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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje
(16477/2006 – C6-0000/2007 – 2005/0183(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (16477/2006 – C6-0000/2007),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0447)2, 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos 
komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6-0000/2007),

1. pritaria bendrąjai pozicijai su pakeitimais; 

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
15 konstatuojamoji dalis

(15) Galiojančios oro kokybės ribinės 
vertės turėtų likti nepakitusios. Tačiau 
azoto dioksido, benzeno ir kietųjų dalelių 
KD10 atveju turėtų būti galima atidėti 
laikymosi terminą arba gauti leidimą 
laikinai nevykdyti pareigos taikyti tam 
tikras ribines vertes tais atvejais, kai, 
nepaisant atitinkamų taršos mažinimo 
priemonių įgyvendinimo, konkrečiose 
zonose ir aglomeracijose yra rimtų 
problemų, susijusių su ribinių verčių 
laikymusi. Termino tam tikrai zonai arba 
aglomeracijai atidėjimas arba laikina 

(15) Zonose ir aglomeracijose, kuriose 
sąlygos ypač sudėtingos, terminą, iki kurio 
būtina pasiekti atitiktį oro kokybės ribinei 
ir siektinai vertei, turėtų būti galima atidėti 
tais atvejais, kai, nepaisant tinkamų taršos 
mažinimo priemonių įgyvendinimo, tam 
tikrose zonose ir aglomeracijose yra didelių 
atitikties problemų. Terminas tam tikrai 
zonai arba aglomeracijai atidedamas, 
pateikus išsamų atitikties užtikrinimo iki 
pakeisto termino planą ar programą.
Lankstumas valstybėms narėms yra net 
daug svarbesnis, nes būtinos Bendrijos 

  
1 Priimti tekstai, 2006 9 12, P6_TA(2006)0362.
2 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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išimtis turėtų būti suteikiami kartu sudarant 
išsamų ribinių verčių laikymosi 
užtikrinimo iki atidėto termino planą, kurį 
turi įvertinti Komisija. 

priemonės, atspindinčios Teminėje 
strategijoje dėl oro taršos pasirinktą 
aukšto lygio siekį mažinti teršalų 
šaltinius, įskaitant bent XVII priede 
minimas priemones, įsigalios 2010 m. 
sausio 1 d., kadangi kai kurios valstybės 
narės, nepaisant didelių pastangų 
nacionaliniu lygmeniu, be šių priemonių 
negalės pasiekti ribinės vertės.

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 7 pakeitimas.

Pakeitimas 2
6 straipsnio 2 dalis

2. Visose zonose ir aglomeracijose, kuriose 
1 dalyje nurodytų teršalų lygis aplinkos ore 
viršija tiems teršalams nustatytą viršutinį 
vertinimo slenkstį, aplinkos oro kokybė 
vertinama atliekant fiksuotus matavimus. 
Tie fiksuoti matavimai gali būti papildyti 
modeliavimo metodais ir (arba) 
indikatoriniais matavimais, kurie suteiktų 
tinkamos informacijos apie aplinkos oro 
kokybę.

2. Visose zonose ir aglomeracijose, kuriose 
1 dalyje nurodytų teršalų lygis aplinkos ore 
viršija tiems teršalams nustatytą viršutinį 
vertinimo slenkstį, aplinkos oro kokybė 
vertinama atliekant fiksuotus matavimus. 
Tie fiksuoti matavimai bus papildyti 
modeliavimo metodais ir (arba) 
indikatoriniais matavimais, kurie suteiktų 
tinkamos informacijos apie aplinkos oro 
kokybę. 

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 16 pakeitimas. Fiksuoti matavimai privalo būti papildyti 
modeliavimo metodais ir (arba) indikatoriniais matavimais. Modeliavimo metodų taikymo 
praktika įrodė jų patikimumą; jie svariai prisideda renkant tinkamus duomenis apie oro 
kokybę. Tai visų pirma liečia duomenis apie PM2,5. 

Pakeitimas 3
6 straipsnio 3 dalis

3. Visose zonose ir aglomeracijose, kuriose 
1 dalyje nurodytų teršalų lygis aplinkos ore 
yra žemesnis už tiems teršalams nustatytą 
viršutinį vertinimo slenkstį, vertinant 
aplinkos oro kokybę galima derinti
fiksuotus matavimus ir modeliavimo 

3. Visose zonose ir aglomeracijose, kuriose 
1 dalyje nurodytų teršalų lygis aplinkos ore 
yra žemesnis už tiems teršalams nustatytą 
viršutinį vertinimo slenkstį, vertinant 
aplinkos oro kokybę bus derinami
fiksuotus matavimus ir modeliavimo 
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metodus ir (arba) indikatorinius 
matavimus. 

metodus ir (arba) indikatorinius 
matavimus. 

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 17 pakeitimas. Fiksuoti matavimai privalo būti papildyti 
modeliavimo metodais ir (arba) indikatoriniais matavimais. Modeliavimo metodų taikymo 
praktika įrodė jų patikimumą; jie svariai prisideda renkant tinkamus duomenis apie oro 
kokybę. Tai visų pirma liečia duomenis apie PM2,5. 

Pakeitimas 4
7 straipsnio 3a dalis (nauja) 

3a. Komisija ir valstybės narės užtikrina 
vienodą kriterijų taikymą parinkdamos 
mėginių ėmimo vietas.

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 22 pakeitimas. Švarus oras taip pat yra vienas iš veiksnių 
siekiant Lisabonos tikslų (ypač įmonių kūrimo, turizmo, neriboto tiekimo transporto požiūriu). 
Turi būti užtikrinta darni mėginių ėmimo vietų sistema. Dabartinė matavimo praktika 
skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi, dėl to neįmanoma palyginti matavimų rezultatų.

Pakeitimas 5
13 straipsnio 1 dalies 1 punktas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje sieros dioksido, PM10, švino ir 
anglies monoksido lygiai aplinkos ore 
neviršytų XI priede nustatytų ribinių verčių. 

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į III 
priedo A skirsnį, užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje sieros dioksido, PM10, švino ir 
anglies monoksido lygiai aplinkos ore 
neviršytų XI priede nustatytų ribinių verčių. 

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 24 pakeitimas. Komisijos pasiūlyme, viena vertus, 
reikalaujama, kad valstybės narės visoje jų teritorijoje (taigi – visoje ES) užtikrintų 13 
straipsnyje nustatytų ribinių verčių (dėl žmogaus sveikatos apsaugos) laikymąsi, antra vertus, 
III priede reikalaujama, kad mėginių ėmimo vietos, skirtos žmonių sveikatos apsaugai, būtų 
išdėstomos ten, kur galimas poveikis gyventojams ilgesnį laiką nei ribinių verčių vidutinis 
laikotarpis, arba kur yra bendra tarša. Taigi zonos, kuriose taikomos ribinės vertės pagal 13 
straipsnį, ir tos, kuriose matavimais pagal III priedą patikrinama ir įrodoma atitiktis, nėra 
tapačios. Vertinimo tvarka (kuri galiausiai pagrįsta monitoringu) neatitinka zonų, kuriose 
taikomos ribinės vertės. Dėl tokio prieštaravimo į labai sunkią padėtį patenka valstybės 
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narės, visuomenė ir Komisija, ir tikėtina, kad tai bus nesibaigiančių bylų priežastis. 

Pakeitimas 6
21 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės gali nustatyti zonas arba 
aglomeracijas, kuriose PM10 ribinės vertės 
viršijamos dėl PM10 koncentracijos 
aplinkos ore, susidariusios dėl dalelių 
resuspensijos, kai žiemą keliai barstomi 
smėliu. 

Valstybės narės gali nustatyti zonas arba 
aglomeracijas, kuriose PM10 ribinės vertės 
viršijamos dėl PM10 koncentracijos aplinkos ore, 
susidariusios dėl dalelių resuspensijos, kai žiemą 
keliai barstomi smėliu arba keliai valomi, su 
sąlyga, kad tai neturės įtakos PM2,5 lygiui.

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 25 pakeitimas. Tikroji rizika susijusi PM2,5 dalelėmis. 
PM10 – PM2,5 dydžio dalelės daugiausia nusėda viršutiniuose kvėpavimo takuose, kurie turi 
greitus pašalinimo mechanizmus, todėl jos nedaro ilgalaikio poveikio. 

Pakeitimas 7
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. Where, in a given zone or 
agglomeration, conformity with the limit 
values for PM10 as specified in Annex XI 
cannot be achieved because of site-specific 
dispersion characteristics, adverse climatic 
conditions or transboundary contributions, 
Member States shall be exempt from the 
obligation to apply those limit values until 
…* provided that the conditions laid down 
in paragraph 1 are fulfilled.

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. 
Where, in a given zone or agglomeration, 
conformity with the limit values for PM10
as specified in Annex XI or Siektina vertė
for PM2.5 as specified in Annex XIV
cannot be achieved because of site-
specific dispersion characteristics, adverse 
climatic conditions or transboundary 
contributions, Member States shall be 
exempt from the obligation to apply those 
limit values until …* provided that the 
conditions laid down in paragraph 1 are 
fulfilled.
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2a. Valstybės narės gali pratęsti PM10 ir 
PM2,5 ribinių verčių arba PM2,5 siektinos 
vertės terminus ne ilgiau kaip dvejiems
metams tai konkrečiai zonai arba 
aglomeracijai, jei pagal 1 dalyje nurodytą 
planą arba programą tam tikroje zonoje 
arba aglomeracijoje negalima pasiekti 
nurodytų ribinių verčių, jeigu valstybė 
narė įrodo, kad nacionaliniu, regioniniu 
ir vietos lygmeniu, kad tai būtų atlikta iki 
pirmiau nurodytų terminų, buvo imtasi 
visų atitinkamų priemonių, įskaitant ir 
XV priedo B skirsnyje bei priede XVIIa 
nurodytų direktyvų įgyvendinimą iki 
šiuose teisės aktuose nustatytų terminų. 

_____________

* OL: Treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos. 

_____________

* OL: Treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos. 

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 81 pakeitimas. 

Pakeitimas 8
22 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 pastraipos

4. Valstybės narės informuoja Komisiją, 
kai, jų nuomone, reikėtų taikyti 1 ar 2 dalis, 
ir pateikia 1 dalyje nurodytą oro kokybės 
planą, 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 informuoja Komisiją, 
kai, jų nuomone, reikėtų taikyti 1 ar 2 dalis, 
ir pateikia 1 dalyje nurodytą oro kokybės 
planą, 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, nurodytų XVIa priede, poveikį. 

Jeigu Komisija per devynis mėnesius nuo 
to pranešimo gavimo nepareiškia 
prieštaravimų, laikoma, kad įvykdytos 
atitinkamos 1 arba 2 dalies taikymo 
sąlygos. 

Jeigu Komisija per šešis mėnesius nuo to 
pranešimo gavimo nepareiškia 
prieštaravimų, laikoma, kad įvykdytos 
atitinkamos 1 arba 2 dalies taikymo 
sąlygos.

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 81 pakeitimas.
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Pakeitimas 9
23 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Į šiuos planus įtraukiama bent XV priedo A 
skirsnyje nurodyta informacija, ir jie 
nedelsiant perduodami Komisijai ne 
vėliau kaip per dvejus metus nuo tų metų, 
kuriais buvo užregistruotas pirmas taršos 
lygio viršijimas. 

Į šiuos planus arba programas įtraukiama 
bent jau XV priede nurodyta informacija. Į 
juos taip pat gali būti įtrauktos priemonės 
pagal 24 straipsnį. 

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 32 pakeitimas. Planuose ir programose, kurie sudaromi 
siekiant bendrai mažinti oro taršą, paprastumo sumetimais gali būti numatytos prevencinės 
priemonės pagal 22 straipsnį, skirtos sumažinti didžiausią taršą trumpuoju laikotarpiu. 

Planai ir programos, kurių paskirtis yra palaikyti švaraus oro kokybę, jau dabar perduodami 
elektroniniu būdu. Žodis „nedelsiant“ išbraukiamas, nes ne kiekvienas planas jį parengus
iškart perduodamas Komisijai. Tikslingiau planus pirmiausia surinkti nacionaliniu lygmeniu 
ir perduoti Komisijai sutelktą informaciją kiekvieniems metams. Tokia pat praktika buvo 
taikyta iki šiol. Komisija, remdamasi 26 straipsnio 2 dalimi, perdavimo procedūrą gali 
reglamentuoti išsamiau. 

Pakeitimas 10
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 aplinkos ore viršys vieną arba 
daugiau ribinių verčių, siektinų verčių arba 
pavojaus slenksčių, nustatytų VII, XI, XII 
ir XIV prieduose, valstybės narės, kur tai 
atrodo tinkama, parengia veiksmų planus, 
nurodydamos, kokių priemonių bus imtasi 
trumpuoju laikotarpiu, siekiant sumažinti tą 
pavojų ir apriboti šio reiškinio trukmę. 

Tačiau kai yra pavojus, jog bus viršytas 
XII priedo B skirsnyje nustatytas ozono 
pavojaus slenkstis, valstybės narės tokius 

Tačiau valstybės narės tokius trumpojo 
laikotarpio veiksmų planus rengia tik tada, 
kai, jų nuomone, atsižvelgiant į 
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trumpojo laikotarpio veiksmų planus 
rengia tik tada, kai, jų nuomone, 
atsižvelgiant į nacionalines geografines, 
meteorologines ir ekonomines sąlygas, yra 
pakankamai galimybių sumažinti tą pavojų, 
taršos lygio viršijimo trukmę arba mastą. 
Rengdamos tokį trumpojo laikotarpio planą 
valstybės narės atsižvelgia į Sprendimą 
2004/279/EB. 

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. 

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 35 pakeitimas. Neaišku, kodėl 2 pastraipoje numatytos 
išimtys turėtų būti taikomos tik ozonui. Sąlyga, kad trumpojo laikotarpio veiksmų planai turi 
būti rengiami tik tada, kai juose numatytomis priemonėmis, atsižvelgiant į esamas sąlygas ir 
proporcingumo principą, yra pakankamai galimybių pagerinti oro kokybę, yra savaime 
suprantama.

Pakeitimas 11
24 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje nurodytuose trumpojo laikotarpio 
veiksmų planuose galima, atsižvelgiant į 
kiekvieną atskirą atvejį, 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, atsižvelgiant į 
kiekvieną atskirą atvejį, numatyti trumpą 
laiką veiksmingas priemones, skirtas 
kontroliuoti ir prireikus laikinai sustabdyti 
veiklą, dėl kurios akivaizdžiai didėja rizika, 
kad atitinkamos ribinės vertės arba siektinos 
vertės, arba pavojaus slenkstis bus viršyti.
Antrasis 23 straipsnio 1 dalies papunktis 
taikomas mutatis mutandis.

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 36 pakeitimas. Priemonės, įtrauktos į trumpojo laikotarpio 
veiksmų planus, privalo būti tikrai veiksmingos per trumpą laikotarpį. Be to, jei veikla 
sustabdoma, priežastinis ryšys turėtų būti aiškus. Galiausiai, galima pasirinkti ar paminėti tik 
motorinių transporto priemonių eismą.

Pakeitimas 12
24 straipsnio 3 dalis
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3. Valstybės narės, parengusios trumpojo 
laikotarpio planus, pateikia visuomenei ir 
atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, 
aplinkosaugos organizacijoms, vartotojų 
organizacijoms, pažeidžiamų gyventojų 
grupių interesams atstovaujančioms 
organizacijoms, bei kitoms atitinkamoms 
sveikatos priežiūros įstaigoms, savo 
konkrečių trumpojo laikotarpio veiksmų 
planų tinkamumo ir turinio analizės 
rezultatus bei informaciją apie tų planų 
įgyvendinimą. 

3. Valstybės narės, parengusios trumpojo 
laikotarpio planus, pateikia visuomenei ir 
atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, 
aplinkosaugos organizacijoms, vartotojų 
organizacijoms, pažeidžiamų gyventojų 
grupių interesams atstovaujančioms 
organizacijoms, kitoms atitinkamoms 
sveikatos priežiūros įstaigoms ir 
susijusioms pramonės sąjungoms, savo 
konkrečių trumpojo laikotarpio veiksmų 
planų tinkamumo ir turinio analizės 
rezultatus bei informaciją apie tų planų 
įgyvendinimą. 

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 37 pakeitimas. Planuose numatytos priemonės dažniausiai 
yra susijusios su eismu ir tiesiogiai arba netiesiogiai su ekonomine veikla. Dėl to reikia 
užtikrinti, kad būtų konsultuojamasi ir dalijamasi informacija su susijusiomis pramonės 
sąjungomis. 

Pakeitimas 13
24 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenė ir atitinkamos organizacijos, 
tokios kaip aplinkosaugos organizacijos, 
vartotojų organizacijos, pažeidžiamų 
gyventojų grupių interesams 
atstovaujančios organizacijos bei kitos 
atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos 
būtų tinkamai ir laiku informuojamos apie: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenė ir atitinkamos organizacijos, 
tokios kaip aplinkosaugos organizacijos, 
vartotojų organizacijos, pažeidžiamų 
gyventojų grupių interesams 
atstovaujančios organizacijos, kitos 
atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos ir 
susijusios pramonės sąjungos būtų 
tinkamai ir laiku informuojamos apie: 

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 39 pakeitimas. Planuose numatytos priemonės dažniausiai 
yra susijusios su eismu ir tiesiogiai arba netiesiogiai su ekonomine veikla. Dėl to reikia 
užtikrinti, kad būtų konsultuojamasi ir dalijamasi informacija su susijusiomis pramonės 
sąjungomis.

Pakeitimas 14
32 straipsnio 3 dalis
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Per penkerius metus nuo šios direktyvos 
priėmimo Komisija peržiūrės su PM2,5
susijusias nuostatas. Visų pirma Komisija 
parengs ir pateiks išsamų pasiūlymą, kaip 
nustatyti teisiškai įpareigojančius poveikio 
sumažinimo įsipareigojimus, atsižvelgiant į 
skirtingą oro kokybės padėtį ateityje ir 
taršos mažinimo galimybes valstybėse 
narėse.

Per penkerius metus nuo šios direktyvos 
priėmimo Komisija peržiūrės su PM2,5
susijusias nuostatas. Visų pirma Komisija 
parengs ir pateiks išsamų pasiūlymą, kaip 
nustatyti teisiškai įpareigojančius poveikio 
sumažinimo įsipareigojimus, atsižvelgiant į 
skirtingą oro kokybės padėtį ateityje ir 
taršos mažinimo galimybes valstybėse 
narėse. Svarstydama iš naujo Komisija 
turi nustatyti, ar PM10 atveju pakanka tik 
apibrėžti ribines vertes, ar vietoj to turi 
būti apibrėžtos PM2,5 ribinės vertės. 

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 64 pakeitimas. Direktyvoje greta PM10 įvedamas PM2,5
rodiklis. Jei pakartotinai svarstant paaiškėtų, kad PM2,5 ribinės vertės yra priimtinos, PM10
rodiklis (ir atitinkamos nuostatos) turėtų būti panaikintas. 

Pakeitimas 15
33 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie įsigalioję iki ...*

įgyvendina šią direktyvą.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie įsigalioję iki ...*

įgyvendina šią direktyvą. 
_______________

* Dveji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos. 

_______________

* Dvylika mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos. 

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 44 pakeitimas.

Pakeitimas 16
III priedo A skirsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės užtikrina, kad visoje 
jų teritorijoje sieros dioksido, PM10, švino 
ir anglies monoksido vertės dydžiai ore 
neviršytų XI priede nustatytos ribinės 
vertės dydžių.
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Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 60 pakeitimas. 

Pakeitimas 17
III priedo A skirsnio 2 dalis

2. Ribinių verčių laikymasis siekiant 
apsaugoti žmonių sveikatą nevertinamas 
šiose vietose:

2. Ribinių verčių laikymasis siekiant 
apsaugoti žmonių sveikatą nevertinamas 
šiose vietose: 

(-a) bet kurioje vietoje, kurioje 
vadovaujantis šiame priede išdėstytais 
kriterijais neįrengtos teršalų, kuriems 
taikomas šis priedas, mėginių ėmimo 
vietos;

(a) vietose, esančiose teritorijose, į kurias 
visuomenės atstovai negali patekti ir 
kuriose nėra nuolatinių gyvenamųjų 
patalpų;

(a) vietose, esančiose teritorijose, į kurias 
visuomenės atstovai negali patekti arba 
kurios yra negyvenamos arba ne nuolat 
gyvenamos;

(aa) gamyklų patalpose arba pramonės 
objektuose, kuriuose taikomos visos 
susijusios sveikatos ir saugos darbo 
vietoje nuostatos ir į kuriuos negali 
patekti gyventojai;

(b) važiuojamojoje kelio dalyje; kelių 
skiriamosiose juostose, išskyrus vietas, į 
kurias paprastai yra pėsčiųjų takai į šias 
skiriamąsias juostas.

(b) važiuojamojoje kelio dalyje; kelių
skiriamosiose juostose, išskyrus vietas, į 
kurias paprastai yra pėsčiųjų takai į šias 
skiriamąsias juostas;

(ba) zonose, kuriose visiems gyventojams 
per reikšmingą laikotarpį nedaromas 
tiesioginis ar netiesioginis poveikis.

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 60 pakeitimas. Naujieji punktai išaiškina, kad kai kuriose 
konkrečiose ypatingo poveikio gyventojams neturinčiose valstybės teritorijos vietose nuostata 
dėl nustatytų didžiausių ribinių verčių neviršijimo netaikoma. Tai plačiajai visuomenei 
neprieinamos vietovės arba pramonės įmonės, kadangi III priede reikalaujama, kad mėginių 
ėmimo vietos, skirtos žmonių sveikatos apsaugai, būtų išdėstomos ten, kur galimas poveikis 
gyventojams ilgesnį laiką nei ribinių verčių vidutinis laikotarpis, arba kur yra bendra tarša. 

Pakeitimas 18
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XIV priedo B skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

NACIONALINIS POVEIKIO SUMAŽINIMO UŽDAVINYS

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

Kai VPR išreikštas µg/m3, ataskaitiniais metais yra 7 µg/m3 arba mažesnis, poveikio 
sumažinimo uždavinys lygus nuliui. Sumažinimo uždavinys lygus nuliui taip pat tais atvejais, 
kai VPR bet kuriame laiko taške 2010–2020 m. laikotarpiu pasiekia 7 µg/m3 lygį ir išlieka 
tokio paties ar žemesnio lygio.

Parlamento pakeitimai

Poveikio sumažinimo uždavinys dėl VPR 2010 m. Poveikio 
sumažinimo 
uždavinio 
įgyvendinimo 
terminas

Pradinė koncentracija µg/m3 Sumažinimo uždavinys 
procentais

< 10 0 %
= 10 – <15 10 %
= 15 – <20 15 %
= 20 – < 25 20 %

>25 Visos atitinkamos priemonės, 
kad būtų pasiekta 20 μg/m3

2020

Kai VPR išreikštas µg/m3, ataskaitiniais metais yra 10 µg/m3 arba mažesnis, poveikio 
sumažinimo uždavinys lygus nuliui. Sumažinimo uždavinys lygus nuliui taip pat tais atvejais, 
kai VPR bet kuriame laiko taške 2010–2020 m. laikotarpiu pasiekia 7 µg/m3 lygį ir išlieka 
tokio paties ar žemesnio lygio.

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 49 pakeitimas. 

Pakeitimas 19
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XIV priedo C skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

Vidutinis laikotarpis Siektina vertė Siektinos vertės įgyvendinimo terminas
Kalendoriniai metai 25 µg/m3 2010 m. sausio 1 d. 

Parlamento pakeitimai

Vidutinis laikotarpis Siektina vertė Siektinos vertės įgyvendinimo terminas
Kalendoriniai metai 20 µg/m3 2010 m. sausio 1 d. 

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 50 pakeitimas. 

Pakeitimas 20
XIV priedo D skirsnis

Tarybos bendroji pozicija

Vidutinis 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 pakeitimai

Vidutinis laikotarpis Ribinė vertė Leistinas nukrypimo 
dydis1

Ribinės vertės 
įgyvendinimo 

terminas 
Kalendoriniai metai 20 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. 
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1 Maksimalus leistinas nukrypimo dydis, taikomas pagal 15 straipsnio 4 dalį.

* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 50 pakeitimas.

Pakeitimas 21
XVIa priedas (naujas)

PRIEMONĖS, KURIŲ TURI BŪTI 
IMAMASI DĖL TARŠOS ŠALTINIŲ 
IR KURIOS LEISTŲ 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 sukeliamos taršos standartai 
arba nauji laivų variklių sukeliamos 
taršos standartai, dėl kurių būtų 
susitarta TJO lygmeniu.

Pagrindimas

Iš naujo įvestas pirmojo svarstymo 84 pakeitimas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Tarybos bendrosios pozicijos analizė 

2007 m. birželio 28 d. Vokietijos pirmininkaujama Taryba priėmė bendrąją poziciją (BP) dėl 
direktyvos dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje. Nors Europos Parlamento 
pirmojo svarstymo ir Tarybos tekstai šiek tiek skiriasi, beveik pusė 2006 m. rugsėjo 26 d. 
Strasbūre Europos Parlamento priimtų dalinių pakeitimų vėl buvo įtraukti (tiksliai pažodžiui, 
iš dalies arba pagal teksto prasmę) į pasiūlymą dėl direktyvos.

Į Tarybos BP įtraukti kai kurie esminiai daliniai pakeitimai, kuriuos iš pradžių pasiūlė 
Europos Parlamentas: 

• siektina PM2,5 vertė, kuri 2015 m. bus pakeista privaloma ribine verte;
• galimybė atidėti nuostatos dėl ribinių verčių įgyvendinimą po Direktyvos įsigaliojimo; 
• principas, kad nuostatos dėl ribinių verčių turėtų būti taikomos visur, tačiau kai 

kuriose vietose nebūtų vertinama, ar šis reikalavimas vykdomas.

Be panašumų esama ir didelių skirtumų. Taryba nepritaria jokiems pakeitimams, susijusiems 
su XI priede apibrėžta nuostata dėl PM10 dienos ir metų vidutinių ribinių verčių, ir atmeta 
Europos Parlamento pasiūlymą susieti atitinkamą leidžiančią nukrypti nuostatą su 
papildomomis Bendrijos priemonėmis, skirtomis taršos šaltinių klausimams spręsti.

Be to, nors ir pasiektas akivaizdus susitarimas dėl PM2,5 rodiklio (siektina PM2,5 vertė 
2010 m., kuri 2015 m. bus pakeista privaloma ribine verte), Taryba siūlo abiem atvejais 
(PM2,5 ir PM10 dalelėms) nustatyti ne tokią griežtą 25µg/m3 ribą (EP pasiūlė 20 µg/m3). Kita 
vertus, Tarybos pasiūlymas numato mažiau lanksčią galimybę atidėti 22 straipsnio (buvusio
20 str.) nuostatą dėl ribinių verčių įgyvendinimą po Direktyvos įsigaliojimo (t.y. tik trejus 
metus po Direktyvos įsigaliojimo). 

II. Europos Parlamento prioritetai antrojo svarstymo metu 

Pranešėjas tvirtai pasiryžęs siekti, jog antrajame svarstyme, vyksiančiame tuo metu, kai 
Tarybai pirmininkaus Portugalija, būtų pasiektas susitarimas, kuris ne tik užtikrintų, jog Oro 
kokybės direktyva būtų priimta kuo greičiau, bet ir išsaugotų pagrindinę Parlamento pozicijos 
idėją: ambicingesnių tikslų, griežtesnių ribinių verčių, lankstumo principo, priemonių, skirtų 
taršos šaltinių klausimams spręsti, ir ilgalaikių uždavinių derinimas.

PM2,5: tai mažiausios dalelės, kurias mokslininkai laiko pavojingiausiomis žmogui. Kitaip nei 
stambesnės frakcijos dalelės (PM10), mažiausios dalelės kyla beveik išimtinai iš 
antropogeninių šaltinių. Dėl to pranešėjas siūlo iš naujo įvesti su PM2,5 susijusius dalinius 
pakeitimus ir išlygą dėl pakartotinio svarstymo (64 pakeitimas), taip pat ragina palikti 
griežtesnę 20 µg/m3 siektiną (2010 m.) ir ribinę vertę (2015 m.) (49 ir 50 pakeitimai). Ši 
griežtesnė vertė turėtų būti teisiškai privaloma. Tikėtina, kad iki 2015 m. ji bus pasiekta 
daugelyje Europos vietų.
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PM10: pranešėjas siūlo iš naujo įvesti XI priede apibrėžtų su PM10 susijusių nuostatų dalinius 
pakeitimus, t.y. dėl 33 µg/m3 metinės ribinės vertės ir dėl 55 dienų dienos ribinės vertės 
leistino nukrypimo dydžio. Taryba ir Komisija nepritaria jokiems galiojančių ribinių verčių 
pakeitimams. Abiem institucijoms bet kokie status quo pakeitimai yra tabu. Dėl to tikėtina, 
kad iškart prireiks taikinimo procedūros. 

Lankstumas: nepaisant dedamų pastangų oro kokybei gerinti, valstybės narės, visų pirma 
Vakarų ir Centrinės Europos tankiai apgyvendinti ir pramonės regionai, iki šiol patiria 
didžiulių sunkumų, susijusių su Direktyvos įgyvendinimu ir ribinių verčių patenkinimu.

Dėl to įgyvendinant nuostatą dėl ribinių verčių valstybėms narėms, kurios visais lygmenimis 
ėmėsi visų įmanomų priemonių taršai mažinti, reikėtų suteikti daugiau lankstumo. Pranešėjas 
siūlo iš naujo įvesti dalinius pakeitimus, suisijusius su išlygų laikotarpiais ir nuostatos dėl 
ribinių verčių patenkinimo atidėjimu (pirmojo svarstymo 7 ir 81 pakeitimai), tačiau siūlo 
sutrumpinti išlygų laikotarpį nuo „ketverių plius dveji“ iki „trejų plius dveji “ metų, kad būtų 
pasiektas kompromisas tarp EP ir Tarybos. 

Pranešėjas taippat pabrėžia ilgalaikių priemonių ir su taršos apimtimi susietų oro kokybės 
politikos krypčių svarbą. Šios priemonės turėtų būti taikomos savanoriškai. Jų turėtų būti 
imtasi tik tuomet, kai įmanoma sumažinti taršą (35 ir 36 pakeitimai). Pranešėjas taip pat siūlo 
iš naujo įvesti EP pasiūlymą dėl III priedo dėl ribinės vertės dydžių atitikties vertinimo (24 ir 
60 pakeitimai).

Priemonės, skirtos taršos šaltinių klausimams spręsti: tarša turi būti sumažinta 
įgyvendinant galiojančių teisės aktų nuostatas ir taikant naujas Bendrijos priemones, skirtas 
taršos šaltinių klausimams spręsti. Vėluojama įgyvendinti Bendrijos priemones, skirtas oro 
taršai sustabdyti, pvz., taikyti EURO VI standartus sunkiosioms transporto priemonėms 
arba pakartotinai apsvarstyti NEC direktyvą. Dėl to reikėtų vėl įtraukti naują XVIa 
priedą (84 pakeitimas).

Vis dėlto pranešėjas nesiūlo iš naujo įtraukti teksto dalių, kuriose išlygų laikotarpiai 
susiejami su Bendrijos priemonėmis ir kurias atmetė Taryba. Labai sunku įrodyti ryšį tarp 
Bendrijos priemonių nevykdymo ir nuostatos dėl ribinių verčių netenkinimo. 

Kita: be to, pranešėjas siūlo iš naujo įvesti įvairius techninių nuostatų dalinius 
pakeitimus, kuriems pirmajame svarstyme pritarė Europos Parlamentas, pvz., dėl 
privalomų modeliavimo metodų (16 ir 17 pakeitimai); dėl vienodo kriterijų, parenkant
mėginių ėmimo vietas, taikymo (22 pakeitimas); dėl informacijos skleidimo visoms 
suinteresuotosioms šalims (37 ir 39 pakeitimai); ir dėl termino, iki kurio valstybės narės turi 
įgyvendinti Direktyvos nuostatas (44 pakeitimas). 


