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KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI
dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai pagal
2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2284 dėl
tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš
dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB
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1. Įvadas
Direktyva (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio
mažinimo – pagrindinė teisinė priemonė siekiant Europos švaraus oro programoje1 nustatytų
2030 m. tikslų. Šioje direktyvoje nustatyti kiekvienos ES valstybės narės nacionaliniai
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimai 2020–2029 m. laikotarpiui ir platesnio
užmojo įsipareigojimai nuo 2030 m., taikomi penkių rūšių oro teršalams, kurie daro didelį
neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai: sieros dioksidui (SO2), azoto oksidams (NOx),
nemetaniniams lakiesiems organiniams junginiams (NMLOJ), amoniakui (NH3) ir
smulkiosioms kietosioms dalelėms (KD2,5).
Be to, direktyvoje nustatyti stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimai, taikomi valstybėse
narėse išmetamiems pirmiau minėtiems teršalams ir kitiems teršalams, kurie taip pat turi būti
stebimi ir apie kuriuos turi būti pranešama pagal atitinkamus Jungtinių Tautų Europos
ekonomikos komisijos (toliau – JT EEK) Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų
konvencijos (toliau – TTOTP konvencija), prie kurios yra prisijungusios ES valstybės narės,
protokolus. Apie šiuos išmetamuosius teršalus turi būti pranešama atsižvelgiant į TTOTP
konvencijoje nustatytus metodus.
Direktyvoje (ES) 2016/2284 reikalaujama, kad valstybės narės priimtų nacionalinę oro taršos
valdymo programą, kuri yra pagrindinė valdymo priemonė, leidžianti joms koordinuoti
politiką ir priemones ir dėl jų susitarti, kad būtų laikomasi nacionalinių išmetamųjų teršalų
kiekio mažinimo įsipareigojimų.
Direktyvoje (ES) 2016/2284 reikalaujama, kad valstybės narės stebėtų neigiamą oro taršos
poveikį ekosistemoms.
Direktyva (ES) 2016/2284 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriais iš dalies keičiama direktyva, kad I, III, IV ir V priedai būtų priderinti prie technikos ar
mokslo pažangos arba pokyčių, susijusių su TTOTP konvencija.
Direktyvos 6 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad Komisijai suteikiami įgaliojimai III priedo 2
dalį priderinti prie pokyčių, įskaitant technikos pažangą, susijusių su TTOTP konvencija. III
priede nustatytos išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo priemonės, įskaitant nuorodas į
2014 m. JT EEK Geros žemės ūkio praktikos, susijusios su išmetamo amoniako kiekio
mažinimu, pagrindų kodeksą, ir JT EEK Azoto balansų gaires. Bus svarstoma, ar jas įtraukti į
nacionalines oro taršos valdymo programas.
Direktyvos 8 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad Komisijai suteikiami įgaliojimai I ir IV priedus
priderinti prie pokyčių, įskaitant technikos ir mokslo pažangą, susijusių su TTOTP
konvencija. I priede nustatyti išmetamieji teršalai, kuriuos turi stebėti valstybės narės, ir
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ataskaitų apie juos teikimo reikalavimai, iš esmės suderinti su TTOTP konvencijos
reikalavimais. IV priede nustatyti nacionalinių išmetamųjų teršalų apskaitų ir prognozių,
informacinių apskaitų ataskaitų ir patikslintų nacionalinių išmetamųjų teršalų apskaitų
rengimo metodai.
Direktyvos 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Komisijai suteikiami įgaliojimai V priedą dėl
neprivalomų oro taršos poveikio ekosistemoms stebėsenos rodiklių priderinti prie technikos ir
mokslo pažangos ir prie pokyčių, susijusių su TTOTP konvencija.

2. Teisinis pagrindas
Direktyvos (ES) 2016/2284 16 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad Komisija pateiktų
ataskaitą dėl naudojimosi 6 straipsnio 8 dalyje, 8 straipsnio 7 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje
nurodytais įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus.
Pagal šią nuostatą įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių
metų laikotarpiui nuo 2016 m. gruodžio 31 d., kuris automatiškai pratęsiamas tokios pačios
trukmės laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki to laikotarpio
pabaigos.
3. Įgaliojimų delegavimas
Šis įgalėjimas buvo laikomas būtinu siekiant papildyti arba pritaikyti direktyvos I, III, IV ir V
priedų nuostatas, kad būtų atsižvelgta į technikos ir mokslo pažangą arba pokyčius, susijusius
su TTOTP konvencija.
Komisija praneša, kad ji dar nepriėmė atitinkamų deleguotųjų aktų.
Priežastys:
a) nėra su TTOTP konvencija susijusių pokyčių, dėl kurių būtų reikėję apsvarstyti
galimybę priderinti atitinkamus priedus;
b) nėra pakankamai stabilios technikos ar mokslo pažangos, prie kurios būtų reikėję
priderinti atitinkamus priedus.
4. Išvada
Komisija nepasinaudojo jai pagal Direktyvą (ES) 2016/2284 suteiktais deleguotaisiais
įgaliojimais nuo jos įsigaliojimo 2016 m. gruodžio 31 d.
Komisija mano, kad visi deleguotieji įgaliojimai turėtų likti galioti, nes ateityje gali prireikti I,
III, IV ir V priedus priderinti prie technikos ir mokslo pažangos arba pokyčių, susijusių su
TTOTP konvencija.
Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą susipažinti su šia ataskaita.
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