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Pakeitimas 52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) per paskutinius 20 metų Sąjungoje 

įgyvendinant specialią politiką, įskaitant 

2005 m. paskelbtą Komisijos komunikatą 

„Teminė oro taršos strategija“15, į 

atmosferą išmetamų antropogeninių teršalų 

ir oro kokybės srityje padaryta didelė 

pažanga. Svarbi priemonė šiuo atžvilgiu 

buvo Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2001/81/EB16, kurioje nustatytos 

valstybėse narėse iš viso per metus 

išmetamų teršalų ribos, nuo 2010 m. 

taikomos sieros dioksidui (SO2), azoto 

oksidams (NOx), amoniakui (NH3) ir 

nemetaniniams lakiesiems organiniams 

junginiams (NMLOJ). Taip 1990–2010 m. 

išmetamas SO2 kiekis sumažintas 82 %, 

NOx kiekis – 47 %, NMLOJ kiekis – 56 %, 

o NH3 kiekis – 28 %. Tačiau, kaip 

nurodyta „Europos švaraus oro 

programoje“ (persvarstytoje Teminėje oro 

taršos strategijoje)17, lieka neišspręstas 

didelio neigiamo poveikio ir pavojaus 

aplinkai ir žmonių sveikatai klausimas; 

(1) per paskutinius 20 metų Sąjungoje į 

atmosferą išmetamų antropogeninių teršalų 

ir oro kokybės srityje padaryta didelė 

pažanga, nes valstybės narės ėmėsi 

iniciatyvos, o ekonominės veiklos 

vykdytojai – veiksmų. Svarbi priemonė 

šiuo atžvilgiu buvo Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2001/81/EB16, kurioje 

nustatytos valstybėse narėse iš viso per 

metus išmetamų teršalų ribos, nuo 2010 m. 

taikomos sieros dioksidui (SO2), azoto 

oksidams (NOx), amoniakui (NH3) ir 

nemetaniniams lakiesiems organiniams 

junginiams (NMLOJ). Taip 1990–2010 m. 

išmetamas SO2 kiekis sumažintas 82 %, 

NOx kiekis – 47 %, NMLOJ kiekis – 56 %, 

o NH3 kiekis – 28 %. Tačiau, kaip 

nurodyta „Europos švaraus oro 

programoje“ (persvarstytoje Teminėje oro 

taršos strategijoje)17, lieka neišspręstas 

didelio neigiamo poveikio ir pavojaus 

aplinkai ir žmonių sveikatai klausimas; 

__________________ __________________ 

15 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos 

komunikatas Tarybai ir Europos 

Parlamentui „Teminė oro taršos strategija“, 

COM(2005) 446 galutinis. 

15 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos 

komunikatas Tarybai ir Europos 

Parlamentui „Teminė oro taršos strategija“, 

COM(2005) 446 galutinis. 

16 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam 

tikrų atmosferos teršalų išmetimo 

nacionalinių ribų (OL L 309, 2001 11 27, 

p. 22). 

16 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam 

tikrų atmosferos teršalų išmetimo 

nacionalinių ribų (OL L 309, 2001 11 27, 

p. 22). 
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17 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Europos švaraus oro 

programa“, COM (2013)[xxx]. 

17 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Europos švaraus oro 

programa“, COM (2013)[xxx]. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 53 

Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) per paskutinius 20 metų Sąjungoje 

įgyvendinant specialią politiką, įskaitant 

2005 m. paskelbtą Komisijos komunikatą 

„Teminė oro taršos strategija“15, į 

atmosferą išmetamų antropogeninių teršalų 

ir oro kokybės srityje padaryta didelė 

pažanga. Svarbi priemonė šiuo atžvilgiu 

buvo Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2001/81/EB16, kurioje nustatytos 

valstybėse narėse iš viso per metus 

išmetamų teršalų ribos, nuo 2010 m. 

taikomos sieros dioksidui (SO2), azoto 

oksidams (NOx), amoniakui (NH3) ir 

nemetaniniams lakiesiems organiniams 

junginiams (NMLOJ). Taip 1990–2010 m. 

išmetamas SO2 kiekis sumažintas 82 %, 

NOx kiekis – 47 %, NMLOJ kiekis – 56 %, 

o NH3 kiekis – 28 %. Tačiau, kaip 

nurodyta „Europos švaraus oro 

programoje“ (persvarstytoje Teminėje oro 

taršos strategijoje)17, lieka neišspręstas 

didelio neigiamo poveikio ir pavojaus 

aplinkai ir žmonių sveikatai klausimas; 

(1) per paskutinius 20 metų Sąjungoje 

įgyvendinant specialią politiką, įskaitant 

2005 m. paskelbtą Komisijos komunikatą 

„Teminė oro taršos strategija“15, į 

atmosferą išmetamų antropogeninių teršalų 

ir oro kokybės srityje padaryta didelė 

pažanga. Svarbi priemonė buvo Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/81/EB16, kurioje nustatytos 

valstybėse narėse iš viso per metus 

išmetamų teršalų ribos, nuo 2010 m. 

taikomos sieros dioksidui (SO2), azoto 

oksidams (NOx), amoniakui (NH3) ir 

nemetaniniams lakiesiems organiniams 

junginiams (NMLOJ). Taip 1990–2010 m. 

išmetamas SO2 kiekis sumažintas 82 %, 

NOx kiekis – 47 %, NMLOJ kiekis – 56 %, 

o NH3 kiekis – 28 %. Tačiau, kaip 

nurodyta „Europos švaraus oro 

programoje“ (persvarstytoje Teminėje oro 

taršos strategijoje)17, lieka neišspręstas 

didelio neigiamo poveikio ir pavojaus 

aplinkai ir žmonių sveikatai klausimas; 

__________________ __________________ 

15 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos 

komunikatas Tarybai ir Europos 

Parlamentui „Teminė oro taršos strategija“, 

COM(2005) 446 galutinis. 

15 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos 

komunikatas Tarybai ir Europos 

Parlamentui „Teminė oro taršos strategija“, 

COM(2005) 446 galutinis. 

16 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam 

tikrų atmosferos teršalų išmetimo 

16 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam 

tikrų atmosferos teršalų išmetimo 
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nacionalinių ribų (OL L 309, 2001 11 27, 

p. 22). 

nacionalinių ribų (OL L 309, 2001 11 27, 

p. 22). 

17 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Europos švaraus oro 

programa“, COM (2013)[xxx]. 

17 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Europos švaraus oro 

programa“, COM (2013)[xxx]. 

Or. it 

 

Pakeitimas 54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) per paskutinius 20 metų Sąjungoje 

įgyvendinant specialią politiką, įskaitant 

2005 m. paskelbtą Komisijos komunikatą 

„Teminė oro taršos strategija“15, į 

atmosferą išmetamų antropogeninių teršalų 

ir oro kokybės srityje padaryta didelė 

pažanga. Svarbi priemonė šiuo atžvilgiu 

buvo Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2001/81/EB16, kurioje nustatytos 

valstybėse narėse iš viso per metus 

išmetamų teršalų ribos, nuo 2010 m. 

taikomos sieros dioksidui (SO2), azoto 

oksidams (NOx), amoniakui (NH3) ir 

nemetaniniams lakiesiems organiniams 

junginiams (NMLOJ). Taip 1990–2010 m. 

išmetamas SO2 kiekis sumažintas 82 %, 

NOx kiekis – 47 %, NMLOJ kiekis – 56 %, 

o NH3 kiekis – 28 %. Tačiau, kaip 

nurodyta „Europos švaraus oro 

programoje“ (persvarstytoje Teminėje oro 

taršos strategijoje), lieka neišspręstas 

didelio neigiamo poveikio ir pavojaus 

aplinkai ir žmonių sveikatai klausimas; 

(1) per paskutinius 20 metų Sąjungoje 

įgyvendinant specialią politiką, įskaitant 

2005 m. paskelbtą Komisijos komunikatą 

„Teminė oro taršos strategija“15, į 

atmosferą išmetamų antropogeninių teršalų 

ir oro kokybės srityje padaryta didelė 

pažanga. Svarbi priemonė šiuo atžvilgiu 

buvo Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2001/81/EB16, kurioje nustatytos 

valstybėse narėse iš viso per metus 

išmetamų teršalų ribos, nuo 2010 m. 

taikomos sieros dioksidui (SO2), azoto 

oksidams (NOx), amoniakui (NH3) ir 

nemetaniniams lakiesiems organiniams 

junginiams (NMLOJ). Taip 1990–2010 m. 

išmetamas SO2 kiekis sumažintas 82 %, 

NOx kiekis – 47 %, NMLOJ kiekis – 56 %, 

o NH3 kiekis – 28 %. Tačiau, kaip 

nurodyta „Europos švaraus oro 

programoje“ (persvarstytoje Teminėje oro 

taršos strategijoje), lieka neišspręstas 

didelio neigiamo poveikio ir pavojaus 

žmonių sveikatai ir aplinkai klausimas; 

__________________ __________________ 

15 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos 

komunikatas Tarybai ir Europos 

Parlamentui „Teminė oro taršos strategija“, 

COM(2005) 446 galutinis. 

15 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos 

komunikatas Tarybai ir Europos 

Parlamentui „Teminė oro taršos strategija“, 

COM(2005) 446 galutinis. 
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16 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam 

tikrų atmosferos teršalų išmetimo 

nacionalinių ribų (OL L 309, 2001 11 27, 

p. 22). 

16 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam 

tikrų atmosferos teršalų išmetimo 

nacionalinių ribų (OL L 309, 2001 11 27, 

p. 22). 

17 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Europos švaraus oro 

programa“, COM (2013)[xxx]. 

17 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Europos švaraus oro 

programa“, COM (2013)[xxx]. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 55 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Septintojoje aplinkosaugos veiksmų 

programoje18 patvirtinamas Sąjungos 

ilgalaikis oro politikos tikslas pasiekti tokį 

oro kokybės lygį, dėl kurio nekiltų didelio 

neigiamo poveikio ir pavojaus žmonių 

sveikatai ir aplinkai, todėl raginama 

visapusiškai laikytis dabartinių Sąjungos 

oro kokybės srities teisės aktų, siekti 

laikotarpiui po 2020 m. nustatytų 

strateginių tikslų bei imtis strateginių 

veiksmų, didinti pastangas tose srityse, 

kuriose didelis kiekis į atmosferą išmetamų 

teršalų daro poveikį gyventojams ir 

ekosistemoms, ir didinti oro kokybės srities 

teisės aktų ir, visų pirma, Sąjungos klimato 

kaitos ir biologinės įvairovės politikos 

tikslų sinergiją; 

(2) Septintojoje aplinkosaugos veiksmų 

programoje18 patvirtinamas Sąjungos 

ilgalaikis oro politikos tikslas pasiekti tokį 

oro kokybės lygį, dėl kurio nekiltų didelio 

neigiamo poveikio ir pavojaus žmonių 

sveikatai ir aplinkai, todėl raginama 

visapusiškai laikytis dabartinių Sąjungos 

oro kokybės srities teisės aktų, siekti 

laikotarpiui po 2020 m. nustatytų 

strateginių tikslų bei imtis strateginių 

veiksmų, didinti pastangas tose srityse, 

kuriose didelis kiekis į atmosferą išmetamų 

teršalų daro poveikį gyventojams ir 

ekosistemoms, ir didinti oro kokybės srities 

teisės aktų ir, visų pirma, Sąjungos klimato 

kaitos ir biologinės įvairovės politikos 

tikslų sinergiją. Naujoji 2014‒2020 m. 

laikotarpio bendra žemės ūkio politika 

suteikia valstybėms narėms galimybę 

konkrečiomis priemonėmis prisidėti prie 

oro kokybės. Būsimas vertinimas užtikrins 

geresnį šių priemonių poveikio supratimą; 

__________________ __________________ 

18 Europos Parlamento ir Tarybos 

sprendimo dėl bendrosios Sąjungos 

aplinkosaugos veiksmų programos iki 

18 Europos Parlamento ir Tarybos 

sprendimo dėl bendrosios Sąjungos 

aplinkosaugos veiksmų programos iki 
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2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų 

planetos išgales“ pasiūlymas, 

COM(2012) 710, 2012 11 29. 

2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų 

planetos išgales“ pasiūlymas, 

COM(2012) 710, 2012 11 29. 

Or. en 

 

Pakeitimas 56 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) įgyvendindamos šią direktyvą 

valstybės narės turėtų atsižvelgti į įvairius 

žemės ūkio sektoriaus tikslus, jo ribotą 

švelninimo potencialą ir būtinybę 

užtikrinti ES apsirūpinimo maistu 

saugumo ir klimato kaitos tikslų sąsają; 

Or. en 

Pagrindimas 

2014 m. spalio mėn. Tarybos politiniame susitarime dėl 2030 m. klimato ir energetikos 

politikos strategijos pripažįstami žemės ūkio ir žemėnaudos sektoriaus tikslai ir Komisija 

raginama išnagrinėti būdus, kaip geriausia skatinti tvarų maisto gamybos intensyvinimą, tuo 

pačiu optimizuojant šio sektoriaus indėlį mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 

vykdant sekvestraciją.  

 

Pakeitimas 57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) ES ir valstybės narės yra 

pasirašiusios 2013 m. Minamatos 

konvenciją dėl gyvsidabrio, kurios tikslas 

‒ pagerinti žmonių sveikatą ir aplinkos 
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apsaugą sumažinant gyvsidabrio išmetimą 

iš esamų ir naujų šaltinių; 

Or. en 

Pagrindimas 

ES ir valstybės narės, kaip Minatamos konvencijos šalys, turėtų užtikrinti, kad INR direktyva 

padėtų mažinti išmetamo gyvsidabrio, darančio žalingą poveikį žmonių sveikatai, kiekį. 

 

Pakeitimas 58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

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, atsižvelgiant į dabartinės 

teisėkūros scenarijumi grindžiamas 

išmetamų teršalų kiekio sumažinimo 

prognozes, Direktyva 2001/81/EB 

nustatytas išmetamųjų teršalų nacionalinių 

ribų taikymo režimas turėtų būti 

persvarstytas, siekiant pranokti Geteborgo 

protokole nustatytus išmetamų teršalų 

kiekio sumažinimo įpareigojimus ir 

įgyvendinti Sąjungos septintojoje 

aplinkosaugos veiksmų programoje 

nustatytus sveikatos ir aplinkos apsaugos 

tikslus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Geteborgo protokole nustatyti išmetamų teršalų kiekio sumažinimo įpareigojimai pernelyg 

menki ir daugeliu atvejų dabartinis teisėkūros scenarijus be papildomų teršalų išmetimo 

kontrolės priemonių gerokai pranoktų nustatytas aukščiausias ribas. Kad iki 2030 m. būtų 

užtikrintas linijinis teršalų išmetimo sumažinimas, 2020 m. išmetamų teršalų kiekio 

sumažinimo įpareigojimus reikėtų pakeisti pagrindiniai skaičiais, pateiktais Europos 

Parlamento poveikio įvertinime, jei šie skaičiai yra platesnio užmojo bei nustatytieji 

Geteborgo protokole. 
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Pakeitimas 59 

Aldo Patriciello 

 

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) Direktyva 2001/81/EB nustatytas 

išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų 

taikymo režimas turėtų būti persvarstytas, 

siekiant jį priderinti prie Sąjungos ir 

valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų; 

Or. it 

 

Pakeitimas 60 

Aldo Patriciello 

 

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 turėtų šią direktyvą 

įgyvendinti taip, kad būtų tinkamai 

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; 

Or. it 

 

Pakeitimas 61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) be to, ši direktyva turėtų padėti siekti 

Sąjungos teisės aktuose nustatytų oro 

kokybės tikslų, švelninti klimato kaitos 

poveikį, mažinant išmetamą trumpaamžių 

atmosferos teršalų kiekį, ir apskritai gerinti 

oro kokybę; 

(8) be to, ši direktyva turėtų padėti siekti 

ekonomiškai efektyviu būdu Sąjungos 

teisės aktuose nustatytų oro kokybės tikslų, 

švelninti klimato kaitos poveikį, mažinant 

išmetamą trumpaamžių atmosferos teršalų 

kiekį, ir apskritai gerinti oro kokybę; 

Or. pl 

 

Pakeitimas 62 

Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) be to, ši direktyva turėtų padėti siekti 

Sąjungos teisės aktuose nustatytų oro 

kokybės tikslų, švelninti klimato kaitos 

poveikį, mažinant išmetamą trumpaamžių 

atmosferos teršalų kiekį, ir apskritai gerinti 

oro kokybę; 

(8) be to, ši direktyva turėtų padėti siekti 

Sąjungos teisės aktuose nustatytų oro 

kokybės tikslų, švelninti klimato kaitos 

poveikį, mažinant išmetamą trumpaamžių 

atmosferos teršalų kiekį, taip pat gerinti 

oro kokybę; 

Or. it 

 

Pakeitimas 63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) 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; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) šia direktyva turėtų būti prisidedama 

prie gyvsidabrio kiekio mažinimo ES, kaip 

reikalaujama pagal Bendrijos strategiją 

dėl gyvsidabrio ir Minamatos konvenciją 

dėl gyvsidabrio, kurios šalys yra valstybės 

narės ir ES; 

Or. en 

Pagrindimas 

Gyvsidabris yra labai toksiškas metalas, ypač kai jis virsta metilo gyvsidabriu (MeHg). MeHg 

gali smarkiai pakenkti nervų sistemai ir padaryti žalą imuninei ir reprodukcinei sistemoms. 

 

Pakeitimas 65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) siekiant sumažinti teršalų išmetimą iš 

jūrų transporto, turi būti laiku užtikrintas 

visapusiškas Tarptautinės jūrų 

organizacijos nustatytų ribų 

įgyvendinimas ir griežtas ES direktyvos 

dėl sieros kiekio laikymasis. Taip pat 

būtina imtis tolesnių laivybos keliamos 

taršos kontrolės veiksmų. ES ir valstybės 

narės turėtų apsvarstyti galimybę apibrėžti 

naujus išmetamųjų teršalų kontrolės 

rajonus ir turėtų toliau tęsti veiklą TJO 
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siekiant toliau mažinti išmetamų teršalų 

kiekį;  

Or. en 

 

Pakeitimas 66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) nuolatinės ir laikinos pievos visoje 

Europos Sąjungoje, kurios išlaikomos 

ūkininkų bendruomenės ir jų ganomų 

galvijų pastangomis, yra labai svarbios 

švelninant klimato kaitos poveikį, nes 

pievos yra labai svarbios anglies 

sekvestracijai1 a; 

 __________________ 

 1 a Plg. Conant, R.T. (2010). Anglies 

sekvestracijos sunkumai ir galimybės 

pievų sistemose. Techninė ataskaita dėl 

pievų valdymo ir klimato kaitos 

švelninimo. Integruota kultūrinių augalų 

kontrolė (angl. „Challenges and 

opportunities for carbon sequestration in 

grassland systems. A technical report on 

grassland management and climate 

change mitigation. Integrated Crop 

Management“), 10, 20ff. (Techninė 

ataskaita parengta Jungtinių Tautų 

maisto ir žemės ūkio organizacijos 

augalinės kilmės produkcijos ir augalų 

apsaugos skyriaus užsakymu) 

Or. en 

Pagrindimas 

Žole apaugusios Europos Sąjungos teritorijos yra pagrindinis veiksnys kovojant su klimato 

kaita, nes jos sudaro pagrindinę anglies sorbentų kategoriją Sąjungos teritorijoje. Pievos 

tenkina atrajotojų poreikius ir lemia jų žarnyne pasigaminančio metano išmetimą. 
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Atsižvelgiant į klimato kaitos naudą ir ekologinę pievų vertę, metano įtraukimas į pasiūlymą 

duotų priešingų rezultatų. 

 

Pakeitimas 67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) ši direktyva taip pat turėtų padėti 

mažinti su sveikata susijusias dėl oro 

taršos patiriamas sąnaudas Europos 

Sąjungoje gerinant Europos piliečių 

gyvenimo kokybę ir skatinti pereiti prie 

žaliosios ekonomikos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8b) Europos ūkininkai ir žemės ūkio 

paskirties žemė yra svarbūs siekiant 

aplinkosaugos ir oro kokybės tikslų. 

Ūkininkams reikėtų tinkamai atlyginti 

pagal BŽŪP už jų esamas ir būsimas 

pastangas šioje srityje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia deramai įvertinti ir atlyginti už žemės ūkio indėlį siekiant aplinkosaugos ir oro kokybės 

tikslų. 
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Pakeitimas 69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

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) siekiant apriboti į atmosferą išmetamų 

oro teršalų kiekį ir veiksmingai padėti 

siekti Sąjungos tikslo užtikrinti oro 

kokybę, dėl kurios sveikatai negrėstų 

didelis neigiamas poveikis ir pavojai, ir 

siekiant sumažinti rūgštėjimą ir 

eutrofikaciją sukeliančių teršalų nuosėdas 

žemiau kritinės apkrovos ir lygių, šioje 

direktyvoje nustatyti privalomi 2020 m., 

2025 m. ir 2030 m. nacionaliniai teršalų 

mažinimo įsipareigojimai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

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 

(9) valstybės narės laikosi šioje direktyvoje 

nustatytų 2020 m., 2025 m. ir 2030 m. 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų; 
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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; 

Or. en 

Pagrindimas 

2025 m. nacionaliniai teršalų mažinimo įsipareigojimai turėtų būti privalomi, kad tarp 

2020 m. ir 2030 m. būtų užtikrintas linijinis teršalų sumažinimas ir artėjant įsipareigojimų 

laikotarpio pabaigai valstybės narės nepatirtų pernelyg didelių sąnaudų. 

 

Pakeitimas 71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

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 
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Pagrindimas 

2025 m. nacionaliniai teršalų mažinimo tikslai turėtų būti privalomi, kad būtų lengviau 

įgyvendinti 2030 m. tikslus. Be to, jei valstybės narės iki 2025 m. juos įgyvendins, tai dėl 

teršalų sumažinimo užtikrins papildomą naudą sveikatai ir aplinkai. 

 

Pakeitimas 72 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) valstybės narės turėtų laikytis šioje 

direktyvoje nustatytų 2020 m. ir 2030 m. 

(9) valstybės narės turėtų laikytis šioje 

direktyvoje nustatytų 2020 m. ir 2030 m. 
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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; 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų. 

Or. de 

Pagrindimas 

Išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslai taikomi 2020 m. ir 2030 m. Valstybės narės turėtų 

turėti galimybę savo 2030 m. mažinimo tikslus pasiekti ekonomiškai efektyviausiu būdu. Tam 

nebūtina nustatyti 2025 m. tarpinius išmetamųjų teršalų tikslus. 

 

Pakeitimas 74 

Kateřina Konečná 

 

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. 

(9) valstybės narės turėtų laikytis šioje 

direktyvoje nustatytų 2020 m. ir 2030 m. 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų; 
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Jei 2025 m. valstybės narės išmetamųjų 

teršalų taip apriboti negali, to priežastis 

jos turėtų paaiškinti pagal šią direktyvą 

teikiamose ataskaitose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 75 

Ulrike Müller 

 

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. ir 2030 m. 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų. 

Or. de 

Pagrindimas 

Tarpiniai tikslai nuo Geteborgo protokolo įgyvendinimo iki naujų 2030 m. įgyvendintinų 

mažinimo tikslų, kuriuos dar reikės nustatyti, nėra būtini. 

 

Pakeitimas 76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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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. ir 2030 m. 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų. Kad įrodytų pažangą 

vykdant 2030 m. įsipareigojimus, valstybės 

narės, vadovaudamosi savo teisės 

nuostatomis ir atsižvelgdamos į savo 

pajėgumus, turėtų iki 2025 m. priartėti 

prie 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; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

(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 
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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; 

teršalų lygius, nebent dėl to valstybės narės 

ir ekonominės veiklos vykdytojai 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. fr 

 

Pakeitimas 78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) nuo 1990 m. iki 2010 m. NH3 

išmetimas Sąjungoje buvo sumažintas 

27,9 %.1 a Nustatant naujus išmetamųjų 

teršalų mažinimo įsipareigojimus turėtų 

būti tinkamai pripažintos valstybių narių 

jau įgyvendintos priemonės. Išmetamas 

žemės ūkio kilmės NH3 kiekis yra susijęs 

su biologiniais procesais, todėl gali būti 

tik mažinamas, bet visiškai jo išvengti 

neįmanoma; 

 __________________ 

 1 a Žr. „Eurostat“ (2013 m.). Žemės ūkio, 

miškininkystės ir žuvininkystės statistika. 

Liuksemburgas: Europos Sąjungos 

leidinių biuras, p. 119.  

Or. de 

Pagrindimas 

Žemės ūkio sektoriuje jau buvo imtasi priemonių šioje srityje. Būsimoje oro kokybės politikoje 

turėtų būti atsižvelgta į žemės ūkio sektoriuje jau pasiektą taršos sumažinimą. 
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Pakeitimas 79 

Jan Huitema 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) nuo 1990 m. Europos Sąjungoje į 

atmosferą išmetamo amoniako kiekis 

buvo sumažintas beveik 30 %20a. Todėl 

apibrėžiant į atmosferą išmetamo NH3 

kiekio ribas būtina įvertinti valstybių 

narių jau įdėtas pastangas mažinant NH3 

lygį žemės ūkio sektoriuje. Taip pat būtina 

atsižvelgti į kompromisus, priimtus dėl 

gyvūnų gerovės; 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20a Žr. Eurostato 2013 m. informacinį 

lankstinuką apie žemės ūkio, 

miškininkystės ir žuvininkystės sričių 

statistinius duomenis, psl. 115‒121. 

Or. en 

 

Pakeitimas 80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) nacionaliniais įsipareigojimais iki 

2030 m. sumažinti išmetamą metano ir 

amoniako kiekį reikėtų atsižvelgti į žemės 

sektoriaus ypatumus ir jo mažas 

išmetamųjų teršalų sumažinimo 

galimybes; 

Or. fr 
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Pakeitimas 81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9b) siekiant užtikrinti Sąjungoje vienodas 

rinkos sąlygas, nacionalinėse oro taršos 

kontrolės programose turėtų būti 

atsižvelgiama į įvairiomis priemonėmis 

pasiektą į atmosferą išmetamo NH3 kiekio 

sumažinimą. Tai apima Direktyvas 

91/676/EEB1 a ir 92/438/EEB1 b; 

 __________________ 

 1 a 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 

direktyva 91/676/EEB dėl vandenų 

apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės 

ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31). 

 1 b 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 

direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 

buveinių ir laukinės faunos bei floros 

apsaugos (OL L 59, 1996 3 8). 

Or. de 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į galiojančias direktyvas siekiant atkreipti dėmesį į sąveiką 

aplinkos apsaugos srityje. 

 

Pakeitimas 82 

Jan Huitema 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9b) vykdant nacionalines kontrolės 

programas, išdėstytas šioje Direktyvoje, ir 

siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

Europos Sąjungoje, būtina atsižvelgti į 
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atmosferoje esančio NH3 sumažinimą, 

kurį pavyko pasiekti naudojant įvairias 

ES politikos priemones, pvz., Nitratų 

direktyvą (91/676/EEB), ir įgyvendinant 

nacionalines politikas, skirtas mažinti 

amoniako nusėdimą „Natura 2000“ 

teritorijose, kiek tai susiję su Paukščių ir 

buveinių direktyva (92/43/EEB); 

Or. en 

 

Pakeitimas 83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) kai kurios valstybės narės pagal 

Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų 

konvenciją pasirinko išmetamųjų teršalų 

ribas transporto sektoriuje nustatyti 

remdamosi naudojamo kuro tipu. Dėl to 

atsirado bendro suvartojamos energijos 

kiekio duomenų ir statistikos, taip pat visos 

Sąjungos mastu, neatitikimų. Todėl 

siekiant visoms valstybėms narėms ir visos 

Sąjungos mastu užtikrinti bendrą nuoseklų 

pagrindą, šioje direktyvoje nustatomi 

ataskaitų teikimo reikalavimai ir 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimai, grindžiami nacionaliniu 

energijos suvartojimu ir parduoto kuro 

kiekiu, taip užtikrinant didesnį derėjimą 

su Sąjungos klimato kaitos ir energijos 

srities teisės aktais; 

(10) kai kurios valstybės narės pagal 

Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų 

konvenciją pasirinko išmetamųjų teršalų 

ribas transporto sektoriuje nustatyti 

remdamosi naudojamo kuro tipu. Dėl to 

atsirado bendro suvartojamos energijos 

kiekio duomenų ir statistikos, taip pat visos 

Sąjungos mastu, neatitikimų. Todėl 

siekiant visoms valstybėms narėms ir visos 

Sąjungos mastu užtikrinti bendrą nuoseklų 

pagrindą, šioje direktyvoje nustatomi 

ataskaitų teikimo reikalavimai ir 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimai, grindžiami nacionaliniu 

energijos suvartojimu ir parduoto kuro 

kiekiu; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 
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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/EB nustatytų ribinių 

sieros kiekio kure verčių.21 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; 

Išbraukta. 

__________________  

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 
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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 

Pasiūlytos su jūrų transporto išmetamais teršalais susijusios lankstumo priemonės yra 

pernelyg sudėtingos ir jas reikėtų išbraukti, kadangi ne visos valstybės narės gali pasinaudoti 

šiomis lankstumo priemonėmis, be to, tai gali trukdyti užtikrinti tikėtiną Komisijos pasiūlymo 

naudą sveikatai. 

 

Pakeitimas 85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

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/EB22. 

Siekdamos patikrinti, kaip laikomasi jų 

išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų, 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

(11) siekiant skatinti, kad nacionaliniai 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimai būtų vykdomi ekonomiškai 

efektyviai, 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/EB22. Komisija galėtų 

paprieštarauti šios lankstumo priemonės 

taikymui valstybėje narėje, jei nebūtų 

laikomasi šioje direktyvoje nustatytų 

sąlygų; 
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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 

 

Pakeitimas 86 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 

(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 galimybė 

drauge vykdyti su metanu (CH4) susijusius 

įsipareigojimus ir laikytis tarpinių 

išmetamo metano lygių, tuo tikslu 

pasinaudojant Europos Parlamento ir 
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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/EB22. 

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; 

Tarybos sprendimu Nr. 406/2009/EB22.  

__________________ __________________ 

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 

 

Pakeitimas 87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 
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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. 

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, 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. 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, 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). 

21 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos 

direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio 

sumažinimo tam tikrose skystojo kuro 

21 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos 

direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio 

sumažinimo tam tikrose skystojo kuro 
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rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 

93/12/EEB (OL L 121, 1999 5 11, p. 13). 

rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 

93/12/EEB (OL L 121, 1999 5 11, p. 13). 

Or. de 

Pagrindimas 

Metanas į klimato režimą įtrauktas Sprendime dėl pastangų pasidalijimo ir apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemoje (ATLPS). Įtraukimas į INR direktyvą reikštų dvigubą 

reglamentavimą, o to reikėtų vengti, atsižvelgiant į geresnio reglamentavimo siekius ir 

Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą. 

 

Pakeitimas 88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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/EB22. 
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 

(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. 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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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. pl 

 

Pakeitimas 89 

Ulrike Müller 

 

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 

(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. Siekdamos 
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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/EB22. 
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; 

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). 

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. de 

Pagrindimas 

Metanas yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, jau įtrauktos į Sprendimą dėl pastangų 

pasidalijimo (Sprendimas Nr. 406/2009/EB) priimant ES klimato kaitos ir energetikos 

dokumentų rinkinį. Metano kiekio mažinimo įsipareigojimų įtraukimas į INR direktyvą reikštų 

pernelyg didelį reguliavimą. 
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Pakeitimas 90 

Kateřina Konečná 

 

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/EB22. 

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, 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/EB22. 

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. 

Valstybės narės galėtų apskaičiuoti tam 

nacionalinių išmetamųjų teršalų kiekio 

metinį vidurkį už atitinkamus metus, 

ankstesnius metus ir vėlesnius metus, jei 

šis vidurkis dėl nenumatytų oro ar 

ekonominių sąlygų, darančių poveikį jų 

energijos tiekimui, neviršija jų 

įsipareigojimų. 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 

 

Pakeitimas 91 

Jan Huitema 

 

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/EB nustatytų ribinių 

sieros kiekio kure verčių.21 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 

(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/EB nustatytų ribinių 

sieros kiekio kure verčių.21 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 
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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; 

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 

Metano mažinimo įsipareigojimų įtraukimas į Teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvą 

riboja lankstumą, kuris įtvirtintas Sprendime dėl pastangų pasidalijimo (Sprendimas Nr. 

406/2009/EB), mažinti išmetamą ŠESD kiekį; tai taip pat lemia pernelyg didelį reguliavimą, 

atsižvelgiant į tai, kad metanas yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios jau įtrauktos į 

Sprendimą Nr. 4006/2009/EB Europos klimato kaitos ir energetikos politikos srityje. Be to, 

taikant daugiau priemonių metano sumažinimui nukentėtų gyvūnų gerovė. 

 

Pakeitimas 92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) siekdamos patikrinti, kaip laikomasi 

jų išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų ir 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų, valstybės narės gali 

patikslinti savo nacionalinius išmetamųjų 

teršalų inventorius, atsižvelgdamos į 

geresnes mokslines žinias ir metodus, 

susijusius su išmetamaisiais teršalais. Jei 

valstybės narės konkrečiais metais dėl 

nenumatytų sąlygų nepasiekia savo 

išmetamųjų teršalų mažinimo tikslų, jos 

turėtų turėti galimybę vietoj to nurodyti 

trejų metų vidurkį, kuris apimtų 

einamuosius metus ir dvejus ankstesnius 

metus, jei šis vidurkis neviršija jų 

išmetamųjų teršalų mažinimo tikslo; 

Or. de 

Pagrindimas 

Ši lankstumą užtikrinanti priemonė atitinka Geteborgo protokolo principus. 

 

Pakeitimas 93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 

 

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 

(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, konsultuodamosi su 

atitinkamomis vietos ar regionų valdžios 

institucijomis, turėtų atsižvelgti į poreikį 

išmetamųjų teršalų kiekį mažinti tose 

zonose ir aglomeracijose, kuriose yra 
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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/EB23 23 straipsnį; 

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/EB23 23 straipsnį; 

__________________ __________________ 

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 

Pagrindimas 

2025 m. išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimai turėtų būti privalomi. Valstybės narės, 

rengdamos savo nacionalines oro taršos kontrolės programas, turėtų konsultuotis ir su 

atitinkamomis kompetentingomis vietos ar regionų institucijomis 

 

Pakeitimas 94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

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 

(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 
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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/EB23 23 straipsnį; 

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/EB23 23 straipsnį; 

__________________ __________________ 

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. de 

Pagrindimas 

Valstybės narės turėtų turėti galimybę savo 2030 m. išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus 

pasiekti įvairiomis priemonėmis. Tuo tikslu joms turėtų būti suteiktas lankstumas pasirinkti 

joms ekonomiškai efektyviausias priemones. 

 

Pakeitimas 95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

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. 

(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 
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Taigi, nacionalinės oro taršos kontrolės 

programos turėtų padėti sėkmingai 

įgyvendinti oro kokybės planus, priimtus 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2008/50/EB23 23 straipsnį; 

programos turėtų padėti sėkmingai 

įgyvendinti oro kokybės planus, priimtus 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2008/50/EB23 23 straipsnį; 

__________________ __________________ 

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 

 

Pakeitimas 96 

Kateřina Konečná 

 

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/EB23 23 straipsnį; 

(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/EB23 23 straipsnį; 

__________________ __________________ 

23 2008 m. gegužės 21 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

23 2008 m. gegužės 21 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 

švaresnio oro Europoje (OL L 152, 

2008 6 11, p. 1). 

2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 

švaresnio oro Europoje (OL L 152, 

2008 6 11, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas 97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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/EB23 23 straipsnį; 

(12) valstybės narės turėtų priimti ir 

įgyvendinti nacionalinę oro taršos 

kontrolės programą, siekdamos priartėti 

prie išmetamųjų teršalų mažinimo 

reikalavimų, 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/EB23 23 straipsnį; 

__________________ __________________ 

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. fr 
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Pakeitimas 98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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/EB23 23 straipsnį; 

(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 

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/EB23 23 straipsnį; 

__________________ __________________ 

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. fr 

 

Pakeitimas 99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) valstybės narės turėtų priimti ir (12) valstybės narės turėtų priimti ir 
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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/EB23 23 straipsnį; 

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, ypač šalia mokyklų, 

dienos stacionarų, senelių namų, 

ligoninių, 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/EB23 23 straipsnį; 

__________________ __________________ 

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 

 

Pakeitimas 100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) siekiant užtikrinti šios direktyvos ir 

jos tikslams siekti priimtų priemonių 

veiksmingumą, reikia vykdyti 

aplinkosauginius tikrinimus ir rinkos 

stebėseną. Valstybės narės turėtų 

užtikrinti pakankamus išteklius 

tikrinimams ir rinkos stebėsenai 

veiksmingai vykdyti; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) šioje direktyvoje nustatytų 2020 m., 

2025 m. ir 2030 m. išmetamųjų teršalų 

mažinimo įsipareigojimų nesilaikymo 

atveju valstybės narės įsipareigojimų 

laikymosi naštos neperduoda valdžios 

institucijoms, kurios neturi strateginių 

pajėgumų ir įgaliojimų jų laikytis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tokiu atveju, kai valstybė narė nesilaiko savo įsipareigojimų pagal Direktyvą dėl tam tikrų 

atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų, svarbu užtikrinti, kad vietos valdžios 

institucijoms, kurių dauguma veiklą vykdo turėdamos ribotą biudžetą, nebūtų užkrauta pagal 

pažeidimo procedūrą skiriamų baudų našta. 

 

Pakeitimas 102 

Ulrike Müller 

 

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, 

(13) kad būtų sumažintas iš pagrindinių 

šaltinių į atmosferą išmetamas NH3 ir 

KD2,5 kiekis, į nacionalines oro taršos 

kontrolės programas turėtų būti įtrauktos 

ekonomiškai efektyvios priemonės, 

taikytinos žemės ūkio sektoriui. Kai kurios 

iš šių priemonių yra susijusios su 

didelėmis papildomomis išlaidomis, kurios 

mažosioms ir vidutinėms žemės ūkio 
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užtikrinant tolygų aplinkosauginio 

veiksmingumo lygį; 
įmonėms yra nepakeliamos. Žemės ūkio 

įmonėms, kurios nepatenka į 2010 m. 

lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl 

pramoninių išmetamų teršalų taikymo 

sritį, gali būti taikoma išimtis. 
Atsižvelgiant į konkrečias nacionalines 

aplinkybes, valstybėms narėms turėtų būti 

suteikta teisė įgyvendinti kitas nei šioje 

direktyvoje nustatytas priemones, 

užtikrinant tolygų aplinkosauginio 

veiksmingumo lygį. 

 Tik proporcingomis priemonėmis galima 

užtikrinti geresnę oro kokybę, nekeliant 

grėsmės žemės ūkio įmonių ateičiai. 

Žemės ūkio sektoriaus pastangos toliau 

vystyti gyvulių auginimo praktiką 

neturėtų nukentėti dėl nustatytų į 

atmosferą išmetamų teršalų mažinimo 

reikalavimų. Nacionalinės oro taršos 

kontrolės programos turi užtikrinti 

tinkamą pusiausvyrą tarp politiniu ir 

visuomenės lygmeniu pageidaujamų 

gyvulių auginimo būdų ir išmetamųjų 

teršalų kontrolės; 

Or. de 

Pagrindimas 

Žemės ūkio srityje tarp įvairių politikos sričių kyla nesutarimų dėl tikslo. Ūkinių struktūrų 

išsaugojimas žemėvaldoje neturėtų nukentėti dėl nustatytų nepasiekiamų tikslų. Pateikiant 

nuorodą į Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą užtikrinamas geresnis reglamentavimas. 

 

Pakeitimas 103 

Jan Huitema 

 

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 

(13) kad būtų sumažintas iš pagrindinių 

šaltinių į atmosferą išmetamas NH3 ir 

KD2,5 kiekis, į nacionalines oro taršos 
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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; 

kontrolės programas turėtų būti įtrauktos 

priemonės, taikytinos žemės ūkio sektoriui. 

Šio priemonės turėtų būti pagrįstos 

moksline informacija ir duomenimis, 

atsižvelgiant į mokslo pažangą ir į 

valstybių narių jau taikytas priemones, ir 

turėtų būti ekonomiškai efektyvios. 

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 

 

Pakeitimas 104 

Elisabeth Köstinger 

 

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 būtų sumažintas iš pagrindinių 

šaltinių į atmosferą išmetamas NH3 ir 

KD2,5 kiekis, į nacionalines oro taršos 

kontrolės programas turėtų būti įtrauktos 

ekonomiškai efektyvios priemonės, 

taikytinos žemės ūkio sektoriui. 

Investicijos į teršalų išmetimo mažinimą 

žemės ūkyje turi ilgalaikį poveikį, kuris 

skiriasi priklausomai nuo ūkių dydžio. 

Todėl, siekiant sėkmingai paskatinti 

taršos mažinimo priemonių taikymą, į tai 

turi būti atsižvelgta. Atsižvelgiant į 

konkrečias nacionalines aplinkybes, 

valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė 

įgyvendinti kitas nei šioje direktyvoje 

nustatytas priemones, užtikrinant tolygų 

aplinkosauginio veiksmingumo lygį. Oro 

kokybę galima pagerinti tik taikant 

proporcingas priemones, nekeliant 

grėsmės žemės ūkio valdoms. 

Įsipareigojimai sumažinti išmetamų oro 

teršalų kiekį neturi trukdyti žemės ūkio 
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sektoriaus pastangoms kuriant 

gyvulininkystės procedūras. 

Nacionalinėse oro taršos kontrolės 

programose turėtų būti užtikrinta 

politiniu ir socialiniu požiūriu 

pageidaujamos gyvulininkystės ir taršos 

kontrolės pusiausvyra; 

Or. en 

 

Pakeitimas 105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 būtų sumažintas iš pagrindinių 

šaltinių į atmosferą išmetamas kiekis, į 

nacionalines oro taršos kontrolės 

programas turėtų būti įtrauktos priemonės, 

taikytinos žemės ūkio sektoriui ir 

nekenkiančios gyvūnų gerovei. 

Atsižvelgiant į konkrečias nacionalines 

aplinkybes, valstybėms narėms turėtų būti 

suteikta teisė įgyvendinti kitas nei šioje 

direktyvoje nustatytas priemones, 

užtikrinant tolygų aplinkosauginio 

veiksmingumo lygį; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

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 

(13) kad būtų sumažintas iš pagrindinių 

šaltinių į atmosferą išmetamas NH3, CH4 ir 

KD2,5 kiekis, į nacionalines oro taršos 
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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; 

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 

Norint sumažinti pažemio ozono, kurį sukelia metanas ir kiti teršalai, kiekį, reikia 

nacionaliniu lygmeniu skatinti taikyti į atmosferą išmetamo metano kiekio mažinimo 

priemones. Keletas tokių priemonių būtų galima sukurti gavus ES kaimo plėtros programų 

finansinę paramą, o kai kurios priemonės gali būti įgyvendintos net be išlaidų (pvz., biodujų 

sistemos užtikrina galimus papildomus pajamų šaltinius parduodamos elektros energiją). 

 

Pakeitimas 107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

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 būtų sumažintas iš pagrindinių 

šaltinių į atmosferą išmetamas NH3, CH4 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 
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Pakeitimas 108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) kad būtų sumažintas iš pagrindinių 

šaltinių į atmosferą išmetamų teršalų 

kiekis, į nacionalines oro taršos kontrolės 

programas turėtų būti įtrauktos 

priemonės, taikytinos visiems susijusiems 

sektoriams, įskaitant žemės ūkį, pramonę, 

kelių transportą, ne keliais judančius 

mechanizmus, vidaus vandenų ir vietos 

laivybą, buitinį šildymą ir tirpiklius. 

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 

 

Pakeitimas 109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) įgyvendinant šią direktyvą 

valstybėse narėse būtina išvengti nuostatų 

dubliavimo su 1991 m. gruodžio 12 d. 

Tarybos direktyva 91/676/EB dėl vandenų 

apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės 

ūkio šaltinių. Direktyvoje 91/676/EB 

pateikiamos itin išsamios ir detalios 

taisyklės dėl trąšų veiksmingumo 

didinimo, trąšų sandėliavimo ir 

naudojimo, taip pat azoto nutekėjimo 

prevencijos, kadangi visa tai turi 

netiesioginį teigiamą poveikį oro kokybei; 
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Or. de 

Pagrindimas 

Į direktyvą dėl taršos nitratais jau įtrauktos išsamios nuostatos dėl azoto nutekėjimo 

prevencijos. Į tai turėtų būti atsižvelgiama INR direktyvoje, kad būtų išvengta dvigubo 

reguliavimo. 

 

Pakeitimas 110 

Ulrike Müller 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) įgyvendinant direktyvą valstybėse 

narėse būtina išvengti nuostatų 

dubliavimo su 1991 m. gruodžio 12 d. 

Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl 

vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš 

žemės ūkio šaltinių. Direktyvoje 

91/676/EEB pateikiamos itin išsamios ir 

detalios taisyklės dėl trąšų veiksmingumo 

didinimo, trąšų sandėliavimo ir 

naudojimo, taip pat azoto nutekėjimo 

prevencijos, kadangi visa tai turi 

netiesioginį teigiamą poveikį oro kokybei;  

Or. de 

Pagrindimas 

Nepaisant to, kad išsamios nuostatos dėl azoto nutekėjimo prevencijos jau įtrauktos į 

direktyvą dėl taršos nitratais, Komisijos pasiūlyme dėl INR direktyvos į tai neatsižvelgiama ir 

raginama parengti naujus veiksmų planus. Siekiant mažinti biurokratines kliūtis turėtų būti 

vengiama dvigubo reguliavimo. 

 

Pakeitimas 111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13b) oro taršos kontrolės programose 

pramonės sektoriui neturėtų būti 

numatyta priemonių, apimančių daugiau 

nei Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2010/75/ES1 a nustatyti 

geriausi prieinami gamybos būdai; 

 __________________ 

 1 a 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 

teršalų (taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės) (OL L 334/17, 2010 12 17). 

Or. de 

Pagrindimas 

Pramonės įmonės, be direktyvoje dėl pramoninių teršalų įtvirtintų geriausių prieinamų 

gamybos būdų, neturėtų būti verčiamos imtis papildomų priemonių jų įrenginių išmetamų 

teršalų kiekiui mažinti. Tai ypač taikytina priemonėms, kurių įgyvendinimas nėra ekonomiškai 

efektyvus. 

 

Pakeitimas 112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) siekiant pagerinti oro kokybę, ypač 

miestų teritorijose, į nacionalines oro 

taršos kontrolės programas turėtų būti 

įtrauktos išmetamų azoto oksidų ir kietųjų 

dalelių kiekio mažinimo miestų 

teritorijose priemonės; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Be techninių sprendimų (pvz., Euro standartų) įvedimo ES lygmeniu, valstybės narės turėtų 

parengti, priimti ir įgyvendinti netechnines priemones, kuriomis galima smarkiai sumažinti 

automobilių keliamą oro taršą ir pagerinti žmonių sveikatą ir aplinkos būklę. 

 

Pakeitimas 113 

Ulrike Müller 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) siekdamos parengti pagrįstas 

nacionalines oro taršos kontrolės 

programas ir visus svarbius atnaujinimus, 

valstybės narės jas turėtų aptarti per visų 

lygmenų konsultacijas su visuomene ir 

kompetentingomis institucijomis, 

sudarydamos sąlygas aptarti visas su 

politikos kryptimis ir priemonėmis 

susijusias galimybes. Jei įgyvendindamos 

savo programas valstybės narės galėtų 

daryti poveikį kitos šalies oro kokybei, jos 

turėtų surengti tarpvalstybines 

konsultacijas, laikydamosi Sąjungos ir 

tarptautiniuose teisės aktuose, įskaitant 

Tarybos patvirtintą Konvenciją dėl 

poveikio aplinkai vertinimo 

tarpvalstybiniame kontekste (Espas, 

1991 m.) ir jos Strateginį aplinkos 

vertinimo protokolą (Kijevas, 2003 m.)24, 

nustatytų reikalavimų; 

(15) siekdamos parengti pakartotinais 

matavimais ir tyrimų rezultatais pagrįstas 

nacionalines oro taršos kontrolės 

programas ir visus svarbius atnaujinimus, 

valstybės narės jas turėtų aptarti per visų 

lygmenų konsultacijas su visuomene ir 

kompetentingomis institucijomis, 

sudarydamos sąlygas aptarti visas su 

politikos kryptimis ir priemonėmis 

susijusias galimybes. Jei įgyvendindamos 

savo programas valstybės narės galėtų 

daryti poveikį kitos šalies oro kokybei, jos 

turėtų surengti tarpvalstybines 

konsultacijas, laikydamosi Sąjungos ir 

tarptautiniuose teisės aktuose, įskaitant 

Tarybos patvirtintą Konvenciją dėl 

poveikio aplinkai vertinimo 

tarpvalstybiniame kontekste (Espas, 

1991 m.) ir jos Strateginį aplinkos 

vertinimo protokolą (Kijevas, 2003 m.)24, 

nustatytų reikalavimų; 

__________________ __________________ 

24 2008 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas 

2008/871/EB dėl 1991 m. JT EEK Espo 

konvencijos dėl poveikio aplinkai 

vertinimo tarpvalstybiniame kontekste 

Strateginio aplinkos vertinimo protokolo 

patvirtinimo Bendrijos vardu (OL L 308, 

2008 11 19, p. 33). 

24 2008 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas 

2008/871/EB dėl 1991 m. JT EEK Espo 

konvencijos dėl poveikio aplinkai 

vertinimo tarpvalstybiniame kontekste 

Strateginio aplinkos vertinimo protokolo 

patvirtinimo Bendrijos vardu (OL L 308, 

2008 11 19, p. 33). 

Or. de 
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Pakeitimas 114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) siekdamos parengti pagrįstas 

nacionalines oro taršos kontrolės 

programas ir visus svarbius atnaujinimus, 

valstybės narės jas turėtų aptarti per visų 

lygmenų konsultacijas su visuomene ir 

kompetentingomis institucijomis, 

sudarydamos sąlygas aptarti visas su 

politikos kryptimis ir priemonėmis 

susijusias galimybes. Jei įgyvendindamos 

savo programas valstybės narės galėtų 

daryti poveikį kitos šalies oro kokybei, jos 

turėtų surengti tarpvalstybines 

konsultacijas, laikydamosi Sąjungos ir 

tarptautiniuose teisės aktuose, įskaitant 

Tarybos patvirtintą Konvenciją dėl 

poveikio aplinkai vertinimo 

tarpvalstybiniame kontekste (Espas, 

1991 m.) ir jos Strateginį aplinkos 

vertinimo protokolą (Kijevas, 2003 m.)24, 

nustatytų reikalavimų; 

(15) siekdamos parengti informacija ir 

mokslinėmis žiniomis pagrįstas 

nacionalines oro taršos kontrolės 

programas ir visus svarbius atnaujinimus, 

valstybės narės jas turėtų aptarti per visų 

lygmenų konsultacijas su visuomene ir 

kompetentingomis institucijomis, 

sudarydamos sąlygas aptarti visas su 

politikos kryptimis ir priemonėmis 

susijusias galimybes. Jei įgyvendindamos 

savo programas valstybės narės galėtų 

daryti poveikį kitos šalies oro kokybei, jos 

turėtų surengti tarpvalstybines 

konsultacijas, laikydamosi Sąjungos ir 

tarptautiniuose teisės aktuose, įskaitant 

Tarybos patvirtintą Konvenciją dėl 

poveikio aplinkai vertinimo 

tarpvalstybiniame kontekste (Espas, 

1991 m.) ir jos Strateginį aplinkos 

vertinimo protokolą (Kijevas, 2003 m.)24, 

nustatytų reikalavimų; 

__________________ __________________ 

24 2008 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas 

2008/871/EB dėl 1991 m. JT EEK Espo 

konvencijos dėl poveikio aplinkai 

vertinimo tarpvalstybiniame kontekste 

Strateginio aplinkos vertinimo protokolo 

patvirtinimo Bendrijos vardu (OL L 308, 

2008 11 19, p. 33). 

24 2008 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas 

2008/871/EB dėl 1991 m. JT EEK Espo 

konvencijos dėl poveikio aplinkai 

vertinimo tarpvalstybiniame kontekste 

Strateginio aplinkos vertinimo protokolo 

patvirtinimo Bendrijos vardu (OL L 308, 

2008 11 19, p. 33). 

Or. de 

 

Pakeitimas 115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15a) pagal Orchuso konvenciją dėl teisės 

gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 

priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 

teismus aplinkosaugos klausimais ir 

Teisingumo Teismo praktiką visuomenei 

turėtų būti užtikrinta plati teisė kreiptis į 

teismus, kad būtų užtikrintas veiksmingas 

šios direktyvos įgyvendinimas ir jos 

laikymasis ir prisidėta prie teisės gyventi 

aplinkoje, tinkamoje asmens sveikatai ir 

gerovei, apsaugos;  

Or. en 

 

Pakeitimas 116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15b) siekiant užtikrinti šios direktyvos ir 

jos tikslams siekti priimtų priemonių 

veiksmingumą, reikia vykdyti 

aplinkosauginius tikrinimus ir rinkos 

stebėseną; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai, kad nebuvo įgyvendinti dyzelinių variklių Euro standartai, kuriais siekta sumažinti 

išmetamo NOx kiekį, parodė, kad techninės priemonės ne visada yra veiksmingos realiomis 

veiklos sąlygomis. Šis pakeitimas užtikrintų, kad valstybės narės nustatys panašių problemų ir 

bus imtasi taisomųjų priemonių siekiant užtikrinti išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų laikymąsi. Tokiu būdu gamintojai būtų priversti užtikrinti, kad automobiliai ir 

įranga veiktų realiomis sąlygomis. 
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Pakeitimas 117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15c) vertindama ES oro kokybės politikos 

ir klimato ir energetikos politikos 

sinergiją, Komisija šiuo klausimu 

atsižvelgia į Europos Parlamento 

papildomą sąveikos tarp ES oro kokybės 

politikos ir klimato ir energetikos politikos 

poveikio vertinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) valstybės narės turėtų sudaryti visų į 

atmosferą išmetamų teršalų, kuriems 

taikoma ši direktyva, inventorius, parengti 

prognozes ir informacines inventoriaus 

ataskaitas ir apie juos teikti ataskaitas, kad 

Sąjunga galėtų vykdyti pagal Tolimų 

tarpvalstybinių oro teršalų pernašų 

konvenciją ir jos protokolus prisiimtus 

ataskaitų teikimo įsipareigojimus; 

(16) valstybės narės turėtų sudaryti visų į 

atmosferą išmetamų teršalų, kuriems 

taikoma ši direktyva, inventorius, parengti 

prognozes ir informacines inventoriaus 

ataskaitas ir apie juos teikti ataskaitas, kad 

Sąjunga vėliau galėtų privalomai vykdyti 

pagal Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų 

pernašų konvenciją ir jos protokolus 

prisiimtus ataskaitų teikimo 

įsipareigojimus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Inventorius, prognozės ir inventoriaus ataskaitos turi tikrai sudaryti galimybes Sąjungai 

vykdyti savo įsipareigojimus dėl ataskaitų teikimo pagal Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų 
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pernašų konvenciją ir jos protokolus. 

 

Pakeitimas 119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20a) pagal Orchuso konvenciją dėl teisės 

gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 

priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 

teismus aplinkosaugos klausimais ir 

Teisingumo Teismo praktiką visuomenei 

turėtų būti užtikrinta plati teisė kreiptis į 

teismus, kad būtų užtikrintas veiksmingas 

šios direktyvos įgyvendinimas ir jos 

laikymasis ir prisidėta prie teisės gyventi 

aplinkoje, tinkamoje žmonių sveikatai ir 

gerovei, apsaugos;  

Or. en 

 

Pakeitimas 120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) siekiant atsižvelgti į technikos raidą, 

Komisijai pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti 

suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 

būtų iš dalies keičiamos ataskaitų teikimo 

gairės, nustatytos I priede, III priedo 1 

dalyje, taip pat IV ir V prieduose, siekiant 

jas priderinti prie technikos pažangos. 

Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamuosius darbus Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 

(21) Aktai, kuriais iš dalies keičiamos 

ataskaitų teikimo gairės, nustatytos I 

priede, III priedo 1 dalyje, taip pat IV ir V 

prieduose, siekiant jas priderinti prie 

technikos pažangos, turėtų būti 

perduodami Europos Parlamentui ir 

Tarybai. 
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aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 

rengdama jų tekstus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 

būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 

Tarybai; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 121 

Ulrike Müller 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) siekiant atsižvelgti į technikos raidą, 

Komisijai pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti 

suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 

būtų iš dalies keičiamos ataskaitų teikimo 

gairės, nustatytos I priede, III priedo 1 

dalyje, taip pat IV ir V prieduose, siekiant 

jas priderinti prie technikos pažangos. 

Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamuosius darbus Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 

Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus 

Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 

dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 

tinkamai perduodami Europos Parlamentui 

ir Tarybai; 

(21) siekiant atsižvelgti į technikos raidą, 

Komisijai pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti 

suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 

būtų iš dalies keičiamos ataskaitų teikimo 

gairės, nustatytos I priede, III priedo 1 

dalyje, taip pat IV ir V prieduose, siekiant 

jas priderinti prie technikos pažangos. 

Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamuosius darbus Komisija tinkamai 

konsultuotųsi su atitinkamomis 

suinteresuotosiomis grupėmis, taip pat ir 

su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 

rengdama jų tekstus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 

vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 

Europos Parlamentui ir Tarybai; 

Or. de 

 

Pakeitimas 122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) siekiant užtikrinti vienodas šios 

direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 

Komisijai turėtų būti suteikti 

įgyvendinimo įgaliojimai. Tais 

įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 182/201127; 

Išbraukta. 

__________________  

27 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 

valstybių narių vykdomos Komisijos 

naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 

kontrolės mechanizmų taisyklės ir 

bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 

p. 13). 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas 123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22a) pagal šią direktyvą valstybės narės 

turėtų laikytis išmetamų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų, nustatytų šios direktyvos 

II priede. Valstybės narės vis dėlto turėtų 

turėti galimybę nuspręsti, kaip jos įvykdys 

šiuos įsipareigojimus ekonomiškai 

efektyviausiu būdu. Todėl šios direktyvos 

III priede siūlomos priemonės turėtų būti 

laikomos gairėmis; 

Or. de 
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Pakeitimas 124 

Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) valstybės narės turėtų nustatyti 

sankcijų, taikytinų pažeidus pagal šią 

direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, 

taikymo taisykles ir užtikrinti jų 

įgyvendinimą. Tos sankcijos turėtų būti 

veiksmingos, proporcingos ir 

atgrasomosios; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. it 

 

Pakeitimas 125 

Ivan Jakovčić 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

26 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (26a) ragina šalis kandidates ir galimas 

kandidates savo nacionalinius teisės aktus 

kuo labiau suderinti su šia direktyva; 

Or. en 

 

Pakeitimas 126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Šioje direktyvoje nustatomos valstybėse 

narėse į atmosferą išmetamų rūgštėjimą ir 

eutrofikaciją sukeliančių teršalų, ozono 

pirmtakų, pirminių kietųjų dalelių, antrinių 

Šioje direktyvoje nustatomos valstybėse 

narėse į atmosferą išmetamų rūgštėjimą ir 

eutrofikaciją sukeliančių teršalų, tam tikrų 

ozono pirmtakų, pirminių kietųjų dalelių, 
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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. 

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. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiame pasiūlyme arba šiuo metu galiojančioje Direktyvoje 2003/35/EB turėtų būti aptarti ne 

visi ozono pirmtakai. Metanas neturėtų būti įtrauktas. 

 

Pakeitimas 127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Šia direktyva siekiama apriboti į 

atmosferą išmetamų rūgštėjimą ir 

eutrofikaciją sukeliančių teršalų, ozono 

pirmtakų, pirminių kietųjų dalelių, 

antrinių kietųjų dalelių pirmtakų ir kitų 

oro teršalų kiekį ir tokiu būdu prisidėti: 

 a) prie ilgalaikio Sąjungos tikslo pasiekti 

tokią oro kokybę, kad žmonių sveikatai ir 

aplinkai nebūtų daromas didelis 

neigiamas poveikis ir keliamas pavojus 

vadovaujantis Pasaulio sveikatos 

organizacijos gairėmis; 

 b) siekiant su biologine įvairove ir 

ekosistemomis susijusių ES tikslų 

sumažinant rūgštėjimą ir eutrofikaciją 

sukeliančių teršalų ir kitų teršalų, 

įskaitant pažemio ozoną, lygius ir 

nuosėdas žemiau kritinės apkrovos ir 

lygių; 

 c) siekiant Sąjungos teisės aktuose 

nustatytų oro kokybės tikslų; 
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 d) švelninant klimato kaitos poveikį 

mažinant išmetamą trumpaamžių 

atmosferos teršalų kiekį; 

 e) pasauliniu mastu gerinant oro kokybę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 128 

Kateřina Konečná 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalis 

 

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 129 

Nils Torvalds 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalis 

 

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. 
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Or. en 

Pagrindimas 

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

 

Pakeitimas 130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. ozono pirmtakai – azoto oksidai, 

nemetaniniai lakieji organiniai junginiai, 

metanas ir anglies monoksidas; 

2. ozono pirmtakai – azoto oksidai ir 

nemetaniniai lakieji organiniai junginiai; 

Or. de 

Pagrindimas 

Metano išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai neturėtų būti įtraukti į INR direktyvą. Todėl 

metanas, kaip ir anglies monoksidas, kuris neįtrauktas į pasiūlymą dėl direktyvos, turėtų būti 

išbraukti iš šio punkto. 

 

Pakeitimas 131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. ozono pirmtakai – azoto oksidai, 

nemetaniniai lakieji organiniai junginiai, 

metanas ir anglies monoksidas; 

2. ozono pirmtakai – azoto oksidai, 

nemetaniniai lakieji organiniai junginiai ir 

anglies monoksidas; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Metano mažinimo įsipareigojimų įtraukimas į Teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvą 

riboja lankstumą, kuris įtvirtintas Sprendime dėl pastangų pasidalijimo (Sprendimas Nr. 

406/2009/EB), mažinti išmetamą ŠESD kiekį; tai taip pat sukelia pernelyg didelį reguliavimą, 

atsižvelgiant į tai, kad metanas yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios jau įtrauktos į 

Sprendimą Nr. 4006/2009/EB Europos klimato kaitos ir energetikos politikos srityje. Be to, 

taikant daugiau priemonių metano sumažinimui nukentėtų gyvūnų gerovė. 

 

Pakeitimas 132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. ozono pirmtakai – azoto oksidai, 

nemetaniniai lakieji organiniai junginiai, 

metanas ir anglies monoksidas; 

2. ozono pirmtakai – azoto oksidai, 

nemetaniniai lakieji organiniai junginiai ir 

anglies monoksidas; 

Or. pl 

 

Pakeitimas 133 

Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 pastraipos 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) – jei nenurodyta kitaip, visi 

antropogeninės kilmės organiniai junginiai, 

išskyrus metaną, kuriems saulės šviesoje 

reaguojant su azoto oksidais gali susidaryti 

fotocheminių oksidatorių; 

Or. it 

 

Pakeitimas 134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 pastraipos 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. nacionalinis išmetamųjų teršalų 

mažinimo įsipareigojimas – sumažintas 

išmetamas medžiagos kiekis, kuris 

išreiškiamas sumažinto išmetamųjų teršalų 

kiekio, nustatomo lyginant bendrą baziniais 

metais (2005 m.) išleistų teršalų kiekį ir 

bendrą tiksliniais kalendoriniais metais 

išleistų teršalų kiekį, procentine dalimi ir 

kurio valstybė narė privalo neviršyti; 

7. nacionalinis išmetamųjų teršalų 

mažinimo įsipareigojimas – sumažintas 

išmetamas medžiagos kiekis, kuris 

išreiškiamas sumažinto išmetamųjų teršalų 

kiekio, nustatomo lyginant bendrą baziniais 

metais (2005 m.) išleistų teršalų kiekį ir 

bendrą tiksliniais kalendoriniais metais 

išleistų teršalų kiekį, procentine dalimi ir 

prie kurio valstybės narės turėtų priartėti; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies 9 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. tarptautinis jūrų eismas – su bet kurios 

valstybės vėliava plaukiojančių laivų 

(išskyrus žvejybos laivus), kurie išvyksta iš 

vienos šalies teritorijos ir atvyksta į kitos 

šalies teritoriją, reisai jūroje ir 

priekrančių vandenyse; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a. ES oro teršalų mažinimo jų šaltinio 
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vietoje politika – tai reglamentai arba 

direktyvos, kurių tikslas, neatsižvelgiant į 

juose nustatytus įsipareigojimus, iš dalies 

arba ne, yra sumažinti išmetamą sieros 

dioksido (SO2), azoto oksidų (NOx), 

nemetaninių lakiųjų organinių junginių 

(MNLOJ) ir kietųjų dalelių (KD2,5) kiekį, 

vykdant taršos mažinimo priemones jos 

šaltinio vietoje, įskaitant, bet ne tik, 

išmetamų teršalų kiekio mažinimą 

įgyvendinant šiuos teisės aktus: 

 ‒ Reglamentą 94/63; 

 ‒ Reglamentą 97/68; 

 ‒ Reglamentą 98/70; 

 ‒ Reglamentą 1999/32; 

 ‒ Reglamentą 2009/126; 

 ‒ Reglamentą 2004/42; 

 ‒ Reglamentą 2007/46/EB, įskaitant 

Direktyvą 15/2007, Direktyvą 79/2009, 

Direktyvą 595/2009 ir 

Direktyvą 661/2009; 

 ‒ Reglamentą 2010/75; 

 ‒ Direktyvą 167/2013; 

 ‒ Direktyvą 168/2013; 

 ‒ Reglamentą 2014/94; 

Or. en 

Pagrindimas 

Naujajai Komisijai turint plačių užmojų dėl geresnio reglamentavimo, į šią direktyvą 

įtraukiama ir ES oro teršalų mažinimo jų šaltinio vietoje politika. Nuo šiol oro kokybės 

politikoje turėtų būti atsižvelgiama į ES oro teršalų mažinimo jų šaltinio vietoje politikos 

įgyvendinimą ir jis įvertinamas siekiant užkirsti kelią veiksmų sutapimui, didinti sąveiką ir 

suprasti, ar tam tikroms valstybėms narėms sekėsi ar nesisekė laikytis įsipareigojimų. 

 

Pakeitimas 137 

Kateřina Konečná 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a. 13. geriausi prieinami gamybos 

būdai – veiksmingiausia ir pažangiausia 

veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo 

pakopa, kuri nurodo, ar tam tikras 

gamybos būdas praktiškai gali būti 

pagrindu nustatant išmetamų teršalų 

ribines vertes ir kitas leidimo sąlygas, 

siekiant išvengti taršos, o jei tai 

neįmanoma, – mažinti teršalų išmetimą ir 

jų poveikį visai aplinkai: 

 a) gamybos būdas – yra tiek naudojama 

technologija, tiek ir būdas, kuriuo 

įrenginys yra suprojektuotas, pastatytas, 

aptarnaujamas, eksploatuojamas ir 

uždaromas; 

 b) prieinami gamybos būdai – gamybos 

būdai, išplėtoti taip, kad juos būtų galima 

taikyti atitinkamame pramonės sektoriuje, 

esant ekonomiškai ir techniškai 

tinkamoms sąlygoms, atsižvelgiant į jų 

sąnaudas ir pranašumą, nepaisant to, ar 

tie gamybos būdai taikomi ar kuriami 

konkrečioje valstybėje narėje, ir jei tik jie 

yra pagrįstai prieinami ūkio subjektui; 

 c) geriausias – reiškia veiksmingiausias 

siekiant aukšto visos aplinkos apsaugos 

lygio; 

Or. en 

 

Pakeitimas 138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a. suinteresuota visuomenė ‒ tai 

visuomenė, kuriai turėjo ar gali turėti 
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poveikį oro teršalų išmetimas į atmosferą 

arba kuri tuo domisi; šioje apibrėžtyje 

aplinkos apsaugą skatinančios 

nevyriausybinės organizacijos, vartotojų 

organizacijos, pažeidžiamų gyventojų 

interesams atstovaujančios organizacijos 

ir kitos susijusios sveikatos priežiūros 

įstaigos, atitinkančios nacionalinių 

įstatymų reikalavimus, laikomos 

suinteresuotomis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Žr. naują 12 straipsnį dėl teisės kreiptis į teismus. Ši apibrėžtis reikalinga siekiant užtikrinti, 

kad valstybės narės užtikrintų plačią teisę kreiptis į teismus tokiu būdu, kuris atitiktų Orchuso 

konvenciją ir ES Teisingumo Teismo praktiką. 

 

Pakeitimas 139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

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. 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) ir vadovaudamosi II 

priede nustatytais orientaciniais tikslais 

imasi visų neproporcingų sąnaudų 

nereikalaujančių būtinų priemonių 

siekdamos apriboti savo 2030 m. 

išmetamųjų antropogeninės kilmės teršalų 

kiekį: sieros dioksido (SO2), azoto oksidų 

(NOx), nemetaninių lakiųjų organinių 

junginių (NMLOJ), amoniako (NH3) ir 

kietųjų dalelių (KD2,5). 
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Or. en 

Pagrindimas 

Metano mažinimo įsipareigojimų įtraukimas į Teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvą 

riboja lankstumą, kuris įtvirtintas Sprendime dėl pastangų pasidalijimo (Sprendimas Nr. 

406/2009/EB), mažinti išmetamą ŠESD kiekį; tai taip pat lemia pernelyg didelį reguliavimą. 

Be to, labai daug neaiškumų tam tikrų sektorių ir veiklos išmetamųjų teršalų kiekių 

prognozėse. Todėl sumažinimo galimybių negalima deramai tiksliai nustatyti. Kita vertus, 

žemės ūkio sektoriui nurodytos vertės yra pernelyg didelė našta. 

 

Pakeitimas 140 

Andrzej Grzyb 

 

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. iki 2029 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 

 

Pakeitimas 141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

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, 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 
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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). 

kiekį: sieros dioksido (SO2), azoto oksidų 

(NOx), nemetaninių lakiųjų organinių 

junginių (NMLOJ), amoniako (NH3) ir 

kietųjų dalelių (KD2,5); dėl metano (CH4) 

reikėtų atlikti poveikio vertinimą prieš 

nustatant nacionalinį išmetamųjų teršalų 

mažinimo įsipareigojimą. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Sumažinti išmetamo metano kiekį yra naujas tikslas, todėl prieš jį nustatant reikėtų atlikti 

poveikio vertinimą 

 

Pakeitimas 142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 

 

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 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. de 

Pagrindimas 

Metanas į klimato režimą įtrauktas Sprendime dėl pastangų pasidalijimo ir apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemoje (ATLPS). Įtraukimas į INR direktyvą reikštų dvigubą 

reglamentavimą, o to reikėtų vengti, atsižvelgiant į geresnio reglamentavimo siekius ir 

Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą. 

Pakeitimas 143 

Jan Huitema 



 

PE554.952v01-00 68/94 AM\1058775LT.doc 

LT 

 

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 

 

Pakeitimas 144 

Ulrike Müller 

 

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 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. de 

Pagrindimas 

Nepriimtina, kad ES Komisija nori taikyti metanui dvigubą reglamentavimą greta klimato 

politikos nustatydama nacionalinę viršutinę ribą. Siekiant išvengti dvigubo reglamentavimo ir 

gamybos perkėlimo, būtina išbraukti metaną iš INR direktyvos. 
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Pakeitimas 145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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. pl 

 

Pakeitimas 146 

Valentinas Mazuronis 

 

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). 

Or. lt 

Pakeitimas 147 

Nils Torvalds 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 dalis 
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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 

Metano mažinimas jau užtikrinamas įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus klimato 

srityje pagal Kioto protokolo antrąjį įsipareigojimų laikotarpį iki 2020 m. ir šiais metais 

Paryžiuje bus deramasi dėl naujos sutarties. Metanas taip pat įtrauktas į ES ATLPS ir, nors 

tiesioginiais įsipareigojimai susiję su anglies dioksidu ir azoto oksidu, galimi ir nauji 

įsipareigojimai. Taigi metano mažinimo įsipareigojimai šioje direktyvoje sudarys 

nereikalingą dvigubą reglamentavimą. 

 

Pakeitimas 148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

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), metano 

(CH4) ir gyvsidabrio (Hg). 

Or. en 
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Pagrindimas 

Gyvsidabris yra labai toksiškas metalas, ypač kai jis virsta metilo gyvsidabriu (MeHg). MeHg 

gali smarkiai pakenkti nervų sistemai ir padaryti žalą imuninei ir reprodukcinei sistemoms. 

 

Pakeitimas 149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

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), metano 

(CH4) ir gyvsidabrio (Hg). 

Or. en 

Pagrindimas 

Šia direktyva turėtų būti prisidedama prie gyvsidabrio kiekio mažinimo Sąjungoje, kaip 

reikalaujama pagal 2005 m. Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio ir Minamatos konvenciją dėl 

gyvsidabrio, kurios šalys yra valstybės narės ir Sąjunga. 

 

Pakeitimas 150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

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 

1. Valstybės narės, laikydamosi II priede 

nustatytų, nuo 2020 m., 2025 m. ir 2030 m. 

taikomų nacionalinių išmetamųjų teršalų 
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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). 

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 

Pagrindimas 

ES ir valstybės narės, kaip Minamatos konvencijos šalys, turėtų užtikrinti, kad INR direktyva 

padėtų mažinti išmetamo gyvsidabrio, darančio žalingą poveikį žmonių sveikatai, kiekį. Be to, 

2025 m. tikslai turėtų būti teisiškai privalomi, kad kiek galima greičiau būtų padidintas 

teršalų mažinimo teigiamas poveikis sveikatai ir aplinkai.  

 

Pakeitimas 151 

Sirpa Pietikäinen 

 

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), metano 

(CH4) ir gyvsidabrio (Hg). 

Or. en 

 

Pakeitimas 152 

Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 dalis 
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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). 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. it 

 

Pakeitimas 153 

Andrzej Grzyb 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimai bet kuriems metams po 

2030 m. yra orientaciniai. 

Or. en 

Pagrindimas 

The inclusion of methane reduction commitments in the NEC directive should not be 

introduced, as it would go beyond present international commitments. This can cause 

overregulation, taking into account that methane is a greenhouse gas of which emissions are 

already covered by Decision 406/2009/EC in the framework of European climate and energy 

policy. Therefore, the emission reduction commitments for any year from 2030 should be 

indicative. There is great uncertainty in the pollutant emission forecasts of certain sectors and 

activities. Therefore, the reduction potential may not be determined with proper accuracy. 

Also, the indicated values place too high burden on the agricultural sector. 

 

Pakeitimas 154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės imasi visų reikiamų 

priemonių siekdamos apriboti savo 

2020 m. išmetamojo antropogeninės 

kilmės CH4 kiekį. Tų išmetamųjų teršalų 

lygiai nustatomi pagal linijinę mažinimo 

trajektoriją, jungiančią 2005 m. 

nustatytus išmetamųjų teršalų lygius ir 

pagal išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimus 2025 m. nustatytus 

išmetamųjų teršalų lygius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Nacionaliniai išmetamų SO2, NOx, 

lakiųjų organinių junginių ir NH3 kiekiai 

nuo 2020 m. neturi viršyti Direktyvoje 

2001/81/EB 2010 m. nustatytų 

išmetamųjų teršalų nacionalinių ribų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 156 

Ulrike Müller 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisija iki 2016 m. gruodžio 31 d. 

pateikia naują pasiūlymą dėl pastangų 
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pasidalijimo Sąjungoje kartu su 

persvarstytais NH3 kiekio sumažinimo iki 

2030 m. įsipareigojimais, siekiant tikslo – 

iki 2030 m. išmetamo amoniako kiekį 

Sąjungoje sumažinti iš viso 18 proc. 

Pastangų pasidalijimo mechanizmas turi 

atitikti sąnaudų veiksmingumo, 

proporcingumo ir pusiausvyros tarp 

valstybių narių kriterijus. Savo pasiūlymu 

Komisija užtikrina, kad a) Sąjungos 

rinkoje galiotų vienodos galimybės ir 

b) būtų pasiekta tolesnė mažinimo lygių 

konvergencija Sąjungos viduje. 

Or. de 

Pagrindimas 

Nustatant amoniako mažinimo tikslus būtina atsižvelgti į valstybių narių jau įgyvendintas 

priemones. 

 

Pakeitimas 157 

Peter Jahr 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Siekiant iki 2030 m. Europos 

Sąjungoje sumažinti išmetamo amoniako 

kiekį iš viso 20 proc., Komisija iki 2016 m. 

gruodžio 31 d. pateikia pasiūlymą dėl 

valstybių narių pastangų pasidalijimo 

kartu su persvarstytais nacionaliniais 

amoniako kiekio sumažinimo iki 2030 m. 

įsipareigojimais. Pasiūlymas atitinka 

proporcingumo, sąnaudų veiksmingumo, 

ir pusiausvyros kriterijus. 

Or. de 
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Pagrindimas 

Tolesnis amoniako mažinimo tikslų paskirstymas atskiroms valstybėms narėms yra 

nepagrįstas. Būtina sukurti sąžiningą pastangų pasidalijimo Europos Sąjungoje mechanizmą 

ir atsižvelgti į kai kurių valstybių narių jau pasiektus reikšmingus rezultatus. 

 

Pakeitimas 158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisija iki 2016 m. gruodžio 31 d. 

pateikia naują pasiūlymą su persvarstytais 

NH3 kiekio sumažinimo iki 2030 m. 

įsipareigojimais. Savo pasiūlymu 

Komisija užtikrina, kad: 

 a) Sąjungoje galiotų vienodos rinkos 

sąlygos, 

 b) būtų pasiekta tolesnė mažinimo lygių 

konvergencija Sąjungos viduje. 

Or. de 

Pagrindimas 

Būtina atsižvelgti į valstybių narių jau įgyvendintas priemones mažinant išmetamo amoniako 

kiekį. Tam reikia sukurti sąžiningą pastangų pasidalijimo Sąjungoje mechanizmą ir 

pakoreguoti atskirų valstybių mažinimo tikslus. 

 

Pakeitimas 159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

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 

(Susieta su siūlomais 2025 m. nacionaliniais išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimais.) 

Pagrindimas 

2025 m. nacionaliniai išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimai turėtų būti privalomi ir 

nustatyti remiantis Komisijos pasiūlymo maksimalaus techniškai įmanomo sumažinimo 

scenarijumi. 

 

Pakeitimas 160 

Andrzej Grzyb 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalis 

 

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 

Išbraukta. 
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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 

Šios dalies nuostata nesuderinama su II priedu. Išmetamųjų teršalų lygiai kiekvieniems 

metams po 2020‒2029 m. laikotarpio yra nustatyti II priede ir kilę iš 4 straipsnio 1 dalies, 

todėl nėra pagrindo nustatyti 2025 m. privalomos linijinės mažinimo trajektorijos. 

 

Pakeitimas 161 

Ulrike Müller 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalis 

 

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. 

Išbraukta. 

Jei valstybės narės 2025 m. išmetamųjų 

teršalų pagal nustatytą trajektoriją 

apriboti negali, to priežastis paaiškina 

Komisijai pagal 9 straipsnį teikiamose 

ataskaitose. 
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Or. de 

(skiriasi Komisijos pasiūlymo versijos vokiečių k. ir anglų k. dalių numeracija; laikomasi 

versijos anglų k. numeracijos) 

 

Pagrindimas 

INR direktyva leis Europos Sąjungai įgyvendinti įsipareigojimus, prisiimtus pagal Geteborgo 

protokolą. Geteborgo protokolas galioja iki 2020 m. Atsižvelgiant į tai, tarpiniai tikslai iki 

2025 m. yra nereikalingi. 

 

Pakeitimas 162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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. de 

(skiriasi Komisijos pasiūlymo versijos vokiečių k. ir anglų k. dalių numeracija; laikomasi 

versijos anglų k. numeracijos) 
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Pagrindimas 

Išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslai taikomi 2020 m. ir 2030 m. Valstybės narės turėtų 

turėti galimybę savo 2030 m. mažinimo tikslus pasiekti ekonomiškai efektyviausiu būdu. Tam 

nebūtina nustatyti 2025 m. tarpinius išmetamųjų teršalų tikslus. 

 

Pakeitimas 163 

Kateřina Konečná 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 

 

Pakeitimas 164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 

Išbraukta. 
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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 

 

Pakeitimas 165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 

2025 m. išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimai turėtų būti privalomi. 

 

Pakeitimas 166 

Nils Torvalds 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030. 

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 

sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for 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 167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 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. 

Or. en 

Pagrindimas 

2025 m. nacionaliniai išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai turėtų būti teisiškai privalomi. 

 

Pakeitimas 168 

Elisabetta Gardini 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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. 

2020‒2029 m. laikotarpio pabaigoje 

Komisija atliks II priede nustatytų nuo 

2030 m. taikytinų nacionalinių 

išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimų techninio ir ekonominio 

įgyvendinamumo vertinimą ir, jei reikia, 

persvarstys jų kiekybinį įvertinimą, 

atsižvelgdama į pasikeitusius scenarijus ir 

į pažangą nuo 2020 m. iki 2029 m. 

siekiant nacionalinių išmetamųjų teršalų 

mažinimo tikslų. 

Or. en 
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Pagrindimas 

The amendment is aimed at setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reduction commitments, in case of deviation from the considered baseline and 

policyscenarios, in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery of the 

environmental outcome. The 2020-2029 targets established by the European Commission are 

already very ambitious. Therefore, the intermediate 2025 target setting a linear reduction to 

2030 would entail excessive compliance costs because it would not allow flexibility for 

investment decisions to reach the long-term 2030 target. Moreover the targets proposed for 

2030 and beyond result very tightened. Recognizing the importance of setting long term 

regulatory framework, possible deviation from the initially considered scenario should be 

taken in due account, e.g. deriving from synergies with the climate and energy framework. 

Therefore a specific provision should be introduced in order to guarantee that the reduction 

commitments are reconsidered in case of changing assumptions. 

 

Pakeitimas 169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 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 

orientacinius teršalų mažinimo 

įsipareigojimus 2030 m. nustatytus 

išmetamųjų teršalų lygius. 

Or. en 

Pagrindimas 

Metano mažinimo įsipareigojimų įtraukimas į Teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvą 

riboja lankstumą, kuris įtvirtintas Sprendime dėl pastangų pasidalijimo (Sprendimas Nr. 

406/2009/EB), mažinti išmetamą ŠESD kiekį; tai taip pat sukelia pernelyg didelį reguliavimą, 

atsižvelgiant į tai, kad metanas yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios jau įtrauktos į 
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Sprendimą Nr. 4006/2009/EB Europos klimato kaitos ir energetikos politikos srityje. Be to, 

taikant daugiau priemonių metano sumažinimui nukentėtų gyvūnų gerovė. 

 

Pakeitimas 170 

Jan Huitema 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 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. en 

 

Pakeitimas 171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 

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 ir PM2,5 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 
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mažinimo įsipareigojimus 2030 m. 

nustatytus išmetamųjų teršalų lygius. 

pagal teršalų mažinimo įsipareigojimus 

2030 m. nustatytus išmetamųjų teršalų 

lygius. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai kuriose Sąjungos valstybėse narėse parduotas kuro kiekis nėra patikimas išmetamųjų 

teršalų lygių rodiklis. Turint mintyje Nyderlandų Roterdamo uostą, parduotas kuras nėra 

tikroviškas išmetamųjų teršalų lygių rodiklis. Vietoj to reikėtų suteikti galimybę nustatyti 

išmetamųjų teršalų lygius remiantis suvartotu kuru. Taryboje ši galimybė suteikta Austrijai, 

Belgijai, Airijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Nyderlandams ir Jungtinei Karalystei. 

 

Pakeitimas 172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 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. pl 

Pakeitimas 173 

Peter van Dalen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa 
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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. en 

Pagrindimas 

Kai kuriose valstybėse narėse parduotas kuro kiekis nėra pavyzdinis išmetamųjų teršalų lygių 

rodiklis, pvz., dėl tose valstybėse narėse esančių krovos uostų. Vietoj to reikėtų suteikti 

galimybę nustatyti išmetamųjų teršalų lygius remiantis suvartotu kuru, nes šis rodiklis 

tikroviškiau parodo išmetamųjų teršalų lygius. 

 

Pakeitimas 174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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. 

Nepažeisdamos 1 dalies, valstybės narės 

imasi visų būtinų priemonių, dėl kurių 

valstybėms narėms ir ekonominės veiklos 

vykdytojams 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 
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nustatytus išmetamųjų teršalų lygius. teršalų lygius ir pagal teršalų mažinimo 

įsipareigojimus 2030 m. nustatytus 

išmetamųjų teršalų lygius. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 175 

Elisabetta Gardini 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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. de 

(skiriasi Komisijos pasiūlymo versijos vokiečių k. ir anglų k. dalių numeracija; laikomasi 

versijos anglų k. numeracijos) 
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Pagrindimas 

Išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslai taikomi 2020 m. ir 2030 m. Valstybės narės turėtų 

turėti galimybę savo 2030 m. mažinimo tikslus pasiekti ekonomiškai efektyviausiu būdu. Tam 

nebūtina nustatyti 2025 m. tarpinius išmetamųjų teršalų tikslus. 

 

Pakeitimas 177 

Kateřina Konečná 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 179 

Nils Torvalds 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta 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 

2025 m. nacionaliniai išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai turėtų būti teisiškai privalomi. 

 

Pakeitimas 181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jei valstybės narės 2025 m. išmetamųjų 

teršalų pagal nustatytą trajektoriją apriboti 

negali, to priežastis paaiškina Komisijai 

Jei valstybės narės 2025 m. išmetamųjų 

teršalų pagal nustatytą trajektoriją apriboti 

negali, to priežastis paaiškina Komisijai 
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pagal 9 straipsnį teikiamose ataskaitose. pagal 9 straipsnį teikiamose ataskaitose. 

 Jei dėl tų priežasčių, susijusių valstybių 

narių teigimu, nepavyksta pasiekti 

numatytų išmetamųjų teršalų mažinimo 

tikslų arba tikslų, kurie turėjo būti 

pasiekti, įgyvendinant ES oro teršalų 

mažinimo jų šaltinio vietoje politiką, 

Komisija per vienus metus nuo valstybės 

narės ataskaitos pateikimo datos pateikia 

pasiūlymą priimti II priede nurodytus 

nacionalinius išmetamųjų teršalų 

mažinimo įsipareigojimus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Buvo pasiūlyta ES oro teršalų mažinimo jų šaltinio vietoje politiką įtraukti į šią direktyvą. 

Nuo šiol oro kokybės politikoje turėtų būti atsižvelgiama į ES oro teršalų mažinimo jų šaltinio 

vietoje politikos įgyvendinimą ir jis įvertinamas siekiant užkirsti kelią veiksmų sutapimui, 

didinti sąveiką ir suprasti, kodėl tam tikroms valstybės narės nesilaikė įsipareigojimų. Jei 

reikia, Komisija nesilaikymo atveju valstybei narei pateikia pakoreguotus mažinimo 

įsipareigojimus. 

 

Pakeitimas 182 

Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 2 dalies 2 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. 

Kai valstybės narės 2025 m. išmetamųjų 

teršalų pagal nustatytą trajektoriją apriboti 

negali, to priežastis paaiškina Komisijai 

pagal 9 straipsnį teikiamose ataskaitose. 

Or. it 

Pakeitimas 183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 3 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio 

departamentuose, Madeiroje ir Azorų 

salose išmetami teršalai; 

b) Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio 

departamentuose, Madeiroje, Azorų salose 

ir nepalankioje padėtyje esančiose kalnų 

vietovėse išmetami teršalai; 

Or. de 

(skiriasi Komisijos pasiūlymo versijos vokiečių k. ir anglų k. dalių numeracija; laikomasi 

versijos anglų k. numeracijos) 

 

Pakeitimas 184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio 

departamentuose, Madeiroje ir Azorų 

salose išmetami teršalai; 

b) Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio 

regionuose ir departamentuose, Madeiroje 

ir Azorų salose išmetami teršalai; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 3 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) nepažeidžiant 5 straipsnio 1 dalies, 

tarptautinio jūrų eismo sektoriuje išmetami 

teršalai. 

d) tarptautinio jūrų eismo sektoriuje 

išmetami teršalai. 

Or. en 
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Pakeitimas 186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) gyvulininkystės sektoriaus mažų ir itin 

mažų žemės ūkio įmonių, turinčių iki 50 

gyvulių vienetų, išmetami teršalai; 

(skiriasi Komisijos pasiūlymo versijos vokiečių k. ir anglų k. dalių numeracija; laikomasi 

versijos anglų k. numeracijos) 

Or. de 

Pakeitimas 187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) auginamų atrajotojų žarnyne 

natūraliai pasigaminusio metano 

išmetami teršalai. 

Or. fr 

Pakeitimas 188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Komisija iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

pateikia pasiūlymą su remiantis 

nacionalinių mažinimo įsipareigojimų 

įgyvendinimo peržiūra persvarstytais 

2030 m. mažinimo įsipareigojimais. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Labai daug neaiškumų tam tikrų sektorių ir veiklos išmetamųjų teršalų kiekių prognozėse. 

Todėl sumažinimo galimybių negalima deramai tiksliai nustatyti. Kita vertus, žemės ūkio 

sektoriui nurodytos vertės yra pernelyg didelė našta. Komisijos pasiūlyme valstybėms narėms, 

turinčioms mažesnį BVP, nustatyti didesni mažinimo tiksliniai rodikliai bei vidutinis 

išmetamųjų teršalų mažinimo tikslinis rodiklis ES. Tokiu būdu toms valstybėms narėms tenka 

neproporcinga našta. 

 


