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Pakeitimas 5
Norbert Lins
EPP frakcijos vardu

Pranešimas A9-0037/2021
Javi López
Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas
(2020/2091(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. pažymi, kad aplinkos oro 
direktyvos grindžiamos oro kokybės 
standartais, kurie šiuo metu yra 15–20 
metų senumo, ir kad kai kurie iš jų yra 
daug žemesni nei dabartinėse PSO gairėse 
nustatyti standartai ir apskaičiuoti 
orientaciniai lygiai, pagrįsti papildoma 
vėžio rizika per visą gyvenimą, taip pat 
vertės, rekomenduojamos pagal naujausius 
mokslinius poveikio žmonių sveikatai ir 
aplinkai duomenis; palankiai vertina 
Europos žaliajame kurse prisiimtą 
įsipareigojimą persvarstyti oro kokybės 
standartus ir ragina Komisija suderinti 
KD10, KD2.5, SO2  ir O3 vertes su PSO 
gairėmis, o benzeno (C6H6)  ir 
benzo(a)pireno (BaP) vertes – su 
orientaciniais PSO lygiais, atliekant 
aplinkos oro kokybės direktyvų pakeitimus 
pagal teisėkūros procedūrą po to, kai bus 
gautos poveikio sveikatai, aplinkai 
visuomenei ir ekonomikai išsamaus 
vertinimo išvados; primygtinai tvirtina, kad 
šiuo metu peržiūrimos PSO gairės ir kad 
netrukus jos bus paskelbtos;  atkreipia 
dėmesį į būtinybę atnaujinti ES oro 
kokybės standartus, kai tik bus paskelbtos 
naujos PSO gairės, ir įtraukti įpareigojimą 
periodiškai peržiūrėti standartus remiantis 
naujausiais moksliniais ir techniniais 
duomenimis, siekiant juos suderinti su 
reguliariai atnaujinamomis PSO gairėmis; 
ragina Komisiją taip pat atsižvelgti į 

4. pažymi, kad aplinkos oro 
direktyvos grindžiamos oro kokybės 
standartais, kurie šiuo metu yra 15–20 
metų senumo, ir kad kai kurie iš jų yra 
daug žemesni nei dabartinėse PSO gairėse 
nustatyti standartai ir apskaičiuoti 
orientaciniai lygiai, pagrįsti papildoma 
vėžio rizika per visą gyvenimą, taip pat 
vertės, rekomenduojamos pagal naujausius 
mokslinius poveikio žmonių sveikatai ir 
aplinkai duomenis; palankiai vertina 
Europos žaliajame kurse prisiimtą 
įsipareigojimą persvarstyti oro kokybės 
standartus ir ragina Komisija glaudžiau 
suderinti KD10, KD2.5, SO2  ir O3 vertes su 
PSO gairėmis, o benzeno (C6H6) ir 
benzo(a)pireno (BaP) vertes – su 
orientaciniais PSO lygiais, atliekant 
aplinkos oro kokybės direktyvų pakeitimus 
pagal teisėkūros procedūrą po to, kai bus 
gautos poveikio sveikatai, aplinkai 
visuomenei ir ekonomikai išsamaus 
vertinimo išvados; primygtinai tvirtina, kad 
šiuo metu peržiūrimos PSO gairės ir kad 
netrukus jos bus paskelbtos; atkreipia 
dėmesį į būtinybę įvertinti ES oro kokybės 
standartus, kai tik bus paskelbtos naujos 
PSO gairės, ir įtraukti įpareigojimą 
periodiškai peržiūrėti standartus remiantis 
naujausiais moksliniais ir techniniais 
duomenimis, siekiant juos glaudžiau 
suderinti su reguliariai atnaujinamomis 
PSO gairėmis; ragina Komisiją taip pat 
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Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų 
konvencijoje nustatytas naujausias kritines 
ekosistemų apkrovas, kuriomis grindžiama 
ekosistemų apsauga;

atsižvelgti į Tolimų tarpvalstybinių oro 
teršalų pernašų konvencijoje nustatytas 
naujausias kritines ekosistemų apkrovas, 
kuriomis grindžiama ekosistemų apsauga;
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Pranešimas A9-0037/2021
Javi López
Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas
(2020/2091(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 4a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
papildomos pareigos taip pat turi būti 
praktiškos ir įgyvendinamos atsižvelgiant į 
visas turimas technines ir finansines 
galimybes;

Or. en
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
59 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

59. primygtinai ragina Komisiją 
atnaujinti aplinkos oro kokybės 
direktyvas, kad į jas būtų įtrauktos aiškios 
nuostatos, garantuojančios piliečių teisę į 
teisingumą pagal Orhuso konvenciją ir 
ragina Tarybą palengvinti jos 
įgyvendinimą, nes tai ypač svarbu tais 
atvejais, kai Taryba veikia kaip teisės aktų 
leidėja;

59. atkreipia dėmesį į tai, kad 2020 m. 
spalio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą 
dėl Orhuso reglamento peržiūros; 
pabrėžia, kad visi klausimai, susiję su 
Orhuso konvencija, turėtų būti 
sprendžiami tiesiogiai Orhuso reglamente;

Or. en
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EPP frakcijos vardu
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Javi López
Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas
(2020/2091(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
64 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

64. pažymi, kad inovacijos ir 
moksliniai tyrimai, susiję su mažataršėmis 
ir išmetamą teršalų kiekį mažinančiomis 
technologijomis, padės mažinti taršą 
visuose sektoriuose; ragina Komisiją 
laikytis technologinio neutralumo principo;

64. pažymi, kad inovacijos ir 
moksliniai tyrimai, susiję su mažataršėmis 
ir išmetamą teršalų kiekį mažinančiomis 
technologijomis, padės mažinti taršą 
visuose sektoriuose; ragina Komisiją 
laikytis technologinio neutralumo principo; 
pabrėžia, kad reikia inovacinių 
sprendimų, pvz., įrenti filtravimo sistemas 
transporto priemonėse ir gatvėse, 
atnaujinti transporto priemonių parką ir 
panašių iniciatyvų;

Or. en


