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Pakeitimas 1
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 30 ir 31 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Šios direktyvos priede išvardytuose 
teisės aktuose yra nuostatų, pagal kurias 
turėtų būti taikomos su baudžiamąja teise 
susijusios priemonės siekiant užtikrinti, 
kad aplinkos apsaugą reglamentuojančios 
taisyklės būtų visiškai veiksmingos. 

Or. en

Pakeitimas 2
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 32 ir 33 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos
6b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Įpareigojimai pagal šią direktyvą yra 
susiję tik su šios direktyvos priede 
išvardytų teisės aktų nuostatomis, 
kuriomis valstybės narės, įgyvendindamos 
minėtuosius teisės aktus, įpareigojamos 
numatyti draudimo priemones.

Or. en
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Pakeitimas 3
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Tais atvejais, kai praėjus tam tikram 
laiko tarpui išaiškėja, kad dėl nuolatinės 
veiklos daroma žala aplinkai ir gali 
atsirasti baudžiamoji atsakomybė pagal 
šią direktyvą, klausimas, ar už padarytą 
žalą atsakingas asmuo veikė tyčia ar dėl 
aplaidumo, turėtų būti sprendžiamas 
atsižvelgiant į tą momentą, kai kaltininkas 
sužinojo ar turėjo sužinoti apie faktus, 
sudarančius nusikaltimo pagrindą, o ne į 
momentą, kai kaltininkas pradėjo vykdyti 
savo veiklą. Šiais atvejais turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, kad anksčiau suteiktas 
leidimas, licencija ar sudaryta koncesija 
esant minėtosioms aplinkybėms neturėtų 
būti pripažįstami gynybos priemonėmis.    

Or. en

Pakeitimas 4
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 4 pakeitimą

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „neteisėtas“ – pažeidžiantis Bendrijos 
teisės aktus arba įstatymą, administracinį 
potvarkį arba valstybės narės 
kompetentingos institucijos priimtą 
sprendimą, kuriais siekiama apsaugoti 
aplinką;

a) „neteisėtas“ – pažeidžiantis šios 
direktyvos priede išvardytus Bendrijos 
teisės aktus arba valstybės narės įstatymus, 
administracinius potvarkius arba 
kompetentingos institucijos priimtus 
sprendimus, kuriais siekiama perkelti 
Bendrijos teisės aktų nuostatas.

Or. en



AM\715962LT.doc 5/16 PE404.583v01-00

LT

Pakeitimas 5
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 5, 42 ir 43 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) „saugomos laukinės gyvūnijos ir 
augmenijos rūšys“:
i) kalbant apie nusikaltimus, nurodytus 
3 straipsnio g punkte, reiškia rūšis, 
išvardytas:   

 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos1 IV priede;

 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos 
direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos2 1 priede ir 
4 straipsnio 2 dalyje; bei
ii) kalbant apie nusikaltimus, susijusius 
su prekyba ir nurodytus 3 straipsnio ga 
punkte, reiškia rūšis, išvardytas:

 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės 
faunos ir floros rūšių apsaugos 
kontroliuojant jų prekybą3 A arba B 
prieduose.
__________________________________
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 
2006/105/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 368).
2 OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 
2006/105/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 368).
3 OL L 61, 1997 3 3, p. 1. Reglamentas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 
reglamentu (EB) Nr. 1332/2005 (OL L 215, 2005 8 
19, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 6
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 6, 44, 45 ir 48 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio ab punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) „saugomoje teritorijoje esanti 
buveinė“ – bet kokia tam tikros rūšies 
augalo ar gyvūno buveinė, kurios 
teritorija pagal Direktyvos 79/409/EEB 
4 straipsnio 1 ar 2 dalį nurodoma kaip 
specialios apsaugos teritorija, arba bet 
kuri natūrali buveinė ar tam tikros rūšies 
augalo ar gyvūno buveinė, kurios vieta 
pagal Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 
4 dalį apibrėžiama kaip speciali saugoma 
teritorija.

Or. en

Pakeitimas 7
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 8 pakeitimą

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio įvadinis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad toliau 
nurodyta veika, padaryta tyčia arba bent 
jau dėl didelio aplaidumo, yra 
baudžiamasis nusikaltimas:

Valstybės narės užtikrina, kad toliau 
nurodyta veika, kuri yra neteisėta ir
padaryta tyčia arba bent jau dėl didelio 
aplaidumo, yra baudžiamasis nusikaltimas:

Or. en
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Pakeitimas 8
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 9 pakeitimą

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kokio nors kiekio medžiagų ar 
jonizuojančiosios spinduliuotės 
išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, 
dirvožemį ar vandenį, kuris asmeniui 
sukelia mirtį ar sunkų sveikatos 
sutrikimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 9
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 15, 16 ir 58 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) neteisėtas saugomų laukinės gyvūnijos 
ir augmenijos rūšių pavyzdžių, jų dalių ar 
vedinių laikymas, ėmimas, žalojimas, 
naikinimas arba prekyba jais;

g) saugomų laukinės gyvūnijos ir 
augmenijos rūšių pavyzdžių, jų dalių ar 
vedinių laikymas, ėmimas, žalojimas, 
apdorojimas arba naikinimas, taip pat šių 
rūšių gyvūnų žudymas arba augalų 
niokojimas, išskyrus atvejus, kai minėtoji 
veikla susijusi su nedideliu augmenijos 
arba gyvūnijos individų kiekiu ir daro 
nedidelį poveikį rūšies apsaugos būklei;

Or. en
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Pakeitimas 10
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 15, 16 ir 58 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) prekyba saugomų gyvūnijos ir 
augmenijos rūšių individais, jų dalimis ar 
išvestomis rūšimis, išskyrus atvejus, kai 
minėtoji veikla susijusi su nedideliu 
augmenijos arba gyvūnijos individų 
kiekiu ir daro nedidelį poveikį rūšies 
apsaugos būklei;

Or. en

Pakeitimas 11
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 14 (ENVI), 17, 59, 60, 61, 62, 63 ir 65 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) žymus saugomoje teritorijoje esančių 
buveinių niokojimas vykdant statybos 
darbus, šalinant akmenis, kertant miškus, 
raunant šaknis ir apsodinant, taip pat 
niokojimas dėl tyčinių gaisrų ar panašaus 
pobūdžio veiksmai, kuriais daroma didelė 
žala;

Or. en
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Pakeitimas 12
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 5, 18 ir 64 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) neteisėta prekyba ozono sluoksnį 
ardančiomis medžiagomis arba jų
naudojimas.

i) prekyba ozono sluoksnį ardančiomis 
medžiagomis, šių medžiagų gamyba, 
teikimas į rinką, platinimas arba 
naudojimas. 

Or. en

Pakeitimas 13
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 19 pakeitimą

Pasiūlymas dėl direktyvos
3a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Dėl didelio aplaidumo padaryti 

nusikaltimai
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų 
užtikrinti, kad 3 straipsnio a–f ir hi 
punktuose nurodyti veiksmai, padaryti dėl 
didelio aplaidumo, būtų laikomi
nusikaltimais.

Or. en
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Pakeitimas 14
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl direktyvos
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Naujų teisės aktų priėmimas

Priimant vėlesnius teisės aktus aplinkos 
apsaugos klausimais prireikus nurodoma, 
kad šios direktyvos priedas turi būti iš 
dalies pakeistas. 

Or. en

Pakeitimas 15
Hartmut Nassauer
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 27 pakeitimą

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas

BENDRIJOS TEISĖS AKTŲ, KURIŲ 
PAŽEIDIMAS LAIKOMAS NETEISĖTA 

VEIKLA PAGAL ŠIOS DIREKTYVOS 
2 STRAIPSNIO A DALĮ

 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 
70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių priemones, kurių 
būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių 
transporto priemonių išmetamųjų teršalų, 
suderinimo (nuo 2013 m. sausio 2 d. 
panaikinama pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
715/2007); 

 1972 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos
direktyva 72/306/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų, reglamentuojančių priemones, 
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kurių turi būti imamasi prieš oro taršą 
transporto priemonių dyzelinių variklių 
išmetamosiomis dujomis, suderinimo (nuo 
2013 m. sausio 2 d. panaikinama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007);

 1975 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 
75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo;

 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 
76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų 
ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų 
pavojingų medžiagų ir preparatų
pardavimo ir naudojimo apribojimais, 
suderinimo (nuo 2009 m. birželio 1 d. 
panaikinama ir pakeičiama REACH 
reglamentu (Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1907/2006));

 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 
77/537/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių priemones, kurių 
reikia imtis dėl ratiniuose žemės ūkio ir 
miškų ūkio traktoriuose naudojamų 
dyzelinių variklių išmetamų teršalų, 
suderinimo; 

 1978 m. vasario 20 d. Tarybos direktyva 
78/176/EEB dėl titano dioksido pramonės 
atliekų;

 1978 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
direktyva 79/117/EEB, draudžianti 
pateikti į rinką ir naudoti augalų 
apsaugos produktus, turinčius tam tikrų 
veikliųjų medžiagų;

 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos 
direktyva 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos;

 1981 m. sausio 20 d. Reglamentas 
(EEB) Nr. 348/81 dėl banginių arba kitų 
banginių būrio gyvūnų produktų importo 
bendrųjų taisyklių;

 1982 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva 
82/176/EEB dėl gyvsidabrio išleidimo iš 
chloro šarminės elektrolizės pramonės 
ribinių verčių ir kokybės siektinų normų 
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(siūloma šią direktyvą panaikinti);

 1983 m. rugsėjo 26 d. Tarybos direktyva 
83/513/EEB dėl kadmio išleidimo ribinių 
verčių ir kokybės siektinų normų (siūloma 
šią direktyvą panaikinti);

 1984 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 
84/156/EEB dėl pramonės sektorių, 
išskyrus chloro šarminės elektrolizės 
pramonę, gyvsidabrio teršalų išleidimo 
ribinių verčių ir kokybės siektinų normų 
(siūloma šią direktyvą panaikinti);

 1984 m. spalio 9 d. Tarybos direktyva 
84/491/EEB dėl heksachlorcikloheksano 
išleidimo ribinių verčių ir kokybės 
siektinų normų (siūloma šią direktyvą 
panaikinti);

 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 
86/278/EEB dėl aplinkos, ypač 
dirvožemio, apsaugos naudojant žemės 
ūkyje nuotėkų dumblą; 

 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 
86/280/EEB dėl tam tikrų pavojingų 
medžiagų, įtrauktų į Direktyvos 
76/464/EEB priedo I sąrašą, išleidimo 
ribinių verčių ir kokybės siektinų normų 
(siūloma šią direktyvą panaikinti);

 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos 
direktyva 90/219/EEB dėl riboto 
genetiškai modifikuotų mikroorganizmų 
naudojimo;

 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo;

 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką;

 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyva 91/689/EEB dėl pavojingų 
atliekų;

 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos;

 1992 m. gruodžio 15 d. Tarybos 
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direktyva 92/112/EEB dėl titano dioksido 
pramonės atliekų sukeltos taršos 
mažinimo ir galutinio panaikinimo 
programų derinimo tvarkos;

 1994 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių 
išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir 
tiekiant jį iš terminalų į degalines 
kontrolės; 

 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 
96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir 
polichlorintų terfenilų šalinimo 
(PCB/PCT);

 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 
96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis 
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus 
kontrolės;

 1997 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su priemonėmis, mažinančiomis 
vidaus degimo variklių, įrengiamų ne 
kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir 
kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo;

 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės 
faunos ir floros rūšių apsaugos 
kontroliuojant jų prekybą;

 1998 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką;

 1998 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų 
(dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti 
Tarybos direktyvą 93/12/EEB;

 1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyva 
1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir 
tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių 
junginių, susidarančių naudojant 
organinius tirpiklius, emisijų apribojimo;
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 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos 
direktyva 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų;

 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;

 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių;

 2000 m. lapkričio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, 
skirtų laivuose susidarančioms atliekoms 
ir krovinių likučiams;

 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus;

 2000 m. gruodžio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/76/EB dėl atliekų deginimo;

 2000 m. birželio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų;

 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl 
genetiškai modifikuotų organizmų 
apgalvoto išleidimo į aplinką ir 
panaikinanti Tarybos direktyvą 
90/220/EEB;

 2001 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, 
išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių 
įrenginių, kiekio apribojimo;

 2003 m. sausio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų;
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 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių 
teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 
79/117/EEB;

 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių priemones, kurių 
būtina imtis mažinant transporto 
priemonėse naudojamų uždegimo 
suspaudimu variklių išmetamuosius 
dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir 
transporto priemonėse naudojamų 
priverstinio uždegimo variklių, degalams 
naudojančių gamtines dujas ir 
suskystintas naftos dujas, išmetamuosius 
dujinius teršalus, suderinimo;

 2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos 
direktyva 2005/78/EB, įgyvendinanti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių priemones, kurių 
būtina imtis mažinant transporto 
priemonėse naudojamų uždegimo 
suspaudimu variklių išmetamuosius 
dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir 
transporto priemonėse naudojamų 
kibirkštinio uždegimo variklių, degalams 
naudojančių gamtines dujas ir 
suskystintas naftos dujas, išmetamuosius 
dujinius teršalus, suderinimo, ir iš dalies 
keičianti jos I, II, III, IV ir VI priedus;

 2006 m. vasario 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos 
vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų 
sukeltos taršos;

 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/12/EB dėl atliekų;

 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl 
kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš 
dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB;
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 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinanti Tarybos direktyvą 
93/76/EEB;

 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių 
bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 
Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo;

 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/118/EB dėl požeminio vandens 
apsaugos nuo taršos ir jo būklės 
blogėjimo;

 2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo;

 2007 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į 
išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų 
keleivinių ir komercinių transporto 
priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos prieigos (pagal šį 
reglamentą nuo 2013 m. sausio 2 d. 
panaikinama Direktyva 70/220/EEB);

 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam 
tikrų Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba 
IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų 
atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms 
netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų 
tarpvalstybinio vežimo kontrolės.

Or. en
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