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Predlog spremembe 1
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi internalizacija zunanjih 
stroškov prometa (lokalnih emisij, emisij 
CO2, fragmentacije habitatov in
zdravstvenih stroškov), ki bi bila poštena in 
nediskriminacijska do vseh vrst prometa, 
vodila do izbire okoljsko prijaznih vrst 
prometa;

1. poudarja, da bi internalizacija zunanjih 
stroškov prometa (lokalnih emisij, emisij 
CO2, izgube biotske raznovrstnosti, 
fragmentacije habitatov, zdravstvenih 
stroškov, odvisnosti od nafte, nesreč in 
drugih socialnih stroškov), ki bi bila 
poštena in nediskriminacijska do vseh vrst 
prometa, vodila do izbire okoljsko 
prijaznih vrst prometa; poleg tega meni, da 
je prednostno treba odpraviti neposredne 
in posredne subvencije za cestni in zračni 
promet, kot je izvzetje kerozina iz davka 
na gorivo ter letov znotraj EU iz DDV; 

Or. en

Predlog spremembe 2
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi internalizacija zunanjih 
stroškov prometa (lokalnih emisij, emisij
CO2, fragmentacije habitatov in 
zdravstvenih stroškov), ki bi bila poštena in 
nediskriminacijska do vseh vrst prometa, 
vodila do izbire okoljsko prijaznih vrst 
prometa;

1. poudarja, da bi internalizacija zunanjih 
stroškov prometa (lokalnih emisij, emisij 
CO2, fragmentacije habitatov in 
zdravstvenih stroškov), ki bi bila poštena in 
nediskriminacijska do vseh vrst prometa 
ter porazdeljena glede na stopnjo 
onesnaževanja posameznih vrst prometa, 
vodila do izbire okoljsko prijaznih vrst 
prometa;

Or. de
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Predlog spremembe 3
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva tudi k oblikovanju sektorskih 
ciljev zmanjšanja emisij CO2 na 
nacionalni in evropski ravni, skladnih z 
obveznim skupnim zmanjšanjem emisij 
CO2 do leta 2020 za najmanj 30 %;

Or. en

Predlog spremembe 4
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poleg tega meni, da je potreben 
kulturni premik k bolj trajnostnim 
načinom prevoza, ki ga je treba spodbujati 
s politiko obveščanja javnosti; meni, da je 
treba prihodke iz internalizacije stroškov 
prevoza ponovno vložiti predvsem v 
trajnostne načine prevoza in ublažitev 
podnebnih sprememb; 

Or. en

Predlog spremembe 5
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na predvideni trend rastoče 
stopnje urbanizacije naše družbe, zaradi 
česar bodo vse pomembnejši prostorsko 
načrtovanje ter privlačne oblike 
masovnega prevoza, zlasti na področju 
urbanega prometa;

2. opozarja na predvideni trend rastoče 
stopnje urbanizacije naše družbe, zaradi 
česar bodo vse pomembnejši prostorsko 
načrtovanje ter privlačne javne in okolju 
prijazne oblike lokalnega prevoza, zlasti 
na področju urbanega prometa;

Or. de

Predlog spremembe 6
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na predvideni trend rastoče 
stopnje urbanizacije naše družbe, zaradi 
česar bodo vse pomembnejši prostorsko 
načrtovanje ter privlačne oblike masovnega 
prevoza, zlasti na področju urbanega 
prometa;

2. opozarja na predvideni trend rastoče 
stopnje urbanizacije naše družbe, zaradi 
česar bodo vse pomembnejši prostorsko 
načrtovanje ter privlačne in okolju 
prijaznejše oblike masovnega prevoza, 
zlasti na področju urbanega prometa, ne da 
bi se pri tem zanemaril podeželski promet;

Or. en

Predlog spremembe 7
Salvatore Tatarella

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na predvideni trend rastoče 
stopnje urbanizacije naše družbe, zaradi 
česar bodo vse pomembnejši prostorsko 
načrtovanje ter privlačne oblike masovnega 
prevoza, zlasti na področju urbanega 
prometa; 

2. opozarja na predvideni trend rastoče 
stopnje urbanizacije naše družbe, zaradi 
česar bodo vse pomembnejši prostorsko 
načrtovanje ter privlačne in učinkovite 
oblike masovnega prevoza, usmerjene v 
nove tehnologije, konkurenčne osebnim 
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prevoznim sredstvom pri stroških, načinih 
in trajanju prevoza, zlasti na področju 
urbanega prometa; 

Or. it

Predlog spremembe 8
Salvatore Tatarella

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) in 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba strogo 
nadzorovati upoštevanje omejitve najvišje 
dovoljene hitrosti 50 km/h na urbanih 
območjih, ki ima dvojni učinek, dokazan z 
več študijami in raziskavami: prvi je 
zmanjšanje emisij onesnaževal, drugi pa 
zmanjšanje števila prometnih nesreč, tudi 
tistih s smrtnimi žrtvami, ki v precejšnjem 
odstotku zadevajo gosto poseljena 
območja;
2b. poudarja, da je treba 
institucionalizirati pojem okolju prijazne 
vožnje (ekovožnje), ki mora postati 
obvezni del izobraževanja mladih 
voznikov, saj je dokazljivo, da se z 
majhnimi spremembami med vožnjo 
poraba goriva lahko zniža do 30 %, s tem 
pa se zmanjša tudi onesnaževanje zraka s 
CO2, nezgorelimi ogljikovodiki (HC) in 
prašnimi delci;

Or. it

Predlog spremembe 9
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bodo dobre prometne 
povezave do javnih storitev na podeželskih 
območjih zmanjšale uporabo osebnih 
avtomobilov;

Or. en

Predlog spremembe 10
János Áder

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva k ustanovitvi funkcionalnih 
urbanih regij zavoljo ureditve skladnega 
mestnega in primestnega prometa ter 
ohranjanja prebivalstva na podeželju;

Or. hu

Predlog spremembe 11
Salvatore Tatarella

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

 3. meni, da je zaradi naraščajočega števila 
bolezni dihal in drugih bolezni, povezanih 
z onesnaženjem zraka, ki ga večinoma 
povzroča promet, nujna skladnost z 
normami kakovosti zraka, opredeljenimi v 
zakonodaji EU; zlasti v mestnem okolju 
daje prednost območjem z manjšimi 
emisijami in ukrepom za umirjanje 
prometa, ki bodo spodbujali pešačenje in 
kolesarjenje;

3. meni, da je zaradi naraščajočega števila 
bolezni dihal, srca in ožilja ter drugih 
bolezni, povezanih z onesnaženjem zraka, 
ki ga večinoma povzroča promet, nujna 
skladnost z normami kakovosti zraka, 
opredeljenimi v zakonodaji EU;  meni, da 
so za reševanje tega problema potrebni 
preventivni ukrepi, na primer uporaba 
visokokakovostnih filtrov za zelo fine 
trdne delce iz emisij motorjev, in spodbude 
za prenovo obstoječega voznega parka, 
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neskladnega z evropskimi standardi Euro 
4, Euro 5 in Euro 6 (ki bo stopil v veljavo 
leta 2014); zmanjšanje emisij se ne sme 
omejiti zgolj na vozila z novo tehnologijo, 
torej novimi motorji, temveč tudi na 
vozila, ki so že v uporabi; motorji stare 
generacije se z novim filtrom lahko 
prilagodijo tako, da dosežejo enako nizko 
stopnjo emisij zelo finih trdnih delcev kot 
nova vozila; zlasti v mestnem okolju daje 
prednost območjem z manjšimi emisijami 
(na primer urbanim območjem z 
omejitvijo hitrosti na 30 km/h) in ukrepom 
za umirjanje prometa, ki bodo spodbujali 
pešačenje in kolesarjenje;

Or. it

Predlog spremembe 12
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je zaradi naraščajočega števila 
bolezni dihal in drugih bolezni, povezanih 
z onesnaženjem zraka, ki ga večinoma
povzroča promet, nujna skladnost z 
normami kakovosti zraka, opredeljenimi v 
zakonodaji EU; zlasti v mestnem okolju 
daje prednost območjem z manjšimi 
emisijami in ukrepom za umirjanje 
prometa, ki bodo spodbujali pešačenje in 
kolesarjenje;

3. meni, da je zaradi naraščajočega števila 
bolezni dihal in drugih bolezni, povezanih 
z onesnaženjem zraka, ki ga povzroča tudi 
promet, nujna skladnost z normami 
kakovosti zraka, opredeljenimi v 
zakonodaji EU; zlasti v mestnem okolju 
daje prednost območjem z manjšimi 
emisijami in ukrepom za umirjanje 
prometa, ki bodo spodbujali pešačenje in 
kolesarjenje, ob upoštevanju načela 
izvedljivosti in funkcionalnosti;

Or. it
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Predlog spremembe 13
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k sprejetju evropske zakonodaje 
o pravicah pešcev, skladne z evropsko 
listino o pravicah pešcev, ki jo je sprejel 
Evropski parlament, ter k splošni omejitvi 
hitrosti na stanovanjskih območjih; 
priporoča, da se cilji za kolesarje iz 
bruseljske listine sprejmejo kot uradni 
politični cilji EU in da se financiranje 
naložb v vseevropsko kolesarsko 
infrastrukturo delno pokrije iz 
financiranja omrežij TEN-T; poziva, naj 
bo neoviran dostop do prevoznih storitev 
za osebe z omejeno mobilnostjo med 
temeljnimi načeli prometne politike; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Salvatore Tatarella

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva, naj se za izboljšanje kakovosti 
življenja promet prilagodi osebam z 
omejeno mobilnostjo, ki imajo v skladu s 
členom 9 Konvencije Združenih narodov 
o pravicah invalidov neodtujljivo pravico 
do dostopa do vseh načinov prevoza; gre 
za temeljno načelo nediskriminacije pri 
prostem pretoku oseb, ki omogoča tudi 
ekonomske, kulturne in turistične 
prednosti;

Or. it



PE430.949v01-00 10/24 AM\798985SL.doc

SL

Predlog spremembe 15
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo, razpredelnica 5.1); vendar je zelo 
razočaran, ker so se emisije CO2 v obdobju 
1990–2006 povečale za 28 %, v primerjavi 
z zmanjšanjem za 3 % v drugih sektorjih; 
poziva, naj se tovorni promet postopoma 
preusmeri s cest na železnice;

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo, razpredelnica 5.1); vendar je zelo 
razočaran, ker so se emisije CO2 v obdobju 
1990–2006 povečale za 28 %, v primerjavi 
z zmanjšanjem za 3 % v drugih sektorjih; 
poziva, naj se tovorni promet na srednje in 
dolge razdalje postopoma preusmeri s cest 
na železnice;

Or. it

Predlog spremembe 16
Salvatore Tatarella

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo, razpredelnica 5.1); vendar je zelo 
razočaran, ker so se emisije CO2 v obdobju 
1990–2006 povečale za 28 %, v primerjavi 
z zmanjšanjem za 3 % v drugih sektorjih; 
poziva, naj se tovorni promet postopoma 
preusmeri s cest na železnice; 

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo, razpredelnica 5.1); vendar je zelo 
razočaran, ker so se emisije CO2 v obdobju 
1990–2006 povečale za 28 %, v primerjavi 
z zmanjšanjem za 3 % v drugih sektorjih; 
poziva, naj se tovorni promet postopoma, 
dokler ne bodo zgrajene nove železniške 
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proge, skladno z zmogljivostmi 
obstoječega omrežja preusmeri s cest na 
železnice; poziva tudi k izgradnji nove 
medpristaniščne infrastrukture (ki bi 
olajšala preusmeritev blaga s cest na 
železnice) in izboljšanju funkcionalnosti 
že obstoječe infrastrukture;

Or. it

Predlog spremembe 17
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo1, razpredelnica 5.1); vendar je 
zelo razočaran, ker so se emisije CO2 v 
obdobju 1990–2006 povečale za 28 %, v 
primerjavi z zmanjšanjem za 3 % v drugih 
sektorjih; poziva, naj se tovorni promet 
postopoma preusmeri s cest na železnice; 

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo1, razpredelnica 5.1); vendar je 
zelo razočaran, ker so se emisije CO2 v 
obdobju 1990–2006 povečale za 28 %, v 
primerjavi z zmanjšanjem za 3 % v drugih 
sektorjih; poziva, naj se z obveznimi ukrepi
tovorni promet postopoma preusmeri s cest 
na železnice; 

Or. en

Predlog spremembe 18
Matthias Groote

Osnutek mnenja
Odstavek 5

                                               
1 „Promet na razpotju. TERM 2008: kazalniki za dogajanja na področju prometa in okolja v Evropski uniji. –
Poročilo EEA št. 3/2009.“
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo, razpredelnica 5.1); vendar je zelo 
razočaran, ker so se emisije CO2 v obdobju 
1990–2006 povečale za 28 %, v primerjavi 
z zmanjšanjem za 3 % v drugih sektorjih;
poziva, naj se tovorni promet postopoma 
preusmeri s cest na železnice;

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona; priznava, da uvedba 
emisijskih standardov Euro 5 in Euro 6 za 
osebna vozila ter Euro VI za tovorna 
vozila prispeva oz. bo prispevala k 
izboljšanju kakovosti zraka ter da bi imel 
odmik od njihovega izvajanja škodljive 
posledice, saj ti standardi spodbujajo 
prenovo voznega parka, pri čemer se stara 
vozila zamenjujejo z novimi z nizkimi 
stopnjami izpustov; še vedno pa je
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo 20081, razpredelnica 5.1); vendar 
je zelo razočaran, ker so se emisije CO2 v 
obdobju 1990–2006 povečale za 28 %, v 
primerjavi z zmanjšanjem za 3 % v drugih 
sektorjih; poziva, naj se tovorni promet 
postopoma preusmeri s cest na železnice;

Or. de

Predlog spremembe 19
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 

                                               
1 „Transport at a crossroads“. „TERM 2008: Indicators tracking transport and environment in the European 
Union“. (Promet na razpotju: kazalniki dogajanja na področju prometa in okolja v Evropski uniji –
poročilo Evropske agencije za okolje št. 3/2009).
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poročilo, razpredelnica 5.1); vendar je zelo 
razočaran, ker so se emisije CO2 v obdobju 
1990–2006 povečale za 28 %, v primerjavi 
z zmanjšanjem za 3 % v drugih sektorjih; 
poziva, naj se tovorni promet postopoma 
preusmeri s cest na železnice;

poročilo 20081, razpredelnica 5.1); vendar 
je zelo razočaran, ker so se emisije CO2 v 
obdobju 1990–2006 povečale za 28 %, v 
primerjavi z zmanjšanjem za 3 % v drugih 
sektorjih; poziva, naj se tovorni promet 
postopoma preusmeri s cest na železnice; 
poziva, naj se preneha gradnja cest in naj 
se namesto tega vlaga v izgradnjo in 
obnovo železniškega omrežja;

Or. de

Predlog spremembe 20
Theodoros Skylakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo, razpredelnica 5.1); vendar je zelo 
razočaran, ker so se emisije CO2 v obdobju 
1990–2006 povečale za 28 %, v primerjavi 
z zmanjšanjem za 3 % v drugih sektorjih; 
poziva, naj se tovorni promet postopoma 
preusmeri s cest na železnice;

priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo, razpredelnica 5.1); vendar je zelo 
razočaran, ker so se emisije CO2 v obdobju 
1990–2006 povečale za 28 %, v primerjavi 
z zmanjšanjem za 3 % v drugih sektorjih; 
poziva, naj se tovorni promet postopoma 
preusmeri s cest na železnice in v druga 
energetsko učinkovita prevozna sredstva;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 „Transport at a crossroads“. „TERM 2008: Indicators tracking transport and environment in the European 
Union“. (Promet na razpotju: kazalniki dogajanja na področju prometa in okolja v Evropski uniji –
poročilo Evropske agencije za okolje št. 3/2009).
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Predlog spremembe 21
Jorgo Chatzimarkakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo1, razpredelnica 5.1); vendar je zelo 
razočaran, ker so se emisije CO2 v 
obdobju 1990–2006 povečale za 28 %, v 
primerjavi z zmanjšanjem za 3 % v drugih 
sektorjih; poziva, naj se tovorni promet
postopoma preusmeri s cest na železnice;

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona (vmesno poročilo1, 
razpredelnica 5.1); ugotavlja, da se bo 
zaradi uvedbe dogovorjenih emisijskih 
standardov za nova vozila Euro 5 in 
Euro 6 (za lahka tovorna vozila) ter 
Euro VI (za težka tovorna vozila) 
kakovost zraka dodatno precej izboljšala 
in da se bodo zaradi obnove voznega 
parka emisije iz cestnega prometa precej 
zmanjšale, ko bodo novejši modeli vozil 
zamenjali starejše; države članice bi zato 
morale z ustreznimi ukrepi pospešiti 
obnovo voznega parka.

vendar je zlasti zaskrbljen, ker so se 
emisije CO2 iz cestnega prometa, kljub 
zmanjšanju emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov od leta 1995 za skoraj 20 % 
in povprečnemu izboljšanju izkoristka 
goriva za lahka gospodarska vozila za 1 % 
letno od sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja dalje, v obdobju 1990–2006 
povečale za 28 %, v primerjavi z 
zmanjšanjem za 3 % v drugih sektorjih; 
ugotavlja, da je to posledica večjega 
povpraševanja po prevozu, ki je 
neposredno povezano s povečanjem BDP; 
zato zahteva izvajanje celostnega pristopa 
k zmanjšanju emisij CO2 pri čemer bodo 
vsi udeleženi prevzeli svoj delež 
odgovornosti;

Or. en

                                               
1 „Promet na razpotju. TERM 2008: kazalniki za dogajanja na področju prometa in okolja v Evropski uniji. –
Poročilo EEA št. 3/2009.“
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Predlog spremembe 22
Mario Pirillo

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo1, razpredelnica 5.1); vendar je 
zelo razočaran, ker so se emisije CO2 v 
obdobju 1990–2006 povečale za 28 %, v 
primerjavi z zmanjšanjem za 3 % v drugih 
sektorjih; poziva, naj se tovorni promet 
postopoma preusmeri s cest na železnice;

5. priznava, da so se v cestnem prometu 
precej znižale emisije trdnih delcev 
(PM 10), zakisljevalnih snovi in 
predhodnikov ozona, a je še vedno 
zaskrbljen zaradi količine dušikovih 
oksidov in drobnih trdnih delcev (vmesno 
poročilo1, razpredelnica 5.1); vendar je 
zelo razočaran, ker so se emisije CO2 v 
obdobju 1990–2006 povečale za 28 %, v 
primerjavi z zmanjšanjem za 3 % v drugih 
sektorjih; meni, da je pri globalnem 
segrevanju treba upoštevati tudi vpliv 
sajastih delcev in za njegovo odpravo 
priporočiti filtriranje delcev, s čimer bi se 
vsaj deloma izravnalo povečanje oziroma 
nezadostno zmanjšanje emisij CO2;
poziva, naj se tovorni promet postopoma 
preusmeri s cest na železnice;

Or. en

Predlog spremembe 23
Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da prometnemu sektorju ni 
uspelo znatno znižati uporabe fosilnih 
goriv, saj je 97 % tega sektorja še vedno 
odvisnega od tovrstnih virov; ta odvisnost 

                                               
1 „Promet na razpotju. TERM 2008: kazalniki za dogajanja na področju prometa in okolja v Evropski uniji. –
Poročilo EEA št. 3/2009.“
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pa negativno vpliva na svetovno varnost 
in razpoložljive rezerve;

Or. ro

Predlog spremembe 24
János Áder

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je severno-južna os 
vseevropskega prometnega omrežja 
izjemno pomembna, zlasti ker vseevropski 
promet zaradi pomanjkanja avtocest na 
tem območju poteka skozi mesta, kjer 
znatno obremenjuje okolje; 

Or. hu

Predlog spremembe 25
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj države članice 
spodbudi k odstranjevanju lokalnih ovir, 
ki upočasnjujejo vzpostavitev železniških 
komunikacijskih koridorjev;

Or. it

Predlog spremembe 26
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. izraža zaskrbljenost zaradi pričakovanih 
emisij SOx in NOx v pomorskem prometu, 
ki bodo do leta 2020 približno take kot v 
kopenskemu prometu, in zaradi propadlega 
poskusa Mednarodne pomorske 
organizacije, da bi vzpostavila sistem za 
zmanjšanje emisij CO2; zato zahteva 
vključitev pomorskega prometa v evropski 
sistem trgovanja z emisijami;

6. izraža zaskrbljenost zaradi pričakovanih 
emisij SOx in NOx v pomorskem prometu, 
ki bodo do leta 2020 približno take kot v 
kopenskemu prometu, in zaradi propadlega 
poskusa Mednarodne pomorske 
organizacije, da bi vzpostavila sistem za 
zmanjšanje emisij CO2;

Or. it

Predlog spremembe 27
Theodoros Skylakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. izraža zaskrbljenost zaradi pričakovanih 
emisij SOx in NOx v pomorskem prometu, 
ki bodo do leta 2020 približno take kot v 
kopenskemu prometu, in zaradi propadlega
poskusa Mednarodne pomorske 
organizacije, da bi vzpostavila sistem za 
zmanjšanje emisij CO2; zato zahteva 
vključitev pomorskega prometa v evropski 
sistem trgovanja z emisijami;

6. povzema ugotovitve Mednarodne 
pomorske organizacije, v skladu s 
katerimi pomorski promet povzroči 3- do 
5-krat manj emisij CO2 kot kopenski 
promet, vendar izraža zaskrbljenost zaradi 
pričakovanih emisij SOx in NOx v 
pomorskem prometu, ki bodo do leta 2020 
približno take kot v kopenskemu prometu, 
in zaradi neprepričljivega poskusa 
Mednarodne pomorske organizacije, da bi 
vzpostavila sistem za zmanjšanje emisij 
CO2; zahteva preučitev možnosti za 
vključitev pomorskega prometa v evropski 
sistem trgovanja z emisijami, če pogajanja 
Mednarodne pomorske organizacije ne 
bodo uspešna in ob upoštevanju 
mednarodne narave pomorskega prometa 
ter mogoče selitve virov CO2 v pristanišča 
izven EU in kopenski promet;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. izraža zaskrbljenost zaradi pričakovanih
emisij SOx in NOx v pomorskem prometu, 
ki bodo do leta 2020 približno take kot v 
kopenskemu prometu, in zaradi 
propadlega poskusa Mednarodne 
pomorske organizacije, da bi vzpostavila 
sistem za zmanjšanje emisij CO2; zato
zahteva vključitev pomorskega prometa v 
evropski sistem trgovanja z emisijami;

6. izraža zaskrbljenost zaradi pričakovane 
40-odstotne rasti emisij SOx in NOx v 
pomorskem prometu med letoma 2000 in 
2020, ki bodo do leta 2020 približno enake 
ali večje kot skupne emisije vseh 
kopenskih virov, in Komisijo poziva, naj 
glede na pregled emisij SOx in NOx, ki ga 
je opravila Mednarodna pomorska 
organizacija leta 2008, ukrepa in pospeši 
priprave EU za razglasitev vseh njenih 
morij za območja nadzora nad emisijami 
SOx in NOx; izraža zaskrbljenost tudi ob 
dejstvu, da Mednarodna organizacija za 
civilno letalstvo in Mednarodna pomorska 
organizacija od sprejetja Kjotskega 
protokola pred dvanajstimi leti še nista 
uspeli sprejeti zavezujočih ukrepov za 
nadzor vpliva letalstva in pomorskega 
prometa na podnebje; poziva k takojšnji 
določitvi zavezujočih ukrepov, ki bodo za
emisije zaradi prometa določali zgornje 
meje, primerljive s cilji zmanjšanja v 
drugih industrijskih sektorjih razvitih 
držav, in k vsaj 50 % prodaji pravic iz tega 
področja na dražbi; ker resnih ciljev in 
ukrepov na svetovni ravni ni, poziva 
Komisijo, naj hitro pripravi predloge za 
vključitev pomorskega prometa v cilje EU 
glede zmanjšanja emisij in evropski sistem 
trgovanja z emisijami, kot je predvideno s 
svežnjem ukrepov za podnebne 
spremembe;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. obžaluje, da Komisija ni uspela 
uresničiti svoje zaveze, da bo vpliv emisij 
NOx iz letalstva na podnebje obravnavala 
v ločenem instrumentu, zato poziva, naj se 
leta 2012 za letalske prevoznike uvede 
multiplikator za uporabo mehanizma 
čistega razvoja in skupnega izvajanja ali 
kuponov za emisije, izdane za druge 
sektorje; poziva EU, naj zagotovi, da se bo 
v vseh evropskih in mednarodnih 
instrumentih podnebne politike upošteval 
celoten vpliv letalstva na podnebje;

Or. en

Predlog spremembe 30
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da so raziskave in razvoj ključni 
dejavnik pri iskanju trajnostno naravnane 
prihodnosti prometa, saj lahko zgolj z 
radikalnim tehnološkim preobratom pride 
do prepotrebnega zmanjšanja emisij in 
prehoda na nizkoogljični promet; poziva 
Komisijo in države članice, naj prepoznajo 
gonilne sile in ovire na poti do možnih 
inovacij (ki bodo plod raziskav in razvoja) 
ter naj dajejo prednost naložbam v okolju 
prijazno infrastrukturo;

7. meni, da so raziskave in razvoj ključni 
dejavnik pri iskanju trajnostno naravnane 
prihodnosti prometa, saj lahko z radikalnim 
tehnološkim preobratom pride do 
prepotrebnega zmanjšanja emisij in 
prehoda na nizkoogljični promet; poziva 
Komisijo in države članice, naj prepoznajo 
gonilne sile in ovire na poti do možnih 
inovacij (ki bodo plod raziskav in razvoja) 
ter naj dajejo prednost naložbam v okolju 
prijazno infrastrukturo;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da so raziskave in razvoj ključni 
dejavnik pri iskanju trajnostno naravnane 
prihodnosti prometa, saj lahko zgolj z 
radikalnim tehnološkim preobratom pride 
do prepotrebnega zmanjšanja emisij in 
prehoda na nizkoogljični promet; poziva 
Komisijo in države članice, naj prepoznajo 
gonilne sile in ovire na poti do možnih 
inovacij (ki bodo plod raziskav in razvoja) 
ter naj dajejo prednost naložbam v okolju 
prijazno infrastrukturo;

7. meni, da so raziskave in razvoj ključni 
dejavnik pri iskanju trajnostno naravnane 
prihodnosti prometa, saj lahko zgolj z 
radikalno okoljsko prenovo pride do 
prepotrebnega zmanjšanja emisij in 
prehoda na nizkoogljični promet; opozarja 
Komisijo in države članice, da je tehnično 
že mogoče bistveno zmanjšati emisije v 
prometu brez povečanja stroškov; 
poudarja, da električni avtomobili ne 
vodijo do prepotrebnega zmanjšanja 
emisij v prihodnjih desetletjih; poudarja, 
da sedanja stagnacija v avtomobilski 
industriji kaže na splošni strukturni 
deficit ter da se bo morala prilagoditi 
novim zahtevam; poziva Komisijo in 
države članice, naj prepoznajo gonilne sile 
in ovire na poti do možnih inovacij (ki 
bodo plod raziskav in razvoja) ter naj 
dajejo prednost naložbam v okolju prijazno 
infrastrukturo;

Or. de

Predlog spremembe 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da so raziskave in razvoj ključni 
dejavnik pri iskanju trajnostno naravnane 
prihodnosti prometa, saj lahko zgolj z 
radikalnim tehnološkim preobratom pride 
do prepotrebnega zmanjšanja emisij in 
prehoda na nizkoogljični promet; poziva 

7. meni, da so raziskave in razvoj ključni 
dejavnik pri iskanju trajnostno naravnane 
prihodnosti prometa, saj lahko zgolj z 
radikalnim tehnološkim preobratom pride 
do prepotrebnega zmanjšanja emisij in 
prehoda na nizkoogljični promet; poziva 
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Komisijo in države članice, naj prepoznajo 
gonilne sile in ovire na poti do možnih 
inovacij (ki bodo plod raziskav in razvoja) 
ter naj dajejo prednost naložbam v okolju 
prijazno infrastrukturo;

Komisijo in države članice, naj prepoznajo 
gonilne sile in ovire na poti do možnih 
inovacij (ki bodo plod raziskav in razvoja) 
ter naj dajejo prednost naložbam v okolju 
prijazno infrastrukturo, na primer 
inteligentna omrežja za prenos električne 
energije, zemeljski plin/biometan iz 
obnovljivih virov energije in distribucijska 
omrežja za vodik; poziva Komisijo, naj ne 
zanemarja vpliva tehnologij v vozilih na 
ravnanje voznikov, kar bi lahko 
prispevalo k zmanjšanju porabe 
goriva/emisij CO2.

Or. en

Predlog spremembe 33
Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da kljub vse večji energetski 
učinkovitosti v prometu, ta zaradi 
povečanega povpraševanja po prevozu ni 
prinesla splošnega znižanja porabe 
goriva;

Or. en

Predlog spremembe 34
János Áder

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva, naj se zavoljo zaščite obstoječe 
infrastrukture - zlasti javnega mestnega 
prometa - sistem subvencij čim prej 
prestrukturira tako, da se vzdrževanju in 
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posodabljanju obstoječih prometnic 
posveti vsaj tolikšna pozornost, kot je bila 
v preteklih desetletjih namenjena gradnji 
novih prometnih poti;  

Or. hu

Predlog spremembe 35
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
izmenjavo najboljših praks, na primer prek 
pobude CIVITAS, kjer se lahko mesta 
učijo iz prakse drugih mest.

8. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 
izmenjavo najboljših praks, na primer prek 
konvencije županov, pobude CIVITAS in 
drugih primerov, kjer se lahko mesta učijo 
iz prakse drugih mest.

Or. en

Predlog spremembe 36
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. ob priznavanju, da možnosti za 
okoljsko trajnostni promet niso neizčrpne, 
poziva k sprejetju politike uravnavanja 
povpraševanja na ravni EU in na svetovni 
ravni, ki bo vplivala na trgovino in pravila 
o konkurenci;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. meni, da morajo imeti vzdrževanje, 
posodabljanje in inteligentna uporaba 
obstoječe prometne infrastrukture 
prednost pred gradnjo nove; poziva, naj 
bodo vlaganja v novo infrastrukturo 
predvsem namenjena okolju prijaznim 
projektom, kot so javni prevoz, kolesarske 
steze, intermodalnost in varnost v cestnem 
prometu;

Or. en

Predlog spremembe 38
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. poziva EU, naj bo financiranje 
prometnih projektov, vključno s posojili 
Evropske investicijske banke, pogojeno z 
zanesljivim in celovitim načrtom za 
trajnostni promet, ki ga pripravi vsaka 
država ali regija, in naj se namesto 
pristopa prednostnega omrežja uporablja 
pristop prednostnega projekta; vztraja, da 
je treba v zvezi z naložbami v prometno 
infrastrukturo okrepiti javno posvetovanje 
in pravila glede preglednosti ter izboljšati 
izvajanje in uveljavljanje presoje vplivov 
na okolje in naravovarstvene zakonodaje; 

Or. en
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Predlog spremembe 39
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 8 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8d. ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
23. aprila 2009 o akcijskem načrtu za 
mobilnost v mestih1 priporoča, naj se 
izvajajo integrirani trajnostni načrti za 
prevoz v mestih/načrti mobilnosti za 
naselja z več kot 100 000 prebivalci in naj 
bo evropsko financiranje na področju 
mestnega prometa pogojeno s takimi 
načrti;

Or. en

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0307.


