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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Antropogeniniai dujų ir dulkių pavidalo dalelių išmetalai dažniausiai susidaro dėl šildymo, 
energetikos ir transporto pramonės procesų, kai ne visiškai sudega kuras, taip pat dėl 
cheminių pramonės procesų ir dėl ratinių transporto priemonių trinties reiškinių. Teršalų 
išmetimo intensyvumas yra sezoninis ir taip pat susijęs su nedidelio kiekio išmetalais.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva siekiama nustatyti naujas nacionalines teršalų 
išmetimo ribas, skirtas svarbiausių atmosferos teršalų tipams. Siūloma direktyva turėtų būti iš 
dalies pakeista galiojanti Direktyva 2001/81/EB, kuria laikotarpiui iki 2010 m. nustatytos į 
atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo ribos, ir kartu priderinta ES teisė prie 
tarptautinių įsipareigojimų, kylančių iš 1999 m. Geteborgo protokolo. Šio pasiūlymo tikslas –
sumažinti galimą grėsmę žmonių sveikatai, aplinkai ir klimatui. Pasiūlymas atsirado 
persvarsčius Sąjungos atmosferos apsaugos politiką ir jis yra įtrauktas į naujų Sąjungos teisės 
aktų rinkinį. 

Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos siekiama ne tik priderinti ES teisę prie pakeistų jau prieš 25 
metus priimto protokolo nuostatų, juo taip pat numatomi tam tikri pakeitimai: nuo 2020 m. iki 
2030 metų ir vėliau palaipsniui griežtinti mažinimo įsipareigojimus dėl galiojančioje 
direktyvoje nurodytų keturių tipų dujų teršalų (sieros dioksido, azoto oksido, nemetaninių 
lakiųjų organinių junginių ir amoniako), taip pat dėl kietųjų dalelių, kurių skersmuo yra 
mažesnis negu 2,5 mikrometrų (vadovaujantis iš dalies pakeistu protokolu) ir taip pat dėl 
metano išmetimo. Pasiūlyme dėl direktyvos pasiūlyme kartu su šiais plataus užmojo teršalų 
mažinimo planais numatyti tarpiniai išmetamųjų teršalų kiekiai, nustatyti 2025 metams. 

Valstybių narių teršalų išmetimo mažinimo įsipareigojimai yra išreikšti sumažinto 
išmetamųjų teršalų kiekio, nustatomo lyginant bendrą baziniais metais (2005 m.) tam tikro 
tipo į atmosferą išleistų teršalų kiekį ir bendrą tiksliniais kalendoriniais metais išleistų to tipo 
teršalų kiekį, procentine dalimi. Direktyva valstybės narės įpareigojamos parengti 
nacionalines oro taršos kontrolės programas ir jas nuolat (kas dvejus metus) atnaujinti. Į 
programas turi būti įtrauktas veiklos aprašas, pagal kurį valstybės narės galėtų įvertinti 
išmetalų mažinimo įgyvendinimo finansinius padarinius. Be to, valstybės narės privalėtų 
stebėti į atmosferą išmetamų teršalų kiekius ir parengti nacionalinius išmetamųjų teršalų 
inventorius ir prognozes. Valstybės narės šias nacionalinės programas kartu su išmetamųjų 
teršalų inventoriais turi pateikti Europos Komisijai. 

Pasiūlyme dėl direktyvos taip pat pateikiami minimalūs Direktyvos 2003/35/EB dėl 
visuomenės dalyvavimo rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas 
pakeitimai. Šie pakeitimai yra susiję su nuostatomis, skirtomis nacionalinėms oro taršos 
kontrolės programoms.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2003/35/EB buvo būtina pakeisti, inter alia, dėl 
dirvožemio rūgštėjimo, vandens eutrofikacijos ir dėl klimato kaitos priežasčių. Todėl tapo
būtina parengti naują teisės aktą, skirtą jau įgyvendintoms nuostatoms konsoliduoti.

Svarbiausi pakeitimai yra teisinių nuostatų pakeitimai, susiję su visuomenės dalyvavimu 
rengiant su aplinka susijusius planus ir programas. Šios direktyvos I priede yra pateikta 
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nuoroda į nacionalinės nuostatas, reglamentuojančias oro taršos kontrolę.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą dėl naujos EP ir Tarybos direktyvos. Tačiau reikia 
pastebėti, kad pasiūlymo nuostatos buvo parengtos prieš beveik dvidešimt penkerius metus ir 
jame nėra atsižvelgiama į poreikį geriau reguliuoti ir stebėti šiuos išmetalus, ypač vietos 
lygmeniu, naudojant patobulintus matavimo metodus. 

Konkrečios pastabos

1. Pasiūlyme nėra atsižvelgta į visų dalelių išmetalus, įskaitant ne mažesnių kaip 2,5 
mikrometrų skersmens kietųjų dalelių ir ypač tų nanodydžiais pateikiamų dalelių, kurios yra 
žalingiausios žmogaus sveikatai ir klimatui. 

2. Pasiūlyme neatsižvelgiama į chlorintus aromatinius angliavandenilius, t. y. dioksinus.

3. Svarbus ir aktualus klausimas yra sezoninis teršalų išmetimo pobūdis, ypač intensyvesnis 
teršalų išmetimas šildymo sezono metu, įskaitant nedidelio kiekio teršalų išmetimą.

4. Teršalų išmetalai plinta nepaisydami sienų ir todėl užsienio šalys, o taip pat aviacija ir jūrų 
transportas neturėtų būti atleisti nuo įsipareigojimų mažinti teršalų išmetimą. Valstybės 
neturėtų inventorizuoti savo išmetalus, vadovaudamosi lankstumo pagrindu.

5. Vienas iš pavojingų dujų tipų, kuris nors ir nedideliais kiekiais, bet išleidžiamas 
antropogeniškai, yra vandenilio sulfidas (H2S). Esama bakterinių sieros pašalinimo iš jūra 
transportuojamos žalios naftos metodų, dėl kurių į atmosferą išskiriamas didelis nuodingų 
dujų (H2S) kiekis.

6. Tačiau, kalbant formaliai, Komisijos parengtame direktyvos projekte trūksta skaidrumo, 
ypač dėl įvairių nuorodų į Komisijos pasiūlymų turinį. Pranešėjo nuomone, šis teisės aktas 
turėtų turėti savo priedus ir jame turėtų būti aiškiai nurodoma, kokiais konkrečiais 
dokumentais remiasi priedai.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomos valstybėse 
narėse į atmosferą išmetamų rūgštėjimą ir 
eutrofikaciją sukeliančių teršalų, ozono 
pirmtakų, pirminių kietųjų dalelių, antrinių 
kietųjų dalelių pirmtakų ir kitų oro teršalų 
ribos, taip pat reikalaujama parengti, 
priimti ir įgyvendinti nacionalines oro 
taršos kontrolės programas ir stebėti 
išmetamus teršalus bei jų poveikį ir apie 
tai teikti ataskaitas.

Šioje direktyvoje nustatomos valstybėse 
narėse į atmosferą išmetamų, pvz., 
rūgštėjimą ir eutrofikaciją sukeliančių dujų 
ir kietųjų dalelių išmatuojamų teršalų ir 
taip pat ozono pirmtakų, pirminių kietųjų 
dalelių, antrinių kietųjų dalelių pirmtakų 
ribos ir taip pat nurodomi sunkiai 
išmatuojami kitų oro teršalų, iš kurių 
susidaro aerozoliai, šaltiniai. Taip pat 
reikalaujama parengti, priimti ir 
įgyvendinti nacionalines oro taršos 
kontrolės programas ir parengti 
tobulesnius išmetamų teršalų bei jų 
poveikio stebėjimo metodus ir apie tai
teikti ataskaitas.

Or. pl

Pagrindimas

Išmetamų teršalų kiekio ribos gali būti nustatytos tik tokio tipo ir formos išmetalams, kuriuos 
galima aiškiai išmatuoti, taikant esamą fizikinį ir cheminį jų einamosios stebėsenos metodą. 
Tačiau būtina nurodyti sunkiai išmatuojamo kiekio išmetamų teršalų, dėl kurių susidaro 
ilgalaikiai ir kenksmingi žmogaus sveikatai ir aplinkai aerozoliai, šaltinius ir taip pat 
parengti tobulesnius jų stebėjimo metodus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. teršalų išmetimas – medžiagos
išleidimas į atmosferą iš taškinio arba
pasklidžiojo šaltinio;

1. teršalų išmetimas – bendrieji fizikiniai ir 
cheminiai procesai, kurių metu iš taškinio 
ar išsklaidyto šaltinio generuojamos ir į 
atmosferą išleidžiamos dujinės arba 
dulkių pavidalo medžiagos;

Or. pl
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Pagrindimas

Svarbu bendrai ir išsamiai apibrėžti teršalų išmetimo procesą, t. y. apibrėžtis turi apimti 
teršalų susidarymą ir išleidimą į atmosferą, o ne tik galutinį produktų išleidimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. nedidelio kiekio teršalų išmetimas –
sezoninio pobūdžio, ypač šildymo 
laikotarpiu pasireiškiantis, teršalų 
išmetimas iš kaminų, vykstantis iš 
taškinių šaltinių, kai dėl mažo degimo 
veiksmingumo ir deguonies trūkumo 
įprastinio deginimo produktų išskyrimo iš 
žemo konversijos veiksmingumo katilinės 
įrenginių metu į atmosferą išleidžiamos 
dujos ar dulkių pavidalo medžiagos; 

Or. pl

Pagrindimas

Tai yra vienas iš pavojingų sveikatai teršalų šaltinių, kuris dažnai susidaro aglomeracijose. 
Jis yra susijęs su žemu degimo veiksmingumu ir dėl jo gali susidaryti smogas. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. azoto oksidai (NOx) – azoto oksidas ir 
azoto dioksidas, išreikšti kaip azoto 
dioksidas;

4. azoto oksidai (NOx) – neapibrėžtos 
sudėties azoto oksidų mišinys;

Or. pl
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Pagrindimas

Būtina patikslinti, nes NOx yra neapibrėžtos sudėties azoto oksidų mišinys, kuris susidaro 
degant iškastiniam kurui. Šio mišinio didesniąją dalį sudaro nuodingas NO, o mažesniąją –
mažiau žalingas. NO2. Kartais šiame mišinyje randami ir diazoto monoksido N2O pėdsakai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. nemetaniniai lakieji organiniai junginiai 
(NMLOJ) – visi antropogeninės kilmės 
organiniai junginiai, išskyrus metaną, 
kuriems saulės šviesoje reaguojant su 
azoto oksidais gali susidaryti fotocheminių 
oksidatorių;

5. nemetaniniai lakieji organiniai junginiai 
(NMLOJ) – visi antropogeninės kilmės 
organiniai junginiai, esantys atmosferoje,
išskyrus metaną, kurie dėl saulės spindulių 
poveikio sąveikauja su atmosferoje 
esančiu azoto dioksidu ir taip stimuliuoja 
fotocheminių oksidatorių susidarymą;

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu norima pabrėžti tai, kad šis reiškinys susidaro atmosferoje, o ne deginant 
iškastinį kurą.

Pakeitimas 6

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) ir kitų lakiųjų organinių junginių 
(NMLOJ), amoniako (NH3), organinės ir 
neorganinės kilmės kieto (KD2,5) ar 
skysto pavidalo dalelių ir metano (CH4).
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Or. pl

Pagrindimas

Sąvoka „nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (NMLOJ)” neatitinka mokslinių profesinių 
standartų. Todėl būtina nurodyti, kad kenksmingi aerozoliai yra sudaryti iš atmosferoje 
esančių kieto ir skysto pavidalo mikro ir nanodalelių.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. Nepažeisdamos 1 dalies, valstybės narės 
imasi visų būtinų priemonių, dėl kurių 
nereikėtų patirti neproporcingų išlaidų, kad 
2025 m. apribotų savo atropogeninės 
kilmės išmetamuosius teršalus, kurie 
nurodyti 1 dalyje, tiesiogiai savo 
teritorijoje, teritorinėse jūrose ir taip pat 
savo išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Or. pl

Pagrindimas

Vietoj išmetamų teršalų tipų kartojimo siūloma nurodyti anksčiau minėtą dalies numerį. 
Atsižvelgiant į technologijų pažangą degimo veiksmingumo srityje, būtų didelė klaida 
nustatyti išmetamų teršalų kiekio ribas, vadovaujantis parduodamo kuro kiekiu. Be to, 
skirtingos taisyklės ir kriterijai neturėtų būti taikomi šalių teritorinėms jūroms ir išskirtinėms 
ekonominės zonoms, nes klimato kaita vienodai veikia visą mūsų planetą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis



PA\1037812LT.doc 9/15 PE541.321v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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;

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 išmetami 
teršalai.

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

Or. pl

Pagrindimas

Negalima neatsižvelgti į visus šiuos išmetamus teršalus, kurie, kaip ir CO2, ilgam išlieka 
atmosferoje ir daro poveikį klimato kaitai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Europos Komisija įvertina iš 
nestacionarių dyzelinių variklių, 
naudojamų ES teritorijoje 
eksploatuojamose mechaninėse 
lengvosiose keleivinėse ir krovininėse 
transporto priemonėse, išmetamo NOx 
kiekio kitimą pagal laiko grafiką, 
siekdama geriau įvertinti ir įgyvendinti 
įsipareigojimus sumažinti iš visų šaltinių 
išmetamų NOx kiekį. 
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Or. pl

Pagrindimas

Valstybėse narėse sparčiai daugėja mechaninių transporto priemonių, naudojančių dyzelinius 
variklius. Taip pat sparčiai didėja transporto priemonių su dyzeliniais varikliais eksportas, 
pvz., į Vidurio ir Rytų Europos šalis. Dėl šios priežasties šiose šalyse greitai keičiasi 
išmetamų teršalų kiekis ir todėl visi įsipareigojimai išreikšti tūkstančiais tonų nėra tikslūs.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Antropogeninių išmetamų teršalų 
ribos nustatomos natūralių išmetalų kiekį 
atimant iš bendro išmetamų teršalų 
kiekio.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitime minimi natūralūs išmetalai, t. y. susidarantys dirbamoje žemėje, pavyzdžiui: azoto 
oksidai ir dulkių pavidalo dalelės.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 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 

Išbraukta.
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kitų šaltinių išmestą NOx, SO2 ir KD2,5 
kiekį, jei laikomasi šių sąlygų: 

a) išmetamųjų teršalų sumažinama jūrų 
rajonuose, kurie yra valstybių narių 
teritorinėse jūrose, išskirtinėse 
ekonominėse zonose ar taršos kontrolės 
zonose, jei jos yra nustatytos;

b) valstybės narės priėmė ir įgyvendina 
veiksmingas stebėsenos ir tikrinimo 
priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas 
šios lankstumo priemonės naudojimas;

c) valstybės narės priėmė priemones, 
kuriomis tarptautinio jūrų eismo 
sektoriuje išmetamą NOx, SO2 ir KD2,5 
kiekį siekia sumažinti labiau nei 
laikydamosi išmetamiems NOx, SO2 ir 
KD2,5 taikomų Sąjungos standartų, ir 
tinkamai išreiškė skaičiais taikanti šias 
priemones papildomai sumažintą 
išmetamųjų teršalų kiekį;

d) išmetamiesiems teršalams kompensuoti 
nepanaudojo daugiau kaip 20 % 
sumažinto išmetamųjų NOx, SO2 ir 
KD2,5 teršalų kiekio, apskaičiuojamo 
pagal c punktą, su sąlyga, kad taikydamos 
šią kompensacijos priemonę laikosi II 
priede nustatytų 2020 m. nacionalinių 
išmetamųjų teršalų mažinimo 
įsipareigojimų.

Or. pl

Pagrindimas

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?
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Pakeitimas 12

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 
išmetalų, nurodytų 4 straipsnio 1 dalyje,
inventorius, jei taikant patobulintas
išmetamų teršalų mažinimo technologijas 
ir taip pat išmetamųjų teršalų 
inventorizavimo metodus, pagrįstus 
stebėsena ir atnaujintus mokslinėmis 
žiniomis, nebūtų užtikrinta atitiktis jų 
nacionaliniams išmetamųjų teršalų 
mažinimo įsipareigojimams arba nebūtų
laikomasi tarpinių išmetamųjų teršalų 
lygių.

Or. pl

Pagrindimas

Išmetamųjų teršalų inventorizavimo metodų klausimas yra susijęs ne tiek su mokslinėmis 
žiniomis, kiek su technologijomis, kurios padeda riboti išmetalų kiekį, ir su stebėsena, kuri 
naudinga objektyviai atnaujinant inventorius.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei per devynis mėnesius nuo atitinkamos 
ataskaitos, nurodytos 7 straipsnio 4, 5 ir 6 
dalyse, gavimo dienos Komisija 
prieštaravimų nepareiškia, susijusi valstybė 
narė laiko, kad naudojimuisi lankstumo 
priemone, dėl kurios teikta paraiška, yra 
pritariama ir ja galima naudotis tuos metus. 
Jei, Komisijos nuomone, naudojimasis 
lankstumo priemone neatitinka taikomų 

Jei per devynis mėnesius nuo atitinkamos 
ataskaitos, nurodytos 7 straipsnio 4, 5 ir 6 
dalyse, gavimo dienos Komisija 
prieštaravimų nepareiškia, susijusi valstybė 
narė laiko, kad naudojimuisi lankstumo 
priemone, dėl kurios teikta paraiška, yra 
pritariama ir ja galima naudotis tuos metus.
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reikalavimų ir kriterijų, ji priima 
sprendimą ir informuoja valstybę narę, 
kad paraiška negali būti priimta.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitime nurodoma problema, susijusi su lankstumo naudojimu, t. y. su aiškių jo nustatymo 
kriterijų trūkumu. Todėl Komisijos parengtame pasiūlyme įtraukta nuostata, pagal kurią pati 
Komisija šiuo klausimu priims lemiamą sprendimą. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės palaipsniui pašalina 
nedidelio kiekio teršalų išmetimo 
šaltinius, ypač didesnėse aglomeracijose, 
keisdamos individualiuose namuose ir 
butuose nedidelio veiksmingumo šildymo 
įrangą modernia ir veiksmingesne, o 
tankiai apgyvendintose vietovėse vietoj 
centrinių šių vietovių šiluminių elektrinių 
įrengdamos mažas vietos kogeneracines
jėgaines. 

Or. pl

Pagrindimas

Čia kalbama ne tik apie nedidelio kiekio teršalų išmetimo mažinimą, bet ir apie visišką jų 
panaikinimą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga ir valstybės narės atitinkamai Sąjunga ir valstybės narės atitinkamai 
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siekia vykdyti dvišalį ir daugiašalį 
bendradarbiavimą su trečiosiomis 
valstybėmis ir koordinuoti veiksmus su 
atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis, kaip antai Jungtinių Tautų 
aplinkos programos įgyvendinimo 
organizacija, Jungtinių Tautų Europos 
ekonomikos komisija, Tarptautine jūrų 
organizacija ir Tarptautine civilinės 
aviacijos organizacija, be kita ko, 
keisdamosi informacija, susijusia su 
techniniais ir moksliniais tyrimais bei 
plėtra ir taip siekdamos sudaryti geresnį 
pagrindą, kuriuo remiantis būtų mažinami 
išmetamieji teršalai.

siekia vykdyti dvišalį ir daugiašalį 
bendradarbiavimą su trečiosiomis 
valstybėmis ir koordinuoti veiksmus su 
atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis, kaip antai Jungtinių Tautų 
aplinkos programos įgyvendinimo 
organizacija, Jungtinių Tautų Europos 
ekonomikos komisija, Tarptautine jūrų 
organizacija ir Tarptautine civilinės 
aviacijos organizacija, be kita ko, 
keisdamosi informacija, susijusia su 
techniniais ir moksliniais tyrimais bei 
plėtra ir taip siekdamos sudaryti geresnį
pagrindą, kuriuo remiantis būtų mažinami 
išmetamieji teršalai. Valstybės narės vykdo 
tarpvalstybines konsultacijas dėl abipusės 
grėsmės, kurias kelia tų valstybių 
kaimyniniuose pramoniniuose regionuose 
susidarantys išmetalai, ir parengia 
bendrus šių išmetalų pašalinimo ar 
mažinimo planus.

Or. pl

Pagrindimas
Kaimyninės valstybės narės turėtų konsultuotis ir drauge parengti bendrus išmetalų 
panaikinimo ar mažinimo planus, ypač jei jų pramoniniai regionai yra pasienyje.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2003/35/EB dalinis pakeitimas Direktyvos 2003/35/EB daliniai 
pakeitimai

Or. pl

Pagrindimas

Toliau nurodytoje dalyje pateikiamas pasiūlymas iš dalies pakeisti Direktyvos 2003/35/EB 2 
straipsnio 2 dalį, papildant e pastraipa, dėl kurios 16 straipsnyje būtina naudoti daugiskaitą. 
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio -1 pastraipa (nauja)
Direktyva 2003/35/EB
2 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2003/35/EB 2 straipsnio 2 
dalyje įterpiama ši pastraipa:

Valstybės narės, taikydamos tiesioginės 
demokratijos priemones, būdingas jų 
valstybėms, ypač vykdydamos viešas 
konsultacijas, apklausas ir vietos 
referendumus, užtikrina, kad visuomenė 
aktyviai dalyvautų kuriant tokius planus 
ir programas ir jų išvestines priemones, 
ypač jei kuriamas planas ar programa yra 
labai svarbi vietos bendruomenei.

Or. pl

Pagrindimas

Dabartinėje direktyvoje įtvirtintas sprendimas apima tik nuomonės apklausas, bet joje trūksta 
paskatinimo plačiau taikyti tiesioginės demokratijos priemones, pavyzdžiui, privalomas viešas 
konsultacijas dėl vietos gyventojams svarbių klausimų arba pasirenkamai rengti vietos 
referendumus.


