
AM\685498LT.doc PE394.128v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
24.9.2007 PE394.128v01-00

PAKEITIMAI 22-67

Rekomendacijos projektas antrajam svarstymui (PE392.253v01-00)
Holger Krahmer
Aplinkos oro kokybė ir švaresnis oras Europoje

Tarybos bendroji pozicija (16477/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 22
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Jei įmanoma, turėtų būti taikomas 
difuzinis taršos modelis, kad gautus 
duomenis galima būtų įvertinti remiantis 
geografiniu koncentracijos pasiskirstymu.  
Tai galėtų tapti bendro poveikio šioje 
teritorijoje gyvenantiems gyventojams 
apskaičiavimo pagrindu.

Or. de

Pagrindimas

Pakartotinai įtraukiamas pirmojo svarstymo 2 pakeitimas. 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 23
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

(17a) Ši Direktyva neturėtų apimti 
papildomų priemonių, taikytinų 
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pramoninių įrenginių, eksploatuojamų 
visiškai laikantis leidimo, kaip 
reikalaujama pagal 1996 m. rugsėjo 24 d. 
Tarybos direktyvą 96/61/EB dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės, 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamos pirmojo svarstymo 10 pakeitimo mintys.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos 10 straipsnyje jau leidžiama taikyti 
griežtesnes sąlygas, negu tos, kurios pasiekiamos lengviausiai prieinamais būdais.  Tad 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas reiškia, kad suteikiant jį buvo atsižvelgta 
į šios direktyvos reikalavimus.  Be to, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos 
nuostatas atitinkančių įrenginių atžvilgiu turi būti užtikrintas aiškumas, kad galima būtų 
planuoti investicijas į juos, nes juk negalima įsivaizduoti nesibaigiantį, vis pasikartojantį 
procesą, kai dažnai keičiamos leidimų sąlygos.  

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 24
15 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kurios nereikalauja
neproporcingų išlaidų, KD2,5 poveikiui 
sumažinti siekdamos XIV priedo B skirsnyje 
nustatyto nacionalinio poveikio sumažinimo 
uždavinio įvykdymo iki jame nurodytų 
metų.

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kuriomis aiškiai pasiekiama 
pažanga žmonių sveikatos atžvilgiu ir
kurios nereikalauja neproporcingų išlaidų, 
KD2,5 poveikiui sumažinti siekdamos XIV 
priedo B skirsnyje nustatyto nacionalinio 
poveikio sumažinimo uždavinio įvykdymo 
iki jame nurodytų metų.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitime paaiškinama, kokių tikslų siekiama minėtomis priemonėmis. Taryba pateikė naują 
šios dalies formuluotę, kuria pagrindžiamas pakeitime pateikiamas paaiškinamas.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 25
16 straipsnio 1 dalis
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1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kurios nereikalauja 
neproporcingų išlaidų, siekdamos užtikrinti, 
kad nuo XIV priedo C skirsnyje nustatytos 
datos PM2,5 koncentracijos aplinkos ore 
neviršytų tame priede nustatytos siektinos 
vertės.

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kuriomis aiškiai pasiekiama 
pažanga žmonių sveikatos atžvilgiu ir
kurios nereikalauja neproporcingų išlaidų, 
KD2,5 poveikiui sumažinti siekdamos XIV 
priedo B skirsnyje nustatyto nacionalinio 
poveikio sumažinimo uždavinio įvykdymo 
iki jame nurodytų metų.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitime paaiškinama, kokių tikslų siekiama minėtomis  priemonėmis. Taryba pateikė naują 
šios dalies formuluotę, kuria pagrindžiamas pakeitime pateikiamas paaiškinamas.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 26
20 straipsnio 3 dalis

3. Iki ... Komisija paskelbia taršos lygio 
viršijimo dėl taršos iš gamtinių šaltinių 
įrodymo ir neatsižvelgimo į jį gaires.

Išbraukta.

* OL: Dveji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Or. de

Pagrindimas

Dėl Komisijos gairių atsiranda pernelyg didelė biurokratija, ir jos kliudys valstybėms narėms 
būti lanksčioms perkeliant šią direktyvą.

Tai nauja, Tarybos pateikta dalis, kurios nėra Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Pakeitimas 27
22 straipsnio 2 dalis

2. Kai tam tikroje zonoje arba 
aglomeracijoje dėl tai vietai būdingų 
sklaidos savybių, nepalankių klimato sąlygų 

2. 2. Kai tam tikroje zonoje arba 
aglomeracijoje dėl tai vietai būdingų 
sklaidos savybių, nepalankių klimato sąlygų 



PE394.128v01-00 4/35 AM\685498LT.doc

LT

arba tarpvalstybinės taršos negalima pasiekti 
KD10 ribinių verčių, nustatytų XI priede, 
valstybėms narėms leidžiama nevykdyti 
įpareigojimo taikyti tas ribines vertes iki ... ∗, 
jeigu laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų.

arba tarpvalstybinės taršos negalima pasiekti 
KD10 ribinių verčių, nustatytų XI priede, 
arba PM2,5 siektinos vertės, nustatytos XIV 
priede, arba NO2 ribinių verčių, valstybėms 
narėms leidžiama nevykdyti įpareigojimo 
taikyti tas ribines vertes iki ...*, jeigu 
laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų.

* OL: Per trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.

* OL: Per trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamos pirmojo svarstymo 81 pakeitimo mintys.

Taip pat NO2 atžvilgiu kai kuriose srityse sudėtinga laiku pasiekti nustatytas normas. Todėl 
būtų protinga suteikti galimybę po šios direktyvos įsigaliojimo dienos vėliau pasiekti NO2 
ribines vertes.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 28
22 straipsnio 2 dalis

2. Kai tam tikroje zonoje arba 
aglomeracijoje dėl tai vietai būdingų 
sklaidos savybių, nepalankių klimato sąlygų 
arba tarpvalstybinės taršos negalima pasiekti 
KD10 ribinių verčių, nustatytų XI priede, 
valstybėms narėms leidžiama nevykdyti 
įpareigojimo taikyti tas ribines vertes iki ... ∗, 
jeigu laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų.

2. Kai tam tikroje zonoje arba 
aglomeracijoje dėl tai vietai būdingų 
sklaidos savybių, nepalankių klimato sąlygų 
arba tarpvalstybinės taršos negalima pasiekti 
KD10 ribinių verčių, nustatytų XI priede, 
arba PM2,5 siektinos vertės, nustatytos XIV 
priede, valstybėms narėms leidžiama 
nevykdyti įpareigojimo taikyti tas ribines 
vertes iki ...*, jeigu laikomasi 1 dalyje 
nustatytų sąlygų.

* OL: Per trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.

* OL: Per trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant parodyti platesnę  šios direktyvos apimtį reikia pridėti nuorodą į PM2,5. Dar kartą 
pateikiamos pirmojo svarstymo 81 pakeitimo mintys.

  
∗ Treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
∗ Treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
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Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 29
22 straipsnio 2 dalis

2. Kai tam tikroje zonoje arba 
aglomeracijoje dėl tai vietai būdingų 
sklaidos savybių, nepalankių klimato sąlygų 
arba tarpvalstybinės taršos negalima pasiekti 
KD10 ribinių verčių, nustatytų XI priede, 
valstybėms narėms leidžiama nevykdyti 
įpareigojimo taikyti tas ribines vertes iki ...∗ , 
jeigu laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų.

2. Kai tam tikroje zonoje arba 
aglomeracijoje dėl tai vietai būdingų 
sklaidos savybių, nepalankių klimato sąlygų 
arba tarpvalstybinės taršos negalima pasiekti 
KD10 ribinių verčių, nustatytų XI priede, 
valstybėms narėms leidžiama nevykdyti 
įpareigojimo taikyti tas ribines vertes iki 
...*/**, jeigu laikomasi 1 dalyje nustatytų 
sąlygų.

* OL: Treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

* OL: Treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

** Šešeri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo Lenkijos Respublikai.

Or. en

Pagrindimas

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date because of adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced in reasonable time 
considering very high economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 30
22 straipsnio 2 dalis ir 2a dalis (nauja)

2. Kai tam tikroje zonoje arba 2. Kai tam tikroje zonoje arba 

  
∗ Treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
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aglomeracijoje dėl tai vietai būdingų 
sklaidos savybių, nepalankių klimato sąlygų 
arba tarpvalstybinės taršos negalima pasiekti 
KD10 ribinių verčių, nustatytų XI priede, 
valstybėms narėms leidžiama nevykdyti 
įpareigojimo taikyti tas ribines vertes iki ...∗ , 
jeigu laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų.

aglomeracijoje dėl tai vietai būdingų 
sklaidos savybių, nepalankių klimato sąlygų 
arba tarpvalstybinės taršos negalima pasiekti 
KD10 ribinių verčių, nustatytų XI priede, 
valstybėms narėms leidžiama nevykdyti 
įpareigojimo taikyti tas ribines vertes iki ...*, 
jeigu laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų.

2a. Valstybės narės gali atidėti 1 dalyje 
nurodytus PM10 ribinės vertės ir PM2,5 
siektinos vertės terminus papildomam ne 
daugiau kaip dvejų metų laikotarpiui 
konkrečioje zonoje arba aglomeracijoje, jei 
iš 1 dalyje nurodyto oro kokybės plano 
aišku, kad ribinės arba siektinos vertės 
negali būti pasiektos, ir valstybė narė įrodo, 
kad nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu 
lygmenimis imtasi visų reikiamų 
priemonių, kurios padėtų įgyvendinti 
pirmiau minėtus terminus, įskaitant 
XV priedo 10 punkte nurodytų direktyvų ir 
reglamentų įgyvendinimą iki tuose teisės 
aktuose nustatytų terminų.

* OL: Treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

* OL: Ketveri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

Or. de

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamos pirmojo svarstymo 81 pakeitimo mintys.

Nepaisant visų pastangų, tam tikrose srityse nebus įmanoma pasiekti sveikatai žalingų dalelių 
ribines vertes, o tai pareikalaus ilgesnių terminų, kad Europos, nacionalinio ir vietos lygmens 
kovos su oro tarša priemonėmis galima būtų pasiekti ribines vertes. Vis dėlto terminai turėtų 
būti pratęsti tik tuo atveju, jei anksčiau nacionaliniu ir regionų lygmenimis buvo imtasi visų 
atitinkamų priemonių.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Pakeitimas 31
22 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės gali atidėti 1 dalyje 
nurodytus PM10 ribinės vertės, PM2,5 

    
∗ Treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
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siektinos vertės ir NO2 ribinių verčių 
terminus papildomam ne daugiau kaip 
dvejų metų laikotarpiui konkrečioje zonoje 
arba aglomeracijoje, jei iš 1 dalyje 
nurodyto plano arba programos aišku, kad 
ribinės arba siektinos vertės negali būti 
pasiektos, ir valstybė narė įrodo, kad 
nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu 
lygmenimis imtasi visų reikiamų 
priemonių, kurios padėtų įgyvendinti 
pirmiau minėtus terminus, įskaitant 
XV priedo 10 punkte nurodytų direktyvų 
įgyvendinimą iki tuose teisės aktuose 
nustatytų terminų.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamos pirmojo svarstymo 81 pakeitimo mintys.

Taip pat NO2 atžvilgiu kai kuriose srityse sudėtinga laiku pasiekti nustatytas normas. Todėl 
būtų protinga suteikti galimybę po šios direktyvos įsigaliojimo dienos vėliau pasiekti NO2 
ribines vertes.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 32
22 straipsnio 4 dalies 1 punktas

4. Valstybės narės nedelsdamos informuoja 
Komisiją tais atvejais, kai, jų nuomone, 
reikėtų taikyti 1 ir 2 dalis, ir pateikia planus 
arba programas arba oro taršos mažinimo 
programą, nurodytas 1 dalyje, įskaitant visą 
susijusią informaciją, būtiną, kad Komisija 
galėtų nustatyti, ar tikrai įvykdytos 
atitinkamos sąlygos. Atlikdama vertinimą, 
Komisija atsižvelgia į numatomą valstybių 
narių taikytų priemonių poveikį ir į 
Bendrijos priemonių poveikį.

4. Valstybės narės nedelsdamos informuoja 
Komisiją tais atvejais, kai, jų nuomone, 
reikėtų taikyti 1 ir 2 dalis, ir pateikia planus 
arba programas arba oro taršos mažinimo 
programą, nurodytas 1 dalyje, įskaitant visą 
susijusią informaciją, būtiną, kad Komisija 
galėtų nustatyti, ar tikrai įvykdytos 
atitinkamos sąlygos. Atlikdama vertinimą, 
Komisija atsižvelgia į numatomą valstybių 
narių taikytų priemonių poveikį ir į 
Bendrijos priemonių, kurių turi imtis 
Komisija dėl taršos šaltinių pagal XVIa 
priedą, poveikį. Savo įvertinime Komisija 
turi pažymėti, kokį poveikį oro kokybei 
minėtose valstybėse narėse turi arba turės 
tik ateityje pagal XVIa priedą vykdomos 
Bendrijos priemonės.
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Or. de

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamos pirmojo svarstymo 81 ir 83 pakeitimų mintys.

Veiksmai, kuriais siekiama pagerinti oro kokybę, turi būti nukreipti į su teršalų išmetimu 
susijusias priemones. Be to, reikalingos Bendrijos priemonės, kuriomis būtų kovojama su 
teršalų išmetimu tose vietose, kur tai vyksta. Jeigu šios Bendrijos priemonės nebus pradėtos 
taikyti laiku arba bus pradėtos taikyti po kurio laiko, jomis nebus galima pagerinti oro 
kokybės. Į tai turi būti atsižvelgta priimant sprendimą leisti taikyti atleidimą nuo reikalavimo 
dėl ribinės vertės neviršijimo.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Pakeitimas 33
23 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Jeigu viršijamos tos ribinės vertės, kurių 
pasiekimo terminas jau baigėsi, oro kokybės 
plane išdėstomos atitinkamos priemonės, 
kad šios vertės būtų viršijamos kuo 
trumpesnį laikotarpį.

Jeigu viršijamos tos ribinės vertės, kurių 
pasiekimo terminas jau baigėsi, oro kokybės 
plane išdėstomos atitinkamos priemonės ir į 
jį gali būti papildomai įtrauktos priemonės, 
kuriomis ypač siekiama apsaugoti vaikų 
sveikatą, kad šios vertės būtų viršijamos kuo 
trumpesnį laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Po pirmojo svarstymo gauta naujesnių mokslo žinių apie oro teršalų poveikį vaikų sveikatai.
Nauji moksliniai tyrinėjimai atlikti Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Kalifornijoje (Brauer et al 
2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Iš jų svarbiausios yra naujos žinios, kad 
dėl oro teršalų pablogėja vaikų plaučių funkcija ir padaugėja susirgimų astma, dusimo atvejų 
bei susirgimų ausies, nosies ir gerklės infekcijų ligomis.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 34
23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Jeigu viršijamos tos ribinės vertės, kurių 
pasiekimo terminas jau baigėsi, oro kokybės 
plane išdėstomos atitinkamos priemonės, 
kad šios vertės būtų viršijamos kuo 
trumpesnį laikotarpį.

Jeigu viršijamos tos ribinės vertės, kurių 
pasiekimo terminas jau baigėsi, oro kokybės 
plane išdėstomos atitinkamos priemonės,
įskaitant, jei reikia, konkrečias priemones, 
kuriomis siekiama apsaugoti vaikų 
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sveikatą, kad šios vertės būtų viršijamos kuo 
trumpesnį laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Po pirmojo svarstymo gauta naujesnių mokslo žinių apie oro teršalų poveikį vaikų sveikatai.  
Iš jų svarbiausios yra naujos žinios, kad dėl oro teršalų pablogėja vaikų plaučių funkcija ir 
padaugėja susirgimų astma, dusimo atvejų bei susirgimų ausies, nosies ir gerklės infekcijų 
ligomis.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 35
23 straipsnio 1 dalies 4a pastraipa (nauja)

 Planai ir programos parengiami su išlyga, 
kad pagal šią direktyvą jokių papildomų 
priemonių nesiimama tuo atveju, jeigu 
pramonės įrenginiams leidimai suteikti 
pagal 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės.

Or. de

Pagrindimas

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 36
24 straipsnio 1 dalis

1. Kai tam tikroje zonoje arba 
aglomeracijoje yra pavojus, kad teršalų 
lygiai viršys vieną arba daugiau XII priede 
nurodytų pavojaus slenksčių, valstybės narės 
parengia veiksmų planus, nurodydamos 
priemones, kurių bus imtasi trumpuoju 
laikotarpiu, siekiant sumažinti tą pavojų ar 
apriboti taršos lygio viršijimo trukmę. Kai 
kyla pavojus, kad bus viršyta viena arba 
kelios ribinės vertės ar siektinos vertės, 
nurodytos VII, XI ir XIV prieduose, 
valstybės narės prireikus parengia trumpojo 
laikotarpio veiksmų planus.

1. Kai tam tikroje zonoje arba 
aglomeracijoje yra pavojus, kad teršalų 
lygiai viršys vieną arba daugiau XII priede 
nurodytų pavojaus slenksčių, valstybės 
narės, jei tai yra tikslinga ir verta, parengia 
veiksmų planus, nurodydamos priemones, 
kurių bus imtasi trumpuoju laikotarpiu, 
siekiant sumažinti tą pavojų ar apriboti 
taršos lygio viršijimo trukmę. Kai kyla 
pavojus, kad bus viršyta viena arba kelios 
ribinės vertės ar siektinos vertės, nurodytos 
VII, XI ir XIV prieduose, valstybės narės, jei 
tai yra tikslinga ir verta, parengia trumpojo 
laikotarpio veiksmų planus.

Tačiau kai yra pavojus, jog bus viršytas XII 
priedo B skirsnyje nustatytas ozono 
pavojaus slenkstis, valstybės narės parengia 
tokius trumpojo laikotarpio veiksmų planus, 
kai, jų nuomone, atsižvelgiant į nacionalines 
geografines, meteorologines ir ekonomines 
sąlygas, yra pakankamai galimybių 
sumažinti tą pavojų, tokio reiškinio trukmę 
arba mastą. Rengdamos tokį trumpojo 
laikotarpio planą valstybės narės atsižvelgia 
į Sprendimą 2004/279/EB.

Tačiau (išbraukta) valstybės narės parengia 
tokius trumpojo laikotarpio veiksmų planus, 
kai, jų nuomone, atsižvelgiant į nacionalines 
geografines, meteorologines ir ekonomines 
sąlygas, yra pakankamai galimybių 
sumažinti tą pavojų, tokio reiškinio trukmę 
arba mastą. Rengdamos tokį trumpojo 
laikotarpio planą valstybės narės atsižvelgia 
į Sprendimą 2004/279/EB.

Or. de

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamos pirmojo svarstymo 35 pakeitimo mintys.

Tik esant tam tikroms išankstinėms sąlygoms priemonėmis, kurių bus imtasi artimiausiu 
laikotarpiu, galima sumažinti teršalų kiekį zonoje iki ribinių verčių neviršijančio lygio. Tad 
trumpalaikių priemonių, kuriomis siekiama sumažinti visų teršalų kiekį, planai turėtų būti 
rengiami tik esant sąlygai, kad su jais susijusios priemonės gali padėti veiksmingai pagerinti 
oro kokybę.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 37
24 straipsnio 2 dalis
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2. 1 dalyje nurodytuose trumpojo laikotarpio 
veiksmų planuose galima, priklausomai nuo 
kiekvieno atskiro atvejo, numatyti 
priemones kontroliuoti ir, prireikus, laikinai 
sustabdyti veiklą, įskaitant automobilių 
eismą, kuris prisideda prie rizikos, kad 
atitinkamos ribinės vertės arba aukščiausios 
koncentracijos ribos arba siektinos vertės 
arba pavojaus slenkstis bus viršyti. Tuose 
veiksmų planuose taip pat gali būti 
numatytos veiksmingos priemonės, 
susijusios su pramonės įmonėmis arba 
pramoniniais produktais.

2. 1 dalyje nurodytuose trumpojo laikotarpio 
veiksmų planuose galima, priklausomai nuo 
kiekvieno atskiro atvejo, numatyti 
priemones kontroliuoti ir, prireikus, laikinai 
sustabdyti veiklą, įskaitant automobilių 
eismą, kuris prisideda prie rizikos, kad 
atitinkamos ribinės vertės arba aukščiausios 
koncentracijos ribos arba siektinos vertės 
arba pavojaus slenkstis bus viršyti. Tuose 
veiksmų planuose taip pat gali būti 
numatytos veiksmingos priemonės, 
susijusios su pramonės įmonėmis arba 
pramoniniais produktais. Tuose veiksmų 
planuose taip pat gali būti numatyti 
konkretūs veiksmai, kuriais būtų siekiama 
apsaugoti pažeidžiamas gyventojų grupes, 
įskaitant vaikus.

Or. en

Pagrindimas

Po pirmojo svarstymo gauta naujesnių mokslo žinių apie oro teršalų poveikį vaikų sveikatai.  
Iš jų svarbiausios yra naujos žinios, kad dėl oro teršalų pablogėja vaikų plaučių funkcija ir 
padaugėja susirgimų astma, dusimo atvejų bei susirgimų ausies, nosies ir gerklės infekcijų 
ligomis.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Pakeitimas 38
24 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje nurodytuose trumpojo laikotarpio 
veiksmų planuose galima, priklausomai nuo 
kiekvieno atskiro atvejo, numatyti 
priemones kontroliuoti ir, prireikus, laikinai 
sustabdyti veiklą, įskaitant automobilių 
eismą, kuris prisideda prie rizikos, kad 
atitinkamos ribinės vertės arba aukščiausios 
koncentracijos ribos arba siektinos vertės 
arba pavojaus slenkstis bus viršyti. Tuose 
veiksmų planuose taip pat gali būti 
numatytos veiksmingos priemonės, 
susijusios su pramonės įmonėmis arba 
pramoniniais produktais.

2. 1 dalyje nurodytuose trumpojo laikotarpio 
veiksmų planuose galima, priklausomai nuo 
kiekvieno atskiro atvejo, numatyti 
priemones kontroliuoti ir, prireikus, laikinai 
sustabdyti veiklą, įskaitant automobilių 
eismą, kuris prisideda prie rizikos, kad 
atitinkamos ribinės vertės arba aukščiausios 
koncentracijos ribos arba siektinos vertės 
arba pavojaus slenkstis bus viršyti. Tuose 
veiksmų planuose taip pat gali būti 
numatytos veiksmingos priemonės, 
susijusios su pramonės įmonėmis arba 
pramoniniais produktais. Tuose veiksmų 
planuose taip pat gali būti numatyti 
konkretūs veiksmai, kuriais būtų siekiama 
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apsaugoti pažeidžiamas gyventojų grupes, 
įskaitant vaikus.

Or. en

Pagrindimas

Po pirmojo svarstymo gauta naujesnių mokslo žinių apie oro teršalų poveikį vaikų sveikatai.
Nauji moksliniai tyrinėjimai atlikti Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Kalifornijoje (Brauer et al 
2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).  Iš jų svarbiausios yra naujos žinios, kad 
dėl oro teršalų pablogėja vaikų plaučių funkcija ir padaugėja susirgimų astma, dusimo atvejų 
bei susirgimų ausies, nosies ir gerklės infekcijų ligomis.  

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Pakeitimas 39
24 straipsnio 4 dalis

4. Pirmą kartą iki ...* ir po to reguliariai 
Komisija skelbia trumpojo laikotarpio 
veiksmų planų rengimo geriausios praktikos 
pavyzdžius.

4. Pirmą kartą iki ...* ir po to reguliariai 
Komisija skelbia trumpojo laikotarpio 
veiksmų planų rengimo geriausios praktikos 
pavyzdžius. Komisija aiškiai paskelbia šių 
veiksmų planų pažangiausios patirties 
apsaugant pažeidžiamas gyventojų grupes, 
įskaitant vaikus, pavyzdžius.

* OL: Du metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

* OL: Du metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Po pirmojo svarstymo gauta naujesnių mokslo žinių apie oro teršalų poveikį vaikų sveikatai.
Nauji moksliniai tyrinėjimai atlikti Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Kalifornijoje (Brauer et al 
2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Pažangiausios patirties apsaugant 
vaikus pavyzdžiais būtų parodoma, kaip buvo sumažintas poveikis tose vietose, kur vaikai 
praleidžia daug laiko, pvz., mokyklose, vaikų darželiuose, vaikų lopšeliuose, vaikų ligoninėse.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Pakeitimas 40
26 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Ataskaitose tam tikrais atvejais galima 
pateikti daugiau informacijos ir vertinimų 
apie miškų apsaugą bei informacijos apie 

Ataskaitose tam tikrais atvejais galima 
pateikti daugiau informacijos ir vertinimų 
apie miškų apsaugą ir apie priemonių, 
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kitus teršalus, kurių monitoringo nuostatos 
nurodytos šioje direktyvoje, inter alia, tai 
gali būti pasirinkti nereglamentuojami ozono 
pirmtakai, išvardyti X priedo B skirsnyje.

kuriomis siekiama sumažinti oro teršalų 
poveikį vaikams, įvertinimą bei 
informacijos apie kitus teršalus, kurių 
monitoringo nuostatos nurodytos šioje 
direktyvoje, inter alia, tai gali būti pasirinkti 
nereglamentuojami ozono pirmtakai, 
išvardyti X priedo B skirsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Po pirmojo svarstymo gauta naujesnių mokslo žinių apie oro teršalų poveikį vaikų sveikatai.
Nauji moksliniai tyrinėjimai atlikti Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Kalifornijoje (Brauer et al 
2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 41
26 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Ataskaitose tam tikrais atvejais galima 
pateikti daugiau informacijos ir vertinimų 
apie miškų apsaugą bei informacijos apie 
kitus teršalus, kurių monitoringo nuostatos 
nurodytos šioje direktyvoje, inter alia, tai 
gali būti pasirinkti nereglamentuojami ozono 
pirmtakai, išvardyti X priedo B skirsnyje.

Ataskaitose tam tikrais atvejais galima 
pateikti daugiau informacijos ir vertinimų 
apie miškų apsaugą ir apie priemones, 
kuriomis siekiama sumažinti oro teršalų 
poveikį vaikams, bei informacijos apie kitus 
teršalus, kurių monitoringo nuostatos 
nurodytos šioje direktyvoje, inter alia, tai 
gali būti pasirinkti nereglamentuojami ozono 
pirmtakai, išvardyti X priedo B skirsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Po pirmojo svarstymo gauta naujesnių mokslo žinių apie oro teršalų poveikį vaikų sveikatai.  
Iš jų svarbiausios yra naujos žinios, kad dėl oro teršalų pablogėja vaikų plaučių funkcija ir 
padaugėja susirgimų astma, dusimo atvejų bei susirgimų ausies, nosies ir gerklės infekcijų 
ligomis.  

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 42
V priedo A skirsnio 1 punkto 1 išnaša

1) Azoto dioksidui, kietosioms dalelėms, (1) Azoto dioksidui, kietosioms dalelėms, 
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anglies monoksidui ir benzenui: turi būti 
mažiausiai viena foninė miestui monitoringo 
stotis ir viena eismo taršą matuojanti stotis, 
jeigu dėl to nepadidėja mėginių ėmimo vietų 
skaičius. Šiems teršalams, bendras foninių 
miesto stočių skaičius ir bendras eismo taršą 
matuojančių stočių skaičius valstybėje 
narėje, kurio reikalaujama pagal A skirsnio 
1 punktą, nesiskiria daugiau nei koeficientu 
2.  Išlaikomos mėginių ėmimo vietos, 
kuriose KD10 ribinė vertė buvo viršyta per 
paskutinius trejus metus.

anglies monoksidui ir benzenui: turi būti 
mažiausiai viena foninė miestui monitoringo 
stotis ir viena eismo taršą matuojanti stotis, 
jeigu dėl to nepadidėja mėginių ėmimo vietų 
skaičius. Šiems teršalams, bendras foninių 
miestui stočių skaičius ir bendras eismo taršą 
matuojančių stočių skaičius valstybėje narėje  
nesiskiria daugiau nei koeficientu 2. 

Or. de

Pagrindimas

Dar kartą pateikiama Komisijos pasiūlymo formuluotė.

Valstybės narės turi išlaikyti plačius stebėjimo vietų tinklą, kurį, inter alia, turi sudaryti 
pakankamas eismo taršą matuojančių monitoringo stočių skaičius. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Pakeitimas 43
XI priedo B skirsnio lentelė, skirsnis „PM10“

Tarybos bendroji pozicija

Vidurkinimo 
laikotarpis

Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis Ribinės 
vertės 

įgyvendinim
o terminas

PM10

1 diena

50 µg/m3, negali būti 
viršyta daugiau kaip 35 

kartus per 
kalendorinius metus

50 %

Kalendoriniai 
metai 40 µg/m3 20 %

Pakeitimą pateikė the Parliament
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Vidurkinimo 
laikotarpis

Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis Ribinės 
vertės 

įgyvendinim
o terminas

PM10

1 diena

50 µg/m3, negali būti 
viršyta daugiau kaip 35 
kartų per kalendorinius 

metus

50 %

Kalendoriniai 
metai 40 µg/m3 20 %

iki 2009 m. 
gruodžio 

31 d.
Kalendoriniai 
metai

30 µg/m3 20% 2010 m. 
sausio 1 d.

*Nebent to būtų negalima pasiekti dėl tai vietai būdingų sklaidos savybių, nepalankių 
meteorologinių ar geografinių sąlygų. Valstybės narės turi nustatyti tikslų leistiną dienų, 
kurias galima viršyti ribinę vertę, skaičių, ne didesnį kaip 55 dienos, ir nedelsdamos 
pranešti Komisijai tokios nuostatos tekstą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra dar kartą pateikiamas Parlamento priimtas XI priedo lentelės „PM10“ 
skirsnio pakeitimas. Kartais XI priede nustatyto tikslo negalima pasiekti dėl tai vietai būdingų 
sklaidos savybių, nepalankių meteorologinių ar geografinių sąlygų arba didelės 
tarpvalstybinės taršos. Šioms vietoms būdinga palyginti didelė išmetamų teršalų 
koncentracija ir nėra aiškių galimybių sumažinti tų teršalų išmetimą. Būtų būtina toms 
vietovėms suteikti papildomų dienų, per kurias ribinės vertės gali būti viršytos. Priėmus dar 
kartą pateikiamą šį pakeitimą toms vietovėms atsirastų galimybė laikytis direktyvos.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Anders Wijkman

Pakeitimas 44
XI priedo B skirsnio lentelė, skirsnis „PM10“

PM10 kalendoriniai metai PM10 kalendoriniai metai

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en
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Pagrindimas

Dar kartą pateikiamas pirmojo svarstymo 82 pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 45
XI priedo B skirsnio lentelė, skirsnis „PM10“

PM10 1 diena PM10 1 diena
50 µg/m3, negali būti viršyta daugiau kaip 35 
kartus per kalendorinius metus

50 µg/m3, negali būti viršyta daugiau kaip 35 
kartų per kalendorinius metus

(*) Nebent to būtų negalima pasiekti dėl tai 
vietai būdingų sklaidos savybių, nepalankių 
meteorologinių ar geografinių sąlygų.
Valstybės narės turi nustatyti tikslų leistiną 
dienų, kurias galima viršyti ribinę vertę, 
skaičių, ne didesnį kaip 55 dienos, ir 
nedelsdamos pranešti Komisijai tokios 
nuostatos tekstą.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamos pirmojo svarstymo 82 pakeitimo mintys.

Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 46
XIV priedo B skyriaus lentelė

Tarybos bendroji pozicija

2010 m. VPR Poveikio sumažinimo uždavinys, susijęs 
su 2010 m.

Nacionalinio poveikio 
sumažinimo uždavinio 

įgyvendinimo 
terminas

Didesnis nei 13 
µg/m3

20 procentų

7–13 µg/m3 (VPR x 1,5) procento

2020
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Pakeitimą pateikė Parliament

2010 m. VPR Poveikio sumažinimo uždavinys, susijęs 
su 2010 m.

Nacionalinio poveikio 
sumažinimo uždavinio 

įgyvendinimo 
terminas

Didesnis nei 13 
µg/m3

25 procentų

7–13 µg/m3 (VPR x 1,9) procento

2020

Or. en

Pagrindimas

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 47
XIV priedo B skyriaus lentelė

Tarybos bendroji pozicija

2010 m. VPR Poveikio sumažinimo uždavinys, susijęs su 

2010 m.

Nacionalinio poveikio 

sumažinimo uždavinio 

įgyvendinimo terminas

Daugiau nei 

13 µg/m3

20 procentų

7–13 µg/m3 (VPR x 1,5) procento

2020
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Parlamento pakeitimas

2010 m. VPR Poveikio sumažinimo uždavinys, susijęs su 

2010 m.

Nacionalinio poveikio 

sumažinimo uždavinio 

įgyvendinimo terminas

Daugiau nei 

13 µg/m3

20 procentų

7–13 µg/m3 (VPR x 1,5) procento

2020

Or. en

Pagrindimas

2007 m. kovo mėn. Europos Tarybos sprendimas, kuriuo nustatomas tikslas iki 2020 m. 20-30 
proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ES, yra svarbi nauja aplinkybė, 
faktiškai pakeičianti išlaidų ir gaunamos naudos santykį į  palankesnį dar griežtesnėms 
ribinėms vertėms taikyti siekiant apsaugoti piliečių sveikatą. Poveikio sumažinimo uždavinys 
yra būtinas ribinių verčių tikslo papildymas, vadinasi jis yra svarbi strategijos, kuria 
siekiama sumažinti PM taršos poveikį sveikatai, dalis. Vadinasi, norint užtikrinti, kad iš 
tikrųjų būtų imtasi atitinkamų priemonių, kuriomis siekiama reikiamo poveikio sumažinimo, 
tai turėtų būti teisiškai privaloma.

Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 48
XIV priedo C skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

C. SIEKTINA VERTĖ

Vidurkinimo 
laikotarpis

Siektina vertė Siektinos vertės įgyvendinimo terminas

Kalendoriniai metai 25 µg/m3 2010 m. sausio 1 d.

Parlamento pakeitimas

C. SIEKTINA VERTĖ
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Vidurkinimo 
laikotarpis

Siektina vertė Siektinos vertės įgyvendinimo terminas

Kalendoriniai metai 10 µg/m3 2010 m. sausio 1 d.

Or. en

(62 straipsnio 2 dalies d punktas)  

Pagrindimas

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO).
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 49
XIV priedo C skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

C. SIEKTINA VERTĖ

Vidurkinimo 
laikotarpis

Siektina vertė Siektinos vertės įgyvendinimo terminas

Kalendoriniai metai 25 µg/m3 2010 m. sausio 1 d.

Parlamento pakeitimas

C. SIEKTINA VERTĖ

Vidurkinimo 
laikotarpis

Siektina vertė Siektinos vertės įgyvendinimo terminas

Kalendoriniai metai 12 µg/m3 2010 m. sausio 1 d.
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Or. en

Pagrindimas

2007 m. kovo mėn. Europos Tarybos sprendimas, kuriuo nustatomas tikslas iki 2020 m. 20-30 
proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ES, yra svarbi nauja aplinkybė, 
faktiškai pakeičianti išlaidų ir gaunamos naudos santykį į  palankesnį dar griežtesnėms 
ribinėms vertėms taikyti siekiant apsaugoti piliečių sveikatą. Europos aplinkos agentūrai 
pastaruoju metu atlikus tyrimus paaiškėjo, kad įgyvendinant aktyvesnę klimato politiką žymiai 
pagerės miestų, įskaitant vadinamuosius karštuosius taškus, oro kokybė. Nustatyta, kad, 
laikantis veiksmų plano iki 2030 m. 40 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą, dabartinių oro taršos teisės aktų įgyvendinimo išlaidos mažės 12 milijardų eurų per 
metus.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 50
XIV priedo C skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

C. SIEKTINA VERTĖ

Vidurkinimo 
laikotarpis

Siektina vertė Siektinos vertės įgyvendinimo terminas

Kalendoriniai metai 25 µg/m3 2010 m. sausio 1 d.

Parlamento pakeitimas

C. SIEKTINA VERTĖ

Vidurkinimo 
laikotarpis

Siektina vertė Siektinos vertės įgyvendinimo terminas

Kalendoriniai metai 12 µg/m3 2010 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Žemesnės siektinos vertės yra būtinos siekiant tinkamai apsaugoti žmonių sveikatą 
atsižvelgiant į tai, kad dėl PM taršos ES per metus milijonai žmonių suserga kvėpavimo 
organų ir širdies ligomis, patiria trombozę ir insultą, o 350000 miršta ankstyvąja mirtimi.
Naujoje ataskaitoje (2006 m. spalio 6 d. paskelbtoje PSO ataskaitoje „PSO oro kokybės 
gairės kietųjų dalelių, ozono, azoto dioksido ir sieros dioksido atžvilgiu. 2005 m. naujausios 
pasaulio žinios.“) siūloma vertę sumažinti iki 10 µg/m3.
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Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 51
XIV priedo C skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

C. SIEKTINA VERTĖ

Vidurkinimo 
laikotarpis

Siektina vertė Siektinos vertės įgyvendinimo terminas

Kalendoriniai metai 25 µg/m3 2010 m. sausio 1 d.

Parlamento pakeitimas

C. SIEKTINA VERTĖ

Vidurkinimo 
laikotarpis

Siektina vertė Siektinos vertės įgyvendinimo terminas

Kalendoriniai metai 25 µg/m3 2010 m. sausio 1 d.*

* Lenkijos Respublika siektiną vertę turi pasiekti iki 2015 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 52
XIV priedo D skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

Vidurkinimo laikotarpis Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis Ribinės vertės 

įgyvendinimo 
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terminas

Kalendoriniai metai 25 µg/m3 20 % ...*, sumažinant šį 

dydį kitų metų sausio 1 d., 

o vėliau mažinant kas 12 

mėnesių vienodu metiniu 

procentiniu dydžiu, kol iki 

2015 m. sausio 1 d. nebus 

pasiekta 0 %.

2015 m. sausio 1 d.

* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

Parlamento pakeitimas

Vidurkinimo laikotarpis Ribinė vertė Leistinas nukrypimo 

dydis¹

Ribinės vertės 

įgyvendinimo 

terminas

Kalendoriniai metai 10 µg/m3 20 % ...*, sumažinant šį 

dydį kitų metų sausio 1 d., 

o vėliau mažinant kas 12 

mėnesių vienodu metiniu 

procentiniu dydžiu, kol iki 

2015 m. sausio 1 d. nebus 

pasiekta 0 %.

2015 m. sausio 1 d.

1 Maksimalus leistinas nukrypimo dydis taikomas taip pat pagal 15 straipsnio 4 
dalį.

* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

Or. en

Pagrindimas

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO).
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
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uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 53
XIV priedo D skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

D. RIBINĖ VERTĖ

Vidurkinimo 

laikotarpis

Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis Ribinės vertės 

įgyvendinimo 

terminas

Kalendoriniai 

metai

25 µg/m3 20 % ...*, sumažinant šį 

dydį kitų metų sausio 1 d., o 

vėliau mažinant kas 12 

mėnesių vienodu metiniu 

procentiniu dydžiu, kol iki 

2015 m. sausio 1 d. nebus 

pasiekta 0 %.

01.01.15

* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

Parlamento pakeitimas

D. RIBINĖ VERTĖ

Vidurkinimo 

laikotarpis

Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis Ribinės vertės 

įgyvendinimo 
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terminas

Kalendoriniai 

metai

12 µg/m3 20 % ...*, sumažinant šį 

dydį kitų metų sausio 1 d., o 

vėliau mažinant kas 12 

mėnesių vienodu metiniu 

procentiniu dydžiu, kol iki 

2015 m. sausio 1 d. nebus 

pasiekta 0 %.

01.01.15

* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

Or. en

Pagrindimas

2007 m. kovo mėn. Europos Tarybos sprendimas, kuriuo nustatomas tikslas iki 2020 m. 20-30 
proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ES, yra svarbi nauja aplinkybė, 
faktiškai pakeičianti išlaidų ir gaunamos naudos santykį į  palankesnį dar griežtesnėms 
ribinėms vertėms taikyti siekiant apsaugoti piliečių sveikatą. Europos aplinkos agentūrai 
pastaruoju metu atlikus tyrimus paaiškėjo, kad įgyvendinant aktyvesnę klimato politiką žymiai 
pagerės miestų, įskaitant vadinamuosius karštuosius taškus, oro kokybė. Nustatyta, kad, 
laikantis veiksmų plano iki 2030 m. 40 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą, dabartinių oro taršos teisės aktų įgyvendinimo išlaidos mažės 12 milijardų eurų per 
metus.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 54
XIV priedo D skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

D. RIBINĖ VERTĖ

Vidurkinimo 

laikotarpis

Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis Ribinės vertės 

įgyvendinimo 

terminas

Kalendoriniai 25 µg/m3 20 % ...*, sumažinant šį 

dydį kitų metų sausio 1 d., o 

2015 m. sausio 1 d.
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metai vėliau mažinant kas 12 

mėnesių vienodu metiniu 

procentiniu dydžiu, kol iki 

2015 m. sausio 1 d. nebus 

pasiekta 0 %.

* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

Parlamento pakeitimas

D. RIBINĖ VERTĖ

Vidurkinimo 

laikotarpis

Ribinė vertė Ribinė vertė Leistinas 

nukrypimo 

dydis

Ribinės vertės įgyvendinimo 

terminas

Kalendoriniai 

metai

25 µg/m3 25 µg/m3 20 % ...*, 

sumažinant šį 

dydį kitų 

metų sausio 

1 d., o vėliau 

mažinant kas 

12 mėnesių 

vienodu 

metiniu 

procentiniu 

dydžiu, kol 

iki 2015 m. 

sausio 1 d. 

nebus 

pasiekta 0 %.

2015 m. sausio 1 d.**

* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

** Lenkijos Respublika siektiną vertę turi pasiekti 2020 m. sausio 1 d.
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Or. en

Pagrindimas

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Anders Wijkman

Pakeitimas 55
XIV priedo D skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

D. RIBINĖ VERTĖ

Vidurkinimo 

laikotarpis

Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis Ribinės vertės 

įgyvendinimo 

terminas

Kalendoriniai 

metai

25 µg/m3 20 % ...*, sumažinant šį 

dydį kitų metų sausio 1 d., o 

vėliau mažinant kas 12 

mėnesių vienodu metiniu 

procentiniu dydžiu, kol iki 

2015 m. sausio 1 d. nebus 

pasiekta 0 %.

2015 m. sausio 1 d.

* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

Parlamento pakeitimas

D. RIBINĖ VERTĖ
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Vidurkinimo 

laikotarpis

Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis Ribinės vertės 

įgyvendinimo 

terminas

Kalendoriniai 

metai

15 µg/m3 20 % ...*, sumažinant šį 

dydį kitų metų sausio 1 d., o 

vėliau mažinant kas 12 

mėnesių vienodu metiniu 

procentiniu dydžiu, kol iki 

2015 m. sausio 1 d. nebus 

pasiekta 0 %.

2015 m. sausio 1 d.

* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

Or. en

Pagrindimas

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 56
XIV priedo D skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

D. RIBINĖ VERTĖ

Vidurkinimo 

laikotarpis

Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis Ribinės vertės 

įgyvendinimo 
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terminas

Kalendoriniai 

metai

25 µg/m3 20 % ...*, sumažinant šį 

dydį kitų metų sausio 1 d., o 

vėliau mažinant kas 12 

mėnesių vienodu metiniu 

procentiniu dydžiu, kol iki 

2015 m. sausio 1 d. nebus 

pasiekta 0 %.

2015 m. sausio 1 d.

* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

Parlamento pakeitimas

D. RIBINĖ VERTĖ

Vidurkinimo 

laikotarpis

Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis Ribinės vertės 

įgyvendinimo 

terminas

Kalendoriniai 

metai

12 µg/m3 20 % ...*, sumažinant šį 

dydį kitų metų sausio 1 d., o 

vėliau mažinant kas 12 

mėnesių vienodu metiniu 

procentiniu dydžiu, kol iki 

2015 m. sausio 1 d. nebus 

pasiekta 0 %.

2015 m. sausio 1 d.

* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

Or. en

Pagrindimas

Žemesnės ribinės vertės yra būtinos siekiant tinkamai apsaugoti žmonių sveikatą atsižvelgiant 
į tai, kad dėl PM taršos ES per metus milijonai žmonių suserga kvėpavimo organų ir širdies 
ligomis, patiria trombozę ir insultą, o 350000 miršta ankstyvąja mirtimi. Naujoje ataskaitoje 
(2006 m. spalio 6 d. paskelbtoje PSO ataskaitoje „PSO oro kokybės gairės kietųjų dalelių, 
ozono, azoto dioksido ir sieros dioksido atžvilgiu. 2005 m. naujausios pasaulio žinios.“) 
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siūloma vertę sumažinti iki 10 µg/m3.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 57
XV priedo A skirsnis 6b dalis

b) informacija apie galimas oro kokybės 
gerinimo priemones.

b) informacija apie galimas oro kokybės 
gerinimo priemones, įskaitant, jei reikia, 
galimas konkrečias priemones, kuriomis 
siekiama apsaugoti vaikus.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad šios programos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti oro, kuriuo kvėpuoja 
vaikai, kokybę, bus labiau apibrėžtos arba kitokios.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Pakeitimas 58
XV priedo A skirsnio 6b dalis (nauja)

ba) informacija apie galimas oro, kuriuo 
kvėpuoja vaikai, kokybės gerinimo 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Nors dabar XV priedo A skirsnio 6b dalyje yra numatytos priemonės, kuriomis siekiama 
apsaugoti visuomenės sveikatą nuo oro taršos, gali būti, kad šios programos priemonės, 
kuriomis siekiama pagerinti oro, kuriuo kvėpuoja vaikai, kokybę, bus labiau apibrėžtos arba 
iš tikrųjų kitokios. Po pirmojo svarstymo gauta naujesnių mokslo žinių apie oro teršalų 
poveikį vaikų sveikatai. Nauji moksliniai tyrinėjimai atlikti Nyderlanduose, Prancūzijoje ir 
Kalifornijoje (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Pakeitimas 59
XV priedo A skirsnio 8 dalies įžanginė dalis
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8. Informacija apie tas priemones arba 
projektus, kurie buvo priimti, siekiant 
sumažinti taršą jau įsigaliojus šiai 
direktyvai:

8. Informacija apie tas priemones arba 
projektus, kurie buvo priimti, siekiant 
sumažinti taršą, įskaitant konkrečias 
priemones, kuriomis siekiama sumažinti 
poveikį vaikams, jau įsigaliojus šiai 
direktyvai:

Or. en

Pagrindimas

Nors dabar yra numatytos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą nuo 
oro taršos, gali būti, kad būsimos šios programos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti 
oro, kuriuo kvėpuoja vaikai, kokybę, bus labiau apibrėžtos arba iš tikrųjų kitokios. Po 
pirmojo svarstymo gauta naujesnių mokslo žinių apie oro teršalų poveikį vaikų sveikatai.
Nauji moksliniai tyrinėjimai atlikti Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Kalifornijoje (Brauer et al 
2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 60
XV priedo A skirsnio 8 dalies įžanginė dalis

8. Informacija apie tas priemones arba 
projektus, kurie buvo priimti, siekiant 
sumažinti taršą jau įsigaliojus šiai 
direktyvai:

8. Informacija apie tas priemones arba 
projektus, kurie buvo priimti, siekiant 
sumažinti taršą, įskaitant, prireikus,  
konkrečias priemones, kuriomis siekiama 
sumažinti poveikį vaikams, jau įsigaliojus 
šiai direktyvai:

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad šios programos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti oro, kuriuo kvėpuoja 
vaikai, kokybę, bus labiau apibrėžtos arba kitokios.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 61
XV priedo A skirsnio 9 dalis

9. Informacija apie ilguoju laikotarpiu 
planuojamas arba nagrinėjamas priemones 
arba projektus.

9. Informacija, įskaitant skirtų lėšų 
aprašymą, apie ilguoju laikotarpiu 
planuojamas arba nagrinėjamas priemones 
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arba projektus.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamas pirmajame svarstyme priimtas 51 pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 62
XV priedo B skirsnio 3 punkto įžanginė dalis

3. Informacija apie visas oro taršos 
mažinimo priemones, kurios buvo 
svarstomos atitinkamu vietos, regioniniu ar 
nacionaliniu lygiu, kurios bus 
įgyvendinamos siekiant oro kokybės tikslų, 
įskaitant:

3. Informacija apie visas oro taršos 
mažinimo priemones, kurių įgyvendinimas 
suplanuotas atitinkamu vietos, regioniniu ar 
nacionaliniu lygiu siekiant oro kokybės 
tikslų, įskaitant:

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamos pirmojo svarstymo 52 pakeitimo mintys. Svarbu parodyti, kas yra 
padaryta; priemonių vertinimas nėra pakankamas.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 63
XV priedo B skirsnis 3d punktas

d) priemonės, apribojančios transporto 
priemonių išmetimus, planuojant ir valdant 
eismą (įskaitant eismo grūsčių mokestį, 
diferencijuotus mokesčius už automobilių 
stovėjimą arba kitas ekonomines paskatas;
„mažos taršos zonų“ sukūrimą);

d) priemonės, apribojančios transporto 
priemonių išmetimus, planuojant ir valdant 
eismą (įskaitant eismo grūsčių mokestį, 
diferencijuotus mokesčius už automobilių 
stovėjimą arba kitas ekonomines paskatas;
„mažos taršos zonų“ sukūrimą ir viešojo 
transporto ir nemotorinių transporto būdų 
(pvz., važiavimą dviračiais ir ėjimą 
pėsčiomis) propagavimą;

Or. en
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Pagrindimas

Neseniai paaiškėjo, kad 21 iš 25 valstybių narių nepavyko išlaikyti buvusių ribinių verčių, ir 
daugeliu atvejų to priežastimi buvo tai, kad valstybės narės nežinojo, kokių priemonių imtis 
norint neviršyti ribinių verčių. Taip pat norint užtikrinti, kad galimi nukrypimai vyksta 
teisingai, valstybėms narėms turėtų būti pateiktos tikslios gairės.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 64
XV priedo B skirsnio 3ga dalis (nauja)

ga) konkrečios priemonės, kuriomis 
siekiama sumažinti poveikį vaikams arba 
kitoms pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

Or. en

Pagrindimas

Poveikio sumažinimo priemonės, kuriomis konkrečiai siekiama apsaugoti vaikų sveikatą, gali 
būti pritaikytos vietai arba poveikio rūšiai.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Pakeitimas 65
XV priedo B skirsnio 3ga dalis (nauja)

ga) konkrečios priemonės, kuriomis 
apsaugoti vaikų arba kitų pažeidžiamų 
gyventojų grupių sveikatą.

Or. en

Pagrindimas

Poveikio sumažinimo priemonės, kuriomis konkrečiai siekiama apsaugoti vaikų sveikatą, gali 
būti pritaikytos vietai arba poveikio rūšiai. Po pirmojo svarstymo gauta naujesnių mokslo 
žinių apie oro teršalų poveikį vaikų sveikatai. Nauji moksliniai tyrinėjimai atlikti 
Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Kalifornijoje (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, 
Islam et al 2007).
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Pakeitimas 66
XVIa priedas (naujas)

XVI A PRIEDAS
PRIEMONĖS, KURIŲ TURI IMTIS 
KOMISIJA DĖL TARŠOS ŠALTINIŲ IR 
KURIOS PADĖTŲ VALSTYBĖMS 
NARĖMS PER NUSTATYTĄ 
LAIKOTARPĮ PASIEKTI RIBINES ORO 
KOKYBĖS VERTES
– 20–50 megavatų galingumo deginimo 
įrenginių įtraukimas į Direktyvą 96/61/EB,
– EURO VI standartų taikymas 
sunkiosioms transporto priemonėms,
– nauji būsto šildymo įrenginių standartai,
– Bendrijos lygmeniu koordinuojamos 
priemonės, kurios skatintų laivų savininkus 
mažinti taršą ir (arba) kuriomis būtų 
įdiegiami ES laivų variklių išmetalų kiekio 
standartai arba nauji laivų variklių 
išmetalų kiekio standartai, dėl kurių būtų 
susitarta TJO lygmeniu.

Or. nl

Pagrindimas

Pakartotinai įtraukiamas pirmojo svarstymo 84 pakeitimas. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pakeitimas 67
XVIa priedas (naujas)

 BENDRIJOS PRIEMONĖS, KURIŲ TURI 
BŪTI IMAMASI DĖL TARŠOS 
ŠALTINIŲ IR KURIOS PADĖTŲ 
VALSTYBĖMS NARĖMS PER 
NUSTATYTĄ LAIKOTARPĮ PASIEKTI 
RIBINES ORO KOKYBĖS VERTES

1. Tam, kad per nustatytus terminus 
valstybės narės galėtų pasiekti šioje 
direktyvoje nustatytas oro kokybės ribines 
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vertes, Komisija per du metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo pateikia privalomų 
ES teisinių nuostatų pasiūlymus taršos 
šaltinių klausimu ir susijusius su 
griežtesnėmis išmetalų ribinėmis vertėmis.  
Šie pasiūlymai turi būti susiję su mažų 
mažiausiai šiais sektoriais ir teršėjais, kurių 
išmetalų kiekis turi būti sumažintas:

§ normomis, taikytinomis 
atitinkamiems stacionariems 
įrenginiams, kurie išmeta teršalus, 
pvz., į Direktyvą 96/61/EB įtraukti 
20–50 megavatų galingumo 
deginimo įrenginius ;

§ normomis, taikytinomis visų dydžių 
ir rūšių keliauti žeme, oru ir jūromis 
skirtoms motorizuotoms transporto 
priemonėms ar lėktuvams; pvz., 
EURO VI standartai, skirti 
sunkiosioms transporto 
priemonėms, arba Bendrijos 
lygmeniu koordinuojamos 
priemonės, kurios skatintų laivų 
savininkus mažinti taršą, arba TJO 
lygmens susitarimai dėl laivų 
variklių išmetamų teršalų kiekio.

§ naujais būsto šildymo įrenginių 
standartais,

§ varikliais ir statybinėmis 
mašinomis;

§ žemės ūkiu (inter alia, tręšimu ir 
gyvulininkyste).

2. Kas penkerius metus Komisija 
pateikia Tarybai ir Parlamentui 
pažangos ataskaitą apie 1 dalyje 
minimas taisykles ir jų taikymą 
valstybėse narėse.

Or. de

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamos pirmojo svarstymo 84 pakeitimo mintys.

Pirmenybė turi būti teikiama su teršalų išmetimu susijusioms priemonėms, o ne apsaugos nuo 
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taršos priemonėms. Siekiant užtikrinti, kad pirmenybė teikiama su teršalų išmetimu susijusiai 
aplinkos apsaugos politikai sveikatai žalingų dalelių atžvilgiu, turėtų būti apimti visi teršalų 
išmetimo šaltiniai. Tad veiksmų, nukreiptų prieš taršą, galima imtis kaip papildomos 
priemonės tuo atveju, jei reikalaujamos apsaugos negalima pasiekti su teršalų išmetimu 
susijusiomis priemonėmis,  naudojant esamas arba ateityje būsimas technologijas arba su 
teršalų išmetimu susijusios priemonės  teršėjui būtų pernelyg didelė ilgalaikė našta.


