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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, kietosios 
dalelės, ypač smulkios kietosios dalelės (KD2.5), daro didžiausią poveikį sveikatai; 
kadangi šiuo metu vyksta darbas siekiant nustatyti kietųjų dalelių ir KD2.5 dienos ribines 
vertes;

1. pabrėžia, kad nors su transportu susijusių išmetamų teršalų kiekis pastaraisiais 
dešimtmečiais labai sumažėjo, ES, ypač miestų teritorijose, išlieka nuolatiniai „karštieji 
taškai“, kuriuose oro taršos lygis yra per aukštas ir kuriose vis dar beveik vienas iš šešių 
gyventojų susiduria su oro taršos koncentracija, viršijančia ES oro kokybės standartus, 
taikomus tam tikriems teršalams; pabrėžia, kad pernelyg didelė transporto keliama oro 
tarša visų pirma kelia ypatingą pavojų miestų teritorijose ir netoli transporto mazgų 
gyvenančių asmenų sveikatai;

2. reikia atkreipti dėmesį į tai, kad PSO duomenimis, oro tarša kelia didžiausią pavojų 
žmonių sveikatai, nes ji didina kvėpavimo takų ir širdies bei kraujagyslių ligų paplitimą, 
o taip pat miokardo infarkto, vėžio, diabeto, nutukimo ir demencijos riziką;

3. palankiai vertina tai, kad Komisija parengė nulinės taršos veiksmų planą, ir atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia aiškių tikslų siekiant realių pokyčių bei konkrečių tikslų, skirtų 
skirtingoms valstybėms narėms ir regionams;

4. reiškia susirūpinimą dėl to, kad kai kurie ES oro kokybės standartai nėra visiškai 
suderinti su nusistovėjusiomis sveikatos rekomendacijomis; ragina Komisiją atnaujinti 
itin smulkių dalelių, metano ir suodžių pamatines vertes, atsižvelgiant į būsimas PSO 
rekomendacijas;

5. mano, kad siekiant pagerinti oro kokybę karštuose taškuose labai svarbu pereiti prie 
tvaresnės ir mažiau taršios transporto sistemos ir sukurti judumo infrastruktūrą, skirtą 
mažinti spūstis keliuose, ypač miestų teritorijose, kuo veiksmingiau naudojant visas 
turimas priemones ir atsižvelgiant į naujausias technologines inovacijas; ragina 
Komisiją padėti valstybėms narėms atlikti reguliarius jų transporto infrastruktūros 
kokybės patikrinimus siekiant nustatyti sritis, kuriose reikia mažinti spūstis ir jas 
optimizuoti, ir imtis atitinkamų priemonių šiose srityse, be kita ko, pasinaudojant 
turimomis ES lėšomis ir tikslingiau taikant pagrindinius finansavimo mechanizmus, 
pvz., Europos regioninės plėtros fondą ir Sanglaudos fondą, kad oro kokybė taptų 
atskiru prioritetu;

6. ragina valstybes nares ir vietos bei regionų valdžios institucijas parengti ir įgyvendinti 
strateginius ir įrodymais pagrįstus tvaraus judumo mieste planus, kuriais būtų siekiama 
koordinuotai planuoti įvairiems sektoriams ir transporto rūšims skirtas politikos kryptis, 
paskatas ir subsidijas, pvz., priemones, kuriomis skatinama diegti e. įkrovimą ir kitas 
alternatyvias kuro rūšis ar varymo sistemas, pvz., suskystintas gamtines dujas (SGD), 
ličio jonų baterijas, vandenilį, kuro elementus ir energiją iš tinklo, bei investicijas į 
tvarų ir prieinamą viešąjį transportą, priemones, skirtas esamam transporto priemonių 
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parkui atnaujinti, investicijas į technologijas, susijusias su netaršiomis transporto 
rūšimis ir judumu kaip paslauga, taip pat į aktyvaus, bendro ir netaršaus judumo 
infrastruktūrą, mažos taršos zonas, transporto priemonių apmokestinimo sistemas ir su 
paklausa susijusias priemones, skirtas visuomenės informuotumui didinti ir 
komunikacijos veiklai, susijusiai su ES vaidmeniu kovojant su oro tarša, stiprinti;

7. pabrėžia, kad būtina atsižvelgti į struktūrinius suvaržymus, kurie gali turėti įtakos 
alternatyvių transporto rūšių diegimui atokiausiuose regionuose ir salose; ragina 
Komisiją ir atokiausių regionų vyriausybes parengti veiksmų planą, kuriuo būtų 
siekiama teikti paskatas ir specialų finansavimą transportui šiuose regionuose;

8. pabrėžia, kad vietos ir regionų lygmenimis svarbu turėti pakankamai ekspertinių žinių ir 
išteklių oro kokybės planams rengti ir oro kokybės gerinimo priemonėms pasirinkti, 
įgyvendinti ir vertinti; šiuo atžvilgiu pabrėžia poreikį didinti informuotumą apie turimas 
lėšas, techninius išteklius ir lanksčius būdus, kurie gali būti pritaikyti prie vietos ir 
regionų realijų;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad naujausioje Komisijos tvaraus ir pažangaus judumo 
strategijoje raginama didinti kolektyvinio transporto, ėjimo pėsčiomis ir važiavimo 
dviračiu, o taip pat automatizuoto, susietojo ir daugiarūšio judumo dalį, kad būtų 
gerokai sumažinta transporto tarša ir spūstys, ypač miestuose, ir pagerinta piliečių 
sveikata bei gerovė;

10. primena, kad viešojo transporto paslaugų teikimas dažnai yra pernelyg nepatrauklus, 
nereguliarus ir per brangus, ypač kaimo vietovėse;

11. ragina tinkamai investuoti į plataus masto dviračių infrastruktūrą, ypač miestų 
teritorijose, siekiant užtikrinti visų pažeidžiamų kelių eismo dalyvių saugumą ir 
padidinti dviračio, kaip veiksmingo ir sveiko važinėjimo į darbą būdo, patrauklumą; 
pabrėžia, kad svarbu užtikrinti sklandų geležinkelių ir dviračių transporto rūšių 
derinimą, kad būtų užtikrintas tvarus važinėjimas į darbą kaimo ir miesto vietovėse; 
ragina šiuo tikslu plėsti tinklą „EuroVelo“;

12. primena, kad Komisija savo komunikate dėl Europos žaliojo kurso įsipareigojo parengti 
nulinės taršos veiksmų planą; mano, kad siekiant sėkmingai kovoti su oro tarša itin 
svarbu atnaujinti galiojančius ES oro kokybės teisės aktus ir užtikrinti, kad jie būtų 
laiku įgyvendinti;

13. pakartoja, kad svarbu iš esmės pereiti nuo kelių transporto prie mažiau taršių transporto 
rūšių, pvz., kombinuotojo transporto, vidaus vandenų kelių ir geležinkelių transporto, 
ypač pasinaudojant 2021 Europos geležinkelių metais; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, 
kad reikia skubiai gerinti ir modernizuoti geležinkelių infrastruktūrą pagal 
transeuropinio transporto tinklo sistemą, visapusiškai įdiegiant Europos geležinkelių 
eismo valdymo sistemą (ERTMS), pašalinant kliūtis ir baigiant kurti trūkstamas jungtis, 
ypač pagal transeuropinio transporto tinklo sistemą, ir toliau lengvinti ir skatinti 
įvairiarūšį ir daugiarūšį vežimą; mano, kad, kalbant apie paskutiniuosius ir vidutinius 
atstumus, šis požiūris turėtų būti derinamas su poreikiu užtikrinti, kad kelių transportas 
taptų veiksmingesnis ir tvaresnis;

14. pabrėžia, kad reikia gerinti transporto darbuotojų darbo sąlygas, geriau apsaugant 
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darbuotojus, kasdien susiduriančius su didele oro tarša ir nuodingais dūmais, bei 
investuojant į jų perkvalifikavimą, kvalifikacijos kėlimą ir mokymą;

15. teigia, kad buvo sudėtinga tinkamai įgyvendinti Aplinkos oro kokybės direktyvas ir 
užtikrinti jų vykdymą; todėl ragina prieš siūlant naujas priemones tinkamai įgyvendinti 
Direktyvą 2008/50/EB ir visus kitus galiojančius teisės aktus, susijusius su transporto 
išmetamaisiais teršalais, ir užtikrinti jų skubų vykdymą. ragina Komisiją ir valstybes 
nares toliau bendradarbiauti su PSO atnaujinant pasaulines oro kokybės gaires remiantis 
naujausiais turimais įrodymais, šio proceso pabaigoje atlikti poveikio oro kokybės 
srityje vertinimą ir prireikus apsvarstyti galimybę peržiūrėti galiojančius ES teisės 
aktus;

16. pritaria Komisijos atliktai Aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo patikrai nuo 
2019 m.; ragina Komisiją išnagrinėti greito ir veiksmingesnio bendradarbiavimo su 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis priemones, siekiant 
skatinti laikytis oro kokybės teisės aktų, be kita ko, pasitelkiant ES finansavimą; ragina 
Komisiją teikti techninę pagalbą ir ekspertines žinias nacionalinėms, regioninėms ir 
vietos valdžios institucijoms, patiriančioms sunkumų užtikrinant ir įgyvendinant oro 
kokybės teisės aktus;

17. primena, kad 2005 m. poveikio vertinime, atliktame prieš pateikiant pasiūlymą dėl 
dabartinės Aplinkos oro kokybės direktyvos, Komisija įvertino, kad tiesioginės išlaidos, 
susijusios su jos pasiūlymo dėl direktyvos laikymusi, sudaro nuo 5 iki 8 mlrd. EUR, o 
nauda sveikatai, išreikšta pinigine išraiška, 2020 m. siekė nuo 37 iki 119 mlrd. EUR per 
metus, ir taip padarė išvadą, kad oro kokybės politikos nauda gerokai viršytų 
įgyvendinimo išlaidas;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad oro kokybės politika garantuotų 
inovacijas ir konkurencingumą susijusiuose sektoriuose, kartu siekiant nulinės taršos 
tikslų;

19. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu prieš 18 valstybių narių vykdoma 31 pažeidimo 
nagrinėjimo procedūra dėl netinkamo oro taršos koncentracijos lygio stebėsenos arba 
viršijimo, o tai patvirtina, kad visoje Sąjungoje yra plačiai paplitusių Aplinkos oro 
kokybės direktyvų įgyvendinimo spragų; ragina Komisiją sumažinti vėlavimus įvairiais 
šių pažeidimo nagrinėjimo procedūrų etapais, kad tokių įgyvendinimo spragų 
nedaugėtų;

20. primena, kad, Audito Rūmų Specialiojoje ataskaitoje Nr. 23/2018 dėl oro taršos, taip pat 
atkreipiamas dėmesys į didelį pažeidimų nagrinėjimo procedūrų, susijusių su oro 
kokybės ribomis, skaičių ir visoje Sąjungoje esamą plataus masto oro kokybės teisės 
aktų įgyvendinimo spragų skaičių; pažymi, kad šios įgyvendinimo spragos laikui bėgant 
užsitęsia, be kita ko, dėl pasikartojančių ilgo vėlavimo įvairiuose pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrų etapuose, paprastai nuo šešerių iki aštuonerių metų; mano, kad 
dvejų metų laikotarpis, Komisijai skirtas informuoti apie ribinių verčių viršijimą yra per 
ilgas, kad būtų užtikrintas savalaikis įgyvendinimas;

21. susirūpinęs atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų pastabas, kad oro kokybės planai, 
kuriais siekiama ištaisyti ribinių verčių viršijimą, dažnai yra neveiksmingi, ypač dėl to, 
kad stokojama pakankamai tikslinių priemonių, kuriomis būtų mažinamas teršalų 
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išmetimas jų susidarymo vietoje;

22. primena, kad kelių transportas tebėra didžiausias išmetamo azoto oksido šaltinis ir 
sukelia nuo 10 iki 11 proc. išmetamų kietųjų dalelių šaltinis Sąjungoje; primena, kad 
kadangi bendras kelių transporto išmetamų kietųjų dalelių kiekis mažėja, transporto 
priemonių padangų, stabdžių, sankabų ir kelių dėvėjimosi sukeltų dalelių dalis tampa 
vis svarbesnė; ragina Komisiją įvertinti būdus, kaip sumažinti kelių transporto išmetamų 
teršalų kiekį; be to, tikisi, kad būsima lengvųjų automobilių, furgonų, sunkvežimių ir 
autobusų išmetamųjų teršalų standartų po Euro 6/VI peržiūra bus nustatyti plataus 
užmojo ir ja pasiekiami visų transporto priemonių oro taršos standartų tikslai, 
grindžiami realiomis vairavimo sąlygomis;

23. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad galiojančiuose teisės aktuose nustatyti 
išmetamųjų teršalų standartai būtų geriau įgyvendinami, bei didinti informuotumą apie 
galimybes juos suderinti su naudotų automobilių ekologiniais standartais, pavyzdžiui, 
modifikacijų pagalba;

24. pabrėžia, kad veiksmingiausias būdas sumažinti kelių transporto keliamą oro taršą yra 
skatinti perėjimą nuo įprastinių degalų prie švaresnių alternatyviųjų degalų, kaip 
aprašyta Direktyvoje 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo; 
mano, kad būsima Reglamento (ES) 2019/631, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų 
automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 normos, 
peržiūra paspartintų netaršių ir mažataršių transporto priemonių naudojimą;

25. teigia, kad jūrų transportas taip pat labai prisideda prie oro taršos aplink Europos 
pakrantes; ragina Komisiją, atsižvelgiant į būsimą Alternatyviųjų degalų infrastruktūros 
direktyvos peržiūrą, skatinti uostuose naudoti iš kranto tiekiamą elektros energiją, kad 
būtų paskatintas atitinkamos technologijos įsisavinimas;

26. pabrėžia aviacijos poveikį oro taršai ir atitinkamą neigiamą poveikį sveikatai; 
atsižvelgdamas į tai primena, kad elektros energijos tiekimas nejudantiems lėktuvams 
oro uostuose gali pagerinti oro kokybę, todėl primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad jų nacionalinėse politikos sistemose būtų atsižvelgiama į poreikį oro 
uostuose įrengti elektros energijos tiekimą pagal Direktyvą (ES) 2014/94;

27. primena didžiulius skirtumus, susijusius su aplinkos oro taršos matavimu ir stebėjimu 
ES; mano, kad tai yra rimta problema, ir ragina nustatyti vienodus oro taršos matavimo 
ir mėginių ėmimo stočių įrengimo kriterijus; apgailestauja, kad kai kuriais atvejais oro 
kokybės rodmenys yra nepatikimi arba negali būti gaunami dėl jutiklių tinklo trūkumo; 
pabrėžia, kad visose valstybėse narėse reikėtų įdiegti tinkamus, suderintus ir 
standartizuotus oro taršos ataskaitų teikimo ir stebėsenos metodus bei procedūras, 
siekiant užtikrinti, kad surinkti duomenys būtų tikslūs, autentiški ir palyginami; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti aplinkos oro kokybės 
direktyvų stebėseną ir įgyvendinimą siekiant pašalinti susijusias spragas; ragina toliau 
naudoti ir integruoti programos „Copernicus“ atmosferos stebėsenos paslaugos 
palydovų duomenis, be novatoriško ir kintamo oro kokybės stebėjimo naudojant pigius 
oro taršos jutiklius ir dirbtinio intelekto metodus, ir sistemingai diegti 5G bei gigabitinę 
infrastruktūrą dideliuose miesto ir kaimo transporto koridoriuose ir netoli transporto 
mazgų, siekiant pagerinti ataskaitų teikimą ir stebėseną;
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28. pabrėžia, kad pilietinės visuomenės organizacijos, aplinkosaugos aktyvistai ir 
tiriamosios žurnalistikos žurnalistai dėl savo artumo ir tiesioginės prieigos prie 
duomenų vietoje atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant ir kontroliuojant aplinkos oro 
kokybės teisės aktų įgyvendinimą, todėl jie turi būti visapusiškai įtraukti į 
konsultavimosi procedūras;
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