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Pakeitimas  1 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0474/2011 

Richard Seeber, Theodoros Skylakakis 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Visapusiškas požiūris į įtakos klimatui turinčius antropogeninius (ne CO2) teršalus 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

F a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Fa. kadangi aviacija smarkiai prisideda 

prie antropogeninio poveikio klimatui; 

kadangi aviacijos poveikis klimatui 

atsiranda d÷l išmetamo CO2, o taip pat d÷l 

išmetamų aerozolių ir azoto oksidų bei 

debesų viršutiniame troposferos 

sluoksnyje struktūros pokyčių, kuriuos 

lemia l÷ktuvų inversijos p÷dsakai;   

Or. en 
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12.9.2011 B7-0474/2 

Pakeitimas  2 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0474/2011 

Richard Seeber, Theodoros Skylakakis 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Visapusiškas požiūris į įtakos klimatui turinčius antropogeninius (ne CO2) teršalus 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

F b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Fb. kadangi plunksniniai debesys 

neilgaamžiai, tačiau gali būti didžiausias 

atskiras spinduliuojančio aviacijos 

poveikio veiksnys; kadangi poveikį galima 

sumažinti nustatant skrydžių maršrutus, 

neinančius ledo dalel÷mis persotintomis 

atmosferos vietomis, arba sumažinant iš 

l÷ktuvų variklių išmetamų vandens garų 

kiekį; 

Or. en 
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12.9.2011 B7-0474/3 

Pakeitimas  3 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0474/2011 

Richard Seeber, Theodoros Skylakakis 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Visapusiškas požiūris į įtakos klimatui turinčius antropogeninius (ne CO2) teršalus 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 5a. be to, ragina Komisiją peržiūr÷ti, kaip 

dar tebenaudojamas sieros 

heksafluoridas, galingiausios šiltnamio 

efektą sukeliančios dujos, kurių poveikis 

visuotiniam atšilimui, Tarpvyriausybin÷s 

klimato kaitos komisijos vertinimu, yra 22 

800 kartų didesnis nei CO2 poveikis per 

100 metų laikotarpį ir kurios atmosferoje 

išlieka 800−3200 metų, ir ypač pateikti 

pasiūlymų d÷l kiek galima skubesnio SF6 

naudojimo vidutin÷s įtampos 

skirstomuosiuose įrenginiuose atsisakymo 

ir jo naudojimo aukštos įtampos 

skirstomuosiuose įrenginiuose atsisakymo 

per vidutin÷s trukm÷s laikotarpį;  

Or. en 



 

AM\877104LT.doc  PE465.772v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

12.9.2011 B7-0474/4 

Pakeitimas  4 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0474/2011 

Richard Seeber, Theodoros Skylakakis 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Visapusiškas požiūris į įtakos klimatui turinčius antropogeninius (ne CO2) teršalus 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. ragina ES skatinti naudoti esamas 

technologijas, kuriomis galima radikaliai 

sumažinti išmetamų suodžių kiekį; be to, 

primygtinai reikalauja remti ir skatinti 

taikyti reglamentus, pagal kuriuos 

draudžiama dirbti miškuose naudojant 

„kirsk ir degink“ metodą ir kuriais 

siekiama nuolat vykdyti griežtą transporto 

priemonių išmetamųjų dujų kiekio 

kontrolę, riboti biomas÷s deginimą ir 

steb÷ti metinį j÷gainių išmetamų teršalų 

kiekį; 

10. ragina ES skatinti naudoti esamas 

technologijas, kuriomis galima radikaliai 

sumažinti išmetamų suodžių kiekį; taigi 

apgailestauja d÷l pasiūlymų sumažinti 

egzistuojančius išmetamų dujų kiekio 

reikalavimus, taikomus ES ne kelių 

mobiliosioms mašinoms, kurios yra 

reikšmingas išmetamų suodžių šaltinis; be 

to, primygtinai reikalauja remti ir skatinti 

taikyti reglamentus, pagal kuriuos 

draudžiama dirbti miškuose naudojant 

„kirsk ir degink“ metodą ir kuriais 

siekiama nuolat vykdyti griežtą transporto 

priemonių išmetamųjų dujų kiekio 

kontrolę, riboti biomas÷s deginimą ir 

steb÷ti metinį j÷gainių išmetamų teršalų 

kiekį; 

Or. en 
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12.9.2011 B7-0474/5 

Pakeitimas  5 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0474/2011 

Richard Seeber, Theodoros Skylakakis 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Visapusiškas požiūris į įtakos klimatui turinčius antropogeninius (ne CO2) teršalus 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

11 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 11a. apgailestauja, kad Komisija delsia 

pateikti pasiūlymų d÷l ne su CO2 susijusio 

aviacijos poveikio klimatui, ypač 

konkrečių priemonių d÷l išmetamų NOx, 

nepaisant to, kad toks įsipareigojimas 

nustatytas Direktyvoje 2008/101/EC; dar 

kartą tvirtina, jog būtina imtis oro erdv÷s 

valdymo gerinimo veiksmų siekiant 

sumažinti aviacijos poveikį klimatui, ir 

ragina derinti veiksmus su meteorologijos 

tarnybomis, kad į min÷tus veiksmus būtų 

integruotos priemon÷s, kuriomis 

užkertamas kelias plunksninių debesų 

susidarymui;  

Or. en 

 

 

 

 

 

 


