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21.10.2015 A8-0249/119 

Pakeitimas 119 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir Direktyvos 

2003/35/EB dalinis keitimas 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) siekiant skatinti, kad nacionaliniai 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimai būtų vykdomi, o tarpinių 

išmetamųjų teršalų lygių būtų siekiama 

ekonomiškai efektyviai, valstybėms 

narėms turėtų būti suteikta teisė į apskaitą 

įtraukti tarptautinio jūsų eismo sektoriuje 

sumažintą išmetamųjų teršalų kiekį, jei 

tame sektoriuje teršalų išmetama mažiau 

nei jų būtų išmetama laikantis Sąjungos 

teisės standartų, įskaitant Tarybos 

direktyvoje 1999/32/EB
21

 nustatytų ribinių 

sieros kiekio kure verčių. Be to, valstybėms 

narėms turėtų būti suteikta galimybė 

drauge vykdyti su metanu (CH4) 

susijusius įsipareigojimus ir laikytis 

tarpinių išmetamo metano lygių, tuo 

tikslu pasinaudojant Europos Parlamento 

ir Tarybos sprendimu Nr. 406/2009/EB
22

. 

Siekdamos patikrinti, kaip laikomasi jų 

išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų, 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų ir tarpinių išmetamųjų 

teršalų lygių, valstybės narės galėtų 

patikslinti savo nacionalinius išmetamųjų 

teršalų inventorius, atsižvelgdamos į 

geresnes mokslines žinias ir metodus, 

susijusius su išmetamaisiais teršalais. 

Komisija galėtų paprieštarauti bet kurios iš 

šių lankstumo priemonių taikymui 

(11) siekiant skatinti, kad nacionaliniai 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimai būtų vykdomi, o tarpinių 

išmetamųjų teršalų lygių būtų siekiama 

ekonomiškai efektyviai, valstybėms 

narėms turėtų būti suteikta teisė į apskaitą 

įtraukti tarptautinio jūsų eismo sektoriuje 

sumažintą išmetamųjų teršalų kiekį, jei 

tame sektoriuje teršalų išmetama mažiau 

nei jų būtų išmetama laikantis Sąjungos 

teisės standartų, įskaitant Tarybos 

direktyvoje 1999/32/EB
21

 nustatytų ribinių 

sieros kiekio kure verčių. Siekdamos 

patikrinti, kaip laikomasi jų išmetamųjų 

teršalų nacionalinių ribų, išmetamųjų 

teršalų mažinimo įsipareigojimų ir tarpinių 

išmetamųjų teršalų lygių, valstybės narės 

galėtų patikslinti savo nacionalinius 

išmetamųjų teršalų inventorius, 

atsižvelgdamos į geresnes mokslines žinias 

ir metodus, susijusius su išmetamaisiais 

teršalais. Komisija galėtų paprieštarauti bet 

kurios iš šių lankstumo priemonių taikymui 

valstybėje narėje, jei nebūtų laikomasi 

šioje direktyvoje nustatytų sąlygų; 
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valstybėje narėje, jei nebūtų laikomasi 

šioje direktyvoje nustatytų sąlygų; 

 

__________________ __________________ 

21
 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos 

direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio 

sumažinimo tam tikrose skystojo kuro 

rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 

93/12/EEB (OL L 121, 1999 5 11, p. 13). 

22
 2009 m. balandžio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimas 

Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių 

pastangų mažinti jų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai 

siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 

m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijas (OL L 140, 2009 6 5, 

p. 136). 

21
 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos 

direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio 

sumažinimo tam tikrose skystojo kuro 

rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 

93/12/EEB (OL L 121, 1999 5 11, p. 13). 

 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/120 

Pakeitimas 120 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir Direktyvos 

2003/35/EB dalinis keitimas 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės, laikydamosi II priede 

nustatytų, nuo 2020 m. ir 2030 m. taikomų 

nacionalinių išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų, riboja bent šių per metus 

išmetamų antropogeninės kilmės teršalų 

kiekį: sieros dioksido (SO2), azoto oksidų 

(NOx), nemetaninių lakiųjų organinių 

junginių (NMLOJ), amoniako (NH3), 

kietųjų dalelių (KD2,5) ir metano (CH4). 

1. Valstybės narės, laikydamosi II priede 

nustatytų, nuo 2020 m. ir 2030 m. taikomų 

nacionalinių išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų, riboja bent šių per metus 

išmetamų antropogeninės kilmės teršalų 

kiekį: sieros dioksido (SO2), azoto oksidų 

(NOx), nemetaninių lakiųjų organinių 

junginių (NMLOJ), amoniako (NH3) ir 

kietųjų dalelių (KD2,5). 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/121 

Pakeitimas 121 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir Direktyvos 

2003/35/EB dalinis keitimas 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nepažeisdamos 1 dalies, valstybės narės 

imasi visų būtinų priemonių, dėl kurių 

nereikėtų patirti neproporcingų išlaidų, kad 

2025 m. apribotų savo išmetamuosius 

atropogeninės kilmės SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 ir CH4 teršalus. Tų išmetamųjų 

teršalų lygiai nustatomi remiantis parduotu 

kuro kiekiu ir pagal linijinę mažinimo 

trajektoriją, jungiančią 2020 m. nustatytus 

išmetamųjų teršalų lygius ir pagal teršalų 

mažinimo įsipareigojimus 2030 m. 

nustatytus išmetamųjų teršalų lygius. 

Nepažeisdamos 1 dalies, valstybės narės 

imasi visų būtinų priemonių, dėl kurių 

nereikėtų patirti neproporcingų išlaidų, kad 

2025 m. apribotų savo išmetamuosius 

atropogeninės kilmės SO2, NOx, NMVOC, 

NH3 ir PM2,5 teršalus. Tų išmetamųjų 

teršalų lygiai nustatomi remiantis parduotu 

kuro kiekiu ir pagal linijinę mažinimo 

trajektoriją, jungiančią 2020 m. nustatytus 

išmetamųjų teršalų lygius ir pagal teršalų 

mažinimo įsipareigojimus 2030 m. 

nustatytus išmetamųjų teršalų lygius. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/122 

Pakeitimas 122 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir Direktyvos 

2003/35/EB dalinis keitimas 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio 

departamentuose, Madeiroje ir Azorų 

salose išmetami teršalai; 

b) Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio 

regionuose ir departamentuose, Madeiroje 

ir Azorų salose išmetami teršalai; 

Or. fr 

 

 


