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LT Suvienijusi įvairovę LT 

21.10.2015 A8-0249/149 

Pakeitimas 149 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

III priedo 1 dalies A skirsnio 3 punkto įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės mažina iš neorganinių 

trąšų išmetamą amoniako kiekį, 

taikydamos šiuos metodus: 

3. Valstybės narės gali sumažinti iš 

neorganinių trąšų išmetamą amoniako 

kiekį, taikydamos šiuos metodus: 

Or. en 



 

AM\1076646LT.doc  PE568.562v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0249/150 

Pakeitimas 150 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

III priedo 1 dalies A skirsnio 4 punkto įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės iki 2022 m. sausio 1 d. 

mažina iš gyvulių mėšlo išmetamą azoto 

kiekį, taikydamos šiuos metodus: 

4. Valstybės narės iki 2022 m. sausio 1 d. 

gali sumažinti iš gyvulių mėšlo išmetamą 

azoto kiekį, taikydamos šiuos metodus: 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0249/151 

Pakeitimas 151 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

III priedo 1 dalies C skirsnio 1 punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Imdamosi A ir B skirsniuose nurodytų 

priemonių valstybės narės turėtų užtikrinti, 

kad būtų visapusiškai atsižvelgiama į 

poveikį mažiems ir labai mažiems ūkiams. 

Pavyzdžiui, valstybės narės, 

atsižvelgdamos į taikomus mažinimo 

įsipareigojimus, prireikus gali, jei 

įmanoma, jiems tų priemonių netaikyti. 

1. Imdamosi A ir B skirsniuose nurodytų 

priemonių valstybės narės užtikrina, kad 

būtų visapusiškai atsižvelgiama į poveikį 

mažiems ir labai mažiems ūkiams. 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į taikomus 

mažinimo įsipareigojimus, prireikus, jei 

įmanoma, jiems tų priemonių netaiko.  

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0249/152 

Pakeitimas 152 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 straipsnio 3 dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3. Prieš nustatydama nacionalinį 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įpareigojimą, Komisija taip pat atlieka 

poveikio vertinimą dėl gyvsidabrio (Hg) ir, 

jei būtina, pateikia naują pasiūlymą dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto. 

Or. en 



 

AM\1076646LT.doc  PE568.562v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0249/153 

Pakeitimas 153 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai 

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 

departamentuose, Madeiroje, Azorų salose 

ir nepalankioje padėtyje esančiose kalnų 

vietovėse išmetami teršalai; 

Or. en 

 

 


