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Pakeitimas 18
Michèle Rivasi
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) dėl oro taršos Sąjungos ekonomika ir 
pramonė patiria didelių išlaidų, įskaitant 
15 mlrd. EUR siekiančias metines 
tiesiogines išlaidas dėl prarastų darbo 
dienų, 4 mlrd. EUR – už sveikatos 
priežiūros paslaugas, 3 mlrd. EUR – dėl 
pasėlių derliaus nuostolių ir 
1 mlrd. EUR – dėl žalos pastatams 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 19
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) valstybės narės ir Sąjunga 
įsipareigojo įgyvendindamos Minamatos 
konvenciją dėl gyvsidabrio sumažinti savo 
išmetamo gyvsidabrio kiekį;

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva turėtų būti prisidedama prie gyvsidabrio kiekio mažinimo ES, kaip reikalaujama 
pagal 2005 m. Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio ir Minamatos konvenciją dėl gyvsidabrio, 
kurios šalys yra valstybės narės ir Sąjunga.

Pakeitimas 20
Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) todėl Direktyva 2001/81/EB nustatytas 
išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų 
taikymo režimas turėtų būti persvarstytas, 
siekiant jį priderinti prie Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinių 
įsipareigojimų;

(6) todėl Direktyva 2001/81/EB nustatytas 
išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų 
taikymo režimas turėtų būti persvarstytas, 
kad būtų nustatyti ambicingi oro taršos 
apribojimai; teršalų išmetimo mažinimo 
įsipareigojimais turėtų būti viršytos 
Geteborgo protokolo ribos ir siekiama 
įgyvendinti Europos Sąjungos 6-osios ir 
7-osios aplinkosaugos veiksmų programų 
sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 21
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) todėl Direktyva 2001/81/EB nustatytas 
išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų 
taikymo režimas turėtų būti persvarstytas, 
siekiant jį priderinti prie Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinių 
įsipareigojimų;

(6) todėl Direktyva 2001/81/EB nustatytas 
išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų 
taikymo režimas turėtų būti persvarstytas, 
siekiant užtikrinti atitiktį Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautiniams 
įsipareigojimams;

Or. en

Pakeitimas 22
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) todėl Direktyva 2001/81/EB nustatytas (6) todėl Direktyva 2001/81/EB nustatytas 
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išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų 
taikymo režimas turėtų būti persvarstytas, 
siekiant jį priderinti prie Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų;

išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų 
taikymo režimas turėtų būti persvarstytas, 
siekiant jį priderinti ir užtikrinti atitiktį
Sąjungos ir valstybių narių tarptautiniams 
įsipareigojimams;

Or. en

Pakeitimas 23
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) valstybės narės turėtų šią direktyvą 
įgyvendinti taip, kad būtų veiksmingai 
prisidėta prie Sąjungos ilgalaikio oro 
kokybės tikslo, kuris pabrėžiamas Pasaulio 
sveikatos organizacijos gairėse, ir Sąjungos 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
apsaugos tikslų, mažindamos su 
rūgštėjimu, eutrofikacija ir ozonu 
susijusios oro taršos lygį ir nuosėdas, kad 
jie neviršytų Tolimų tarpvalstybinių oro 
teršalų pernašų konvencijoje nustatytos 
kritinės apkrovos ir lygių;

(7) valstybės narės įgyvendina šią 
direktyvą taip, kad būtų užtikrinta atitiktis
su Sąjungos ilgalaikiu oro kokybės tikslu, 
kuris pabrėžiamas Pasaulio sveikatos 
organizacijos gairėse, ir Sąjungos 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
apsaugos tikslų, mažindamos su 
rūgštėjimu, eutrofikacija ir ozonu 
susijusios oro taršos lygį ir nuosėdas, kad 
jie neviršytų Tolimų tarpvalstybinių oro 
teršalų pernašų konvencijoje nustatytos 
kritinės apkrovos ir lygių;

Or. en

Pakeitimas 24
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) valstybės narės turėtų šią direktyvą 
įgyvendinti taip, kad būtų veiksmingai 
prisidėta prie Sąjungos ilgalaikio oro 
kokybės tikslo, kuris pabrėžiamas Pasaulio 
sveikatos organizacijos gairėse, ir Sąjungos 

(7) valstybės narės turėtų šią direktyvą 
įgyvendinti taip, kad būtų veiksmingai 
prisidėta prie Sąjungos ilgalaikio oro 
kokybės tikslo, dėl kurio nekiltų didelio 
neigiamo poveikio ir pavojaus žmonių 
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biologinės įvairovės ir ekosistemų 
apsaugos tikslų, mažindamos su 
rūgštėjimu, eutrofikacija ir ozonu 
susijusios oro taršos lygį ir nuosėdas, kad 
jie neviršytų Tolimų tarpvalstybinių oro 
teršalų pernašų konvencijoje nustatytos 
kritinės apkrovos ir lygių;

sveikatai ir aplinkai ir kuris pabrėžiamas 
Pasaulio sveikatos organizacijos gairėse; ir 
Sąjungos biologinės įvairovės ir 
ekosistemų apsaugos tikslų, mažindamos 
su rūgštėjimu, eutrofikacija ir ozonu 
susijusios oro taršos lygį ir nuosėdas, kad 
jie neviršytų Tolimų tarpvalstybinių oro 
teršalų pernašų konvencijoje nustatytos 
kritinės apkrovos ir lygių;

Or. en

Pakeitimas 25
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) atotrūkis tarp bazinio scenarijaus ir 
didžiausio techniškai įmanomo 
sumažinimo scenarijaus turėtų būti 
sumažintas iki 75 proc., nes toks santykis, 
atsižvelgiant į pačios Komisijos poveikio 
vertinimą, kuris taip pat patvirtintas 
papildomu poveikio vertinimu, atliktu 
Europos Parlamento Aplinkos apsaugos 
komiteto prašymu, nustatytas kaip 
ekonominiu požiūriu optimaliausias
siektinas lygis;

Or. en

Pakeitimas 26
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) šia direktyva turėtų būti prisidedama 
prie gyvsidabrio kiekio mažinimo 
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Sąjungoje, kaip reikalaujama pagal 
2005 m. Bendrijos strategiją dėl 
gyvsidabrio ir Minamatos konvenciją dėl 
gyvsidabrio, kurios šalys yra valstybės 
narės ir Sąjunga;

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva turėtų būti prisidedama prie gyvsidabrio kiekio mažinimo ES, kaip reikalaujama 
pagal 2005 m. Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio ir Minamatos konvenciją dėl gyvsidabrio, 
kurios šalys yra valstybės narės ir Sąjunga.

Pakeitimas 27
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų laikytis šioje 
direktyvoje nustatytų 2020 m. ir 2030 m.
išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų. Kad įrodytų pažangą 
vykdant 2030 m. įsipareigojimus, 
valstybės narės 2025 m. turėtų laikytis 
tarpinių išmetamųjų teršalų lygių, kurie 
nustatomi remiantis linijine trajektorija, 
jungiančia 2020 m. nustatytus 
išmetamųjų teršalų lygius ir pagal teršalų 
mažinimo įsipareigojimus 2030 m.
nustatytus tų teršalų lygius, nebent dėl to 
jos turėtų patirti neproporcingų išlaidų. 
Jei 2025 m. valstybės narės išmetamųjų 
teršalų taip apriboti negali, to priežastis 
jos turėtų paaiškinti pagal šią direktyvą 
teikiamose ataskaitose;

(9) valstybės narės laikosi šioje direktyvoje 
nustatytų 2020 m., 2025 m. ir 2030 m.
išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų;

Or. en



PE546.883v01-00 8/84 AM\1048149LT.doc

LT

Pagrindimas

Norint pasiekti „tokią oro kokybę, kuri neleistų reikštis neigiamam poveikiui ir nekeltų 
pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai“, turėtų būti privalomi ir 2025 m. nacionaliniai 
išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimai.

Pakeitimas 28
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų laikytis šioje 
direktyvoje nustatytų 2020 m. ir 2030 m.
išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų. Kad įrodytų pažangą 
vykdant 2030 m. įsipareigojimus, 
valstybės narės 2025 m. turėtų laikytis 
tarpinių išmetamųjų teršalų lygių, kurie 
nustatomi remiantis linijine trajektorija, 
jungiančia 2020 m. nustatytus 
išmetamųjų teršalų lygius ir pagal teršalų 
mažinimo įsipareigojimus 2030 m.
nustatytus tų teršalų lygius, nebent dėl to 
jos turėtų patirti neproporcingų išlaidų. 
Jei 2025 m. valstybės narės išmetamųjų 
teršalų taip apriboti negali, to priežastis 
jos turėtų paaiškinti pagal šią direktyvą 
teikiamose ataskaitose;

(9) valstybės narės turėtų laikytis šioje 
direktyvoje nustatytų 2020 m., 2025 m. ir 
2030 m. išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.
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Pakeitimas 29
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų laikytis šioje 
direktyvoje nustatytų 2020 m. ir 2030 m.
išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų. Kad įrodytų pažangą 
vykdant 2030 m. įsipareigojimus, 
valstybės narės 2025 m. turėtų laikytis 
tarpinių išmetamųjų teršalų lygių, kurie 
nustatomi remiantis linijine trajektorija, 
jungiančia 2020 m. nustatytus 
išmetamųjų teršalų lygius ir pagal teršalų 
mažinimo įsipareigojimus 2030 m.
nustatytus tų teršalų lygius, nebent dėl to 
jos turėtų patirti neproporcingų išlaidų. 
Jei 2025 m. valstybės narės išmetamųjų 
teršalų taip apriboti negali, to priežastis 
jos turėtų paaiškinti pagal šią direktyvą 
teikiamose ataskaitose;

(9) valstybės narės turėtų laikytis šioje 
direktyvoje nustatytų 2020 m., 2025 m. ir 
2030 m. išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 30
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų laikytis šioje 
direktyvoje nustatytų 2020 m. ir 2030 m.
išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų. Kad įrodytų pažangą 
vykdant 2030 m. įsipareigojimus, valstybės 
narės 2025 m. turėtų laikytis tarpinių 
išmetamųjų teršalų lygių, kurie nustatomi 
remiantis linijine trajektorija, jungiančia 
2020 m. nustatytus išmetamųjų teršalų 
lygius ir pagal teršalų mažinimo 

(9) valstybės narės turėtų laikytis šioje 
direktyvoje nustatytų 2020 m. ir 2030 m.
išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų. Kad įrodytų pažangą 
vykdant 2030 m. įsipareigojimus, valstybės 
narės 2025 m. turėtų, kur taikytina, laikytis 
tarpinių išmetamųjų teršalų lygių, kurie 
nustatomi remiantis linijine trajektorija, 
jungiančia 2020 m. nustatytus išmetamųjų 
teršalų lygius ir pagal teršalų mažinimo 
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įsipareigojimus 2030 m. nustatytus tų 
teršalų lygius, nebent dėl to jos turėtų 
patirti neproporcingų išlaidų. Jei 2025 m.
valstybės narės išmetamųjų teršalų taip 
apriboti negali, to priežastis jos turėtų 
paaiškinti pagal šią direktyvą teikiamose 
ataskaitose;

įsipareigojimus 2030 m. nustatytus tų 
teršalų lygius, nebent dėl to jos turėtų 
patirti neproporcingų išlaidų. Jei 2025 m.
valstybės narės išmetamųjų teršalų taip 
apriboti negali, to priežastis jos turėtų 
paaiškinti pagal šią direktyvą teikiamose 
ataskaitose;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susietas su pakeitimu, kuriame siekiama išbraukti 2020 m. amoniako kiekio 
mažinimo įsipareigojimus. Be 2020 m. įsipareigojimo bus neįmanoma 2020 m. ir 2030 m.
įgyvendinti išmetamų teršalų lygių tikslus linijine trajektorija. Be to, amoniako kiekis neturėtų 
būti mažinamas remianti linijine priklausomybė laiko atžvilgiu.

Pakeitimas 31
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) nustatant išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimus atsižvelgiama į 
ankstesnes valstybių narių pastangas;

Or. nl

Pakeitimas 32
Dario Tamburrano

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 

Išbraukta.



AM\1048149LT.doc 11/84 PE546.883v01-00

LT

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/EB21 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 
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).

Or. en
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Pagrindimas

Lankstumo priemonėmis rizikuojama pakenkti aplinkos sveikatos apsaugai ir direktyvos 
vykdymui.

Pakeitimas 33
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

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/EB21 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 
valstybėje narėje, jei nebūtų laikomasi 
šioje direktyvoje nustatytų sąlygų;

(11) siekiant skatinti, kad nacionaliniai 
išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimai būtų vykdomi ir jų 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/EB21 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 
valstybėje narėje, jei nebūtų laikomasi 
šioje direktyvoje nustatytų sąlygų;
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__________________ __________________
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).

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).

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).

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad 2025 m. nacionaliniai išmetamų teršalų sumažinimo tikslai taptų privalomi.

Pakeitimas 34
Bendt Bendtsen

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/EB21 nustatytų ribinių 
sieros kiekio kure verčių. Be to, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė 

(11) siekiant skatinti, kad nacionaliniai 
išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimai būtų vykdomi ir jų 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/EB21 nustatytų ribinių 
sieros kiekio kure verčių. Siekdamos 
patikrinti, kaip laikomasi jų išmetamųjų 
teršalų nacionalinių ribų, išmetamųjų 
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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 
valstybėje narėje, jei nebūtų laikomasi 
šioje direktyvoje nustatytų sąlygų;

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;

__________________ __________________
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).

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).

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).

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susietas su pakeitimu, kuriame siekiama išbraukti direktyvoje apibrėžtus 
metano kiekio mažinimo įsipareigojimus. Be šių įsipareigojimų nereikia ir bendro 
įsipareigojimų vykdymo metodų.

Pakeitimas 35
Marek Józef Gróbarczyk
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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/EB21 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 
valstybėje narėje, jei nebūtų laikomasi 
šioje direktyvoje nustatytų sąlygų;

(11) siekiant skatinti, kad nacionaliniai 
išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimai būtų vykdomi ir jų 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/EB21 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;

__________________ __________________
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, 

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, 
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2009 6 5, p. 136). 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).

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. en

Pagrindimas

Pasiūlymu nuo 2030 m. įtraukti į direktyvą metaną būtų siekiama daugiau nei taikomuose 
tarptautiniuose klimato srities teisės aktuose, todėl papildoma reguliavimo našta be 
atitinkamos naudos aplinkai tektų pramonei ir valstybėms narėms.

Pakeitimas 36
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybės narės turėtų priimti ir 
įgyvendinti nacionalinę oro taršos 
kontrolės programą, siekdamos vykdyti 
savo išmetamųjų teršalų mažinimo 
reikalavimus, laikytis tarpinių išmetamųjų 
teršalų lygių ir veiksmingai prisidėti prie 
Sąjungos oro kokybės tikslų įgyvendinimo. 
Todėl valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
poreikį išmetamųjų teršalų kiekį mažinti 
tose zonose ir aglomeracijose, kuriose yra 
pernelyg didelė į atmosferą išmetamų 
teršalų koncentracija ir (arba) nuo kurių 
labai priklauso oro tarša kitose zonose ir 
aglomeracijoje, įskaitant kaimynines šalis. 
Taigi, nacionalinės oro taršos kontrolės 
programos turėtų padėti sėkmingai 
įgyvendinti oro kokybės planus, priimtus 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnį;23

(12) valstybės narės turėtų priimti ir 
įgyvendinti nacionalinę oro taršos 
kontrolės programą, siekdamos vykdyti 
savo išmetamųjų teršalų mažinimo 
reikalavimus ir veiksmingai prisidėti prie 
Sąjungos oro kokybės tikslų įgyvendinimo. 
Todėl valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
poreikį išmetamųjų teršalų kiekį mažinti 
tose zonose ir aglomeracijose, kuriose yra 
pernelyg didelė į atmosferą išmetamų 
teršalų koncentracija ir (arba) nuo kurių 
labai priklauso oro tarša kitose zonose ir 
aglomeracijoje, įskaitant kaimynines šalis. 
Taigi, nacionalinės oro taršos kontrolės 
programos turėtų padėti sėkmingai 
įgyvendinti oro kokybės planus, priimtus 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnį;23

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

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 37
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybės narės turėtų priimti ir 
įgyvendinti nacionalinę oro taršos 
kontrolės programą, siekdamos vykdyti 
savo išmetamųjų teršalų mažinimo 
reikalavimus, laikytis tarpinių išmetamųjų 
teršalų lygių ir veiksmingai prisidėti prie 
Sąjungos oro kokybės tikslų įgyvendinimo. 
Todėl valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
poreikį išmetamųjų teršalų kiekį mažinti 
tose zonose ir aglomeracijose, kuriose yra 
pernelyg didelė į atmosferą išmetamų 
teršalų koncentracija ir (arba) nuo kurių 
labai priklauso oro tarša kitose zonose ir 
aglomeracijoje, įskaitant kaimynines šalis. 
Taigi, nacionalinės oro taršos kontrolės 
programos turėtų padėti sėkmingai 
įgyvendinti oro kokybės planus, priimtus 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnį;23

(12) valstybės narės turėtų priimti ir 
įgyvendinti nacionalinę oro taršos 
kontrolės programą, siekdamos vykdyti 
savo išmetamųjų teršalų mažinimo 
reikalavimus ir veiksmingai prisidėti prie 
Sąjungos oro kokybės tikslų įgyvendinimo. 
Todėl valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
poreikį išmetamųjų teršalų kiekį mažinti 
tose zonose ir aglomeracijose, kuriose yra 
pernelyg didelė į atmosferą išmetamų 
teršalų koncentracija ir (arba) nuo kurių 
labai priklauso oro tarša kitose zonose ir 
aglomeracijoje, įskaitant kaimynines šalis. 
Taigi, nacionalinės oro taršos kontrolės 
programos turėtų padėti sėkmingai 
įgyvendinti oro kokybės planus, priimtus 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnį;23

__________________ __________________
23 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).

23 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
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Pagrindimas

Siekiama, kad 2025 m. nacionaliniai išmetamų teršalų sumažinimo tikslai taptų privalomi.

Pakeitimas 38
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sumažintas iš pagrindinių 
šaltinių į atmosferą išmetamas NH3 ir 
KD2,5 kiekis, į nacionalines oro taršos 
kontrolės programas turėtų būti įtrauktos 
priemonės, taikytinos žemės ūkio sektoriui. 
Atsižvelgiant į konkrečias nacionalines 
aplinkybes, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta teisė įgyvendinti kitas nei šioje 
direktyvoje nustatytas priemones, 
užtikrinant tolygų aplinkosauginio 
veiksmingumo lygį;

(13) kad ekonomiškai efektyviu būdu būtų 
sumažintas iš pagrindinių šaltinių į 
atmosferą išmetamas NH3 ir KD2,5 kiekis, į 
nacionalines oro taršos kontrolės 
programas turėtų būti įtrauktos priemonės, 
taikytinos žemės ūkio sektoriui. 
Atsižvelgiant į konkrečias nacionalines 
aplinkybes, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta teisė įgyvendinti kitas nei šioje 
direktyvoje nustatytas priemones, 
užtikrinant tolygų aplinkosauginio 
veiksmingumo lygį;

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, jei žemės ūkio sektorius negalėtų prisidėti prie išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo, kitiems ekonomikos sektoriams, įskaitant pramonės ir elektros energijos sektorius, 
siekiant tų pačių aplinkosaugos tikslų teks įgyvendinti žymiai brangesnes priemones.

Pakeitimas 39
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) šioje direktyvoje valstybės narės 
įpareigojamos laikytis išmetamų teršalų 
mažinimo įsipareigojimų, numatytų šios 
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direktyvos II priede. Vis dėlto valstybės 
narės, numatydamos būdus, kaip įvykdyti 
šiuos įsipareigojimus ekonomiškai 
efektyviu būdu, turėtų būti lanksčios. 
Todėl šios direktyvos III priede siūlomos 
priemonės turėtų būti laikomos gairėmis;

Or. en

Pakeitimas 40
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į reikalingų Direktyvos 
2001/81/EB pakeitimų pobūdį ir apimtį ir 
siekiant didinti teisinį tikrumą, aiškumą, 
skaidrumą ir prisidėti prie teisės aktų 
supaprastinimo, ta direktyva turėtų būti 
pakeista. Siekiant užtikrinti oro kokybės 
gerinimo pastangų tęstinumą, kol 2020 m.
bus pradėti taikyti šioje direktyvoje 
nustatyti nauji nacionaliniai išmetamųjų 
teršalų mažinimo įsipareigojimai, valstybės 
narės turėtų laikytis Direktyvoje 
2001/81/EB nustatytų išmetamųjų teršalų 
nacionalinių ribų;

(24) atsižvelgiant į reikalingų Direktyvos 
2001/81/EB pakeitimų pobūdį ir apimtį ir 
siekiant didinti teisinį tikrumą, aiškumą, 
skaidrumą ir prisidėti prie teisės aktų 
supaprastinimo, ta direktyva turėtų būti 
pakeista. Siekiant užtikrinti oro kokybės 
gerinimo pastangų tęstinumą, kol 2020 m.
ir 2030 m. bus pradėti taikyti šioje 
direktyvoje nustatyti nauji nacionaliniai 
išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimai, valstybės narės turėtų 
laikytis Direktyvoje 2001/81/EB nustatytų 
išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų;

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus 2020 m. amoniako kiekio mažinimo įsipareigojimus, nauji nacionaliniai amoniako 
kiekio mažinimo įsipareigojimai bus taikomi 2030 m., o ne 2020 m.

Pakeitimas 41
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) šalys kandidatės ir galimos 
kandidatės savo nacionalinės teisės aktus 
turėtų kuo labiau suderinti su šia 
direktyva;

Or. en

Pakeitimas 42
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma I priede nurodytiems 
teršalams, išmetamiems iš visų šaltinių, 
esančių valstybių narių teritorijoje, jų 
išskirtinėse ekonominėse zonose ir taršos 
kontrolės zonose.

Ši direktyva taikoma I priede nurodytiems 
teršalams, išmetamiems iš visų 
antropogeninės kilmės šaltinių, esančių 
valstybių narių teritorijoje, jų išskirtinėse 
ekonominėse zonose ir taršos kontrolės 
zonose.

Or. en

Pagrindimas

Taikymo sritis turi būti tiksli ir atitikti kitus straipsnius, pvz., 4 straipsnį.

Pakeitimas 43
Cornelia Ernst

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 

1. Valstybės narės nuo 2020 m., 2025 m. ir 
2030 m. taikomų nacionalinių išmetamųjų 
teršalų mažinimo įsipareigojimų, riboja 
bent šių per metus išmetamų 
antropogeninės kilmės teršalų kiekį: sieros 
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kiekį: sieros dioksido (SO2), azoto oksidų 
(NOx), nemetaninių lakiųjų organinių 
junginių (NMLOJ), amoniako (NH3), 
kietųjų dalelių (KD2,5) ir metano (CH4).

dioksido (SO2), azoto oksidų (NOx), 
nemetaninių lakiųjų organinių junginių 
(NMLOJ), amoniako (NH3), kietųjų dalelių 
(KD2,5), metano (CH4) ir gyvsidabrio (Hg).

Or. en

Pagrindimas

II priedas turi būti atitinkamai pakeistas. Gyvsidabris ir jo junginiai yra labai toksiški 
žmonėms, ypač kai formuojasi jų nervų sistema. Įkvėpus garų pavidalo gyvsidabrį jis greitai 
absorbuojamas į kraują. Dėl mikrobų metabolizmo juose esantis gyvsidabris gali virsti metilo 
gyvsidabriu, gerai dokumentuotu neurotoksinu, kuris kaupiasi organizmuose ir kurio 
koncentracija didėja aukštyn maisto grandine.

Pakeitimas 44
Paul Rübig

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 (PM2,5) ir metano 
(CH4).

1. Valstybės narės riboja šių per metus 
išmetamų antropogeninės kilmės teršalų 
kiekį: sieros dioksido (SO2), azoto oksidų 
(NOx), nemetaninių lakiųjų organinių 
junginių (NMLOJ), amoniako (NH3)ir
kietųjų dalelių (PM2,5).

Or. de

Pagrindimas

Metanas į klimato režimą įtrauktas ir Sprendime dėl pastangų pasidalijimo, ir apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemoje. Įtraukti jį ir į persvarstomą INR direktyvą reikštų dvigubą 
reglamentavimą, o to reikėtų vengti, atsižvelgiant į geresnio reglamentavimo siekius ir 
Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (angl. REFIT). Atitinkamai pakoreguoti 
reikėtų ir priedą.
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Pakeitimas 45
Michèle Rivasi

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

Or. en

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui ir reiškia, kad į II priedą įrašomos vertės, kurios 
atitinka klimato politikos bazinio lygį ir 75 proc. atotrūkio mažinimo santykį.)

Pagrindimas

Šia direktyva turėtų būti prisidedama prie gyvsidabrio kiekio mažinimo ES, kaip reikalaujama 
pagal 2005 m. Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio ir Minamatos konvenciją dėl gyvsidabrio, 
kurios šalys yra valstybės narės ir Sąjunga.

Pakeitimas 46
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

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), 

1. Valstybės narės, laikydamosi II priede 
nustatytų, nuo 2020 m., 2025 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 
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kietųjų dalelių (KD2,5) ir metano (CH4). (NH3), kietųjų dalelių (KD2,5), metano 
(CH4) ir gyvsidabrio (Hg).

Or. en

Pagrindimas

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Mercury is a global air 
pollutant which has severe impacts on human health, ecosystems and wildlife. The main 
source of mercury emissions to air at EU level is the burning of coal, but significant 
emissions also come from non ferrous metal industries, cement production and crematoria. 
This directive should set a cap of the total EU emissions of mercury into the air. This will 
contribute to implementation by the EU of the 2005 Mercury Strategy and the 2013 Minamata 
Convention on Mercury, under which the EU has committed to reduce overall emissions of 
mercury into the air.

Pakeitimas 47
Bendt Bendtsen

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. en

Pagrindimas

Metanas – svarbios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, todėl metano mažinimas jau 
vykdomas įgyvendinant Europos klimato ir energetikos politiką. Įtraukus konkrečius metano 
mažinimo įsipareigojimus į NEC direktyvą atsirastų bereikalingas dvigubas reguliavimas.



PE546.883v01-00 24/84 AM\1048149LT.doc

LT

Pakeitimas 48
Marek Józef Gróbarczyk

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. en

Pagrindimas

Pasiūlymu nuo 2030 m. įtraukti į direktyvą metaną būtų siekiama daugiau nei taikomuose 
tarptautiniuose klimato srities teisės aktuose, todėl papildoma reguliavimo našta be 
atitinkamos naudos aplinkai tektų pramonei ir valstybėms narėms.

Pakeitimas 49
Dario Tamburrano

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., 2025 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), gyvsidabrio 
(Hg) ir metano (CH4).
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Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva turėtų būti prisidedama prie gyvsidabrio kiekio mažinimo ES, kaip reikalaujama 
pagal 2005 m. Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio ir Minamatos konvenciją dėl gyvsidabrio, 
kurios šalys yra valstybės narės ir Sąjunga. Be to, turėtų būti privalomi ir 2025 m.
nacionaliniai išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimai.

Pakeitimas 50
Esther de Lange

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), 
kietųjų dalelių (KD2,5) ir metano (CH4). 
Išmetamų metano (NMLOJ) ir metano 
(CH4) teršalų kiekio apribojimai turi būti 
persvarstyti plačiau atsižvelgiant į 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimą.

Or. nl

Pakeitimas 51
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos 1 dalies, valstybės narės 
imasi visų būtinų priemonių, dėl kurių 

Išbraukta.
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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.

Jei valstybės narės 2025 m. išmetamųjų 
teršalų pagal nustatytą trajektoriją 
apriboti negali, to priežastis paaiškina 
Komisijai pagal 9 straipsnį teikiamose 
ataskaitose.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su iš dalies pakeista 4 straipsnio 1 dalimi, t. y. su nuostata, kad turėtų būti privalomi 
ir 2025 m. nacionaliniai išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimai.

Pakeitimas 52
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies pirma 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 

Išbraukta.
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išmetamųjų teršalų lygius.

Or. en

Pagrindimas

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the 
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 
2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol 
continue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for Member States are 
sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Pakeitimas 53
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies pirma 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.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 54
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies pirma 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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad 2025 m. nacionaliniai išmetamų teršalų sumažinimo tikslai būtų privalomi.

Pakeitimas 55
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies pirma 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 

Nepažeisdamos 1 dalies, valstybės narės 
imasi visų būtinų priemonių, kad 2025 m.
apribotų savo išmetamuosius atropogeninės 
kilmės SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5,
metano (CH4) ir gyvsidabrio (Hg) teršalus, 
kaip apibrėžta II priede.
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2020 m. nustatytus išmetamųjų teršalų 
lygius ir pagal teršalų mažinimo 
įsipareigojimus 2030 m. nustatytus 
išmetamųjų teršalų lygius.

Or. en

Pakeitimas 56
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies pirma 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 
siekia imtis visų būtinų priemonių, dėl 
kurių nereikėtų patirti neproporcingų 
išlaidų, kad 2025 m. apribotų savo 
išmetamuosius atropogeninės kilmės SO2, 
NOx, NMVOC, NH3, PM2,5, atitinkančių
linijinę mažinimo trajektoriją, jungiančią 
2020 m. nustatytus išmetamųjų teršalų 
lygius ir pagal teršalų mažinimo 
įsipareigojimus 2030 m. nustatytus 
išmetamųjų teršalų lygius.

Or. en

Pagrindimas

2025 m. tarpinis tikslas nėra pakankamai lankstus ir nesuteikia galimybės valstybėms narėms 
vadovautis skirtingomis trajektorijomis, siekiant 2030 m. įgyvendinti viršutines ribas. 
Valstybės narės turėtų turėti galimybę lanksčiai pasirinkti tinkamiausią kelią, kuris leistų 
sumažinti išlaidas. Reikalavimai turėtų būti suderinti su atskaitomybės reikalavimais pagal 
Geteborgo protokolą, kuriuos remiantis Šalims leidžiama teikti emisijos ataskaitas parduotų 
degalų arba sunaudotų degalų pagrindu.

Pakeitimas 57
Bendt Bendtsen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies pirma 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 
siekia imtis visų būtinų priemonių, dėl 
kurių nereikėtų patirti neproporcingų 
išlaidų, kad 2025 m. apribotų savo 
išmetamuosius atropogeninės kilmės SO2, 
NOx, NMVOC ir PM2,5. 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. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susietas su pakeitimu, kuriame siekiama išbraukti 2020 m. amoniako kiekio 
mažinimo įsipareigojimus.

Pakeitimas 58
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės 2025 m. išmetamųjų 
teršalų pagal nustatytą trajektoriją 
apriboti negali, to priežastis paaiškina 
Komisijai pagal 9 straipsnį teikiamose 
ataskaitose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad 2025 m. nacionaliniai išmetamų teršalų sumažinimo tikslai taptų privalomi.
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Pakeitimas 59
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės 2025 m. išmetamųjų 
teršalų pagal nustatytą trajektoriją 
apriboti negali, to priežastis paaiškina 
Komisijai pagal 9 straipsnį teikiamose 
ataskaitose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the 
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 
2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol 
continue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for Member States are 
sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Pakeitimas 60
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės 2025 m. išmetamųjų 
teršalų pagal nustatytą trajektoriją 
apriboti negali, to priežastis paaiškina 
Komisijai pagal 9 straipsnį teikiamose 
ataskaitose.

Išbraukta.
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Or. en

(Susijęs su ankstesnės dalies pakeitimu.)

Pakeitimas 61
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės 2025 m. išmetamųjų 
teršalų pagal nustatytą trajektoriją 
apriboti negali, to priežastis paaiškina 
Komisijai pagal 9 straipsnį teikiamose 
ataskaitose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 62
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant laikytis 1 ir 2 dalyse nustatytų 
įsipareigojimų, į apskaitą neįtraukiami šie 
išmetamieji teršalai:

Išbraukta.

a) orlaivių išmetamieji teršalai, išskyrus 
teršalus, išmetamus per nusileidimo ir 
pakilimo ciklą;

b) Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio 
departamentuose, Madeiroje ir Azorų 
salose išmetami teršalai;

c) nacionalinio jūrų eismo sektoriuje, 
vykdant reisus į b punkte nurodytas 
teritorijas ir iš jų, išmetami teršalai;

d) nepažeidžiant 5 straipsnio 1 dalies, 
tarptautinio jūrų eismo sektoriuje 
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išmetami teršalai.

Or. en

Pakeitimas 63
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma 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, PM2,5 ir CH4 teršalus. Tų išmetamųjų 
teršalų lygiai nustatomi remiantis parduotu 
ar suvartotu 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. de

Pagrindimas

Pagal galiojančią Direktyvą 2001/81/EB ir išsamesnes stebėsenos taisykles leidžiamas tam 
tikras lankstumas priskaičiuojant parduotą kurą. Jį reikėtų išlaikyti ir naujoje direktyvoje, nes 
nustatant valstybių narių teritorines priemones svarbesnis duomuo yra suvartotas kuras.

Pakeitimas 64
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos 1 dalies, valstybės narės Nepažeisdamos 1 dalies, valstybės narės 
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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.

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. de

Pagrindimas

Metanas į klimato režimą įtrauktas ir Sprendime dėl pastangų pasidalijimo, ir apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemoje. Įtraukti jį ir į persvarstomą INR direktyvą reikštų dvigubą 
reglamentavimą, o to reikėtų vengti, atsižvelgiant į geresnio reglamentavimo siekius ir 
Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (angl. REFIT). Atitinkamai pakoreguoti 
reikėtų ir priedą.

Pakeitimas 65
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Lankstumo priemonėmis rizikuojama pakenkti aplinkos sveikatos apsaugai ir šios direktyvos 
vykdymui.

Pakeitimas 66
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos laikytis 2025 m. tarpinių 
išmetamųjų teršalų lygių, nustatytų pagal 
4 straipsnio 2 dalį, ir II priede nustatytų 
nacionalinių išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų, kurie 2030 m. ir vėlesniu 
laikotarpiu taikomi NOx, SO2 ir KD2,5, 
valstybės narės gali tarptautinio jūrų eismo 
sektoriuje sumažintu išmetamųjų NOx, 
SO2 ir KD2,5 teršalų kiekiu kompensuoti 
tais pačiai metais iš kitų šaltinių išmestą 
NOx, SO2 ir KD2,5 kiekį, jei laikomasi šių 
sąlygų:

1. Siekdamos laikytis II priede nustatytų 
nacionalinių išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų, kurie 2025 m. ir 2030 m. ir 
vėlesniu laikotarpiu taikomi NOx, SO2 ir 
KD2,5, valstybės narės gali tarptautinio 
jūrų eismo sektoriuje sumažintu 
išmetamųjų NOx, SO2 ir KD2,5 teršalų 
kiekiu kompensuoti tais pačiai metais iš 
kitų šaltinių išmestą NOx, SO2 ir KD2,5 
kiekį, jei laikomasi šių sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Pakeitimas 67
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos laikytis 2025 m. tarpinių
išmetamųjų teršalų lygių, nustatytų pagal 4 
straipsnio 2 dalį, ir II priede nustatytų
nacionalinių išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų, kurie 2030 m. ir vėlesniu 
laikotarpiu taikomi NOx, SO2 ir KD2,5, 
valstybės narės gali tarptautinio jūrų eismo 

1. Atsižvelgiant į 2025 m. tarpinius
išmetamųjų teršalų lygius, nustatytus pagal 
4 straipsnio 2 dalį, ir II priede nustatytus
nacionalinių išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimus, kurie 2030 m. ir vėlesniu 
laikotarpiu taikomi NOx, SO2 ir KD2,5, 
valstybės narės, atsižvelgdamos į ES 
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sektoriuje sumažintu išmetamųjų NOx, SO2

ir KD2,5 teršalų kiekiu kompensuoti tais 
pačiai metais iš kitų šaltinių išmestą NOx, 
SO2 ir KD2,5 kiekį, jei laikomasi šių sąlygų:

lygmeniu leidžiamą lankstumą, gali 
prašyti Komisijos leisti pakeisti savo tam 
tikros kenksmingosios medžiagos 
išmetimo mažinimo įsipareigojimą, jei oro 
taršą ir jos kenksmingą poveikį žmonėms 
ir aplinkai visoje Sąjungoje galima 
veiksmingiau sumažinti išlaidų atžvilgiu 
veiksmingesnėmis priemonėmis kitose 
valstybėse narėse. Komisijai suteikiamas 
įgaliojimas pagal 13 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl šio 
kompensuojamojo balanso sudarymo 
metodų ir kriterijų parengimo ir
sprendimo dėl jo priėmimo. Valstybės 
narės gali tarptautinio jūrų eismo sektoriuje 
sumažintu išmetamųjų NOx, SO2 ir KD2,5

teršalų kiekiu kompensuoti tais pačiais
metais iš kitų šaltinių išmestą NOx, SO2 ir 
KD2,5 kiekį, jei laikomasi šių sąlygų:

Or. de

Pagrindimas

Die Flexibilität bevorzugt Mitgliedstaaten mit Zugang zum Meer und mit erheblichen 
Potenzialen zur Reduktion von Schadstoffen im Bereich der Seeschifffahrt. Für die anderen 
Mitgliedstaaten muss eine Ausgleichsregelung in Art.5 Abs. 1 geschaffen werden, ohne 
zugleich das EU Gesamtziel auszuhöhlen: Dabei wandern künftig zusätzlich eingesparte 
Emissionen von Mitgliedstaaten, die ihre NEC-Ziele übererfüllen, in einen gemeinsamen 
Topf. Mitgliedstaaten, die aufgrund von bestimmten Umständen Ziele nicht erreichen (zB 
nachweislich höhere Vermeidungskosten als angenommen; höhere Emissionen aufgrund 
verkehrsintensiver Lage bzw. freiem Warenverkehr; Forcierte Maßnahmen zur 
Reindustrialisierung etc.), können aus diesem Topf Gutschriften bei der Kommission 
beantragen. Methoden und Kriterien für diesen Mechanismus werden im Rahmen von 
delegierten Rechtsakten entwickelt, die Gutschriften werden ex post (also nach 2030) 
zugeteilt. In Kombination mit dem IIASA-Vorschlag können so auf EU-Ebene auch 
verschiedene Luftschadstoffe (über den Umrechnungsfaktor Feinstaub PM2,5) in Form von 
Emissionsgutschriften „getauscht“ werden.

Pakeitimas 68
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali drauge įgyvendinti 
II priede nurodytus išmetamo metano 
kiekio mažinimo įsipareigojimus ir 
laikytis tarpinių išmetamo metano lygių, 
jei laikosi šių sąlygų:

Išbraukta.

a) laikosi visų pagal Sąjungos teisę, 
įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 406/2009/EB, priimtų 
taikytinų reikalavimų ir sąlygų;

b) priėmė ir įgyvendina veiksmingas 
nuostatas, kad būtų užtikrintas tinkamas 
bendro įgyvendinimo priemonės 
naudojimas.

Or. de

Pagrindimas

Jei pavyktų išvengti, kad šioje direktyvoje metanas būtų dar kartą reglamentuojamas, šią dalį 
reikėtų išbraukti. Metanas į klimato režimą įtrauktas ir Sprendime dėl pastangų pasidalijimo, 
ir apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje. Įtraukti jį ir į persvarstomą INR direktyvą 
reikštų dvigubą reglamentavimą, o to reikėtų vengti, atsižvelgiant į geresnio reglamentavimo 
siekius ir Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (angl. REFIT).

Pakeitimas 69
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali drauge įgyvendinti 
II priede nurodytus išmetamo metano 
kiekio mažinimo įsipareigojimus ir 
laikytis tarpinių išmetamo metano lygių, 
jei laikosi šių sąlygų:

Išbraukta.

a) laikosi visų pagal Sąjungos teisę, 
įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 406/2009/EB, priimtų 
taikytinų reikalavimų ir sąlygų;
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b) priėmė ir įgyvendina veiksmingas 
nuostatas, kad būtų užtikrintas tinkamas 
bendro įgyvendinimo priemonės 
naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Metanas išbraukiamas iš siūlomos direktyvos taikymo srities, kad būtų išvengta klimato kaitos 
teisės aktų dubliavimosi.

Pakeitimas 70
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali drauge įgyvendinti 
II priede nurodytus išmetamo metano 
kiekio mažinimo įsipareigojimus ir 
laikytis tarpinių išmetamo metano lygių, 
jei laikosi šių sąlygų:

Išbraukta.

a) laikosi visų pagal Sąjungos teisę, 
įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 406/2009/EB, priimtų 
taikytinų reikalavimų ir sąlygų;

b) priėmė ir įgyvendina veiksmingas 
nuostatas, kad būtų užtikrintas tinkamas 
bendro įgyvendinimo priemonės 
naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susietas su pakeitimu, kuriame išbraukti direktyvoje apibrėžti metano kiekio 
mažinimo įsipareigojimai. Be šių įsipareigojimų nereikia ir bendro įsipareigojimų vykdymo 
metodų.
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Pakeitimas 71
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali pagal IV priedą 
sudaryti patikslintus metinius nacionalinius 
išmetamųjų SO2, NOx, NH3, NMLOJ ir 
KD2,5 inventorius, jei taikant patobulintus 
išmetamųjų teršalų inventorizavimo 
metodus, atnaujintus mokslinėmis 
žiniomis, nebūtų užtikrinta atitiktis jų 
nacionaliniams išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimams arba nebūtų 
laikomasi tarpinių išmetamųjų teršalų 
lygių.

3. Valstybės narės gali pagal IV priedą 
sudaryti patikslintus metinius nacionalinius 
išmetamųjų SO2, NOx, NH3, NMLOJ ir 
KD2,5 inventorius, jei taikant patobulintus 
išmetamųjų teršalų inventorizavimo 
metodus, atnaujintus mokslinėmis 
žiniomis, nebūtų užtikrinta atitiktis jų 
nacionaliniams išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimams arba nebūtų 
laikomasi tarpinių išmetamųjų teršalų 
lygių.

Valstybės narės gali nukrypti nuo II 
priede nustatytų išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimų, kurie bus 
taikomi po 2030 m., ta apimtimi, kuria 
bus pasikeitę techniniai ir ekonominiai 
veiksniai, kuriais remiantis buvo 
apskaičiuoti pirminiai tikslai.

Valstybės narės Komisijai nurodo 
nukrypimo nuo tikslo priežastis ir prašo 
leidimo perduoti anglies dioksido kreditus. 
Komisijai suteikiamas įgaliojimas pagal 
13 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl anglies dioksido kreditų perdavimo 
metodų ir kriterijų parengimo ir 
sprendimo dėl tokio perdavimo priėmimo.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų pasimokyti iš ankstesnių klaidų, kai tikslai buvo nustatomi pagal scenarijus, kurie 
niekada nebuvo realizuoti. Reikšmingai pasikeitus išmetamųjų teršalų prognozėms, 
išmetamųjų teršalų veiksniams ir ekonominėms ar techninėms aplinkybėms, turi būti galimybė 
pakoreguoti tikslą pagal kenksmingąją medžiagą ir valstybę narę. Tokia galimybė siūloma 
šiuo pakeitimu (susiejant su 5 straipsnio 1 dalies pakeitimu dėl lankstumo mechanizmo, 
susijusio su pagrindiniais tikslais); bendras Europos tikslas vis tiek turėtų būti pasiektas.
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Pakeitimas 72
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. jei tam tikrais metais valstybė narė 
nustato, kad ji negali laikytis teršalų 
mažinimo įsipareigojimų, nustatytų II 
priede, ji gali įvykdyti šiuos 
įsipareigojimus apskaičiuodama savo 
nacionalinės metinės emisijos vidurkį už 
atitinkamus metus ir vienerius ar dvejus 
ankstesnius metus, su sąlyga, kad šis 
vidurkis neviršija jos įsipareigojimo;

Or. en

Pagrindimas

Konkrečiais metais tam tikros emisijos gali būti gerokai paveiktos išorės sąlygų, pvz., šalto 
oro sąlygų žiemos metu ar sausų orų vasaros metu. Šios sąlygos, pvz., lems elektros ir šilumos 
paklausos svyravimus ir ribos galimybes pasinaudoti gamybos be taršos būdais. Galimybė 
apskaičiuoti vidurkį išlygina šiuos metinius svyravimus.

Pakeitimas 73
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. valstybės narės priima nacionalinę oro 
taršos kontrolės programą, kad būtų 
užtikrinta atitiktis su Sąjungos ilgalaikiu 
oro kokybės tikslu, kuris pabrėžiamas 
Pasaulio sveikatos organizacijos gairėse, 
ir su Sąjungos biologinės įvairovės ir 
ekosistemų apsaugos 2030 m. tikslais;
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Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti „tokią oro kokybę, kuri neleistų reikštis neigiamam poveikiui ir nekeltų 
pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai“, nacionalinės oro taršos kontrolės programos turėtų 
būti pagrindinė ES oro kokybės tikslų, nustatytų 7-joje aplinkosaugos veiksmų programoje 
įgyvendinimo priemonė.

Pakeitimas 74
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgia į poreikį mažinti į atmosferą 
išmetamus teršalus, siekdamos savo 
teritorijose ir, jei taikoma, kaimyninėse 
valstybėse narėse įgyvendinti oro kokybės 
tikslus;

b) užtikrina priemones, skirtas mažinti į 
atmosferą išmetamus teršalus, siekdamos 
savo teritorijose ir, jei taikoma, 
kaimyninėse valstybėse narėse įgyvendinti 
PSO standartus;

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti „tokią oro kokybę, kuri neleistų reikštis neigiamam poveikiui ir nekeltų 
pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai“, nacionalinės oro taršos kontrolės programos turėtų 
būti pagrindinė ES oro kokybės tikslų, nustatytų 7-joje aplinkosaugos veiksmų programoje 
įgyvendinimo priemonė.

Pakeitimas 75
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) imdamosi priemonių savo 
nacionaliniams KD2,5 kiekio mažinimo 
įsipareigojimams įvykdyti, pirmenybę

c) imdamosi priemonių savo 
nacionaliniams KD2,5 kiekio mažinimo 
įsipareigojimams įvykdyti, pirmenybę 
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teikia priemonėms, kuriomis būtų 
mažinamas jose išmetamas juodosios 
angies kiekis;

teikia priemonėms, kuriomis būtų 
mažinamas jose išmetamas teršalų kiekis;

Or. en

Pagrindimas

Jei juodoji anglis būtų įtraukta į šios direktyvos taikymo sritį, būtų pažeisti galiojantys 
tarptautiniuose klimato kaitos teisės aktuose nustatyti įsipareigojimai.

Pakeitimas 76
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, siekdamos įvykdyti 
susijusius nacionalinius išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimus, į programas, 
kiek reikia, įtraukia III priedo 1 dalyje 
nustatytas išmetamųjų teršalų mažinimo 
priemones arba lygiavertį poveikį aplinkai 
turinčias priemones.

Valstybės narės, siekdamos įvykdyti 
susijusius nacionalinius išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimus, į programas gali 
įtraukti III priedo 1 dalyje nustatytas 
išmetamųjų teršalų mažinimo priemones 
arba lygiavertį poveikį aplinkai turinčias 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

III priedo 1 dalyje pateikiamos priemonės, kurios gali būti įtrauktos į nacionalines oro taršos 
kontrolės programas. Jos laikomos tik gairėmis, siekiant suteikti valstybėms narėms galimybę 
lanksčiai pasirinkti priemones, reikalingas įvykdyti reikiamus taršos mažinimo tikslus. 
Straipsnio tekstas turi būti nuoseklus.

Pakeitimas 77
José Blanco López

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, siekdamos įvykdyti 
susijusius nacionalinius išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimus, į programas, 
kiek reikia, įtraukia III priedo 1 dalyje 
nustatytas išmetamųjų teršalų mažinimo 
priemones arba lygiavertį poveikį aplinkai 
turinčias priemones.

Valstybės narės, siekdamos įvykdyti 
susijusius nacionalinius išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimus, į programas 
įtraukia III priedo 1 dalyje nustatytas 
išmetamųjų teršalų mažinimo priemones 
arba lygiavertį poveikį aplinkai turinčias 
priemones.

Or. es

Pakeitimas 78
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, siekdamos įvykdyti 
susijusius nacionalinius išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimus, į programas, 
kiek reikia, įtraukia III priedo 1 dalyje 
nustatytas išmetamųjų teršalų mažinimo 
priemones arba lygiavertį poveikį aplinkai 
turinčias priemones.

Valstybės narės, siekdamos įvykdyti 
susijusius nacionalinius išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimus, į programas
įtraukia III priedo 1 dalyje nustatytas 
išmetamųjų teršalų mažinimo priemones 
arba lygiavertį poveikį aplinkai turinčias 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 79
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nacionalinė oro taršos kontrolės 
programa atnaujinama kas dvejus metus.

3. Nacionalinė oro taršos kontrolės 
programa atnaujinama kas ketverius metus.

Or. en



PE546.883v01-00 44/84 AM\1048149LT.doc

LT

Pagrindimas

Pasiūlyme reikalaujama, kad programos būtų atnaujinamos kas dvejus metus. Šis laiko 
intervalas tarp peržiūrų yra per trumpas, todėl būtų neveiksminga ir per brangus tiek 
kompetentingoms institucijoms, tiek ir suinteresuotosioms šalims. Be to, programų 
atnaujinimas neturėtų reikšti jos keitimo iš pagrindų ir turėtų apimti tik teršalų rūšis, kurių 
atveju gali būti nesilaikoma išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimų.

Pakeitimas 80
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nacionalinė oro taršos kontrolės 
programa atnaujinama kas dvejus metus.

3. Nacionalinė oro taršos kontrolės 
programa atnaujinama kas ketverius metus.

Or. en

Pakeitimas 81
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 3 dalies, nacionalinėje oro 
taršos kontrolės programoje numatyta 
išmetamųjų teršalų mažinimo politika ir 
priemonės atnaujinamos per 12 mėnesių, 
jei:

4. Nepažeidžiant 3 dalies, nacionalinėje oro 
taršos kontrolės programoje numatyta 
išmetamųjų teršalų mažinimo politika ir 
priemonės atnaujinamos per 24 mėnesių, 
jei:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į laiką, per kurį reikia atnaujinti planą, plano, kuris neatitinka direktyvoje 
numatytų tikslų, atnaujinimui turėtų būti skirti 2 metai.
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Pakeitimas 82
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 3 dalies, nacionalinėje oro 
taršos kontrolės programoje numatyta 
išmetamųjų teršalų mažinimo politika ir 
priemonės atnaujinamos per 12 mėnesių, 
jei:

4. Nepažeidžiant 3 dalies, nacionalinėje oro 
taršos kontrolės programoje numatyta 
išmetamųjų teršalų mažinimo politika ir 
priemonės atnaujinamos per 12 mėnesių, 
kai:

Or. en

Pakeitimas 83
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybės narės nusprendžia 
pasinaudoti bet kuria iš 5 straipsnyje 
nustatytų lankstumo priemonių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 5 straipsnio (dėl lankstumo priemonių) išbraukimą.

Pakeitimas 84
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės, vadovaudamosi 
susijusiais Sąjungos teisės aktais, 

5. Valstybės narės, vadovaudamosi 
susijusiais Sąjungos teisės aktais, 
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konsultuojasi su visuomene ir 
kompetentingomis valdžios institucijomis –
visais lygmenimis atsakingomis už 
konkrečius aplinkosaugos klausimus oro 
taršos, kokybės ir valdymo srityse, todėl 
greičiausiai susijusiomis su nacionalinių 
oro taršos programų įgyvendinimu – dėl 
nacionalinės oro taršos kontrolės 
programos projekto ir visų svarbių
atnaujinimų, prieš juos galutinai 
priimdamos. Jei taikoma, vadovaujantis
susijusiais Sąjungos teisės aktais 
užtikrinamos tarpvalstybinės konsultacijos.

konsultuojasi su visuomenės atstovais ir 
tomis kompetentingomis valdžios 
institucijomis, kurios visais lygmenimis 
atsakingos už konkrečius aplinkosaugos 
klausimus oro taršos, kokybės ir valdymo 
srityse, todėl greičiausiai susijusiomis su 
nacionalinių oro taršos programų 
įgyvendinimu – dėl nacionalinės oro taršos 
kontrolės programos projekto ir visų 
atnaujinimų, prieš juos galutinai 
priimdamos. Vadovaujantis susijusiais 
Sąjungos teisės aktais užtikrinamos 
tarpvalstybinės konsultacijos.

Or. en

Pakeitimas 85
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenės nariai turėtų galimybę 
teismine tvarka užginčyti privačių asmenų 
arba valdžios institucijų, pažeidžiančių bet 
kokias šios direktyvos nuostatas, veikimo 
ar neveikimo materialinį ar procesinį 
teisėtumą. Šiomis procedūromis, kurios 
turi būti teisingos, nešališkos, taikomos 
laiku ir ne per brangios, numatomos 
tinkamos ir veiksmingos teisių gynimo 
priemonės, įskaitant, prireikus, teismo 
nutartis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti NEC direktyvos vykdymą ir užtikrinti visuomenės dalyvavimą, reikia 
numatyti teisę piliečiams ir NVO skubos tvarka kreiptis į teismą.
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Pakeitimas 86
José Blanco López

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija palengvina programų rengimą 
ir įgyvendinimą, prireikus keičiantis 
gerąją patirtimi.

6. Komisija palengvina programų rengimą 
ir įgyvendinimą, keičiantis gerąja
patirtimi.

Or. es

Pakeitimas 87
Dario Tamburrano, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vadovaudamosi I priedo 
B lentelėje nustatytais reikalavimais, turėtų
parengti ir kasmet atnaujinti nacionalinius 
toje pačioje lentelėje nustatytų išmetamųjų 
teršalų inventorius.

Valstybės narės, vadovaudamosi I priedo B 
lentelėje nustatytais reikalavimais, 
parengia ir kasmet atnaujina nacionalinius 
toje pačioje lentelėje nustatytų išmetamųjų 
teršalų inventorius.

Or. en

Pakeitimas 88
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kurios taiko lankstumo 
priemonę pagal 5 straipsnio 1 dalį, 
atitinkamų metų informacinėje 
inventoriaus ataskaitoje nurodo šią 
informaciją:

Išbraukta.
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a) NOx, SO2 ir KD2,5 kiekį, kuris būtų 
išmestas, jei nebūtų nustatytas 
išmetamųjų teršalų kontrolės rajonas;

b) išmetamųjų teršalų sumažinimo lygį, 
kurį pagal 5 straipsnio 1 dalies c punktą 
pavyko pasiekti valstybei narei 
priklausančioje išmetamųjų teršalų 
kontrolės rajono dalyje;

c) šios lankstumo priemonės taikymo 
mastą;

d) bet kokius papildomus duomenis, kurie, 
valstybės narės nuomone, padėtų 
Komisijai ir jai padedančiai Europos 
aplinkos agentūrai atlikti išsamų sąlygų, 
kuriomis įgyvendinama lankstumo 
priemonė, vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 5 straipsnio (dėl lankstumo priemonių) išbraukimą.

Pakeitimas 89
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės, pasirinkusios 5 
straipsnio 2 dalyje numatytą lankstumo 
priemonę, pateikia atskirą ataskaitą, kad 
Komisija galėtų atlikti peržiūrą ir įvertinti, 
ar laikomasi tos nuostatos reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 5 straipsnio (dėl lankstumo priemonių) išbraukimą.
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Pakeitimas 90
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės, pasirinkusios 5 
straipsnio 2 dalyje numatytą lankstumo 
priemonę, pateikia atskirą ataskaitą, kad 
Komisija galėtų atlikti peržiūrą ir įvertinti, 
ar laikomasi tos nuostatos reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Metanas išbraukiamas iš siūlomos direktyvos taikymo srities, kad būtų išvengta klimato kaitos 
teisės aktų dubliavimosi.

Pakeitimas 91
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, pasirinkusios 5 
straipsnio 3 dalyje numatytą lankstumo 
priemonę, į atitinkamų metų informacinę 
inventoriaus ataskaitą įtraukia IV priedo 
4 dalyje nustatytą informaciją, kad 
Komisija galėtų atlikti peržiūrą ir įvertinti, 
ar laikomasi tos nuostatos reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 5 straipsnio (dėl lankstumo priemonių) išbraukimą.
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Pakeitimas 92
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, jei įmanoma, užtikrina 
neigiamo oro taršos poveikio 
ekosistemoms stebėseną, vadovaudamosi 
V priede nustatytais reikalavimais.

1. Valstybės narės užtikrina neigiamo oro 
taršos poveikio ekosistemoms stebėseną, 
vadovaudamosi V priede nustatytais 
reikalavimais.

Or. en

Pakeitimas 93
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės oro taršos poveikio 
stebėseną prireikus derina su kitomis 
remiantis Sąjungos teisės aktais, įskaitant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 
2008/50/EB ir 2000/60/EB, parengtomis 
stebėsenos programomis.

2. Valstybės narės oro taršos poveikio 
stebėseną derina su kitomis remiantis 
Sąjungos teisės aktais, įskaitant Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvas 
2008/50/EB ir 2000/60/EB, parengtomis 
stebėsenos programomis.

__________________ __________________
30 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 
12 22, p. 1).

30 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 
12 22, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 94
Marek Józef Gróbarczyk
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo nacionalines oro 
taršos kontrolės programas Komisijai teikia 
[per tris mėnesius nuo 17 straipsnyje 
nurodytos datos; datą įrašo Europos 
Sąjungos leidinių biuras] ir vėliau jas 
atnaujina kas dvejus metus.

Valstybės narės savo nacionalines oro 
taršos kontrolės programas Komisijai teikia 
[per tris mėnesius nuo 17 straipsnyje 
nurodytos datos; datą įrašo Europos 
Sąjungos leidinių biuras] ir vėliau jas 
atnaujina kas ketverius metus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į nacionalinių oro taršos kontrolės programų sudėtingumo lygį, svarbu, kad 
valstybės narės turėtų pakankamai laiko atlikti jų atnaujinimus.

Pakeitimas 95
José Blanco López

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nacionalinė oro taršos kontrolės 
programa yra atnaujinama pagal 6 
straipsnio 4 dalį, susijusi valstybė narė apie 
tai Komisijai praneša per du mėnesius.

Jei nacionalinė oro taršos kontrolės 
programa yra atnaujinama pagal 6 
straipsnio 4 dalį, susijusi valstybė narė apie 
tai Komisijai praneša per vieną mėnesį.

Or. es

Pakeitimas 96
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės ataskaitas apie jose 
išmetamą CH4 kiekį ir išmetamo CH4

Išbraukta.
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kiekio prognozes teikia pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 525/2013.31

__________________
31 2013 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei 
ataskaitų ir kitos su klimato kaita 
susijusios nacionalinio bei Sąjungos 
lygmens informacijos teikimo 
mechanizmo ir kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 
2013 6 18, p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susietas su pakeitimu, kuriame išbraukti direktyvoje apibrėžti metano kiekio 
mažinimo įsipareigojimai. Nesant įsipareigojimų, nereikia pateikti ataskaitų dėl metano 
emisijos ir prognozių dėl metano pagal NEC direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 97
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės ataskaitas apie jose 
išmetamą CH4 kiekį ir išmetamo CH4

kiekio prognozes teikia pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 525/2013.31

Išbraukta.

__________________
31 2013 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei 
ataskaitų ir kitos su klimato kaita 
susijusios nacionalinio bei Sąjungos 
lygmens informacijos teikimo 



AM\1048149LT.doc 53/84 PE546.883v01-00

LT

mechanizmo ir kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 
2013 6 18, p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu nuo 2030 m. įtraukti į direktyvą metaną būtų siekiama daugiau nei taikomuose 
tarptautiniuose klimato srities teisės aktuose, todėl papildoma reguliavimo našta be 
atitinkamos naudos aplinkai tektų pramonei ir valstybėms narėms.

Pakeitimas 98
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, laikydamasi pirmiau nurodytų 
sąlygų, bet kuriuo atveju teikia ataskaitą 
už 2025 m. metus ir į ją taip pat įtraukia 
informaciją apie tai, kaip laikomasi 4 
straipsnio 2 dalyje nurodytų tarpinių 
išmetamųjų teršalų lygių, o jų 
nesilaikymo atveju nurodo to priežastis. Ji 
nustato, ar reikalingi tolesni veiksmai, be 
kita ko, atsižvelgdama į jų įgyvendinimo 
poveikį sektoriams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad 2025 m. nacionaliniai išmetamų teršalų sumažinimo tikslai taptų privalomi.

Pakeitimas 99
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, laikydamasi pirmiau nurodytų 
sąlygų, bet kuriuo atveju teikia ataskaitą už 
2025 m. metus ir į ją taip pat įtraukia 
informaciją apie tai, kaip laikomasi 4 
straipsnio 2 dalyje nurodytų tarpinių
išmetamųjų teršalų lygių, o jų nesilaikymo 
atveju nurodo to priežastis. Ji nustato, ar 
reikalingi tolesni veiksmai, be kita ko, 
atsižvelgdama į jų įgyvendinimo poveikį 
sektoriams.

Komisija, laikydamasi pirmiau nurodytų 
sąlygų, bet kuriuo atveju teikia ataskaitą už 
2025 m. metus ir į ją taip pat įtraukia 
informaciją apie tai, kaip laikomasi 4 
straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
įsipareigojimų, o jų nesilaikymo atveju 
nurodo to priežastis. Ji nustato, ar 
reikalingi tolesni veiksmai, be kita ko, 
atsižvelgdama į jų įgyvendinimo poveikį 
sektoriams.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su iš dalies pakeista 4 straipsnio 1 dalimi, t. y. su nuostata, kad turėtų būti privalomi 
ir 2025 m. nacionaliniai išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimai.

Pakeitimas 100
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytose ataskaitose gali būti
pateikiamas šios direktyvos poveikio 
aplinkai, taip pat socialinio ir ekonominio 
poveikio vertinimas.

2. 1 dalyje nurodytose ataskaitose 
pateikiamas šios direktyvos poveikio 
aplinkai, taip pat socialinio ir ekonominio 
poveikio vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad būtų kruopščiai išnagrinėtas šios direktyvos poveikis aplinkai, taip pat 
socialinis ir ekonominis poveikis.
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Pakeitimas 101
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytose ataskaitose gali būti
pateikiamas šios direktyvos poveikio 
aplinkai, taip pat socialinio ir ekonominio 
poveikio vertinimas.

2. 1 dalyje nurodytose ataskaitose 
pateikiamas šios direktyvos poveikio 
aplinkai, taip pat socialinio ir ekonominio 
poveikio vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Poveikio aplinkai, taip pat socialinio ir ekonominio poveikio vertinimas turi būti privalomas.

Pakeitimas 102
José Blanco López

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytose ataskaitose gali būti 
pateikiamas šios direktyvos poveikio 
aplinkai, taip pat socialinio ir ekonominio 
poveikio vertinimas.

2. 1 dalyje nurodytose ataskaitose turi būti 
pateikiamas šios direktyvos poveikio 
aplinkai, taip pat socialinio ir ekonominio 
poveikio vertinimas.

Or. es

Pakeitimas 103
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytose ataskaitose gali būti
pateikiamas šios direktyvos poveikio 

2. 1 dalyje nurodytose ataskaitose 
pateikiamas šios direktyvos poveikio 
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aplinkai, taip pat socialinio ir ekonominio 
poveikio vertinimas.

aplinkai, taip pat socialinio ir ekonominio 
poveikio vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 104
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri šioje direktyvoje 
nustatytas išmetamųjų teršalų 
nacionalines ribas kartu su ribomis, 
apibrėžtomis Vidutinių kurą deginančių 
įrenginių direktyvoje (ES/2015XXX), tuo 
pačiu metu, kai atliekama ir 2030 m.
klimato ir energetikos tikslų peržiūra.

Or. en

Pakeitimas 105
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai 
ir sveikatai, nurodant šiuos pagrindinius 
rodiklius: metinis ankstyvų mirčių 
skaičius, hospitalizavimo atvejų skaičius, 
prarastų darbo dienų skaičius, pasėlių 
derliaus nuostoliai, žala pastatams ir 
ekosistemoms ir, jei įmanoma, susijusios 
išlaidos.

Or. en
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Pagrindimas

Visuomenė turi būti informuojama apie išmetamų teršalų poveikį aplinkai ir sveikatai, 
nurodant pagrindinius ir jautrius rodiklius.

Pakeitimas 106
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 9 
dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

2. 5 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 6 straipsnio 7 
dalyje, 7 straipsnio 9 dalyje ir 8 straipsnio 
3 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. de

Pagrindimas

Techninis papildymas, susijęs su 5 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimais, kuriais siūlomi 
papildomi lankstumo mechanizmai.

Pakeitimas 107
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [aštuoniolika mėnesių po šios 
direktyvos įsigaliojimo; datą įrašo Europos 
Sąjungos leidinių biuras].

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [dvidešimt keturis mėnesius po šios 
direktyvos įsigaliojimo; datą įrašo Europos 
Sąjungos leidinių biuras].

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad valstybės narės turėtų pakankamai laiko visiškai perkelti direktyvą į 
savo nacionalinės teisės sistemas.

Pakeitimas 108
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 straipsnis ir I priedas – iki 2019 m. 
gruodžio 31 d.;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Die Ex-post-Festlegung einer Weitergeltung der NEC-Ziele 2010 für die laufende Periode bis 
2019 widerspricht dem Ziel einer Rechts- und Planungssicherheit und damit der attraktiven 
Gestaltung desWirtschaftsstandortes Europa. Einige Ziele sind überdies nicht realitätsnah 
und wurden voreilig eingegangen. Die Gefahr von teuren aber in der Sache ineffektiven 
EuGH-Verfahren sollte von vornherein gebannt werden, indem dieser Unterabsatz a) 
gestrichen wird. Die Weitergeltung der Emissionsinventare und Mitgliedstaatenberichte bis 
zum Ende der Umsetzungsfristdieser RL ist hingegen legistisch gerechtfertigt.

Pakeitimas 109
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies ketvirta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras valstybėje narėje išmestų teršalų 
kiekis pagal šaltinio kategoriją

Išbraukta.

- CH4

Kasmet nuo 2005 m. iki metų, nustatomų 
iš ataskaitinių metų atėmus 2 (X-2)

15/02****
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Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu nuo 2030 m. įtraukti į direktyvą metaną būtų siekiama daugiau nei taikomuose 
tarptautiniuose klimato srities teisės aktuose, todėl papildoma reguliavimo našta be 
atitinkamos naudos aplinkai tektų pramonei ir valstybėms narėms.

Pakeitimas 110
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C dalies penkta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatomas išmetamųjų teršalų kiekis 
pagal sugrupuotas šaltinių kategorijas

Išbraukta.

- CH4

kovo 15 d.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu nuo 2030 m. įtraukti į direktyvą metaną būtų siekiama daugiau nei taikomuose 
tarptautiniuose klimato srities teisės aktuose, todėl papildoma reguliavimo našta be 
atitinkamos naudos aplinkai tektų pramonei ir valstybėms narėms.

Pakeitimas 111
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Valstybė 
narė

Sumažintina SO2 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NOx dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NMVOC dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet kuriais 
metais nuo 
2020 m. iki 

2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 

Bet
kuriais 
metais 

nuo 

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
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2030 m
.

2020 m.
iki 

2029 m.

2030 m. 2020 m.
iki 

2029 m.

2030 m.

Belgija 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarija 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Čekija 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Danija 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Vokietija 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estija 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Graikija 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Ispanija 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Prancūzija 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Kroatija 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Airija 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italija 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Kipras 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Latvija 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lietuva 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Liuksembur
gas 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %

Vengrija 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malta 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Nyderlandai 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Austrija 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Lenkija 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugalija 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Rumunija 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Slovėnija 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Slovakija 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Suomija 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Švedija 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Jungtinė 
Karalystė 59 %

84 %
55 %

73 %
32 %

49 %

ES 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Pakeitimas

Valstybė 
narė

Sumažintina SO2 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NOx dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NMVOC dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m

. iki 
2029 m

.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Belgija 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgarija 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
Čekija 45 % 70 % 74 % 35 % 63 % 70 % 18 % 55 % 58 %
Danija 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Vokietija 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estija 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Graikija 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Ispanija 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Prancūzija 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Kroatija 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Airija 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italija 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Kipras 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Latvija 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Lietuva 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Liuksembur
gas 34 % 46 %

48 %
43 % 76 %

82 %
29 % 58 %

59 %

Vengrija 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malta 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Nyderlandai 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Austrija 26 % 53 % 57 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Lenkija 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugalija 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Rumunija 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Slovėnija 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Slovakija 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Suomija 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Švedija 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Jungtinė 
Karalystė 59 % 83 % 85 % 55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

ES 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti privalomi ir 2025 m. nacionaliniai išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimai. 
Lentelėje pateiktų 2025 m. ir 2030 m. įsipareigojimų duomenys buvo paimti iš tyrimo „Oro 
kokybė. Papildomas sąveikos tarp ES oro kokybės politikos ir klimato ir energetikos politikos 
poveikio vertinimas“, kurį atliko Europos Parlamento tyrimų tarnyba, ataskaitos.
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Pakeitimas 112
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Valstybė 
narė

Sumažintina SO2 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NOx dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NMVOC dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Belgija 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarija 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Čekija 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Danija 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Vokietija 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estija 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Graikija 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Ispanija 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Prancūzija 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Kroatija 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Airija 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italija 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Kipras 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Latvija 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lietuva 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Liuksembur
gas 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %

Vengrija 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malta 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Nyderlandai 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Austrija 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Lenkija 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugalija 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Rumunija 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Slovėnija 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Slovakija 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Suomija 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Švedija 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Jungtinė 
Karalystė 59 %

84 %
55 %

73 %
32 %

49 %

ES 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Pakeitimas

Valstybė 
narė

Sumažintina SO2 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NOx dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NMVOC dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Belgija 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgarija 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
Čekija 45 % 70 % 74 % 35 % 63 % 70 % 18 % 55 % 58 %
Danija 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Vokietija 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estija 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Graikija 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Ispanija 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Prancūzija 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Kroatija 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Airija 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italija 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Kipras 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Latvija 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Lietuva 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Liuksembur
gas 34 % 46 %

48 %
43 % 76 %

82 %
29 % 58 %

59 %

Vengrija 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malta 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Nyderlandai 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Austrija 26 % 53 % 50 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Lenkija 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugalija 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Rumunija 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Slovėnija 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Slovakija 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Suomija 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Švedija 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Jungtinė 
Karalystė 59 % 83 %

85 %
55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

ES 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Pagrindimas

Pagal klimato ir energetikos politikos scenarijų, atitinkantį Europos Vadovų Tarybos 
nustatytus tikslus (EP priimtoje rezoliucijoje rekomendavo elgtis ambicingiau), vykdant 
ekonominiu požiūriu optimalią oro kokybės politiką būtų siekiama, palyginti su Komisijos 
pasiūlymu, 7 % griežtesnio sveikatos tikslo, kuris galėtų būti pasiektas 66 % mažesnėmis oro 
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taršos kontrolės sąnaudomis. 2030 m. tai padėtų išsaugoti papildomai 140 000 gyvenimo 
metų per metus, o sutaupytų išlaidų sveikatai suma siektų nuo 8,4 mlrd. EUR / metus iki 50,8 
mlrd. EUR / metus (EP poveikio vertinimas „IIASA 2014“).

Pakeitimas 113
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Valstybė 
narė

Sumažintina SO2 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NOx dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NMVOC dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Belgija 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarija 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Čekija 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Danija 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Vokietija 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estija 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Graikija 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Ispanija 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Prancūzija 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Kroatija 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Airija 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italija 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Kipras 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Latvija 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lietuva 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Liuksembur
gas 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %

Vengrija 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malta 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Nyderlandai 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Austrija 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Lenkija 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugalija 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Rumunija 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Slovėnija 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Slovakija 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Suomija 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Švedija 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Jungtinė 
Karalystė 59 %

84 %
55 %

73 %
32 %

49 %
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ES 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %

Pakeitimas

Valstybė 
narė

Sumažintina SO2 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NOx dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NMVOC dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Belgija 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgarija 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
Čekija 45 % 70 % 74 % 35 % 63 % 70 % 18 % 55 % 58 %
Danija 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Vokietija 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estija 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Graikija 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Ispanija 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Prancūzija 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Kroatija 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Airija 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italija 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Kipras 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Latvija 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Lietuva 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Liuksembur
gas 34 % 46 %

48 %
43 % 76 %

82 %
29 % 58 %

59 %

Vengrija 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malta 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Nyderlandai 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Austrija 26 % 53 % 50 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Lenkija 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugalija 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Rumunija 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Slovėnija 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Slovakija 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Suomija 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Švedija 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Jungtinė 
Karalystė 59 % 83 %

85 %
55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

ES 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Pakeitimas 114
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

A lentelė: Išmetamo sieros dioksido (SO2), azoto oksidų (NOx) ir nemetaninių lakiųjų organinių junginių 
(NMVOC) kiekio mažinimo įsipareigojimai. Parduota kuro, baziniai metai – 2005 m.

Valstybė 
narė

Sumažintina SO2 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NOx dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NMVOC dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Belgija 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarija 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Čekija 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Danija 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Vokietija 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estija 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Graikija 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Ispanija 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Prancūzija 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Kroatija 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Airija 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italija 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Kipras 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Latvija 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lietuva 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Liuksembur
gas 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %

Vengrija 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malta 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Nyderlandai 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Austrija 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Lenkija 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugalija 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Rumunija 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Slovėnija 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Slovakija 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Suomija 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Švedija 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Jungtinė 
Karalystė 59 %

84 %
55 %

73 %
32 %

49 %

ES 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Pakeitimas

A lentelė: Išmetamo sieros dioksido (SO2), azoto oksidų (NOx) ir nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMVOC) 
kiekio mažinimo įsipareigojimai. Parduota kuro, baziniai metai – 2005 m. Paremta 75 proc. atotrūkio mažinimo 

scenarijumi.

Valstybė 
narė

Sumažintina SO2 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NOx dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina NMVOC dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m

. iki 
2029 m

.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m

. iki 
2029 m

.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2025 m.

iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2030 m.

Belgija 43 % 67 % 68 % 41 % 58 % 62 % 21 % 44 % 44 %
Bulgarija 78 % 91 % 94 % 41 % 62 % 67 % 21 % 61 % 63 %
Čekija 45 % 68 % 72 % 35 % 61 % 67 % 18 % 55 % 56 %
Danija 35 % 56 % 58 % 56 % 65 % 70 % 35 % 59 % 59 %
Vokietija 21 % 46 % 53 % 39 % 63 % 69 % 13 % 42 % 43 %
Estija 32 % 70 % 71 % 18 % 55 % 61 % 10 % 31 % 37 %
Graikija 74 % 90 % 92 % 31 % 68 % 73 % 54 % 68 % 69 %
Ispanija 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 77 % 22 % 48 % 48 %
Prancūzija 55 % 77 % 78 % 50 % 66 % 71 % 43 % 49 % 50 %
Kroatija 55 % 86 % 87 % 31 % 64 % 68 % 34 % 52 % 55 %
Airija 65 % 81 % 84 % 49 % 64 % 77 % 25 % 33 % 33 %
Italija 35 % 76 % 76 % 40 % 66 % 70 % 35 % 54 % 55 %
Kipras 83 % 97 % 97 % 44 % 68 % 71 % 45 % 53 % 54 %
Latvija 8 % 47 % 47 % 32 % 39 % 47 % 27 % 57 % 56 %
Lietuva 55 % 74 % 72 % 48 % 54 % 58 % 32 % 59 % 60 %
Liuksembur
gas 34 % 44 %

44 %
43 %

73 % 79 %
29 % 58 %

59 %

Vengrija 46 % 86 % 88 % 34 % 66 % 70 % 30 % 57 % 58 %
Malta 77 % 98 % 98 % 42 % 86 % 89 % 23 % 32 % 31 %
Nyderlandai 28 % 57 % 59 % 45 % 65 % 68 % 8 % 34 % 35 %
Austrija 26 % 52 % 54 % 37 % 69 % 74 % 21 % 47 % 48 %
Lenkija 59 % 74 % 78 % 30 % 50 % 58 % 25 % 53 % 54 %
Portugalija 63 % 79 % 79 % 36 % 72 % 76 % 18 % 48 % 48 %
Rumunija 77 % 92 % 93 % 45 % 64 % 68 % 25 % 63 % 64 %
Slovėnija 63 % 88 % 89 % 39 % 66 % 72 % 23 % 62 % 63 %
Slovakija 57 % 78 % 79 % 36 % 55 % 59 % 18 % 41 % 41 %
Suomija 30 % 30 % 30 % 35 % 45 % 51 % 35 % 45 % 47 %
Švedija 22 % 22 % 16 % 36 % 62 % 65 % 25 % 35 % 38 %
Jungtinė 
Karalystė 59 % 82 %

85 %
55 %

70 % 74 %
32 % 50 %

50 %

ES 28 59 % 79 % 81 % 42 % 64 % 70 % 28 % 50 % 51 %

Or. en
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Pagrindimas

Skaičiai (išmetamų teršalų ribos) paimti iš Komisijos poveikio vertinime pateikto 75 proc. 
atotrūkio mažinimo scenarijaus, kuris tiek pagal Komisijos poveikio vertinimą, tiek ir pagal 
Europos Parlamento poveikio vertinimą yra ekonominiu požiūriu efektyviausias pasirinkimas. 

Pakeitimas 115
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo B lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

B lentelė: Išmetamo amoniako (NH3), smulkių kietųjų dalelių (KD2,5) ir metano (CH4) kiekio 
mažinimo įsipareigojimai. Parduota kuro, baziniai metai – 2005 m.

Valstybė 
narė

Sumažintina NH3 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina KD2,5 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina CH4 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet kuriais 
metais nuo 
2030 m.

Belgija 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
Bulgarija 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
Čekija 7 % 35 % 17 % 51 % 31 %
Danija 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Vokietija 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estija 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Graikija 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Ispanija 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Prancūzija 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Kroatija 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Airija 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italija 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %

Kipras 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Latvija 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lietuva 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Liuksembur
gas 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Vengrija 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malta 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Nyderlandai 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Austrija 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Lenkija 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugalija 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Rumunija 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
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Slovėnija 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Slovakija 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Suomija 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Švedija 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Jungtinė 
Karalystė 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

ES 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Pakeitimas

B lentelė: Išmetamo amoniako (NH3), smulkių kietųjų dalelių (KD2,5), gyvsidabrio (Hg) ir 
metano (CH4) kiekio mažinimo įsipareigojimai. Parduota kuro, baziniai metai –
2005 m.

Valstybė 
narė

Sumažintina NH3 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina KD2,5 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina CH4 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2025 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2025 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet kuriais 
metais nuo 
2030 m.

Belgija 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %
Bulgarija 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %
Čekija 7 % 35 % 36 % 17 % 51 % 59 % 31 %
Danija 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %
Vokietija 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %
Estija 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %

Graikija 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %
Ispanija 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %
Prancūzija 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %
Kroatija 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %
Airija 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %
Italija 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %
Kipras 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %
Latvija 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %
Lietuva 10 % 10 % 10 % 20 % 57 % 65 % 42 %
Liuksembur
gas 1 % 25 %

25 %
15 %

48 % 50 % 27 %

Vengrija 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %
Malta 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %
Nyderlandai 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %
Austrija 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %

Lenkija 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %
Portugalija 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %
Rumunija 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %
Slovėnija 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %
Slovakija 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %
Suomija 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %
Švedija 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %
Jungtinė 
Karalystė 8 % 22 % 22 % 30 % 48 %

50 % 41 %
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ES 28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %

Or. en

Pagrindimas

This Directive should contribute to the reduction of mercury emissions in the EU as required 
by the 2005 Community Strategy on Mercury and the Minamata Convention on Mercury to 
which Member States and the Union are parties. Table (b) should therefore be expanded with 
three columns containing national percentage reduction requirements for mercury for each 
Member State. The data provided in the table, both for the 2025 and 2030 commitments, has 
been taken from "Air Quality. Complementary Impact Assessment on interactions between EU 
air quality policy and climate and energy policy" carried out by the European Parliamentary 
Research Service.

Pakeitimas 116
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo B lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

B lentelė: Išmetamo amoniako (NH3), smulkių kietųjų dalelių (KD2,5) ir metano (CH4) kiekio 
mažinimo įsipareigojimai. Parduota kuro, baziniai metai – 2005 m.

Valstybė 
narė

Sumažintina NH3 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina KD2,5 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina CH4 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet kuriais 
metais nuo 
2030 m.

Belgija 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
Bulgarija 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
Čekija 7 % 35 % 17 % 51 % 31 %
Danija 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Vokietija 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estija 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %

Graikija 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Ispanija 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Prancūzija 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Kroatija 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Airija 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italija 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Kipras 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
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Latvija 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lietuva 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Liuksembur
gas 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Vengrija 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malta 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Nyderlandai 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Austrija 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Lenkija 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugalija 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %

Rumunija 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Slovėnija 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Slovakija 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Suomija 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Švedija 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Jungtinė 
Karalystė 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

ES 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %
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Pakeitimas

B lentelė: Išmetamo amoniako (NH3), smulkių kietųjų dalelių (KD2,5), metano (CH4) ir gyvsidabrio (Hg) kiekio mažinimo įsipareigojimai. 
Parduota kuro, baziniai metai – 2005 m.

Valstybė 

narė

Sumažintina NH3 dalis, 

palyginti su 2005 m.

Sumažintina KD2,5 dalis, 

palyginti su 2005 m.

Sumažintina CH4 dalis, palyginti 

su 2005 m.

Sumažintina Hg dalis, palyginti su 

2005 m.

Bet 

kuriais 

metais 

nuo 

2020 m.

iki 

2024 m.

Bet 

kuriais 

metais 

nuo 

2025 m.

iki 

2029 m.

Bet 

kuriais 

metais 

nuo 

2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 

kuriais 

metais 

nuo 

2025 m.

iki 

2029 m.

Bet 

kuriais 

metais 

nuo 

2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 

nuo 
2020 m.

iki 
2024 m.

Bet 

kuriais 

metais 

nuo 

2025 m

. iki 

2029 m

.

Bet kuriais 

metais nuo 

2030 m.

Bet kuriais 

metais nuo 

2020 m. iki 

2024 m.

Bet kuriais 

metais nuo 

2025 m. iki 

2029 m.

Bet kuriais 

metais nuo 

2030 m.

Belgija 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %

Bulgarija 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %

Čekija 7 % 35 % 36 % 17 % 51 % 59 % 31 %

Danija 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %

Vokietija 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %

Estija 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %

Graikija 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %

Ispanija 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %

Prancūzija 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %

Kroatija 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %
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Airija 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %

Italija 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %

Kipras 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %

Latvija 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %

Lietuva 10 % 4 % 1 % 20 % 57 % 65 % 42 %

Liuksembur

gas 1 % 25 %

25 %

15 % 48 %

50 % 27 %

Vengrija 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %

Malta 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %

Nyderlandai 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %

Austrija 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %

Lenkija 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %

Portugalija 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %

Rumunija 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %

Slovėnija 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %

Slovakija 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %

Suomija 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %

Švedija 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %

Jungtinė 

Karalystė 8 % 22 % 22 % 30 % 48 % 50 %

41 %

ES 28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %
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Pakeitimas 117
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo B lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

B lentelė: Išmetamo amoniako (NH3), smulkių kietųjų dalelių (KD2,5) ir metano (CH4) kiekio 
mažinimo įsipareigojimai. Parduota kuro, baziniai metai – 2005 m.

Valstybė 
narė

Sumažintina NH3 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina KD2,5 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina CH4 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet kuriais 
metais nuo 
2030 m.

Belgija 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
Bulgarija 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %

Čekija 7 % 35 % 17 % 51 % 31 %
Danija 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Vokietija 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estija 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Graikija 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Ispanija 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Prancūzija 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Kroatija 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Airija 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italija 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Kipras 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Latvija 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %

Lietuva 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Liuksembur
gas 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Vengrija 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malta 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Nyderlandai 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Austrija 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Lenkija 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugalija 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Rumunija 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Slovėnija 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Slovakija 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Suomija 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
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Švedija 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Jungtinė 
Karalystė 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

ES 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Pakeitimas

B lentelė: Išmetamo amoniako (NH3), smulkių kietųjų dalelių (KD2,5), metano (CH4) ir 
gyvsidabrio (Hg) kiekio mažinimo įsipareigojimai. Parduota kuro, baziniai metai – 2005 m.
Paremta 75 proc. atotrūkio mažinimo scenarijumi.

Valstybė 
narė

Sumažintina NH3 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina KD2,5 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina CH4 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2025 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2025 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet kuriais 
metais nuo 
2025 m. iki 
2029 m.

Bet kuriais 
metais nuo 
2030 m.

Belgija 2 % 16 % 16 % 20 % 46 % 46 % 26 %
Bulgarija 3 % 11 % 11 % 20 % 60 % 64 % 53 %
Čekija 7 % 35 % 36 % 17 % 47 % 49 % 31 %
Danija 24 % 40 % 41 % 33 % 62 % 64 % 24 %

Vokietija 5 % 46 % 47 % 26 % 41 % 43 % 39 %
Estija 1 % 23 % 21 % 15 % 48 % 52 % 23 %
Graikija 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 72 % 40 %
Ispanija 3 % 30 % 30 % 15 % 61 % 60 % 34 %
Prancūzija 4 % 31 % 32 % 27 % 43 % 48 % 25 %
Kroatija 1 % 31 % 30 % 18 % 65 % 67 % 31 %
Airija 1 % 14 % 14 % 18 % 32 % 35 % 7 %
Italija 5 % 29 % 29 % 10 % 42 % 45 % 40 %
Kipras 10 % 23 % 21 % 46 % 73 % 73 % 18 %
Latvija 1 % 1 % 2 % 16 % 52 % 54 % 37 %
Lietuva 10 % 10 % 1 % 20 % 55 % 57 % 42 %
Liuksembur
gas 1 % 25 %

25 %
15 % 47 %

48 % 27 %

Vengrija 10 % 38 % 37 % 13 % 61 % 63 % 55 %

Malta 4 % 26 % 27 % 25 % 79 % 80 % 32 %
Nyderlandai 13 % 24 % 25 % 37 % 38 % 39 % 33 %
Austrija 1 % 20 % 20 % 20 % 54 % 55 % 20 %
Lenkija 1 % 29 % 29 % 16 % 31 % 38 % 34 %
Portugalija 7 % 22 % 20 % 15 % 69 % 69 % 29 %
Rumunija 13 % 29 % 30 % 28 % 61 % 64 % 26 %
Slovėnija 1 % 26 % 26 % 25 % 73 % 74 % 28 %
Slovakija 15 % 41 % 41 % 36 % 62 % 62 % 41 %
Suomija 20 % 20 % 18 % 30 % 37 % 41 % 15 %
Švedija 15 % 20 % 19 % 19 % 33 % 34 % 18 %
Jungtinė 
Karalystė 8 % 22 %

21 %
30 % 47 %

48 % 41 %

ES 28 6 % 30 % 30 % 22 % 48 % 51 % 33 %
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Pagrindimas

Skaičiai (išmetamų teršalų ribos) paimti iš Komisijos poveikio vertinime pateikto 75 proc. 
atotrūkio mažinimo scenarijaus, kuris tiek pagal Komisijos poveikio vertinimą, tiek ir pagal 
Europos Parlamento poveikio vertinimą yra ekonominiu požiūriu efektyviausias pasirinkimas.

Pakeitimas 118
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo B lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Valstybė 
narė

Sumažintina NH3 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina KD2,5 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina CH4 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet kuriais 
metais nuo 
2030 m.

Belgija 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
Bulgarija 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %

Čekija 7 % 35 % 17 % 51 % 31 %
Danija 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Vokietija 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estija 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Graikija 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Ispanija 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Prancūzija 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Kroatija 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Airija 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italija 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Kipras 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Latvija 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lietuva 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %

Liuksembur
gas 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Vengrija 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malta 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Nyderlandai 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Austrija 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Lenkija 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugalija 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
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Rumunija 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Slovėnija 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Slovakija 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Suomija 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Švedija 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Jungtinė 
Karalystė 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

ES 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Pakeitimas

Valstybė 
narė

Sumažintina NH3 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina KD2,5 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina CH4 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2025 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2025 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet kuriais 
metais nuo 
2030 m.

Belgija 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %
Bulgarija 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %
Čekija 7 % 35 % 36 % 17 % 51 % 59 % 31 %
Danija 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %
Vokietija 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %
Estija 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %

Graikija 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %
Ispanija 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %
Prancūzija 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %
Kroatija 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %
Airija 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %
Italija 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %
Kipras 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %
Latvija 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %
Lietuva 10 % 4 % 1 % 20 % 57 % 65 % 42 %
Liuksembur
gas 1 %

25 % 25 %
15 % 48 %

50 % 27 %

Vengrija 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %
Malta 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %
Nyderlandai 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %

Austrija 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %
Lenkija 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %
Portugalija 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %
Rumunija 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %
Slovėnija 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %
Slovakija 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %
Suomija 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %
Švedija 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %
Jungtinė 
Karalystė 8 %

22 % 22 %
30 % 48 %

50 % 41 %

ES 28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %
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Pagrindimas

Pagal klimato ir energetikos politikos scenarijų, atitinkantį Europos Vadovų Tarybos 
nustatytus tikslus (EP priimtoje rezoliucijoje rekomendavo elgtis ambicingiau), vykdant 
ekonominiu požiūriu optimalią oro kokybės politiką būtų siekiama, palyginti su Komisijos 
pasiūlymu, 7  % griežtesnio sveikatos tikslo, kuris galėtų būti pasiektas 66  % mažesnėmis oro 
taršos kontrolės sąnaudomis. 2030 m. tai padėtų išsaugoti papildomai 140 000 gyvenimo 
metų per metus, o sutaupytų išlaidų sveikatai suma siektų nuo 8,4 mlrd. EUR / metus iki 50,8 
mlrd. EUR / metus (EP poveikio vertinimas „IIASA 2014“).

Pakeitimas 119
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo B lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

B lentelė: Išmetamo amoniako (NH3), smulkių kietųjų dalelių (KD2,5) ir metano (CH4) kiekio 
mažinimo įsipareigojimai. Parduota kuro, baziniai metai – 2005 m.

Valstybė 
narė

Sumažintina NH3 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina KD2,5 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina CH4 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet kuriais 
metais nuo 
2030 m.

Belgija 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
Bulgarija 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
Čekija 7 % 35 % 17 % 51 % 31 %
Danija 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Vokietija 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estija 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Graikija 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Ispanija 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Prancūzija 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Kroatija 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Airija 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italija 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Kipras 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Latvija 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lietuva 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Liuksembur
gas 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %



AM\1048149LT.doc 79/84 PE546.883v01-00

LT

Vengrija 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malta 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Nyderlandai 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Austrija 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Lenkija 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugalija 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Rumunija 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Slovėnija 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Slovakija 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Suomija 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Švedija 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Jungtinė 
Karalystė 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

ES 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Pakeitimas

B lentelė: Išmetamo amoniako (NH3), smulkių kietųjų dalelių (KD2,5) ir metano (CH4) kiekio 
mažinimo įsipareigojimai. Parduota kuro, baziniai metai – 2005 m.

Valstybė 
narė

Sumažintina NH3 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Sumažintina KD2,5 dalis, 
palyginti su 2005 m.

Išbraukta.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2025
m. iki 
2029
m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2020 m.
iki 
2024 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2025 m.
iki 
2029 m.

Bet 
kuriais 
metais 
nuo 
2030 m.

Belgija 2 % 16 % 16 % 20 % 46 % 46 %

Bulgarija 3 % 11 % 11 % 20 % 60 % 64 %

Čekija 7 % 35 % 36 % 17 % 47 % 49 %

Danija 24 % 40 % 41 % 33 % 62 % 64 %

Vokietija 5 % 46 % 47 % 26 % 41 % 43 %

Estija 1 % 23 % 21 % 15 % 48 % 52 %

Graikija 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 72 %

Ispanija 3 % 30 % 30 % 15 % 61 % 60 %

Prancūzija 4 % 31 % 32 % 27 % 43 % 48 %

Kroatija 1 % 31 % 30 % 18 % 65 % 67 %

Airija 1 % 14 % 14 % 18 % 32 % 35 %
Italija 5 % 29 % 29 % 10 % 42 % 45 %

Kipras 10 % 23 % 21 % 46 % 73 % 73 %

Latvija 1 % 1 % 2 % 16 % 52 % 54 %

Lietuva 10 % 10 % 1 % 20 % 55 % 57 %

Liuksembur
gas 1 % 25 %

25 %
15 % 47 %

48 %

Vengrija 10 % 38 % 37 % 13 % 61 % 63 %

Malta 4 % 26 % 27 % 25 % 79 % 80 %
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Nyderlandai 13 % 24 % 25 % 37 % 38 % 39 %

Austrija 1 % 20 % 20 % 20 % 54 % 55 %

Lenkija 1 % 29 % 29 % 16 % 31 % 38 %

Portugalija 7 % 22 % 20 % 15 % 69 % 69 %

Rumunija 13 % 29 % 30 % 28 % 61 % 64 %

Slovėnija 1 % 26 % 26 % 25 % 73 % 74 %

Slovakija 15 % 41 % 41 % 36 % 62 % 62 %

Suomija 20 % 20 % 18 % 30 % 37 % 41 %

Švedija 15 % 20 % 19 % 19 % 33 % 34 %

Jungtinė 
Karalystė 8 % 22 %

21 %
30 % 47 %

48 %

ES 28 6 % 30 % 30 % 22 % 48 % 51 %

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu nuo 2030 m. įtraukti į direktyvą metaną būtų siekiama daugiau nei taikomuose 
tarptautiniuose klimato srities teisės aktuose, todėl papildoma reguliavimo našta be 
atitinkamos naudos aplinkai tektų pramonei ir valstybėms narėms.

Pakeitimas 120
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo B lentelės 2 stulpelio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuriais metais nuo 2020 m. iki 
2029 m.

Išbraukta.

2 %

3 %

7 %

24 %

5 %

1 %

7 %

3 %

4 %
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1 %

1 %

5 %

10 %

1 %

10 %

1 %

10 %

4 %

13 %

1 %

1 %

7 %

13 %

1 %

15 %

20 %

15 %

8 %

Or. en

Pagrindimas

The very diverse ammonia reduction commitments proposed by the Commission are not 
recognising the environmental effectiveness of member states measured as emission per 
produced unit. Neglecting this factor may lead to displacement of production to member 
states with higher emissions per kg of product, thereby counteracting the overall purpose of 
reducing trans-boundary air pollution. EU-efforts to reduce ammonia emissions must focus 
on cost-effective measures at the EU-level. In some cases, controlling ammonia emissions can 
actually be of financial benefit to farmers, as it reduces the need for purchasing fertilizer.

Pakeitimas 121
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
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II priedo B lentelės 4 stulpelio antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuriais metais nuo 2030 m. Išbraukta.
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Pagrindimas

Metanas – svarbios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, todėl metano mažinimas jau 
vykdomas įgyvendinant Europos klimato ir energetikos politiką. Įtraukus konkrečius metano 
mažinimo tikslus į NEC direktyvą atsirastų bereikalingas dvigubas reguliavimas.

Pakeitimas 122
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PRIEMONĖS, KURIOS GALI BŪTI
ĮTRAUKIAMOS Į NACIONALINĘ ORO 
TARŠOS KONTROLĖS PROGRAMĄ

PRIEMONĖS, KURIOS ĮTRAUKIAMOS 
Į NACIONALINĘ ORO TARŠOS 
KONTROLĖS PROGRAMĄ

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, jei žemės ūkio sektorius negalėtų prisidėti prie išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo, kitiems ekonomikos sektoriams, įskaitant pramonės ir elektros energijos sektorius, 
siekiant tų pačių aplinkosaugos tikslų teks įgyvendinti žymiai brangesnes priemones.

Pakeitimas 123
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės, kurios turėtų būti įtrauktos į 
nacionalinę oro taršos kontrolės programą.

Priemonės, kurios įtraukiamos į 
nacionaliniai oro taršos kontrolės 
programą.

Or. en
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Pakeitimas 124
Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies A skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės mažina iš neorganinių 
trąšų išmetamą amoniako kiekį, 
taikydamos šiuos metodus:

3. Valstybės narės mažina iš neorganinių 
trąšų išmetamą amoniako kiekį, 
taikydamos šiuos metodus:

a) draudimą naudoti amonio karbonato
trąšas;

a) draudimą naudoti karbamido trąšas;

b) karbamido trąšos kai tik įmanoma 
pakeičiamos amonio nitrato trąšomis;

c) jei toliau naudojamos karbamido 
trąšos, naudojami metodai, kuriuos 
taikant, kaip įrodyta, išmetamas 
amoniako kiekis sumažėja bent 30 %, 
palyginti su naudojant amoniakui skirtose 
gairėse aprašytą pamatinį metodą 
išmetamu kiekiu;

d) neorganinės trąšos paskleidžiamos 
atsižvelgiant į numatomą tręšiamų 
kultūrinių augalų ar pievų azoto ir fosforo 
poreikį, taip pat į dirvožemyje esantį 
maistinių medžiagų kiekį ir dirvožemio 
aprūpinimą maistinėmis trąšomis, 
naudojant kitas trąšas.

d) neorganinės trąšos paskleidžiamos 
atsižvelgiant į numatomą tręšiamų 
kultūrinių augalų ar pievų azoto ir fosforo 
poreikį, taip pat į dirvožemyje esantį 
maistinių medžiagų kiekį ir dirvožemio 
aprūpinimą maistinėmis trąšomis, 
naudojant kitas trąšas.

Or. en


