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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:

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;

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;

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;

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;

5. teigia, kad buvo sudėtinga tinkamai įgyvendinti oro kokybės direktyvas1 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 vykdymą.

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).


