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Pakeitimas 1
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad oro tarša yra viena iš 
pagrindinių pirmalaikių mirčių priežasčių 
– Europos aplinkos agentūra apskaičiavo, 
kad dėl to kasmet miršta daugiau kaip 400 
000 žmonių , o tai yra apie dešimt kartų 
daugiau nei su automobilių avarijomis 
susijusių mirčių ir beveik 5 mln. metų 
gyvybės;

Or. en

Pakeitimas 2
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. atkreipia dėmesį į mokslinius 
įrodymus, pagrindžiančius neigiamą kelių 
transporto išmetamų teršalų įtaką 
kvėpavimo takų ligoms ir kitoms didelėms 
sveikatos problemoms; atkreipia dėmesį į 
neseniai priimtus teismų sprendimus, 
kuriais nustatomas tiesioginis priežastinis 
ryšys tarp ilgalaikio kelių eismo poveikio 
ir kvėpavimo takų ligų, dėl kurių 
galiausiai miršta žmonės, o taip pat 
dėl oro taršo poveikio blogėjančiai 
sveikatai kilmės šalyje, kaip priežasties 
sustabdyti deportaciją;

Or. en

Pakeitimas 3
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Pär Holmgren

Nuomonės projektas
-1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1b. primena, kad, remiantis 2018 m. 
EAA oro kokybės ataskaita, daugiau kaip 
50 proc. gyventojų patyrė daugumos 
pagrindinių teršalų poveikį;

Or. en

Pakeitimas 4
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
-1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1c. pabrėžia, kad dėl ilgalaikio didelio 
oro teršalų kiekio poveikio, todėl dėl 
susilpnėjusių kvėpavimo ir imuninių 
sistemų, gyventojai yra labiau pažeidžiami 
COVID-19 ir panašių virusų poveikiui;

Or. en

Pakeitimas 5
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline 
Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

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;

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, o jie kyla dėl 
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spūsčių, išaugusio privačių transporto 
priemonių naudojimo, nepakankamų 
išmetamųjų teršalų kontrolės priemonių, 
sumažėjusios žaliosios erdvės ir kitų 
veiksnių; pabrėžia, kad pernelyg didelė su 
transportu susijusi oro tarša visų pirma 
kelia pavojų miestų teritorijose ir netoli 
transporto mazgų gyvenančių piliečių 
sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 6
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

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;

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 daugiau kaip vienas iš šešių gyventojų 
susiduria su oro taršos koncentracija, 
viršijančia ES oro kokybės standartus; yra 
ypač susirūpinęs dėl to, kad 2016 m. 
mažiausiai trys ketvirtadaliai ES miestų 
gyventojų susidūrė su kietųjų dalelių 
koncentracija, viršijančia PSO gaires;

Or. en

Pakeitimas 7
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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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;

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; pabrėžia, kad 
daugiau nei vienas iš šešių ES miestų 
teritorijų gyventojų susiduria su oro 
taršos koncentracija, viršijančia ES oro 
kokybės standartus;

Or. en

Pakeitimas 8
Leila Chaibi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

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;

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; primena, kad 
oro tarša tebėra pagrindinė aplinkos ligų 
priežastis – manoma, kad dėl oro taršos 
kasmet pirma laiko miršta apie 450 000 
žmonių;

Or. en

Pakeitimas 9
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad nors su transportu 
susijusių išmetamų teršalų kiekis 
pastaraisiais dešimtmečiais labai sumažėjo, 

1. pabrėžia, kad nors su transportu 
susijusių išmetamų teršalų kiekis 
pastaraisiais dešimtmečiais labai sumažėjo, 
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ES, ypač miestų teritorijose, išlieka 
nuolatiniai „karštieji taškai“, kuriuose oro 
taršos lygis yra per aukštas;

ES, ypač miestų teritorijose, labai 
perpildytose ir pramoninėse vietovėse, 
išlieka nuolatiniai „karštieji taškai“, 
kuriuose oro taršos lygis yra per aukštas; 

Or. en

Pakeitimas 10
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad, PSO duomenimis, 
oro tarša kelia didžiausią pavojų aplinkai 
žmonių sveikatai. ji didina kvėpavimo 
takų ir širdies bei kraujagyslių ligų 
paplitimą, o taip pat miokardo infarkto, 
vėžio, diabeto, nutukimo ir demencijos 
riziką;

Or. en

Pakeitimas 11
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. 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;

Or. en
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Pakeitimas 12
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina tai, kad Komisija 
parengė nulinės taršos strategiją, ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad reikia aiškių 
tikslų siekiant realių pokyčių bei 
konkrečių tikslų, skirtų skirtingoms 
valstybėms narėms ir regionams;

Or. pt

Pakeitimas 13
Leila Chaibi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad kelių transportas 
tebėra didžiausias išmetamo azoto oksido 
šaltinis ir antras išmetamų kietųjų dalelių 
šaltinis Sąjungoje; pabrėžia, kad taip pat 
reikia spręsti padangų ir stabdžių sistemų 
teršalų išmetimo problemą;

Or. en

Pakeitimas 14
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 
kai kurie ES oro kokybės standartai nėra 
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visiškai suderinti su nusistovėjusiomis 
sveikatos rekomendacijomis; ragina 
Komisiją atnaujinti itin smulkių dalelių, 
metano ir suodžių pamatines vertes, 
atsižvelgiant į būsimas PSO 
rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 15
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. palankiai vertina Komisijos 
nustatytą nulinės taršos tikslą ir pabrėžia, 
kad norint paskatinti faktinius pokyčius, 
reikia nustatyti tvarkaraštį ir privalomus 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 16
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę šiuose karštuose taškuose labai 
svarbu pereiti prie tvaresnės ir mažiau 
taršios transporto sistemos, ypač miestų 
teritorijose, kuo veiksmingiau naudojant 
visas turimas priemones ir atsižvelgiant į 
naujausius mokslinius įrodymus;

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę šiuose karštuose taškuose labai 
svarbu pereiti prie tvaresnės ir mažiau 
taršios transporto sistemos ir judumo 
infrastruktūros projektavimo, ypač miestų 
teritorijose ir kaimo vietovės, kuriose 
trūksta viešojo transporto infrastruktūros 
arba ji nepakankamai išvystyta, kuo 
veiksmingiau naudojant visas turimas 
priemones ir atsižvelgiant į naujausius 
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mokslinius įrodymus; ragina Komisiją 
padėti valstybėms narėms atlikti 
reguliarius transporto infrastruktūros 
kokybės patikrinimus siekiant nustatyti 
sritis, kuriose reikia mažinti spūstis ir 
optimizuoti infrastruktūrą, ir imtis 
atitinkamų priemonių šiose srityse, be kita 
ko, pasinaudojant ES finansavimo 
galimybėmis;

Or. en

Pakeitimas 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę šiuose karštuose taškuose labai 
svarbu pereiti prie tvaresnės ir mažiau 
taršios transporto sistemos, ypač miestų 
teritorijose, kuo veiksmingiau naudojant 
visas turimas priemones ir atsižvelgiant į 
naujausius mokslinius įrodymus;

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę šiuose karštuose taškuose labai 
svarbu pereiti prie tvaresnės ir mažiau 
taršios transporto sistemos, ypač miestų 
teritorijose, kuo veiksmingiau naudojant 
visas turimas priemones, įskaitant 
dalijimosi automobiliu ir viešojo 
transporto sistemos derinį, ir atsižvelgiant 
į naujausius mokslinius tyrimus, susijusius 
su judumo kaip paslaugos privalumais;

Or. en

Pakeitimas 18
Carlo Fidanza

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę šiuose karštuose taškuose labai 
svarbu pereiti prie tvaresnės ir mažiau 
taršios transporto sistemos, ypač miestų 

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę šiuose karštuose taškuose labai 
svarbu pereiti prie tvaresnės ir mažiau 
taršios transporto sistemos, ypač miestų 
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teritorijose, kuo veiksmingiau naudojant 
visas turimas priemones ir atsižvelgiant į 
naujausius mokslinius įrodymus;

teritorijose, skatinant technologines 
inovacijas plėtojant fizinę ir nefizinę 
infrastruktūrą, kuo veiksmingiau 
naudojant visas turimas priemones ir 
atsižvelgiant į naujausius mokslinius 
įrodymus;

Or. it

Pakeitimas 19
Leila Chaibi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę šiuose karštuose taškuose labai 
svarbu pereiti prie tvaresnės ir mažiau 
taršios transporto sistemos, ypač miestų 
teritorijose, kuo veiksmingiau naudojant 
visas turimas priemones ir atsižvelgiant į 
naujausius mokslinius įrodymus;

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę šiuose karštuose taškuose labai 
svarbu pereiti prie tvaresnės ir mažiau 
taršios transporto sistemos, ypač miestų 
teritorijose, grindžiamos aktyviu judumu 
ir viešuoju transportu;

Or. en

Pakeitimas 20
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę šiuose karštuose taškuose labai 
svarbu pereiti prie tvaresnės ir mažiau 
taršios transporto sistemos, ypač miestų 
teritorijose, kuo veiksmingiau naudojant 
visas turimas priemones ir atsižvelgiant į 
naujausius mokslinius įrodymus;

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę šiuose karštuose taškuose labai 
svarbu pereiti prie tvaresnios ir netaršios 
transporto sistemos, ypač miestų 
teritorijose, kuo veiksmingiau naudojant 
visas turimas priemones ir atsižvelgiant į 
naujausius mokslinius įrodymus;

Or. en
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Pakeitimas 21
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę šiuose karštuose taškuose labai 
svarbu pereiti prie tvaresnės ir mažiau 
taršios transporto sistemos, ypač miestų 
teritorijose, kuo veiksmingiau naudojant 
visas turimas priemones ir atsižvelgiant į 
naujausius mokslinius įrodymus;

2. mano, kad siekiant pagerinti oro 
kokybę karštuose taškuose labai svarbu 
pereiti prie tvaresnės ir mažiau taršios 
transporto sistemos, ypač miestų 
teritorijose, kuo veiksmingiau naudojant 
visas turimas priemones ir atsižvelgiant į 
naujausius mokslinius įrodymus;

Or. en

Pakeitimas 22
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad veiksmingiausias 
būdas sumažinti kelių transporto keliamą 
oro taršą – atsisakyti iškastiniu kuru 
varomų transporto priemonių ir 
paspartinti e. judumą; ragina iki 2030 m. 
ES visiškai atsisakyti iškastiniu kuru 
varomų transporto priemonių;

Or. en

Pakeitimas 23
Leila Chaibi

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
dabartiniai švaraus oro teisės aktai 
grindžiami pasenusiais sveikatos mokslo 
duomenimis ir juos reikia persvarstyti; 
ragina Sąjungą suderinti savo standartus 
su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
standartais;

Or. en

Pakeitimas 24
Georg Mayer, Roman Haider

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2 a. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
ne individualaus eismo draudimui, o visų 
eismo dalyvių poreikiams;

Or. de

Pakeitimas 25
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. Pabrėžia, kad benzininiai ir ypač 
dyzeliniai automobiliai daro didžiausią 
neigiamą poveikį oro kokybei, ypač 
miestuose;

Or. en

Pakeitimas 26
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Pär Holmgren

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina nustatyti galutinę naujų 
benzininių ir dyzelinių automobilių 
pardavimo datą, pvz., atliekant būsimą 
reglamento, kuriuo nustatomos naujų 
lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamų teršalų normos1a, peržiūrą; 
pabrėžia, kad ši vidaus degimo variklių 
naudojimo pabaigos data turėtų įsigalioti 
ne vėliau kaip 2030 m.;
_________________
1a 2019 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2019/631, kuriuo nustatomos naujų 
lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamo CO2 normos, ir kuriuo 
panaikinami reglamentai (EB) 
Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011

Or. en

Pakeitimas 27
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad reikia persvarstyti 
lengvųjų automobilių ir furgonų 
išmetamo CO2 kiekio standartus, siekiant 
gerokai paspartinti elektromobilumo 
diegimą; pabrėžia, kad ši peržiūra galėtų 
būti panaudota siekiant iki 2030 m. 
visiškai atsisakyti iškastiniu kuru varomų 
transporto priemonių;
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Or. en

Pakeitimas 28
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina Komisiją būsimomis 
išmetamų teršalų normomis lengviesiems 
automobiliams, furgonams, 
sunkvežimiams ir autobusams, kurios bus 
taikomos baigus galioti Euro 6/VI 
standartui, gerokai padidinti visų 
transporto priemonių oro taršos 
standartus ir nubrėžti kelią nulinės taršos 
judumo link;

Or. en

Pakeitimas 29
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. atkreipia dėmesį į tai, kad Euro 
standartų raida ir kietųjų dalelių filtrų 
naudojimas tebėra nepakankami, siekiant 
sumažinti teršalų poveikį, su kuriuo 
susiduria miestų gyventojai; pabrėžia, kad 
reikia mažinti iškastiniu kuru grindžiamą 
eismą miestų centruose, toliau plėtojant 
nulinės taršos ir mažos taršos zonas, 
diegiant transporto priemonių 
apmokestinimo sistemas ir, investuojant į 
infrastruktūrą, skatinant perėjimą prie 
viešojo transporto ir aktyvių transporto 
formų;
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Or. en

Pakeitimas 30
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. skatina vietos ir regionų valdžios 
institucijas parengti ir įgyvendinti 
įrodymais pagrįstus strateginius tvaraus 
judumo mieste planus, kuriais būtų 
siekiama koordinuotai planuoti įvairiems 
transporto sektoriams ir transporto rūšims 
skirtas politikos kryptis, paskatas ir 
subsidijas, pvz., priemones, kuriomis 
skatinama diegti e. įkrovos įrangą ir kitus 
alternatyvius degalus, investicijas į tvarų 
viešąjį transportą, infrastruktūrą aktyvioms, 
bendro naudojimo ir netaršioms transporto 
rūšims ir į paklausą orientuotas priemones;

3. skatina vietos ir regionų valdžios 
institucijas parengti ir įgyvendinti 
įrodymais pagrįstus strateginius tvaraus 
judumo mieste planus, kuriais būtų 
siekiama koordinuotai planuoti įvairiems 
transporto sektoriams ir transporto rūšims 
skirtas politikos kryptis, paskatas ir 
subsidijas, pvz., priemones, kuriomis 
skatinama diegti e. įkrovos įrangą ir kitus 
alternatyvius degalus, investicijas į tvarų 
viešąjį transportą, infrastruktūrą aktyvioms, 
bendro naudojimo ir netaršioms transporto 
rūšims ir į paklausą orientuotas priemones, 
metro sistemas, dviračių maršrutus ir su 
netaršiomis transporto rūšimis susijusias 
technologijas, pvz., e. paspirtukus ar 
elektrinius dviračius; ragina laikytis 
požiūrio, grindžiamo perėjimu nuo 
asmeninio automobilio nuosavybės prie 
tvaresnio judumo, kaip paslaugų teikimo, 
principo;

Or. en

Pakeitimas 31
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. skatina vietos ir regionų valdžios 
institucijas parengti ir įgyvendinti 

3. skatina valstybes nares aktyviai 
įtraukti vietos ir regionų valdžios 
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įrodymais pagrįstus strateginius tvaraus 
judumo mieste planus, kuriais būtų 
siekiama koordinuotai planuoti įvairiems 
transporto sektoriams ir transporto rūšims 
skirtas politikos kryptis, paskatas ir 
subsidijas, pvz., priemones, kuriomis 
skatinama diegti e. įkrovos įrangą ir kitus 
alternatyvius degalus, investicijas į tvarų 
viešąjį transportą, infrastruktūrą aktyvioms, 
bendro naudojimo ir netaršioms transporto 
rūšims ir į paklausą orientuotas priemones;

institucijas parengti ir įgyvendinti 
įrodymais pagrįstus strateginius tvaraus 
judumo mieste planus, kuriais būtų 
siekiama koordinuotai planuoti įvairiems 
transporto sektoriams ir transporto rūšims 
skirtas politikos kryptis, paskatas ir 
subsidijas, pvz., priemones, kuriomis 
skatinama diegti e. įkrovos įrangą ir kitus 
alternatyvius degalus, investicijas į tvarų ir 
prieinamą viešąjį transportą, infrastruktūrą 
aktyvioms, bendro naudojimo ir netaršioms 
transporto rūšims ir į paklausą orientuotas 
priemones, o taip pat didinti visuomenės 
informuotumą ir komunikacijos veiklą 
apie ES vaidmenį kovojant su oro tarša.

Or. en

Pakeitimas 32
Carlo Fidanza

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. skatina vietos ir regionų valdžios 
institucijas parengti ir įgyvendinti 
įrodymais pagrįstus strateginius tvaraus 
judumo mieste planus, kuriais būtų 
siekiama koordinuotai planuoti įvairiems 
transporto sektoriams ir transporto rūšims 
skirtas politikos kryptis, paskatas ir 
subsidijas, pvz., priemones, kuriomis 
skatinama diegti e. įkrovos įrangą ir kitus 
alternatyvius degalus, investicijas į tvarų 
viešąjį transportą, infrastruktūrą aktyvioms, 
bendro naudojimo ir netaršioms transporto 
rūšims ir į paklausą orientuotas priemones;

3. skatina vietos ir regionų valdžios 
institucijas parengti ir įgyvendinti 
įrodymais pagrįstus strateginius tvaraus 
judumo mieste planus, kuriais būtų 
siekiama koordinuotai planuoti įvairiems 
transporto sektoriams ir transporto rūšims 
skirtas politikos kryptis, paskatas ir 
subsidijas, pvz., priemones, kuriomis 
skatinama pakeisti transporto priemonių 
parką, diegti e. įkrovos įrangą ir kitus 
alternatyvius degalus arba varymo 
sistemų, tokių kaip suskystintos gamtinės 
dujos (SGD), ličio jonų baterijos, 
vandenilis, kuro elementai ir elektros 
energija iš tinklo, diegimą į tvarų viešąjį 
transportą, infrastruktūrą aktyvioms, 
bendro naudojimo ir netaršioms transporto 
rūšims ir į paklausą orientuotas priemones;

Or. it
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Pakeitimas 33
Leila Chaibi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. skatina vietos ir regionų valdžios 
institucijas parengti ir įgyvendinti 
įrodymais pagrįstus strateginius tvaraus 
judumo mieste planus, kuriais būtų 
siekiama koordinuotai planuoti įvairiems 
transporto sektoriams ir transporto rūšims 
skirtas politikos kryptis, paskatas ir 
subsidijas, pvz., priemones, kuriomis 
skatinama diegti e. įkrovos įrangą ir kitus 
alternatyvius degalus, investicijas į tvarų 
viešąjį transportą, infrastruktūrą aktyvioms, 
bendro naudojimo ir netaršioms transporto 
rūšims ir į paklausą orientuotas priemones;

3. skatina vietos ir regionų valdžios 
institucijas parengti ir įgyvendinti 
strateginius tvaraus judumo mieste planus, 
kuriais būtų siekiama koordinuotai planuoti 
įvairiems transporto sektoriams ir 
transporto rūšims skirtas politikos kryptis, 
mažos taršos zonas, paskatas ir subsidijas, 
investicijas į tvarų viešąjį transportą, 
infrastruktūrą aktyvioms, bendro 
naudojimo ir netaršioms transporto rūšims 
ir į paklausą orientuotas priemones, 
atsižvelgiant į socialinį poveikį; mano, 
kad tuo pačiu metu Sąjunga turėtų 
nustatyti ES masto tikslą laipsniškai 
atsisakyti iškastiniu kuru varomų 
transporto priemonių;

Or. en

Pakeitimas 34
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. skatina vietos ir regionų valdžios 
institucijas parengti ir įgyvendinti 
įrodymais pagrįstus strateginius tvaraus 
judumo mieste planus, kuriais būtų 
siekiama koordinuotai planuoti įvairiems 
transporto sektoriams ir transporto rūšims 
skirtas politikos kryptis, paskatas ir 
subsidijas, pvz., priemones, kuriomis 
skatinama diegti e. įkrovos įrangą ir kitus 
alternatyvius degalus, investicijas į tvarų 

3. skatina vietos ir regionų valdžios 
institucijas parengti ir įgyvendinti 
įrodymais pagrįstus strateginius tvaraus 
judumo mieste planus, kuriais būtų 
siekiama koordinuotai planuoti įvairiems 
tvaraus transporto sektoriams ir transporto 
rūšims skirtas politikos kryptis, paskatas ir 
subsidijas, pvz., priemones, kuriomis 
skatinama diegti e. įkrovos įrangą ir kitus 
visiškai papildomus atsinaujinančiaisiais 
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viešąjį transportą, infrastruktūrą aktyvioms, 
bendro naudojimo ir netaršioms transporto 
rūšims ir į paklausą orientuotas priemones;

energijos ištekliais paremtus alternatyvius 
degalus, priemones, kuriomis skatinama 
naudotis viešuoju transportu ir 
neskatinama važinėti į darbą automobiliu, 
investicijas į tvarų viešąjį transportą, 
infrastruktūrą aktyvioms, bendro 
naudojimo ir netaršioms transporto rūšims 
ir į paklausą orientuotas priemones;

Or. en

Pakeitimas 35
Marianne Vind, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. skatina vietos ir regionų valdžios 
institucijas parengti ir įgyvendinti 
įrodymais pagrįstus strateginius tvaraus 
judumo mieste planus, kuriais būtų 
siekiama koordinuotai planuoti įvairiems 
transporto sektoriams ir transporto rūšims 
skirtas politikos kryptis, paskatas ir 
subsidijas, pvz., priemones, kuriomis 
skatinama diegti e. įkrovos įrangą ir kitus 
alternatyvius degalus, investicijas į tvarų 
viešąjį transportą, infrastruktūrą aktyvioms, 
bendro naudojimo ir netaršioms transporto 
rūšims ir į paklausą orientuotas priemones;

3. skatina vietos ir regionų valdžios 
institucijas parengti ir įgyvendinti 
įrodymais pagrįstus strateginius tvaraus 
judumo mieste planus, laikantis principo 
„nepakenkti“, kuriais būtų siekiama 
koordinuotai planuoti įvairiems transporto 
sektoriams ir transporto rūšims skirtas 
politikos kryptis, paskatas ir subsidijas, 
pvz., priemones, kuriomis skatinama diegti 
e. įkrovos įrangą ir kitus alternatyvius 
degalus, investicijas į tvarų viešąjį 
transportą, infrastruktūrą aktyvioms, 
bendro naudojimo ir netaršioms transporto 
rūšims ir į paklausą orientuotas priemones;

Or. en

Pakeitimas 36
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3a. 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 numatyti veiksmų 
planą, pagal kurį būtų teikiamos paskatos 
ir specialus finansavimas transportui 
šiuose regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 37
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. 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, kad reikia 
didinti informuotumą apie turimas lėšas, 
techninius išteklius ir lanksčius būdus, 
kuriuos būtų galima pritaikyti prie vietos 
ir regionų realijų;

Or. en

Pakeitimas 38
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
naujausioje Komisijos tvaraus ir 
pažangaus judumo strategijoje raginama 
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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;

Or. en

Pakeitimas 39
Roman Haider, Georg Mayer

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atsižvelgdamas į tai primena, kad 
viešojo transporto paslaugų teikimas 
dažnai yra pernelyg nepatrauklus, 
nereguliarus ir per brangus, ypač kaimo 
vietovėse;

Or. de

Pakeitimas 40
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atkreipia dėmesį į ES finansavimo 
ir žinių apie tinkamas procedūras ir 
tinkamumo kriterijus svarbą; mano, 
kad finansavimą švaraus oro projektams 
iš ES fondų gauti yra labai sunku; 
atkreipia dėmesį į tai, kad veiksmų 
programose, skirtose dideliems 
finansavimo mechanizmams (pvz., ERPF 
ir Sanglaudos fondas), oro kokybė 
dažniausiai laikoma integruota priemone 
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kitose prioritetinėse srityse (pvz., 
energetikos, atliekų, gamtos), užuot siekus 
vien tik oro kokybės gerinimo ir atitikties 
oro kokybei užtikrinimo prioritetų;

Or. en

Pakeitimas 41
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ypač ragina tinkamai investuoti į 
plataus masto dviračių infrastruktūrą, 
ypač miestų teritorijose, siekiant užtikrinti 
visų pažeidžiamų kelių eismo dalyvių 
saugumą ir padidinti jos, 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; šiuo požiūriu 
taip pat ragina plėsti tinklą „EuroVélo“;

Or. en

Pakeitimas 42
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. Atkreipia dėmesį į tai, kad 
Netaršių transporto priemonių 
direktyvos1a reikalavimai turi būti perkelti 
ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 2 d.; 
mano, kad reikėtų toliau numatyti viešųjų 
pirkimų reikalavimus, susijusius su 
netaršių transporto priemonių pirkimu, 
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privalomu tik po 2025 m., siekiant ne 
vėliau kaip iki 2030 m. užtikrinti 100 proc. 
netaršių transporto priemonių parką;
_________________
1a 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/1161, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo 
naudoti netaršias ir efektyviai energiją 
vartojančias kelių transporto priemones

Or. en

Pakeitimas 43
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. palankiai vertina vietos 
iniciatyvas, pvz., mažos taršos zonas, 
kurios turėtų būti išplėstos į visas 
teritorijas su tam tikru gyventojų tankumu 
ir būti toliau plečiamos į nulinės taršos 
zonas;

Or. en

Pakeitimas 44
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
3 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3e. vis dėlto primena, kad automobilių 
išmetamų teršalų kiekis apima ne tik per 
išmetimo vamzdį išmetamą NOx ir kietųjų 
dalelių kiekį, bet ir KD, susidarančias dėl 
padangų ir stabdžių nusidėvėjimo, taip pat 
kelio dėvėjimąsi;



PE663.275v01-00 24/43 AM\1222480LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 45
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
3 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3f. atkreipia dėmesį į tai, kad PM2.5 
yra teršalas, kurio sukeliamas 
mirtingumas yra dažniausias (insultas), o 
kietosios dalelės sukelia širdies ir 
kraujagyslių ligas, plaučių vėžį ir kitas 
plaučių bei kvėpavimo takų ligas, tuo 
tarpu NO2 sukelia ne tik kvėpavimo takų 
ligas, bet ir kepenų bei kraujo ligas;

Or. en

Pakeitimas 46
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
3 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3g. pabrėžia, kad su COVID susijusios 
izoliacijos laikotarpiu oro kokybė ypač 
pagerėjo labiausiai užterštuose miestuose, 
nes sumažėjo kelių eismo intensyvumas, 
kas taip pat daro svarbų poveikį akustinei 
taršai;

Or. en

Pakeitimas 47
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
3 h dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3 h. 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 ir užtikrinti, kad dabartiniai ES 
oro kokybės teisės aktai būtų laiku 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 48
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
3 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3i. ragina Komisiją visoje ES 
nustatyti kietųjų dalelių dienos ribinę 
vertę; pabrėžia, kad ši dienos riba ir visos 
kitos ribinės vertės turėtų atitikti Pasaulio 
sveikatos organizacijos oro kokybės 
gaires;

Or. en

Pakeitimas 49
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
3 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3j. šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad ypač 
svarbu nustatyti KD2.5 dienos ribinę 
vertę, nes, pasak PSO, šios dalelės daro 
didžiausią poveikį sveikatai;

Or. en
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Pakeitimas 50
Carlo Fidanza

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pakartoja esminio perėjimo nuo 
kelių transporto prie mažiau taršių 
transporto rūšių svarbą; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti 
geležinkelių infrastruktūrą, ypač pagal 
transeuropinio transporto tinklo sistemą, ir 
toliau lengvinti ir skatinti įvairiarūšį 
vežimą;

4. pakartoja esminio perėjimo nuo 
kelių transporto prie mažiau taršių 
transporto rūšių svarbą; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti 
geležinkelių infrastruktūrą, ypač pagal 
transeuropinio transporto tinklo sistemą, ir 
toliau lengvinti ir skatinti įvairiarūšį ir 
daugiarūšį vežimą; tačiau atsižvelgiant į 
tai, kad krovinių vežimas keliais tebėra 
būtinas ir nepakeičiamas, ypač nedideliu 
atstumu (vietinė linija) bei vidutiniu 
atstumu; pažymi, kad iš tiesų tvarus 
įvairiarūšis transportas turi būti 
atitinkamai derinamas su priemonėmis, 
kuriomis skatinamas veiksmingesnis, taigi 
ir ekologiškesnis krovinių vežimas keliais;

Or. it

Pakeitimas 51
Leila Chaibi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pakartoja esminio perėjimo nuo 
kelių transporto prie mažiau taršių 
transporto rūšių svarbą; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti 
geležinkelių infrastruktūrą, ypač pagal 
transeuropinio transporto tinklo sistemą, ir 
toliau lengvinti ir skatinti įvairiarūšį 
vežimą;

4. pakartoja esminio perėjimo nuo 
kelių transporto prie mažiau taršių 
transporto rūšių, kaip pvz. aktyvios 
transporto rūšys, viešasis transportas ir 
geležinkeliai, svarbą; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti 
geležinkelių infrastruktūrą, ypač miestuose 
ir pagal transeuropinio transporto tinklo 
sistemą, ir toliau lengvinti ir skatinti 
įvairiarūšį vežimą; pabrėžia, kad reikia 
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panaikinti atitikties koeficientą tam, kad 
išmetamųjų teršalų kiekis, išmatuotas 
atliekant tipo patvirtinimo bandymus, 
geriau atspindėtų realias vairavimo 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 52
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pakartoja esminio perėjimo nuo 
kelių transporto prie mažiau taršių 
transporto rūšių svarbą; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti 
geležinkelių infrastruktūrą, ypač pagal 
transeuropinio transporto tinklo sistemą, ir 
toliau lengvinti ir skatinti įvairiarūšį 
vežimą;

4. pakartoja esminio perėjimo nuo 
kelių transporto prie mažiau taršių 
transporto rūšių svarbą; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti 
geležinkelių infrastruktūrą, ypač pagal 
transeuropinio transporto tinklo sistemą, ir 
toliau lengvinti ir skatinti įvairiarūšį 
vežimą; pabrėžia, kad reikia gerinti 
viešojo transporto darbuotojų darbo 
sąlygas, įskaitant investicijas į jų 
perkvalifikavimą, kvalifikacijos kėlimą ir 
mokymą;

Or. en

Pakeitimas 53
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pakartoja esminio perėjimo nuo 
kelių transporto prie mažiau taršių 
transporto rūšių svarbą; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti 
geležinkelių infrastruktūrą, ypač pagal 

4. pakartoja esminio perėjimo nuo 
kelių transporto prie nulinės taršos 
transporto rūšių, ypač geležinkelių 
transporto, svarbą, nes 2021 m. paskelbti 
Europos geležinkelių metais; 
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transeuropinio transporto tinklo sistemą, ir 
toliau lengvinti ir skatinti įvairiarūšį 
vežimą;

atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia 
skubiai gerinti geležinkelių infrastruktūrą 
pagal transeuropinio transporto tinklo 
sistemą, visapusiškai įdiegiant ERTMS, 
pašalinant kliūtis ir baigiant kurti 
trūkstamas jungtis, ypač pagal 
transeuropinio transporto tinklo sistemą, ir 
toliau lengvinti ir skatinti įvairiarūšį 
vežimą;

Or. en

Pakeitimas 54
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pakartoja esminio perėjimo nuo 
kelių transporto prie mažiau taršių 
transporto rūšių svarbą; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti 
geležinkelių infrastruktūrą, ypač pagal 
transeuropinio transporto tinklo sistemą, ir 
toliau lengvinti ir skatinti įvairiarūšį 
vežimą;

4. pakartoja esminio perėjimo nuo 
kelių transporto prie mažiau taršių 
transporto rūšių, kaip pvz. kombinuotasis 
vežimas ir geležinkelių transportas, 
svarbą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
reikia skubiai gerinti ir modernizuoti 
geležinkelių infrastruktūrą, ypač pagal 
transeuropinio transporto tinklo sistemą, ir 
toliau lengvinti ir skatinti įvairiarūšį 
vežimą;

Or. en

Pakeitimas 55
Roman Haider, Georg Mayer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pakartoja esminio perėjimo nuo 
kelių transporto prie mažiau taršių 
transporto rūšių svarbą; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti 

4. šiuo atžvilgiu pabrėžia geležinkelių 
transporto svarbą; pastebi, kad reikia 
skubiai gerinti ir plėsti geležinkelių 
infrastruktūrą, ypač pagal transeuropinio 
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geležinkelių infrastruktūrą, ypač pagal 
transeuropinio transporto tinklo sistemą, ir 
toliau lengvinti ir skatinti įvairiarūšį 
vežimą;

transporto tinklo sistemą, ir toliau lengvinti 
ir skatinti įvairiarūšį vežimą;

Or. de

Pakeitimas 56
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad Europos 
Parlamentas neseniai pasiūlė 2022 m. 
paskelbti Europos ekologiškesnių miestų 
metais, kad būtų sukurta žaliųjų erdvių ir 
švaraus oro, kaip svarbaus, tačiau dažnai 
nepakankamai įvertinamo Europos 
piliečių gyvenimo kokybės 
aspekto, vertinimo kultūra, ypač tiems, 
kurie, kenčia nuo astmos ir kitų 
kvėpavimo takų ligų, o taip pat skatinti 
miestų plėtrą šioje srityje, visų pirma 
remiant iniciatyvas, kuriomis siekiama 
mažinti kelių eismą miestuose ir skatinti 
viešąjį transportą bei į jį investuoti; 
primena, kad vidutiniškai 60 proc. 
viešosios erdvės užima asmeniniai 
automobiliai, nors 95 proc. laiko jie yra 
nenaudojami, todėl didžioji šios 
nenaudojamos erdvės dalis galėtų tapti 
ekologiška ir tarnauti kitiems 
socialiniams tikslams;

Or. en

Pakeitimas 57
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad svarbu apsaugoti 
transporto sektoriaus darbuotojus, kurie 
kasdien susiduria su didele oro tarša, pvz., 
oro uostų darbuotojus ir statybininkus, 
dirbančius nuodinguose dūmuose;

Or. en

Pakeitimas 58
Vlad Gheorghe, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti naudotų automobilių ekologinių 
standartų laikymosi užtikrinimo klausimą, 
o taip pat spręsti Sąjungos tipo 
patvirtinimo teisės aktų įgyvendinimo 
spragų problemą;

Or. en

Pakeitimas 59
Marianne Vind, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Kathleen Van 
Brempt

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. primena, kad prabangūs 
keleiviniai kruiziniai laivai ir toliau labai 
prisideda prie oro taršos aplink Europos 
pakrantes ir miestus; ragina Komisiją 
pasinaudoti Alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros direktyvos peržiūra, 
siekiant išplėsti nuo kranto tiekiamos 
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elektros (angl. SSE) reikalavimus 
uostuose ir taikyti netaršios krantinės 
standartus, siekiant skatinti SSE 
technologijos diegimą;

Or. en

Pakeitimas 60
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. apgailestauja, kad kai kuriais 
atvejais oro kokybės rodmenys yra 
nepatikimi arba negali būti gaunami dėl 
jutiklių tinklo trūkumo; pabrėžia, kad 
visose valstybėse narėse reikia įdiegti 
tinkamus, suderintus ir standartizuotus 
oro taršos ataskaitų teikimo ir stebėsenos 
metodus bei procedūras, siekiant 
užtikrinti, kad surinkti duomenys būtų 
tikslūs, autentiški ir palyginami;

Or. en

Pakeitimas 61
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. atkreipia dėmesį į aviacijos poveikį 
aplinkai, kuris yra platesnis nei didelis 
išmetamo CO2 kiekis ir į neigiamą oro 
uostų keliamo triukšmo poveikį Europos 
piliečių sveikatai; ragina užtikrinti, kad 
iki 2030 m. visos ES viduje numatytos 
kolektyvinės kelionės iki 1000 km būtų 
anglies junginių aspektu neutralios;
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Or. en

Pakeitimas 62
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. atkreipia dėmesį į jūrų transporto 
poveikį aplinkai, ypač į išmetamą sieros 
dioksido kiekį ir į jo poveikį pakrančių 
bendruomenėms tiek ekosistemų, tiek 
visuomenės sveikatos požiūriu; ragina 
visapusiškai elektrifikuoti trumpų atstumų 
ir miesto jūrų transportą, kartu su nulinės 
taršos reikalavimais ir infrastruktūra 
švartavimosi vietoje;

Or. en

Pakeitimas 63
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina Komisiją išplėsti NOx 
išmetimo kontrolės rajono (NECA) ir SOx 
išskyrimo kontrolės rajono (SECA) 
standartus visose ES jūrose ir sugriežtinti 
sieros kiekio standartus iki 10 ppm, kad 
jie atitiktų šiuo metu kelių transportui 
taikomus standartus;

Or. en

Pakeitimas 64
Pär Holmgren
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Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pažymi, kad šviesinė tarša, dažnai 
susijusi su transporto infrastruktūra, taip 
pat daro neigiamą poveikį žmonių 
sveikatai ir trikdo ekosistemas; 
primygtinai ragina atitinkamas valdžios 
institucijas geriau stebėti šį klausimą ir 
imtis veiksmų poveikiui sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 65
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. teigia, kad buvo sudėtinga tinkamai 
įgyvendinti oro kokybės direktyvas1ir 
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 vykdymą.

5. teigia, kad buvo sudėtinga tinkamai 
įgyvendinti oro kokybės direktyvas1 ir 
užtikrinti jų vykdymą; todėl ragina 
tinkamai įgyvendinti Direktyvą 
2008/50/EB ir visus kitus galiojančius 
teisės aktus, susijusius su transporto 
išmetamaisiais teršalais, ir laiku užtikrinti 
jų vykdymą. ragina Komisiją ir valstybes 
nares toliau bendradarbiauti su PSO 
atnaujinant pasaulines oro kokybės gaires 
remiantis naujausiais turimais 
duomenimis, kad prireikus ir atlikus 
poveikio vertinimą būtų galima pradėti 
vėlesnę galiojančių ES teisės aktų oro 
kokybės srityje peržiūrą;

_________________ _________________

1 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/107/EB dėl arseno, kadmio, 
gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos ore, 

1 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, 
gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos 
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OL L 023, 2005 1 26, p. 3, ir 2008 m. 
gegužės 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl 
aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro 
Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1).

ore (OL L 23, 2005 1 26, p. 3) ir 2008 m. 
gegužės 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl 
aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro 
Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1)

Or. en

Pakeitimas 66
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. teigia, kad buvo sudėtinga tinkamai 
įgyvendinti oro kokybės direktyvas1ir 
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 vykdymą.

5. teigia, kad buvo sudėtinga tinkamai 
įgyvendinti oro kokybės direktyvas1 ir 
užtikrinti jų vykdymą; todėl ragina 
tinkamai įgyvendinti Direktyvą 
2008/50/EB ir visus kitus galiojančius 
teisės aktus, susijusius su transporto 
išmetamaisiais teršalais, ir užtikrinti jų 
vykdymą. pabrėžia, kad reikalavimų 
laikymosi užtikrinimas neturėtų trukdyti 
prireikus taikyti naujas priemones ir 
atlikti peržiūras.

_________________ _________________
1 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/107/EB dėl arseno, kadmio, 
gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos ore, 
OL L 023, 2005 1 26, p. 3, ir 2008 m. 
gegužės 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl 
aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro 
Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1).

1 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/107/EB dėl arseno, kadmio, 
gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos ore 
(OL L 23, 2005 1 26, p. 3) ir 2008 m. 
gegužės 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl 
aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro 
Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1)

Or. en

Pakeitimas 67
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Leila Chaibi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. teigia, kad buvo sudėtinga tinkamai 
įgyvendinti oro kokybės direktyvas1ir 
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 vykdymą.

5. teigia, kad buvo sudėtinga tinkamai 
įgyvendinti oro kokybės direktyvas1 ir 
užtikrinti jų vykdymą; todėl ragina 
tinkamai įgyvendinti Direktyvą 
2008/50/EB ir visus kitus galiojančius 
teisės aktus, susijusius su transporto 
išmetamaisiais teršalais, ir užtikrinti jų 
vykdymą; pabrėžia, kad reikia 
sutrumpinti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, kad valstybės narės būtų 
priverstos nedelsiant imtis veiksmų.

_________________ _________________
1 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/107/EB dėl arseno, kadmio, 
gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos ore, 
OL L 023, 2005 1 26, p. 3, ir 2008 m. 
gegužės 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl 
aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro 
Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1).

1 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/107/EB dėl arseno, kadmio, 
gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos ore 
(OL L 23, 2005 1 26, p. 3) ir 2008 m. 
gegužės 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl 
aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro 
Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1)

Or. en

Pakeitimas 68
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. teigia, kad buvo sudėtinga tinkamai 
įgyvendinti oro kokybės direktyvas1ir 
užtikrinti jų vykdymą; todėl ragina prieš 
siūlant naujas priemones tinkamai 
įgyvendinti Direktyvą 2008/50/EB ir visus 
kitus galiojančius teisės aktus, susijusius su 

5. teigia, kad buvo sudėtinga tinkamai 
įgyvendinti oro kokybės direktyvas1 ir 
užtikrinti jų vykdymą; todėl ragina 
tinkamai įgyvendinti Direktyvą 
2008/50/EB ir visus kitus galiojančius 
teisės aktus, susijusius su transporto 
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transporto išmetamaisiais teršalais, ir 
užtikrinti jų vykdymą.

išmetamaisiais teršalais, ir nedelsiant 
užtikrinti jų vykdymą kartu su tolesniais 
teisės aktų pakeitimais, kuriais ES oro 
taršos ribinės vertės būtų visiškai 
suderintos su naujausiais PSO 
standartais;

_________________ _________________
1 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/107/EB dėl arseno, kadmio, 
gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos ore, 
OL L 023, 2005 1 26, p. 3, ir 2008 m. 
gegužės 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl 
aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro 
Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1).

1 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/107/EB dėl arseno, kadmio, 
gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos ore 
(OL L 23, 2005 1 26, p. 3) ir 2008 m. 
gegužės 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl 
aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro 
Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1)

Or. en

Pakeitimas 69
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina praėjusiais 
metais Komisijos atliktą aplinkos oro 
kokybės direktyvų tinkamumo patikrą; be 
to, ragina Komisiją išnagrinėti greito ir 
veiksmingesnio bendradarbiavimo su 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis būdus siekiant 
skatinti laikytis oro kokybės teisės aktų, be 
kita ko, naudojant ES finansavimą pagal 
ES miestų darbotvarkę, vedant dialogus 
dėl švaraus oro ir laikantis Europos 
žaliojo kurso tikslų; ragina Komisiją teikti 
techninę pagalbą ir ekspertines žinias 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
valdžios institucijoms, patiriančioms 
sunkumų užtikrinant ir įgyvendinant oro 
kokybės teisės aktus;
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Or. en

Pakeitimas 70
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad bendras kelių 
transporto išmetamų kietųjų dalelių kiekis 
mažėja, tačiau transporto priemonių 
padangų, stabdžių, sankabų ir kelių 
dėvėjimosi dalis tampa vis svarbesnė; 
ragina Europos Komisiją kartu su 
sveikatos ir oro kokybės ekspertais, kurie 
specializuojasi šioje srityje, išnagrinėti, 
kokiu mastu reglamentas dėl šių 
išmetamųjų teršalų galėtų būti reikalingas 
ir proporcingas siekiant toliau mažinti 
išmetamuosius teršalus ir didinti jų indėlį 
mažinant bendrą kelių transporto 
išmetamų kietųjų dalelių kiekį;

Or. en

Pakeitimas 71
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia pozityviosios 
diskriminacijos priemonių, kuriomis būtų 
šalinami apribojimai atokiausiems 
regionams, saloms ir periferiniams 
regionams, su kuriais jie gali susidurti 
taikydami galimą anglies dioksido 
mokestį; kartu su konkrečiais Komisijos 
planais dėl transporto priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo 
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atokiausiuose regionuose, ypač 
atsižvelgiant į jų didelę priklausomybę 
nuo oro ir jūrų transporto,

Or. pt

Pakeitimas 72
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
remiantis EAA oro kokybės 2019 m. 
ataskaita, pirmalaikių mirčių skaičių 
kasmet būtų galima sumažinti nuo 100 
000 iki 120 000, t. y. 1 mln. išgelbėtų 
gyvybių metų, vien tik ES lygmeniu 
nustačius PSO KD 2.5 AQG ribą;

Or. en

Pakeitimas 73
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją naudoti 
dabartinėse Aplinkos oro kokybės 
direktyvose numatytus įgyvendinimo 
aktus, siekiant pagerinti stebėseną ir 
įgyvendinimą ir padėti valstybėms narėms 
pašalinti spragas;

Or. en

Pakeitimas 74
Pär Holmgren
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Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. 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 5-8 mlrd. EUR, o nauda sveikatai, 
išreikšta pinigine išraiška, 2020 m. siekė 
37-119 mlrd. EUR per metus, ir taip 
padarė išvadą, kad oro kokybės politikos 
nauda gerokai viršijo įgyvendinimo 
išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 75
Vlad Gheorghe

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. 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;

Or. en

Pakeitimas 76
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt
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Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primena, kad šiuo metu vykdoma 
31 pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš 
18 valstybių narių dėl netinkamos KD10, 
KD2,5, NO2 arba SO2 koncentracijos 
lygio stebėsenos ar viršijimo; pabrėžia, 
kad reikia paspartinti teisinius veiksmus 
prieš valstybes nares, kurios nesilaiko oro 
taršos teisės aktų, nes šių atvejų 
nagrinėjimas trunka 6-8 metus;

Or. en

Pakeitimas 77
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina toliau integruoti palydovų 
duomenis iš programos „Copernicus“ 
atmosferos stebėsenos paslaugos į 
Europos ir pasaulinių oro kokybės 
taisyklių įgyvendinimo vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 78
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. primena, kad, remiantis Audito 
Rūmų Specialiąja ataskaita Nr. 23/2018 
dėl oro taršos, didelis pažeidimų 
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nagrinėjimo procedūrų, susijusių su oro 
kokybės ribomis, skaičius rodo, kad visoje 
Sąjungoje esama plataus masto oro 
kokybės teisės aktų įgyvendinimo spragų; 
atkreipia dėmesį į tai, kad tokia 
įgyvendinimo spraga laikui bėgant 
užsitęsia, ypač dėl pasikartojančių didelių 
vėlavimų skirtingais pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrų etapais, kurie 
paprastai trunka nuo 6 iki 8 metų; mano, 
kad 2 metų laikotarpis iki Komisijos 
pranešimo apie ribinių verčių viršijimą 
yra per ilgas, kad būtų užtikrintas 
savalaikis įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 79
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pabrėžia, kad valstybės narės 
turėtų sutelkti dėmesį į inovacijas ir 
investicijas į geresnį susisiekimą ir 
kintamą oro kokybės stebėseną naudojant 
nebrangius oro taršos jutiklius, dirbtinio 
intelekto metodus ir sistemingą 5G ir 
gigabitinės infrastruktūros diegimą 
didelių miestų ir kaimų transporto 
koridoriuose, laikantis ES 2025 m. 5G ir 
gigabitinio ryšio tikslų;

Or. en

Pakeitimas 80
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad laikantis Žaliojo kurso 
tikslų, vykdant politiką oro kokybės srityje 
būtų siekiama nulinės taršos tikslų; be to, 
pabrėžia ekonomikos gaivinimo planų, 
kuriais remiamas susijusių sektorių 
konkurencingumas ir inovacijos, svarbą;

Or. en

Pakeitimas 81
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. 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 išmetimas jų 
susidarymo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 82
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. tikisi, kad būsimame reglamente 
EURO 7 dėl naujo transporto priemonių 
tipo patvirtinimo bus nustatyti plataus 
užmojo tikslai, t. y. griežtesnės 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
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grindžiamos realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų kiekiu, taip 
pat padangų ir stabdžių išmetamų 
smulkiųjų kietųjų dalelių surinkimo 
standartai;

Or. en

Pakeitimas 83
Pär Holmgren

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. pakartoja savo 2019 m. raginimą 
privalomai modifikuoti labiausiai 
teršiančias transporto priemones, kurios 
vis dar yra keliuose, ypač dyzelinius 
variklius turinčias transporto priemones, 
atsižvelgiant į tai, kad smarkiai viršijamas 
labai taršių išmetamų NO2 teršalų kiekis, 
kaip paaiškėjo „Dieselgate“ atveju;

Or. en


