta radītās daļiņu (PM 10) 
emisijas un paskābinošo vielu un ozona 
prekursoru līmenis, bet joprojām pauž 
bažas par slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu 
apjomu (Transporta un vides ziņošanas 
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mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa pakalpojumus;

mehānisma (TERM) 2008. gada ziņojums1, 
5.1. attēls); tomēr pauž īpašu 
sarūgtinājumu par autotransporta nozares 
radīto oglekļa emisiju, kas laikā no 
1990. gada līdz 2006. gadam ir pieaugusi 
par 28 % salīdzinājumā ar citām nozarēm, 
kurās vērojams 3 % samazinājums; 
uzskata, ka būtu jāņem vērā arī melnā 
oglekļa (sodrēju) daļiņu ietekme uz 
globālo sasilšanu un ka būtu jāiesaka 
veikt daļiņu filtrāciju, lai vismaz daļēji 
kompensētu oglekļa emisijas pieaugumu 
vai nepietiekamu samazinājumu; aicina 
pakāpeniski pārtraukt izmantot kravu 
pārvadājumiem autotransportu un sākt 
izmantot dzelzceļa pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka transporta nozarei nav 
izdevies ievērojami samazināt fosilo 
izejvielu izmantošanu, jo 97 % no nozares 
vēl joprojām ir atkarīgi no šiem 
resursiem; šī atkarība negatīvi ietekmē 
vispārējo nodrošinājumu un pieejamās 
izejvielu rezerves;

Or. ro

                                               
1 „Transports krustcelēs. TERM 2008 — transporta un vides rādītāji Eiropas Savienībā” — Eiropas Vides 
aģentūras ziņojums Nr. 3/2009.
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Grozījums Nr. 24
János Áder

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver Eiropas transporta tīkla 
galvenā ziemeļu-dienvidu virziena nozīmi, 
īpaši ņemot vērā to, ka vietās, kur nav 
izbūvētas automaģistrāles, Eiropas 
mēroga satiksme plūst caur reģiona 
pilsētām, radot pamatīgu slogu videi;

Or. hu

Grozījums Nr. 25
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju mudināt dalībvalstis 
novērst vietēja mēroga šķēršļus, kas kavē 
dzelzceļa satiksmes koridoru izveidi;

Or. it

Grozījums Nr. 26
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž bažas par jūras transporta 
gaidāmajām sēra un slāpekļa oksīda 
emisijām, kas līdz 2020. gadam būs 
gandrīz sasniegušas sauszemes transporta 
emisiju līmeni, un Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas neveiksmīgajiem 
mēģinājumiem ieviest oglekļa emisijas 

6. pauž bažas par jūras transporta 
gaidāmajām sēra un slāpekļa oksīda 
emisijām, kas līdz 2020. gadam būs 
gandrīz sasniegušas sauszemes transporta 
emisiju līmeni, un Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas neveiksmīgajiem 
mēģinājumiem ieviest oglekļa emisijas 
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samazināšanas sistēmu; tādēļ pieprasa, lai 
jūras transportu iekļautu Eiropas emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmā;

samazināšanas sistēmu;

Or. it

Grozījums Nr. 27
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž bažas par jūras transporta 
gaidāmajām sēra un slāpekļa oksīda 
emisijām, kas līdz 2020. gadam būs 
gandrīz sasniegušas sauszemes transporta 
emisiju līmeni, un Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas neveiksmīgajiem 
mēģinājumiem ieviest oglekļa emisijas 
samazināšanas sistēmu; tādēļ pieprasa, lai 
jūras transportu iekļautu Eiropas emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmā;

6. atzīst, ka saskaņā ar Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas sniegto 
informāciju jūras transporta oglekļa 
emisija ir 3–5 reizes mazāka nekā 
sauszemes transporta radītā emisija, bet
pauž bažas par jūras transporta gaidāmajām 
sēra un slāpekļa oksīda emisijām, kas līdz 
2020. gadam būs gandrīz sasniegušas 
sauszemes transporta emisiju līmeni, un 
Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 
nepārliecinošajiem mēģinājumiem ieviest 
oglekļa emisijas samazināšanas sistēmu; 
pieprasa izskatīt iespēju iekļaut jūras 
transportu Eiropas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā, ja Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas sarunās netiek 
gūti panākumi, un, to darot, ņemt vērā, ka 
jūras transports ir starptautisks, un ka ir 
iespējama oglekļa izplūdes pārvirze uz 
ostām, kas atrodas ārpus ES, un uz 
sauszemes transportu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž bažas par jūras transporta 
gaidāmajām sēra un slāpekļa oksīda 
emisijām, kas līdz 2020. gadam būs 
gandrīz sasniegušas sauszemes transporta 
emisiju līmeni, un Starptautiskās
Jūrniecības organizācijas neveiksmīgajiem 
mēģinājumiem ieviest oglekļa emisijas 
samazināšanas sistēmu; tādēļ pieprasa, lai 
jūras transportu iekļautu Eiropas emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmā;

6. pauž bažas par jūras transporta radīto 
sēra un slāpekļa oksīda emisiju gaidāmo 
40 % lielo pieaugumu laikā no 2000. gada 
līdz 2020. gadam, kad tās būs sasniegušas
vai pārsniegušas visa sauszemes transporta 
kopējo emisiju apmēru, un aicina 
Komisiju reaģēt uz Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas 2008. gadā 
veikto sēra un slāpekļa oksīdu apmēru 
pārskatīšanu, paātrinot sagatavošanās 
darbus, lai ES varētu pasludināt visas tās 
jūras par sēra un slāpekļa oksīdu emisijas 
kontroles zonām (ECA); pauž bažas arī 
par to, ka Starptautiskajai Civilās 
aviācijas organizācijai un Starptautiskajai 
Jūrniecības organizācijai 12 gadu laikā 
kopš Kioto protokola pieņemšanas vēl 
joprojām nav izdevies pieņemt saistošus 
pasākumus, lai kontrolētu aviācijas un 
kuģniecības ietekmi uz klimatu; aicina 
steidzami noteikt saistošus pasākumus, ar 
kuriem ievieš transporta emisiju 
maksimālo atļauto apmēru atbilstoši 
tādiem pašiem samazinājuma mērķiem 
citās rūpnieciski attīstīto valstu 
rūpniecības nozarēs, un vismaz 50 % 
kvotu šajā jomā paredzēt izsolēm; tā kā 
nepastāv nozīmīgi globāli mērķi un 
pasākumi, mudina Komisiju ātri izstrādāt 
priekšlikumus, lai jūras transportu iekļautu 
ES emisiju samazinājuma mērķos un
Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmā, kā tas paredzēts klimata jomas 
tiesību aktu kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž nožēlu par to, ka Komisija nav 
spējusi pildīt savas saistības attiecībā uz 
aviācijas radītās slāpekļa oksīdu emisijas 
ietekmi uz klimatu, izstrādājot atsevišķu 
tiesību aktu, un tādēļ aicina ieviest tīras 
attīstības mehānisma un kopīgas izpildes 
(CDM&JI) izmantošanas koeficientu vai 
emisiju kredītus, ko sākot no 2012. gada 
aviācijas operatori izsniegtu citām 
nozarēm; aicina ES nodrošināt, ka 
aviācijas ietekme uz klimatu tiek pilnībā 
ņemta vērā visos Eiropas un 
starptautiskajos klimata politikas 
instrumentos;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka pētniecība un izstrāde ir 
galvenais faktors mūsu centienos radīt 
ilgtspējīgu nākotni transportam, jo tikai ar 
radikālām tehnoloģiskām pārmaiņām var 
nodrošināt ļoti nepieciešamo emisijas 
samazināšanu un pāreju uz zemas oglekļa 
emisijas transportu; mudina Komisiju un 
dalībvalstis identificēt stimulus un šķēršļus 
izpētes un attīstības rezultātā izstrādātiem 
jauninājumiem un noteikt par prioritāti 
ieguldījumus videi draudzīgā 
infrastruktūrā;

7. uzskata, ka pētniecība un izstrāde ir 
galvenais faktors mūsu centienos radīt 
ilgtspējīgu nākotni transportam, jo ar 
radikālām tehnoloģiskām pārmaiņām var 
nodrošināt ļoti nepieciešamo emisijas 
samazināšanu un pāreju uz zemas oglekļa 
emisijas transportu; mudina Komisiju un 
dalībvalstis identificēt stimulus un šķēršļus 
izpētes un attīstības rezultātā izstrādātiem 
jauninājumiem un noteikt par prioritāti 
ieguldījumus videi draudzīgā 
infrastruktūrā;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Sabine Wils

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka pētniecība un izstrāde ir 
galvenais faktors mūsu centienos radīt 
ilgtspējīgu nākotni transportam, jo tikai ar 
radikālām tehnoloģiskām pārmaiņām var 
nodrošināt ļoti nepieciešamo emisijas 
samazināšanu un pāreju uz zemas oglekļa 
emisijas transportu; mudina Komisiju un 
dalībvalstis identificēt stimulus un šķēršļus 
izpētes un attīstības rezultātā izstrādātiem 
jauninājumiem un noteikt par prioritāti 
ieguldījumus videi draudzīgā 
infrastruktūrā;

7. uzskata, ka pētniecība un izstrāde ir 
galvenais faktors mūsu centienos radīt 
ilgtspējīgu nākotni transportam, jo tikai, 
radikāli atjaunojot vidi, var nodrošināt ļoti 
nepieciešamo emisijas samazināšanu un 
pāreju uz zemas oglekļa emisijas 
transportu; norāda Komisijai un 
dalībvalstīm, ka jau pastāv tehniskas 
iespējas ievērojami samazināt transporta 
emisijas, neatstājot ietekmi uz 
izdevumiem; uzsver, ka elektrisko 
automobiļu ieviešana nav veids, kā 
turpmākajās desmitgadēs panākt ļoti 
nepieciešamo emisiju samazinājumu; 
uzsver, ka pašreizējo situāciju autobūves 
rūpniecībā raksturo endēmisks strukturāls 
deficīts un ka tā jāpielāgo jaunajām 
prasībām; mudina Komisiju un dalībvalstis 
identificēt stimulus un šķēršļus izpētes un 
attīstības rezultātā izstrādātiem 
jauninājumiem un noteikt par prioritāti 
ieguldījumus videi draudzīgā 
infrastruktūrā;

Or. de

Grozījums Nr. 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka pētniecība un izstrāde ir 
galvenais faktors mūsu centienos radīt 
ilgtspējīgu nākotni transportam, jo tikai ar 
radikālām tehnoloģiskām pārmaiņām var 

7. uzskata, ka pētniecība un izstrāde ir 
galvenais faktors mūsu centienos radīt 
ilgtspējīgu nākotni transportam, jo tikai ar 
radikālām tehnoloģiskām pārmaiņām var 
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nodrošināt ļoti nepieciešamo emisijas 
samazināšanu un pāreju uz zemas oglekļa 
emisijas transportu; mudina Komisiju un 
dalībvalstis identificēt stimulus un šķēršļus 
izpētes un attīstības rezultātā izstrādātiem 
jauninājumiem un noteikt par prioritāti 
ieguldījumus videi draudzīgā 
infrastruktūrā;

nodrošināt ļoti nepieciešamo emisijas 
samazināšanu un pāreju uz zemas oglekļa 
emisijas transportu; mudina Komisiju un 
dalībvalstis identificēt stimulus un šķēršļus 
izpētes un attīstības rezultātā izstrādātiem 
jauninājumiem un noteikt par prioritāti 
ieguldījumus videi draudzīgā 
infrastruktūrā, piemēram, elektriskiem 
transportlīdzekļiem paredzētajos 
„viedajos” tīklos, dabas gāzes / biometāna 
ražošanā no atjaunojamiem 
energoresursiem un ūdeņraža izplatīšanas 
tīklos; mudina Komisiju pievērst 
uzmanību transportlīdzekļos iebūvētu 
tehnoloģiju ietekmei uz autovadītāja 
izturēšanos kā potenciālu iespēju 
samazināt degvielas patēriņu / oglekļa 
emisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver to, ka, lai gan transporta 
energoefektivitāte ir palielinājusies, tas 
nav radījis vispārēju degvielas patēriņa 
samazinājumu, jo ir pieaudzis 
pieprasījums pēc transporta 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
János Áder

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a mudina infrastruktūras, jo īpaši 
pilsētu sabiedriskā transporta, 
aizsardzības nolūkā steidzami 
pārstrukturēt subsīdiju sistēmu tā, lai 
esošo transporta līniju uzturēšanai un 
modernizācijai tiek piešķirta vismaz tikpat 
liela prioritāte kā jaunu līniju izveidei 
pēdējās desmitgadēs;  

Or. hu

Grozījums Nr. 35
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina Komisiju turpināt paraugprakses 
apmaiņu, piemēram, balstoties uz 
CIVITAS iniciatīvu, kas piedāvā pilsētām 
iespējas mācīties no citu pilsētu praktiskās 
pieredzes.

8. mudina Komisiju turpināt paraugprakses 
apmaiņu, piemēram, balstoties uz Pilsētas 
mēru konvenciju, CIVITAS iniciatīvu un 
citiem instrumentiem, kas piedāvā 
pilsētām iespējas mācīties no citu pilsētu 
praktiskās pieredzes.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzīstot, ka ekoloģiski ilgtspējīga 
transporta potenciāls nav bezgalīgs, 
aicina ES un pasaules līmenī pieņemt 
pieprasījuma pārvaldības politikas 
nostādnes, kas skar tirdzniecības un 
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konkurētspējas noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzskata, ka prioritāte jāpiešķir 
pastāvošās transporta infrastruktūras 
uzturēšanai, modernizācijai un saprātīgai 
izmantošanai, nevis jaunas 
infrastruktūras būvniecībai; aicina 
ieguldīt līdzekļus jaunās infrastruktūrās 
tikai tad, ja tie ir videi draudzīgi projekti, 
piemēram, sabiedriskā transporta 
pakalpojumi, velosipēdistu celiņi, dažādu 
transporta veidu savienojamība un ceļu 
drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c aicina transporta projektiem domāta 
ES finansējuma, tai skaitā EIB 
aizdevumu, piešķiršanai paredzēt 
nosacījumu, ka katra valsts un reģions 
iesniedz ticamus vispārējus ilgtspējīga 
transporta plānus un prioritāro projektu 
pieeju aizstāj ar prioritārā transporta tīkla 
pieeju; uzstāj, ka saistībā ar 
ieguldījumiem transporta infrastruktūrā 
ir nepieciešams pastiprināt sabiedriskās 
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apspriešanas un pārredzamības 
noteikumus un uzlabot ietekmes uz vidi 
novērtējuma un dabas aizsardzības tiesību 
aktu īstenošanu un izpildi; 

Or. en

Grozījums Nr. 39
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
8.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.d atsaucoties uz 2009. gada 23. aprīļa 
rezolūciju par rīcības plānu attiecībā uz 
mobilitāti pilsētā1, iesaka ieviest integrētus 
plānus ilgtspējīgai ceļošanai/mobilitātei 
pilsētās, paredzot tos konurbācijām ar 
vairāk nekā 100 000 iedzīvotājiem, un 
noteikt, ka Eiropas finansējums pilsētu 
transporta jomā tiek piešķirts ar 
nosacījumu, ka šādi plāni ir izstrādāti;

Or. en

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0307.


