
AM\1227127LT.docx PE690.735v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

17.3.2021 A9-0037/9
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Pranešimas A9-0037/2021
Javi López
Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas
(2020/2091(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 
28 d. rezoliuciją dėl kritinės klimato 
ir aplinkos padėties9,

_____________

9 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0078.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 10
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Y konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Y. kadangi dabartinėje situacijoje 
valstybėms narėms reikia suteikti daugiau 
paramos (technologinės, logistinės ir 
finansinės paramos bei gairių), kad jos 
galėtų pagerinti dabartinių teisės aktų 
įgyvendinimą;

Y. kadangi, atsižvelgiant į Komisijos 
prieš valstybes nares pradėtų procedūrų 
dėl oro kokybės pažeidimų skaičių, 
glaudesnis direktyvos rodiklių 
suderinimas su PSO indeksais nepadės 
pagerinti oro kokybės, tačiau tik padidins 
pažeidimų skaičių; kadangi dabartinėje 
situacijoje valstybėms narėms reikia 
suteikti daugiau paramos (technologinės, 
logistinės ir finansinės paramos bei gairių), 
kad jos galėtų pagerinti dabartinių teisės 
aktų įgyvendinimą;

Or. en
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Pakeitimas 11
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Y a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 Ya. kadangi oro kokybės gerinimas 
taip pat reiškia visuomenės mentaliteto 
pokyčius, kurios galima lengvai pasiekti 
ne pakeičiant teisės aktus, bet 
įgyvendinant informavimo kampanijas, 
kuriomis galima siekti pokyčių, pvz., 
šildymo arba transporto sistemose, o 
didelės finansinės išlaidos ilguoju 
laikotarpiu bus naudingos sveikatai ir 
duos finansinę naudą;

Or. en
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Pakeitimas 12
Anna Zalewska
ECR 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 

4. pažymi, kad aplinkos oro kokybės 
direktyvos grindžiamos oro kokybės 
standartais, kurie šiuo metu yra 15–20 
metų senumo, ir kad kai kurie tų standartų 
yra daug žemesni nei dabartinės PSO 
gairėse nustatytos vertės ir lygiai, 
rekomenduojami pagal naujausius 
mokslinius poveikio žmonių sveikatai 
duomenis; palankiai vertina Europos 
žaliajame kurse prisiimtą įsipareigojimą 
persvarstyti oro kokybės standartus ir 
ragina valstybes nares ir Komisiją geriau 
užtikrinti jau turimų standartų taikymą, 
įgyvendinti galiojančius teisės aktus ir 
atidžiai vertinti naujus PSO standartus 
atliekant išsamų poveikio sveikatai, 
aplinkai, visuomenei ir ekonomikai 
vertinimą prieš svarstant galimybę ES oro 
kokybės standartus glaudžiau suderinti su 
PSO standartais; ragina pradėti 
periodiškai peržiūrėti ES ir PSO 
standartus remiantis naujausiais 
moksliniais ir techniniais duomenimis, 
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atnaujinamomis PSO gairėmis; ragina 
Komisiją taip pat atsižvelgti į Tolimų 
tarpvalstybinių oro teršalų pernašų 
konvencijoje nustatytas naujausias 
kritines ekosistemų apkrovas, kuriomis 
grindžiama ekosistemų apsauga;

Or. en



AM\1227127LT.docx PE690.735v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

17.3.2021 A9-0037/13

Pakeitimas 13
Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu
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Javi López
Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas
(2020/2091(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50. įspėja, kad 2021 m. vasario mėn. 
dar nebaigta 31 pažeidimo nagrinėjimo 
procedūra prieš 20 valstybių narių dėl 
aplinkos oro kokybės direktyvų 
įgyvendinimo; pripažįsta, kad kai kurios iš 
šių pažeidimo nagrinėjimo procedūrų 
vykdomos nuo 2009 m. ir kad, nepaisant 
šiuo metu vykstančių pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrų, taršos 
koncentracijos ribos valstybėse narėse ir 
toliau viršijamos; mano, jog tai, kad 
valstybėse narėse nuolat ir sistemiškai 
viršijamos su oro kokybe susijusios 
normos, rodo, kad joms trūksta ryžto 
priimti veiksmingesnes priemones savo 
piliečių sveikatai ir aplinkai apsaugoti ir 
kad dabartinė direktyvų vykdymo 
užtikrinimo procedūra yra neveiksminga; 
primygtinai ragina Komisiją persvarstyti 
dabartinę aplinkos oro kokybės direktyvų 
vykdymo užtikrinimo procedūrą;

50. įspėja, kad 2021 m. vasario mėn. 
dar nebaigta 31 pažeidimo nagrinėjimo 
procedūra prieš 20 valstybių narių dėl 
aplinkos oro kokybės direktyvų 
įgyvendinimo; pripažįsta, kad kai kurios iš 
šių pažeidimo nagrinėjimo procedūrų 
vykdomos nuo 2009 m. ir kad, nepaisant 
šiuo metu vykstančių pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrų, taršos 
koncentracijos ribos valstybėse narėse ir 
toliau viršijamos; mano, jog tai, kad 
valstybėse narėse nuolat viršijamos su oro 
kokybe susijusios normos, rodo, kad joms 
trūksta ryžto priimti veiksmingesnes 
priemones, taip pat tai, kad oro kokybės 
problema yra labai sudėtingas klausimas, 
kurį sprendžiant reikia imtis veiksmų, 
kuriais stipriai kišamasi į gamybos 
metodus, transportą ir gyvenimo būdą, ir 
dažnai tai yra susiję su didelėmis 
investicijomis ir nepopuliariais 
sprendimais;

Or. en


