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Pakeitimas 165
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkami reikalavimai dirvožemio ir 
požeminių vandenų apsaugai užtikrinti ir 
įrenginyje susidarančių atliekų tvarkymo 
priemonės;

b) prireikus, atitinkami reikalavimai 
dirvožemio ir požeminių vandenų apsaugai 
užtikrinti ir įrenginyje susidarančių atliekų 
tvarkymo priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Būtinas lankstumas, todėl siūlome vėl įrašyti žodį „prireikus“.

Pakeitimas 166
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkami reikalavimai dirvožemio ir 
požeminių vandenų apsaugai užtikrinti ir 
įrenginyje susidarančių atliekų tvarkymo 
priemonės;

b) atitinkami reikalavimai žemės ir 
požeminių vandenų apsaugai užtikrinti ir 
įrenginyje susidarančių atliekų tvarkymo 
priemonės;

Or. pl
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Pakeitimas 167
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reikalavimai periodiškai vykdyti 
pavojingų medžiagų, kurių gali būti 
eksploatavimo vietoje, monitoringą, 
atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo 
vietos dirvožemio ir požeminių vandenų 
užteršimo galimybę;

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Periodinė kontrolė bus nenaudinga arba mažai naudinga, nes direktyvoje nenustatoma jokių 
su ja susijusių išvadų. 

Pakeitimas 168
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reikalavimai periodiškai vykdyti 
pavojingų medžiagų, kurių gali būti 
eksploatavimo vietoje, monitoringą, 
atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo 
vietos dirvožemio ir požeminių vandenų 
užteršimo galimybę;

d) reikalavimai periodiškai vykdyti 
pavojingų medžiagų, kurių gali būti 
eksploatavimo vietoje, monitoringą, 
atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo 
vietos dirvožemio ir požeminių vandenų
didelio užteršimo galimybę, taip pat į šioje 
vietoje vykdomos veiklos pobūdį;

Or. en
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Pakeitimas 169
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reikalavimai periodiškai vykdyti 
pavojingų medžiagų, kurių gali būti 
eksploatavimo vietoje, monitoringą, 
atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo 
vietos dirvožemio ir požeminių vandenų 
užteršimo galimybę;

d) reikalavimai periodiškai vykdyti
atitinkamų pavojingų medžiagų, kurių
didelis kiekis gali būti eksploatavimo 
vietoje, monitoringą, atsižvelgiant į 
įrenginio eksploatavimo vietos dirvožemio 
ir požeminių vandenų užteršimo galimybę;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti to, kad periodiškai būtų būtina kontroliuoti visas galimas pavojingas 
medžiagas (jų gali būti keli šimtai), būtina apriboti kontrolės mastą atitinkamomis 
pavojingomis medžiagomis, kurių randama daug.

Pakeitimas 170
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reikalavimai periodiškai vykdyti 
pavojingų medžiagų, kurių gali būti 
eksploatavimo vietoje, monitoringą, 
atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo 
vietos dirvožemio ir požeminių vandenų 
užteršimo galimybę;

d) reikalavimai periodiškai vykdyti 
pavojingų medžiagų, kurių gali būti 
eksploatavimo vietoje, monitoringą, 
atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo 
vietos žemės ir požeminių vandenų 
užteršimo galimybę;

Or. pl
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Pakeitimas 171
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) priemonės, susijusios su eksploatavimo 
pradžia, nuotėkiais , gedimais, trumpais 
sustabdymais ir galutiniu veiklos 
nutraukimu .

e) priemonės, nesusijusios su normaliomis 
veiklos sąlygomis, pvz., su eksploatavimo 
pradžia, nuotėkiais , gedimais, trumpais 
sustabdymais ir galutiniu veiklos 
nutraukimu;

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti pakeitimą užtikrinant, kad būtų apimtos visos laikinos aplinkybės. Straipsnyje 
pateikiamas tik trumpas kai kurių atvejų sąrašas. Nepagrįsta keisti originalų tekstą.

Nors taip nenurodyta, laikinų aplinkybių nurodymas vien trumpame atvejų sąraše yra esminis 
pakeitimas.  

Pakeitimas 172
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) Leidime numatomos specialios 
nuostatos su minimaliais energetinio 
efektyvumo reikalavimais, atitinkančiais 
energetinio efektyvumo lygmenis, kurie 
GGP informaciniuose dokumentuose 
nurodyti kaip geriausios galimos 
priemonės. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į taršos integruotos prevencijos ir kontrolės veiklos poveikį klimato kaitai ir 
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išteklių naudojimui, taip pat siekiant vienodų pradinių veiklos sąlygų visoje ES, būtina, kad 
energetinio efektyvumo nuostatos, nurodytos leidimo sąlygose, būtų pagrįstos atitinkamuose 
GGP informaciniuose dokumentuose nurodytomis GGP. 

Pakeitimas 173
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tinkami reikalavimai energijos 
naudojimo efektyvumui užtikrinti. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant papildyti naują ES politiką, kurios tikslas – mažinti energijos vartojimą, leidimo 
sąlygose turėtų būti nurodyti reikalavimai energijos naudojimo pramonės įrenginiuose 
efektyvumui užtikrinti

Pakeitimas 174
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) minimalūs energetinio efektyvumo 
reikalavimai, atitinkantys GGP 
informaciniuose dokumentuose nurodytas 
geriausias galimas priemones.

Or. en
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Pakeitimas 175
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) priemonės, skirtos įvertinti vykdomą 
kontrolę žmogaus sveikatos srityje. 

Or. en

Pagrindimas

Žmogaus sveikatos statistika būtina su aplinka susijusiai rizikai įvertinti.

Pakeitimas 176
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatant leidimo sąlygas remiamasi
GGP informaciniais dokumentais.

3. Kompetentinga institucija nustatydama
leidimo sąlygas remiasi GGP 
informaciniais dokumentais, ji nenurodo, 
kokio nors vieno metodo ar konkrečios 
technologijos, tačiau atsižvelgia į 
atitinkamo įrenginio technines savybes, jo 
geografinę padėtį ir vietos aplinkos 
sąlygas, remdamasi III priede išvardytais 
kriterijais, kartu su veiklos vykdytoju 
nustačiusi geriausias galimas priemones.

Or. en

Pagrindimas

Integruoto požiūrio principas – nustatyti geriausias priemones atsižvelgiant į vietos sąlygas. 
Taigi itin svarbu, kad GGP būtų pasirenkamos kiekvienam konkrečiam įrenginiui, remiantis 
GGP informaciniuose dokumentuose pateikta informacija, tačiau atsižvelgiant į vietos 
sąlygas pagal III priede nurodytus kriterijus. Tai gali būti atlikta tik bendradarbiaujant 
leidimus teikiančiam subjektui ir leidimo prašančiam subjektui. Tai turi būti aiškiai išdėstyta 
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direktyvoje.

Pakeitimas 177
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatant leidimo sąlygas remiamasi 
GGP informaciniais dokumentais.

3. Nustatant leidimo sąlygas privaloma 
tvarka remiamasi GGP informaciniais 
dokumentais. Kompetentingos institucijos 
gali nustatyti griežtesnes leidimo sąlygas 
siekdamos užtikrinti aukšto lygio aplinkos 
apsaugą, ypač kai tai būtina dėl vietos 
aplinkos sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suvienodinti pradines veiklos sąlygas ir skatinti aplinkosaugos naujoves, leidimo 
sąlygos turi būti paremtos GGP informaciniuose dokumentuose nurodytomis GGP. 
Kompetentingoms institucijoms turi būti leista nustatyti griežtesnes sąlygas, ypač kai tai 
būtina dėl vietos sąlygų

Pakeitimas 178
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatant leidimo sąlygas remiamasi 
GGP informaciniais dokumentais.

3. Nustatant leidimo sąlygas privaloma 
tvarka remiamasi GGP informaciniais 
dokumentais, kurie turi būti aiškiai 
įgyvendinami. Leidimo sąlygos 
parengiamos siekiant užtikrinti aukšto 
lygio viso aplinkos apsaugą taikant oro, 
vandens ir žemės apsaugos priemones. 
Šiuo tikslu kompetentingos institucijos 
gali nustatyti griežtesnes leidimo sąlygas 
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negu tos, kurios nurodytos GGP 
informaciniuose dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Atlikus TIPK direktyvos įgyvendinimo įvertinimą nustatyta, kad pusė įvertintų leidimų ir 
bendrųjų privalomųjų taisyklių nebuvo paremtos GGP, o kai kuriais atvejais nustatyti ženklūs 
skirtumai tarp leidimo sąlygų ir GGP atitinkančios veiklos, kurie kai kurių teršalų atvejų 
siekė 2–500 kartų. Aplinkos apsaugos tikslas turi būti aiškiai nurodytas ir aplinka 
besirūpinančioms valstybėms turi būti aiškiai leista viršyti GGP informaciniuose 
dokumentuose nurodytas GGP.

Pakeitimas 179
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatant leidimo sąlygas remiamasi 
GGP informaciniais dokumentais.

3. Nustatant leidimo sąlygas remiamasi 
GGP informaciniais dokumentais.
Kompetentingos institucijos gali nustatyti 
griežtesnes leidimo sąlygas negu tos, 
kurios pasiekiamos naudojant GGP 
informaciniuose dokumentuose nurodytas 
geriausias galimas priemones.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis šio teisės akto teisiniu pagrindu (Sutarties 175 straipsniu), kompetentingoms 
institucijoms turi būti leista nustatyti griežtesnes išmetamųjų teršalų ribines vertes negu su 
GGP susijęs išmetamų kiekis.
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Pakeitimas 180
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatant leidimo sąlygas remiamasi 
GGP informaciniais dokumentais.

3. Nustatant leidimo sąlygas remiamasi 
GGP informaciniais dokumentais, ypač 
atsižvelgiant į jų integruotą požiūrį į 
bendrą įrenginių darbo poveikį aplinkai, 
poveikį įvairioms aplinkos terpėms ir 
sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

GGP informaciniuose dokumentuose aprašomas bendras konkrečią techniką naudojančių 
įrenginių darbo poveikis aplinkai ir pateikiami duomenys apie atitinkamus pasiekiamus 
rezultatus. Kadangi šių dokumentų paskirtis menkai susijusi su teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų pateikimu, svarbu patarti, kaip juos naudoti, jei norima, kad jie būtų naudinga 
informacija.  

Pakeitimas 181
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatant leidimo sąlygas remiamasi 
GGP informaciniais dokumentais.

3. Nustatant leidimo sąlygas atsižvelgiama 
į GGP informacinius dokumentus.

Or. fi
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Pakeitimas 182
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu įrenginiui arba jo daliai GGP 
informaciniai dokumentai netaikomi, arba 
jeigu šiuose dokumentuose nenumatytos 
visos galimos veiklos poveikio aplinkai 
rūšys, kompetentinga institucija, 
remdamasi III priede išvardytais kriterijais, 
nustato įrenginiui arba atitinkamai veiklai 
geriausias galimas priemones ir leidimo 
sąlygas.

4. Jeigu įrenginiui arba jo daliai GGP 
informaciniai dokumentai netaikomi, arba 
jeigu šiuose dokumentuose nenumatytos 
visos galimos veiklos poveikio aplinkai 
rūšys, kompetentinga institucija kartu su 
veiklos vykdytoju, remdamasi III priede 
išvardytais kriterijais, nustato įrenginiui 
arba atitinkamai veiklai taikomą 
išmetamųjų teršalų kiekį, atitinkantį
geriausias galimas priemones, ir leidimo 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija neturi visų techninių žinių, reikalingų nustatyti GGP. Taigi tai 
būtina atliekama kartu su veiklos vykdytoju.  Tai suderinama su GGP informacinių 
dokumentų procedūros principais. Be to, 16. straipsnyje nurodyta, kad GGP turi būti 
nustatytos nenustatant kokio nors vieno metodo ar konkrečios technologijos.

Pakeitimas 183
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu įrenginiui arba jo daliai GGP 
informaciniai dokumentai netaikomi, arba 
jeigu šiuose dokumentuose nenumatytos 
visos galimos veiklos poveikio aplinkai 
rūšys, kompetentinga institucija,
remdamasi III priede išvardytais kriterijais, 
nustato įrenginiui arba atitinkamai veiklai 
geriausias galimas priemones ir leidimo 

4. Jeigu įrenginiui arba jo daliai GGP 
informaciniai dokumentai netaikomi, arba 
jeigu šiuose dokumentuose nenumatytos 
visos galimos veiklos poveikio aplinkai 
rūšys, kompetentinga institucija tardamasi 
su veiklos vykdytoju ir remdamasi 
III priede išvardytais kriterijais, nustato 
įrenginiui arba atitinkamai veiklai taikomą 
išmetamųjų teršalų kiekį, atitinkantį
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sąlygas. geriausias galimas priemones, ir leidimo 
sąlygas

Or. fr

Pagrindimas

Veiklos vykdytojas geriausiai žino savo metodą ir jis turi dalyvauti nustatant išmetamųjų 
teršalų kiekį, kuris gali būti pasiektas taikant GGP.

Pakeitimas 184
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 19 straipsnio, išmetamųjų 
teršalų ribinės vertės ir lygiaverčiai 
parametrai bei techninės priemonės, 
nurodyti 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse , 
grindžiami geriausiomis galimomis 
priemonėmis , nenustatant kokio nors 
vieno metodo ar konkrečios technologijos

2. Nepažeidžiant 19 straipsnio, išmetamųjų 
teršalų  ribinės vertės ir lygiaverčiai 
parametrai bei techninės priemonės, 
nurodyti 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
grindžiami geriausiomis galimomis 
priemonėmis, nenustatant kokio nors vieno 
metodo ar konkrečios technologijos, tačiau 
atsižvelgiant į atitinkamo įrenginio 
technines savybes, jo geografinę padėtį ir 
vietos aplinkos sąlygas

Or. en

Pagrindimas

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.
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Pakeitimas 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija nustato 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios 
neviršija išmetamųjų teršalų kiekio, 
susijusio su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu.

Kompetentinga institucija, atsižvelgdama į 
atitinkamo įrenginio technines savybes, jo 
geografinę padėtį ir vietos aplinkos 
sąlygas, nustato išmetamųjų teršalų ribines 
vertes, lygiaverčius parametrus arba 
technines priemones, taip pat monitoringo 
ir atitikties reikalavimus taip, kad 
įrenginio išmetamų teršalų kiekis 
neviršytų atitinkamo išmetamųjų teršalų 
kiekio, susijusio su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu.

Or. en

Pagrindimas

Minimalūs reikalavimai (europinis apsaugos tinklas) būtų nustatyti taikant komitologijos 
procedūra, tačiau iki šios procedūros dalyvaujant suinteresuotiems asmenims (komitologija 
su technine ekspertize). EAT turėtų būti pagrįstas naujais ar atnaujintais GGP informaciniais 
dokumentais ir nustatytas esant reikalui. Tai turi būti daroma dėl to, kad kai kuriose 
pramonės šakose beveik visi metodai skirtingi net ir toms pačioms ar tos pačios rūšies 
medžiagoms; taigi galimi atvejai, kai Europos išmetamųjų teršalų ribinės vertės bus 
nustatomos gamybos metodui (technikai), kuris naudojamas tik viename įrenginyje.   

Pakeitimas 186
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija nustato 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios 
neviršija išmetamųjų teršalų kiekio, 
susijusio su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 

Nepažeidžiant 3 dalies nuostatų,
kompetentinga institucija nustato 
išmetamųjų teršalų ribines vertes,
lygiaverčius parametrus arba lygiavertes 
technines priemones, pagal kurias 
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priemonių taikymu. išmetamų teršalų kiekis atitinka
išmetamųjų teršalų kiekio, susijusio su 
GGP informaciniuose dokumentuose 
aprašytų geriausių galimų priemonių 
taikymu, intervalą.

Or. fr

Pagrindimas

Paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3. 

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Pakeitimas 187
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija nustato 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios
neviršija išmetamųjų teršalų kiekio, 
susijusio su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu.

Kompetentinga institucija nustato 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios
pagrįstos išmetamųjų teršalų kiekiu, 
susijusiu su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu, ir kurios neviršija 18 
straipsnyje nurodytų minimalių 
reikalavimų.

Or. fi
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Pakeitimas 188
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija nustato 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios 
neviršija išmetamųjų teršalų kiekio, 
susijusio su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu.

Kompetentinga institucija nustato 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios 
neviršija išmetamųjų teršalų kiekio, 
susijusio su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu, jei tai įmanoma 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius 
veiksnius.

Or. fi

Pakeitimas 189
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija nustato 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios 
neviršija išmetamųjų teršalų kiekio, 
susijusio su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu.

Kompetentinga institucija nustato 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios 
neviršija išmetamųjų teršalų kiekio, 
susijusio su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu, mažiausių verčių.

Or. en

Pagrindimas

GGP taikymo visoje ES nauda aplinkai būtų didžiausia, jei būtų taikomos išmetamųjų teršalų 
kiekio, susijusio su GGP, mažiausios vertės. Neseniai atliktas EAA tyrimas parodė, kad, jei 
didelių kurą deginančių įrenginių (DKDĮ ) sektorius būtų nuo 2004 m. įgyvendinęs geriausiai 
dirbusių įrenginių lygmens teršalų išmetimo normas (griežtesnius išmetamųjų teršalų ribos, 
susijusios su GGP informaciniais dokumentais, reikalavimus), azoto oksidų išmetimas būtų 10 
kartų mažesnis, o sieros dioksido išmetimas 14 kartų mažesnis, palyginti su dabartiniais 
kiekiais, be to, kasmetinė nauda sudarytų iki 65 mlrd. eurų (AEAT, 2007 m.).
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Pakeitimas 190
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija nustato 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios 
neviršija išmetamųjų teršalų kiekio, 
susijusio su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu.

Kompetentinga institucija nustato 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios 
neviršija išmetamųjų teršalų kiekio, 
susijusio su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu, mažiausių verčių.

Or. en

Pagrindimas

GGP taikymo visoje ES nauda aplinkai būtų didžiausia, jei būtų taikomos išmetamųjų teršalų 
kiekio, susijusio su GGP, mažiausios vertės, kaip rodo EAA didelių kurą deginančių elektros 
gamybos įrenginių oro taršos tyrimas – jei didelių kurą deginančių įrenginių (DKDĮ ) 
sektorius būtų nuo 2004 m. įgyvendinęs geriausiai dirbusių įrenginių pasiekto lygmens teršalų 
išmetimo normas, azoto oksidų išmetimas būtų 10 kartų mažesnis, o sieros dioksido išmetimas 
14 kartų mažesnis.

Pakeitimas 191
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdama nuo 2 dalies antros 
pastraipos, remdamasi aplinkosaugos ir 
ekonominių sąnaudų bei naudos 
vertinimu ir atsižvelgdama į atitinkamo 
įrenginio technines savybes, jo geografinę 
padėtį ir vietos aplinkos sąlygas, 
kompetentinga institucija ypatingais 
atvejais gali nustatyti išmetamųjų teršalų 
ribines vertes, viršijančias išmetamųjų 
teršalų kiekį, susijusį su GGP 

Išbraukta.
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informaciniuose dokumentuose aprašytų 
geriausių galimų priemonių taikymu.
Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju šios 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės neviršija 
V–VIII prieduose nustatytų išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių.
Komisija nustato šioje straipsnio dalyje 
numatytos išimties taikymo kriterijus.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

The key problem is that competent authorities do not take account of the BREFs and their 
BAT conclusions in setting permit conditions. Granting of derogations for ELVs that deviate 
from those associated with BAT undermine the regulatory pressure for plants to improve their 
performance. Environmental benefits from BAT are expected to be highest if no derogation 
from BAT would be allowed promoting therefore a strong demand for EU eco-industry and 
efficiency.

Pakeitimas 192
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdama nuo 2 dalies antros 
pastraipos, remdamasi aplinkosaugos ir 
ekonominių sąnaudų bei naudos 
vertinimu ir atsižvelgdama į atitinkamo 
įrenginio technines savybes, jo geografinę 
padėtį ir vietos aplinkos sąlygas, 
kompetentinga institucija ypatingais 
atvejais gali nustatyti išmetamųjų teršalų 
ribines vertes, viršijančias išmetamųjų 
teršalų kiekį, susijusį su GGP 
informaciniuose dokumentuose aprašytų 

Išbraukta.
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geriausių galimų priemonių taikymu.

Or. en

Pagrindimas

The key problem identified in the implementation assessment of the IPPC Directive is that 
competent authorities deviate from the BREFs and their BAT conclusions in setting permit 
conditions with very subjective interpretation of local conditions. Derogations for ELVs 
associated with BAT undermine level playing field for the industry in Europe.

Pakeitimas 193
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdama nuo 2 dalies antros 
pastraipos, remdamasi aplinkosaugos ir 
ekonominių sąnaudų bei naudos vertinimu 
ir atsižvelgdama į atitinkamo įrenginio 
technines savybes, jo geografinę padėtį ir 
vietos aplinkos sąlygas, kompetentinga 
institucija ypatingais atvejais gali nustatyti 
išmetamųjų teršalų ribines vertes,
viršijančias išmetamųjų teršalų kiekį, 
susijusį su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu.

3. Nukrypdama nuo 2 dalies antros 
pastraipos, remdamasi aplinkosaugos ir 
ekonominių sąnaudų bei naudos vertinimu 
ir atsižvelgdama į atitinkamo įrenginio 
technines savybes, jo geografinę padėtį ir 
vietos aplinkos sąlygas, kompetentinga 
institucija ypatingais atvejais gali nustatyti 
išmetamųjų teršalų ribines vertes,  
lygiaverčius parametrus arba lygiavertes 
technines priemones, pagal kurias 
išmetamų teršalų kiekis viršija išmetamųjų 
teršalų kiekį, susijusį su GGP 
informaciniuose dokumentuose aprašytų 
geriausių galimų priemonių taikymu.

Or. fr

Pagrindimas

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
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sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Pakeitimas 194
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdama nuo 2 dalies antros 
pastraipos, remdamasi aplinkosaugos ir 
ekonominių sąnaudų bei naudos vertinimu 
ir atsižvelgdama į atitinkamo įrenginio 
technines savybes, jo geografinę padėtį ir 
vietos aplinkos sąlygas, kompetentinga 
institucija ypatingais atvejais gali nustatyti 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, 
viršijančias išmetamųjų teršalų kiekį, 
susijusį su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu.

3. Nukrypdama nuo 2 dalies antros 
pastraipos, kompetentinga institucija 
išimtiniais atvejais, remiantis
aplinkosaugos ir ekonominių sąnaudų bei 
naudos vertinimu ir atsižvelgiant į 
atitinkamo įrenginio technines savybes, jo 
geografinę padėtį ir vietos aplinkos 
sąlygas, gali nustatyti išmetamųjų teršalų 
ribines vertes, viršijančias išmetamųjų 
teršalų kiekį, susijusį su GGP 
informaciniuose dokumentuose aprašytų 
geriausių galimų priemonių taikymu.

Or. en

Pagrindimas

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.
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Pakeitimas 195
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju šios
išmetamųjų teršalų ribinės vertės neviršija 
V–VIII prieduose nustatytų išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių.

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju
atitinkamas išmetamųjų teršalų kiekis
neviršija išmetamųjų teršalų kiekio, 
susijusio su V–VIII prieduose
nustatytomis išmetamųjų teršalų ribinėmis 
vertėmis.

Or. fr

Pagrindimas

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Pakeitimas 196
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju šios 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės neviršija 
V–VIII prieduose nustatytų išmetamųjų 

Tačiau šios išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės neviršija V–VIII prieduose nustatytų 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, jei tai 
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teršalų ribinių verčių. įmanoma atsižvelgiant į techninius ir 
ekonominius veiksnius.

Or. fi

Pakeitimas 197
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju šios 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės neviršija
V–VIII prieduose nustatytų išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių.

Tačiau šios išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės neviršija išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių, nustatytų pagal 14 straipsnio 3 dalį 
arba, atitinkamais atvejais, V–VIII 
prieduose.

Or. en

Pagrindimas

Jei ES masto privalomosios teršalų išmetimo ribos nustatytos pagal 14 straipsnio 3 dalį, jos 
jokiu būdu negali būti viršytos, kaip ir teršalų išmetimo ribinės vertės, nurodytos V–VIII 
prieduose. Tačiau nustatant kriterijus, pagal kuriuos leidžiama nukrypti nuo išmetamųjų 
teršalų ribos, susijusios su GGP informaciniais dokumentais, nėra taikoma komitologijos 
procedūra. 

Pakeitimas 198
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiems asmenims būtų 
sudarytos išankstinės ir  palankios sąlygos 
dalyvauti sprendimų, susijusių su šioje 
dalyje nurodytos išimties suteikimu, 
priėmime.
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Or. en

Pagrindimas

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Pakeitimas 199
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato šioje straipsnio dalyje 
numatytos išimties taikymo kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei ES masto privalomosios teršalų išmetimo ribos nustatytos pagal 14 straipsnio 3 dalį, jos 
jokiu būdu negali būti viršytos, kaip ir teršalų išmetimo ribinės vertės, nurodytos V–VIII 
prieduose. Tačiau nustatant kriterijus, pagal kuriuos leidžiama nukrypti nuo išmetamųjų 
teršalų ribos, susijusios su GGP informaciniais dokumentais, nėra taikoma komitologijos 
procedūra. 

Pakeitimas 200
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato šioje straipsnio dalyje Išbraukta.
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numatytos išimties taikymo kriterijus.

Or. fi

Pakeitimas 201
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato šioje straipsnio dalyje 
numatytos išimties taikymo kriterijus.

Jei išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
lygiaverčiai parametrai arba lygiavertės 
techninės priemonės nustatomos pagal šią 
dalį, leidimo sąlygų priede turi būti 
nurodytas pagrindimas, kodėl leidžiama 
viršyti išmetamųjų teršalų kiekį, susijusį 
su GGP informaciniuose dokumentuose 
aprašytų geriausių galimų priemonių 
taikymu.

Or. fr

Pagrindimas

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Pakeitimas 202
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato šioje straipsnio dalyje 
numatytos išimties taikymo kriterijus.

Jei išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
lygiaverčiai parametrai arba lygiavertės 
techninės priemonės nustatomos pagal šią 
dalį, leidimo sąlygų priede turėtų būti 
nurodytos ir pagrįstos priežastys, kodėl 
leidžiamas išmetamųjų teršalų kiekis, 
nukrypstantis nuo GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašyto su geriausių 
galimų priemonių taikymu susijusio 
išmetamųjų teršalų kiekio.

Or. en

Pagrindimas

Išimties atvejais kompetentinga institucija gali nustatyti tokias išmetamųjų teršalų ribines 
vertes, kad įrenginio išmetamų teršalų kiekis viršys su GGP informaciniais dokumentais 
susijusį išmetamųjų teršalų kiekį. Jei kompetentinga institucija priima sprendimą nukrypti 
nuo išmetamųjų teršalų ribos, susijusios su GGP informaciniais dokumentais, jis turi būti 
aiškiai pagrįstas, taip pat turi būti įrodyta, kad suteikus atitinkamą leidimą bus užtikrinta 
aukšto lygio aplinkos apsauga.

Pakeitimas 203
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato šioje straipsnio dalyje 
numatytos išimties taikymo kriterijus.

Komisija nustato šioje straipsnio dalyje 
numatytos išimties taikymo kriterijus.

Or. en
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Pagrindimas

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Pakeitimas 204
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išimties atvejais kompetentinga institucija gali nustatyti tokias išmetamųjų teršalų ribines 
vertes, kad įrenginio išmetamų teršalų kiekis viršys su GGP informaciniais dokumentais 
susijusį išmetamųjų teršalų kiekį. Jei kompetentinga institucija priima sprendimą nukrypti 
nuo išmetamųjų teršalų ribos, susijusios su GGP informaciniais dokumentais, jis turi būti 
aiškiai pagrįstas, taip pat turi būti įrodyta, kad suteikus atitinkamą leidimą bus užtikrinta 
aukšto lygio aplinkos apsauga.
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Pakeitimas 205
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei ES masto privalomosios teršalų išmetimo ribos nustatytos pagal 14 straipsnio 3 dalį, jos 
jokiu būdu negali būti viršytos, kaip ir teršalų išmetimo ribinės vertės, nurodytos V–VIII 
prieduose. Tačiau nustatant kriterijus, pagal kuriuos leidžiama nukrypti nuo išmetamųjų 
teršalų ribos, susijusios su GGP informaciniais dokumentais, nėra taikoma komitologijos 
procedūra. 

Pakeitimas 206
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
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pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Pakeitimas 207
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 208
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Dėl naujų priemonių bandymo ir 
taikymo padidėjus teršalų išmetimui, 
kompetentinga institucija gali suteikti 
laikinas išimtis, leidžiančias nukrypti nuo 
šio straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 
pirmos pastraipos 1 ir 2 punktuose 
nustatytų reikalavimų, jei per 6 mėnesius
nuo išimties suteikimo šių priemonių 

5. Dėl naujų priemonių bandymo ir 
taikymo padidėjus teršalų išmetimui, 
kompetentinga institucija gali suteikti 
laikinas išimtis, leidžiančias nukrypti nuo 
šio straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 
pirmos pastraipos 1 ir 2 punktuose 
nustatytų reikalavimų, jei per 12 mėnesių
nuo išimties suteikimo (šį laikotarpį taip 
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taikymas bus nutrauktas arba vykdant 
veiklą išmetamų teršalų kiekis bent 
neviršys kiekio, susijusio su geriausių 
galimų priemonių taikymu.

pat galima pratęsti 12 mėnesių) šių 
priemonių taikymas bus nutrauktas arba 
vykdant veiklą išmetamų teršalų kiekis 
bent neviršys kiekio, susijusio su geriausių 
galimų priemonių taikymu.

Or. nl

Pagrindimas

Siūloma laikina išimtis gali būti nepakankama. Todėl siūloma išplėsti atitinkamą laikotarpį.

Pakeitimas 209
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Dėl naujų priemonių bandymo ir 
taikymo padidėjus teršalų išmetimui, 
kompetentinga institucija gali suteikti 
laikinas išimtis, leidžiančias nukrypti nuo 
šio straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 
pirmos pastraipos 1 ir 2 punktuose 
nustatytų reikalavimų, jei per 6 mėnesius
nuo išimties suteikimo šių priemonių 
taikymas bus nutrauktas arba vykdant 
veiklą išmetamų teršalų kiekis bent 
neviršys kiekio, susijusio su geriausių 
galimų priemonių taikymu.

5. Dėl naujų priemonių bandymo ir 
taikymo padidėjus teršalų išmetimui, 
kompetentinga institucija gali suteikti 
laikinas išimtis, leidžiančias nukrypti nuo 
šio straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 
pirmos pastraipos 1 ir 2 punktuose 
nustatytų reikalavimų, jei per 12 mėnesių
nuo išimties suteikimo šių priemonių 
taikymas bus nutrauktas arba vykdant 
veiklą išmetamų teršalų kiekis bent 
neviršys kiekio, susijusio su geriausių 
galimų priemonių taikymu.

Or. en

Pagrindimas

Developing a new technique from pilot plant studies to a full scale application, perhaps for 
the first time at industrial scale, normally takes a much longer time than 6 months. It will 
often take more than two years. Even for tried and tested techniques it can take longer than 6 
months to get an industrial plant running. The competent authority must be able to decide a 
suitable time frame from case to case. An acceptable time limit would be two years; otherwise 
a shorter time constraint will stifle innovation and preserve existing techniques.
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Pakeitimas 210
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei kyla grėsmė, kad valstybės narės 
nepasieks savo tikslinių rodiklių pagal 
Teršalų išmetimo nacionalinių ribų 
direktyvą, kompetentingos institucijos 
atitinkamiems išmetamiesiems teršalams 
nustato žemesnes ribines vertes negu tos, 
kurios susijusios su GGP informaciniuose 
dokumentuose aprašytomis geriausiomis 
galimomis priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 211
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei kyla grėsmė, kad valstybės narės 
nepasieks savo tikslinių rodiklių pagal 
Teršalų išmetimo nacionalinių ribų 
direktyvą, kompetentingos institucijos 
nustato griežtesnes išmetamųjų teršalų  
ribines vertes negu tos, kurios susijusios 
su GGP informaciniuose dokumentuose 
aprašytomis geriausiomis galimomis 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Teršalų išmetimo nacionalinių ribų (TINR) direktyvoje nustatytų plataus užmojo oro kokybės 
tikslinių rodiklių daugelis valstybių narių tikriausiai nepasieks. Taigi kompetentingos 
institucijos turi turėti galimybę nustatyti griežtesnes išmetamųjų teršalų  ribines vertes negu 
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tos, kurios susijusios su GGP informaciniuose dokumentuose aprašytomis geriausiomis 
galimomis priemonėmis.

Pakeitimas 212
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 15 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose
minimi monitoringo reikalavimai, kai 
taikoma, grindžiami GGP informaciniuose 
dokumentuose apibūdinto monitoringo 
išvadomis.

1. 15 straipsnio 1 dalies c punkte minimi 
monitoringo reikalavimai, kai taikoma, 
grindžiami GGP informaciniuose 
dokumentuose apibūdinto monitoringo 
išvadomis.

Or. nl

Pagrindimas

Žr. 15 straipsnio d dalies pakeitimą. Periodinė kontrolė bus nenaudinga arba mažai 
naudinga, nes direktyvoje nenustatoma jokių su ja susijusių išvadų.  Kompetentingos 
institucijos nustato, kada kontrolė naudinga.

Pakeitimas 213
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 15 straipsnio 1 dalies d punkte minimo 
periodiško monitoringo dažnumą 
kompetentinga institucija nurodo 
kiekvienam atskiram įrenginiui išduotame 
leidime arba bendrosiose privalomose 
taisyklėse.

Išbraukta.

Nepažeidžiant pirmos pastraipos, 
periodiškas monitoringas atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per septynerius metus.
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Komisija parengia periodiško monitoringo 
dažnumo nustatymo kriterijus.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 

Or. nl

Pagrindimas

Žr. 15 straipsnio d dalies pakeitimą. Periodinė kontrolė bus nenaudinga arba mažai 
naudinga, nes direktyvoje nenustatoma jokių su ja susijusių išvadų.  Kompetentingos 
institucijos nustato, kada kontrolė naudinga.

Pakeitimas 214
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmos pastraipos, 
periodiškas monitoringas atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per septynerius metus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nepritariame, kad būtų nustatytas minimalus periodiško monitoringo dažnis, nes jis bus 
skirtingas priklausomai nuo sektoriaus tipo ir vykdomo monitoringo tipo.

„Monitoringas“ gali reikšti daugelį dalykų, pradedant paprastu vizualiu patikrinimu bei 
registravimu ir baigiant išsamiu mėginių ėmimu, taigi nemanome, kad derėtų nustatyti 
kriterijus. 
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Pakeitimas 215
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmos pastraipos, 
periodiškas monitoringas atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per septynerius metus.

Nepažeidžiant pirmos pastraipos, 
periodiškas požeminių vandenų ir 
dirvožemio monitoringas atliekamas
atitinkamai ne rečiau kaip kartą per
penkerius arba dešimt metų, jei 
monitoringas nėra paremtas sisteminiu 
užteršimo grėsmių įvertinimu.

Or. en

Pagrindimas

Firstly, the frequency for monitoring of groundwater and soil should be differentiated in 
order to facilitate the monitoring which is less costly and more practicable for groundwater 
than for soil. 

Secondly, in order to ensure an effective and most efficient monitoring of soil and 
groundwater, the possibility should be given to establish the frequency on the basis of the 
environmental risks. In this case, the Commission should develop the necessary criteria to 
ensure good practice.

Pakeitimas 216
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmos pastraipos, 
periodiškas monitoringas atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per septynerius metus.

Nepažeidžiant pirmos pastraipos, 
periodiškas monitoringas atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per metus.

Or. en



PE412.187v01-00 34/75 AM\742069LT.doc

LT

Pagrindimas

Monitoring of soil and groundwater be conducted at least once every twelve months to allow 
for the timely detection of pollution and in order to minimise both damage and eventual 
remediation costs. The results of monitoring should be included in the annual operator’s 
report, as well as being placed on the public register. In order to have harmonised conditions 
across the EU the Commission should establish criteria for the minimal frequency.

Pakeitimas 217
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmos pastraipos, 
periodiškas monitoringas atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per septynerius metus.

Nepažeidžiant pirmos pastraipos,
pavojingų medžiagų periodiškas
požeminių vandenų monitoringas 
atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus, 
o dirvožemio monitoringas ne rečiau kaip 
kartą per penkerius metus.

Or. en

Pakeitimas 218
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija parengia periodiško monitoringo 
dažnumo nustatymo kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

We do not agree that a minimum frequency of periodic monitoring should be set as this will 
differ depending on the type of sector and the type of monitoring undertaken.

‘Monitoring’ can mean a whole host of different things from simple visual checking and 
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recording to detailing sampling so we do not think it would be appropriate to set criteria. 

Pakeitimas 219
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija parengia periodiško monitoringo 
dažnumo nustatymo kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė turėtų įgyvendinti ir vykdyti šią direktyvą. Valstybė narė pati nustato 
kontrolės procedūrą. 

Pakeitimas 220
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija parengia periodiško monitoringo 
dažnumo nustatymo kriterijus.

Komisija parengia užteršimo grėsmės 
įvertinimo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Firstly, the frequency for monitoring of groundwater and soil should be differentiated in 
order to facilitate the monitoring which is less costly and more practicable for groundwater 
than for soil. 

Secondly, in order to ensure an effective and most efficient monitoring of soil and 
groundwater, the possibility should be given to establish the frequency on the basis of the 
environmental risks. In this case, the Commission should develop the necessary criteria to 
ensure good practice.
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Pakeitimas 221
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė turėtų įgyvendinti ir vykdyti šią direktyvą. Valstybė narė pati nustato 
kontrolės procedūrą. 

Pakeitimas 222
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija parengia periodiško monitoringo 
dažnumo nustatymo kriterijus.

Komisija parengia periodiško monitoringo 
dažnumo nustatymo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Monitoring of soil and groundwater be conducted at least once every twelve months to allow 
for the timely detection of pollution and in order to minimise both damage and eventual 
remediation costs. The results of monitoring should be included in the annual operator’s 
report, as well as being placed on the public register. In order to have harmonised conditions 
across the EU the Commission should establish criteria for the minimal frequency.
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Pakeitimas 223
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimdamos  bendrąsias privalomas 
taisykles valstybės narės užtikrina
integruotus tokios tvarkos taikymo būdus ir 
aukštą aplinkos apsaugos lygį, lygiavertį 
lygiui, pasiekiamam laikantis atskiro 
leidimo sąlygų.

1. Priimdamos  bendrąsias privalomas 
taisykles valstybės narės užtikrina
integruotus tokios tvarkos taikymo būdus ir 
aukštą žmogaus sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygį, lygiavertį lygiui, 
pasiekiamam laikantis atskiro leidimo 
sąlygų

Or. pl

Pakeitimas 224
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Komisija priima naują arba atnaujintą 
GGP informacinį dokumentą, per ketverius 
metus nuo jo paskelbimo valstybės narės 
prireikus persvarsto ir atnaujina 
atitinkamiems įrenginiams skirtas 
bendrąsias privalomas taisykles.

Kai Komisija paskelbia naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
per ketverius metus nuo jo paskelbimo 
valstybės narės prireikus persvarsto ir 
atnaujina atitinkamiems įrenginiams skirtas 
bendrąsias privalomas taisykles, 
atsižvelgdamos į investicijų ciklus. Taigi I 
priedo 6.6 dalyje nurodytos pramonės 
veiklos veikiantiems įrenginiams taikomos 
bendrosios privalomosios taisyklės turėtų 
būti peržiūrėtos ir atnaujintos kas 15 
metų.

Or. en
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Pakeitimas 225
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Komisija priima naują arba atnaujintą 
GGP informacinį dokumentą, per ketverius 
metus nuo jo paskelbimo valstybės narės 
prireikus persvarsto ir atnaujina 
atitinkamiems įrenginiams skirtas 
bendrąsias privalomas taisykles.

Kai Komisija paskelbia naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
per ketverius metus nuo jo paskelbimo 
valstybės narės prireikus persvarsto ir 
atnaujina atitinkamiems įrenginiams skirtas 
bendrąsias privalomas taisykles, 
atsižvelgdamos į verslo investicijų ciklus.

Or. nl

Pagrindimas

Svarbūs pereinamieji laikotarpiai. Todėl bendrosiose privalomosiose taisyklėse turi būti 
atsižvelgiama į verslo investicijų ciklus. 

Pakeitimas 226
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Komisija priima naują arba atnaujintą 
GGP informacinį dokumentą, per ketverius 
metus nuo jo paskelbimo valstybės narės 
prireikus persvarsto ir atnaujina 
atitinkamiems įrenginiams skirtas 
bendrąsias privalomas taisykles.

Kai Komisija priima naują arba atnaujintą 
GGP informacinį dokumentą, per ketverius 
metus nuo jo paskelbimo valstybės narės
peržiūri ir prireikus atnaujina 
atitinkamiems įrenginiams skirtas 
bendrąsias privalomas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Persvarstymas turi būti atliekamas ir yra išankstinė galimo leidimo sąlygų atnaujinimo 
poreikio įvertinimo sąlyga, todėl žodis „prireikus“ turi būti perkeltas į kitą teksto vietą. 
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Pakeitimas 227
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Komisija priima naują arba atnaujintą 
GGP informacinį dokumentą, per ketverius 
metus nuo jo paskelbimo valstybės narės 
prireikus persvarsto ir atnaujina 
atitinkamiems įrenginiams skirtas 
bendrąsias privalomas taisykles.

Kai Komisija priima naują arba atnaujintą 
GGP informacinį dokumentą, per ketverius 
metus nuo jo paskelbimo valstybės narės 
prireikus persvarsto ir atnaujina 
atitinkamiems naujiems įrenginiams 
skirtas bendrąsias privalomas taisykles.

Or. fi

Pakeitimas 228
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 a straipsnis
Išmetamųjų teršalų ribinės vertės 

Bendrijoje
1. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, Sutartyje numatyta tvarka 
patvirtina ribines išmetamųjų teršalų 
vertes:
I priede išvardytų įrenginių kategorijoms, 
išskyrus sąvartynus, kaip nurodyta šio 
priedo 5.1 ir 5.4 punktuose, ir
III priede išvardytoms taršiosioms 
medžiagoms, jei nustatoma, kad dėl jų 
reikia imtis Bendrijos veiksmų, ypač 
remiantis 16 straipsnyje nurodytu 
keitimusi informacija.
2. Tais atvejais, kai nėra pagal šią 
direktyvą nustatytų bendrų Bendrijos 
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išmetamųjų teršalų ribinių verčių, I 
priede nurodytiems įrenginiams taikomos 
tinkamos išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės pagal II priede nurodytas 
direktyvas ir išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės, nustatytos kituose Bendrijos teisės 
aktuose, kurios laikomos minimaliomis 
ribinėmis vertėmis pagal šią direktyvą.
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
Sutartyje numatyta tvarka patvirtina 
technines nuostatas, taikomas 
sąvartynams, kaip nurodyta I priedo 5.1 ir 
5.4 punktuose, atsižvelgdama į šios 
direktyvos reikalavimų taikymą.

Or. fi

Pakeitimas 229
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai pagal 2001 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/81/EB dėl tam tikrų 
atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių 
ribų1 nustatyti teršalų išmetimo 
nacionalinių ribų reikalavimai griežtesni 
nei sąlygos, kurios pasiekiamos taikant 
geriausias galimas priemones arba kitus 
šios direktyvos reikalavimus, valstybės 
narės gali pareikalauti įrenginiuose 
taikytis papildomas priemones. 
Atsižvelgiama į šių priemonių teikiamą 
naudą ir sąnaudas, palyginti su 
priemonėmis, naudojamose kituose nei 
įrenginiai teršalų išmetimo šaltiniuose.  
_______
1 OL L 309, 2001 11 27, p. 22

Or. en
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Pagrindimas

The link between the IPPC-Directive and environmental target directives like the NEC 
Directive and Habitat Directive should be clarified: Where stricter conditions than those 
achieved by best available techniques are needed, Member States may require more stringent 
emission reductions from installations. This provision is necessary because best available 
techniques reduce emissions, but do not guarantee achieving emission goals.

Pakeitimas 230
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija stebės geriausių 
galimų priemonių  raidą arba kad jai bus 
apie tai pranešama ir kad jai bus pranešama 
apie naujų arba peržiūrėtų GGP 
informacinių dokumentų paskelbimą .

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija stebės geriausių 
galimų priemonių raidą arba kad jai bus 
apie tai pranešama ir kad jai bus pranešama 
apie naujų arba peržiūrėtų GGP 
informacinių dokumentų paskelbimą, taip 
pat informuojant suinteresuotus asmenis.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pradėta informavimo kampanija.

Pakeitimas 231
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių garantuoti, kad kompetentinga 
institucija  periodiškai persvarstytų visas
leidimo sąlygas ir prireikus atnaujintų jas , 
kad būtų užtikrinta atitiktis šiai direktyvai
.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių garantuoti, kad kompetentinga 
institucija  periodiškai ir ne rečiau kaip 
kas dešimt metų persvarstytų visas
leidimo sąlygas ir prireikus atnaujintų jas, 
kad būtų užtikrinta atitiktis šiai direktyvai
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.

Or. en

Pagrindimas

Apart from the reconsideration after the publication of a new or revised BAT document a 
fixed EU-wide timeframe for the periodic reconsideration should be introduced in particular 
with a view to avoid distortions of competition. 

The amendment to Article 22 Paragraph 1 is admissible in accordance with Rule 80a ROP 
because of the close link, as regards an EU-wide minimum frequency for the timing of a 
permit reconsideration, to the proposed text of paragraph 3.

Pakeitimas 232
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad per 
ketverius metus nuo jo paskelbimo 
kompetentinga institucija prireikus 
persvarstytų ir atnaujintų atitinkamiems 
įrenginiams išduotų leidimų sąlygas.

Išbraukta.

Pirma pastraipa taikoma kiekvienai pagal 
16 straipsnio 3 dalį suteiktai išimčiai.

Or. fi
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Pakeitimas 233
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad per ketverius 
metus nuo jo paskelbimo kompetentinga 
institucija prireikus persvarstytų ir 
atnaujintų atitinkamiems įrenginiams 
išduotų leidimų sąlygas.

3. Kai Komisija paskelbia naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad per ketverius 
metus nuo jo paskelbimo kompetentinga 
institucija, konkrečiais atvejais 
atsižvelgdama į investicijų ciklus,
prireikus persvarstytų ir atnaujintų 
atitinkamiems įrenginiams išduotų leidimų 
sąlygas įprastiniu leidimo galiojimo 
pabaigos metu, siekiant periodiškai 
persvarstyti ir atnaujinti leidimą.

Or. en

Pagrindimas

This provision is aimed at guaranteeing that authorisations will not be subject to backward 
modifications whenever an updating of the BAT Reference Documents shall occur. This would 
give operators the necessary stability in order to carry out their activity without undue costs 
and continuous modifications. Under the current legislation it is furthermore foreseen a 
periodic revision of the authorisations granted (every 5 years in Italy). A new BAT shall be 
thus applied after the natural termination of an authorisation.

Pakeitimas 234
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad per ketverius 
metus nuo jo paskelbimo kompetentinga 
institucija prireikus persvarstytų ir 
atnaujintų atitinkamiems įrenginiams 

3. Kai Komisija paskelbia naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija, atskirais 
atvejais atsižvelgdama į investicinius 
ciklus, prireikus persvarstytų ir atnaujintų 
atitinkamiems įrenginiams išduotų leidimų 
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išduotų leidimų sąlygas. sąlygas. Taigi I priedo 6.6 dalyje 
nurodytos pramonės veiklos veikiantiems 
įrenginiams taikomos leidimo sąlygos 
turėtų būti persvarstytos ir atnaujintos kas 
15 metų.

Or. en

Pakeitimas 235
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad per ketverius
metus nuo jo paskelbimo kompetentinga 
institucija prireikus persvarstytų ir 
atnaujintų atitinkamiems įrenginiams
išduotų leidimų sąlygas.

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad per dvejus
metus nuo jo paskelbimo kompetentinga 
institucija prireikus persvarstytų ir 
atnaujintų atitinkamiems įrenginiams
nustatytas bendrąsias privalomas 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

GGP informaciniai dokumentai parengti ilgai trukusio proceso metu, todėl juos priėmus jie 
turi būti greičiau praktiškai įgyvendinami. Kompetentingos institucijos vykdomam 
persvarstymui ir atnaujinimui turi būti nustatyti terminai.

Pakeitimas 236
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad per ketverius 

3. Kai Komisija paskelbia naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės, atsižvelgdamos į 
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metus nuo jo paskelbimo kompetentinga 
institucija prireikus persvarstytų ir 
atnaujintų atitinkamiems įrenginiams 
išduotų leidimų sąlygas.

investicijų ciklus, užtikrina, kad 
kompetentinga institucija prireikus 
persvarstytų ir atnaujintų atitinkamiems 
įrenginiams išduotų leidimų sąlygas.

Or. nl

Pagrindimas

If it is not necessary to consider case by case whether changes fit into the investment cycle, as 
proposed by Krahmer in Amendment 27, it will be possible to decide in general for all 
businesses in a given situation, for example for existing installations, whether they do fit into 
the investment cycle. This will not only be good for business operators but will also reduce 
the costs incurred by local authorities, as they will not have to assess each case separately. 

Pakeitimas 237
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad per 
ketverius metus nuo jo paskelbimo
kompetentinga institucija prireikus
persvarstytų ir atnaujintų atitinkamiems 
įrenginiams išduotų leidimų sąlygas.

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės per ketverius metus nuo jo 
paskelbimo persvarsto ir prireikus
atnaujina atitinkamiems įrenginiams 
išduotų leidimų sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Persvarstymas turi būti atliekamas ir yra išankstinė galimo GPP (angl. GBR) atnaujinimo 
poreikio įvertinimo sąlyga, todėl žodis „prireikus“ turi būti perkeltas į kitą teksto vietą. 
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Pakeitimas 238
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad per 
ketverius metus nuo jo paskelbimo
kompetentinga institucija prireikus
persvarstytų ir atnaujintų atitinkamiems 
įrenginiams išduotų leidimų sąlygas.

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės per dvejus metus nuo jo 
paskelbimo prireikus persvarsto ir 
atnaujina atitinkamiems įrenginiams 
išduotų leidimų sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

GGP informaciniai dokumentai atspindi dinamišką techninių rezultatų, dėl kurių bendrai 
sutariama po 5 metus trunkančio valstybių narių techninių ekspertų bendradarbiavimo, 
koncepciją:  šie dinamiški techniniai pokyčiai turi būti pripažinti, persvarstyti ir prireikus 
atnaujinti praėjus dvejiems metams po GGP informacinių dokumentų paskelbimo, siekiant 
užtikrinti, kad būtų palaikomos naujovės aplinkos srityje. 

Pakeitimas 239
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą,
valstybės narės užtikrina, kad per ketverius 
metus nuo jo paskelbimo kompetentinga 
institucija prireikus persvarstytų ir 
atnaujintų atitinkamiems įrenginiams 
išduotų leidimų sąlygas.

3. Kai Komisija priima naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad praėjus 
deramos trukmės laikotarpiui nuo jo 
paskelbimo kompetentinga institucija 
prireikus persvarstytų ir atnaujintų 
atitinkamiems įrenginiams išduotų leidimų 
sąlygas.

Or. en
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Pagrindimas

Po to, kai priimtas arba peržiūrėtas GGP informacinis dokumentas, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta daugiau laisvės nustatant, kada atlikti persvarstymą (pvz., atsižvelgiant į 
investicijų ciklus).   Pakeitimą derėtų vertinti kartu su 5 pakeitimu, kuriame siūlomas 
periodiško persvarstymo grafikas ES mastu. Tai užtikrintų minimalų persvarstymo dažnį. 

Pakeitimas 240
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma kiekvienai pagal 
16 straipsnio 3 dalį suteiktai išimčiai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

GGP informaciniai dokumentai parengti ilgai trukusio proceso metu, todėl juos priėmus jie 
turi būti greičiau praktiškai įgyvendinami. Kompetentingos institucijos vykdomam 
persvarstymui ir atnaujinimui turi būti nustatyti terminai.

Pakeitimas 241
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma kiekvienai pagal 
16 straipsnio 3 dalį suteiktai išimčiai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

GGP informaciniai dokumentai atspindi dinamišką techninių rezultatų, dėl kurių bendrai 
sutariama po 5 metus trunkančio valstybių narių techninių ekspertų bendradarbiavimo, 
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koncepciją:  šie dinamiški techniniai pokyčiai turi būti pripažinti, persvarstyti ir prireikus 
atnaujinti praėjus dvejiems metams po GGP informacinių dokumentų paskelbimo, siekiant 
užtikrinti, kad būtų palaikomos naujovės aplinkos srityje. 

Pakeitimas 242
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma kiekvienai pagal 
16 straipsnio 3 dalį suteiktai išimčiai.

Pirma pastraipa taip pat taikoma kiekvienai 
pagal 16 straipsnio 3 dalį suteiktai išimčiai.

Or. en

Pagrindimas

Po to, kai priimtas arba peržiūrėtas GGP informacinis dokumentas, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta daugiau laisvės nustatant, kada atlikti persvarstymą (pvz., atsižvelgiant į 
investicijų ciklus). Pakeitimą derėtų vertinti kartu su 5 pakeitimu, kuriame siūlomas 
periodiško persvarstymo grafikas ES mastu. Tai užtikrintų minimalų persvarstymo dažnį.

Pakeitimas 243
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl geriausių galimų priemonių  raidos
galima gerokai sumažinti teršalų išmetimą;

b) dėl geriausių galimų priemonių  raidos
galima gerokai sumažinti teršalų išmetimą, 
nesukeliant neracionalių sąnaudų;

Or. fi
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Pakeitimas 244
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kai būtina vykdyti 2001 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2001/81/EB dėl tam tikrų 
atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių 
ribų reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Teršalų išmetimo nacionalinių ribų (TINR) direktyvoje nustatytų oro kokybės tikslinių rodiklių 
daugelis valstybių narių tikriausiai nepasieks, todėl kompetentingos institucijos turėtų 
atnaujinti atitinkamų įrenginių leidimus, kai tai būtina siekiant užtikrinti, jog būtų pasiektos 
TINR direktyvoje nustatytos ribos.

Pakeitimas 245
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis Išbraukta.
Eksploatavimo vietos uždarymas ir jai 

padarytos žalos šalinimas
1. Nepažeisdama 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos 
aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 20../../EB, nustatančios 
dirvožemio apsaugos sistemą ir iš dalies 
keičiančios Direktyvą 2004/35/EB, 
nuostatų, kompetentinga institucija 
užtikrina, kad, galutinai nutraukiant 
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veiklą, būtų įvykdytos leidimo sąlygos, 
nustatytos siekiant užtikrinti 12 straipsnio 
8 punkte įtvirtinto principo taikymą.
2. Jeigu veikla yra susijusi su pavojingų 
medžiagų naudojimu, gamyba arba 
išleidimu, atsižvelgiant į įrenginio 
eksploatavimo vietos dirvožemio ir 
požeminių vandenų užteršimo galimybę, 
prieš įrenginio eksploatavimo pradžią 
arba prieš įrenginio leidimo atnaujinimą 
veiklos vykdytojas parengia pagrindinę 
ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama 
kiekybinė informacija, reikalinga 
dirvožemio ir požeminių vandenų 
pirminei būklei nustatyti.
Komisija nustato kriterijus, taikytinus 
pagrindinės ataskaitos turiniui.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 
pavojingomis medžiagomis, ir jų būklė 
skiriasi nuo pirminės būklės, apibūdintos 
2 dalyje nurodytoje pagrindinėje 
ataskaitoje, veiklos vykdytojas pašalina 
eksploatavimo vietai padarytą žalą ir 
atkuria jos pirminę būklę.
4. Jeigu veiklos vykdytojas neprivalo 
rengti 2 dalyje nurodytos pagrindinės 
ataskaitos, galutinai nutraukdamas veiklą 
jis imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 
eksploatavimo vieta nekeltų didelio 
pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.
________
1 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
2 OL L
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Or. en

Pakeitimas 246
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos 
apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir 
ją ištaisyti (atlyginti) ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
20../../EB, nustatančios dirvožemio 
apsaugos sistemą ir iš dalies keičiančios 
Direktyvą 2004/35/EB, nuostatų, 
kompetentinga institucija užtikrina, kad, 
galutinai nutraukiant veiklą, būtų įvykdytos 
leidimo sąlygos, nustatytos siekiant 
užtikrinti 12 straipsnio 8 punkte įtvirtinto 
principo taikymą.

1. Nepažeisdama 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos 
apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir 
ją ištaisyti (atlyginti), 2006 m. gruodžio 12 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2006/118/EB dėl požeminio 
vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės 
blogėjimo1, Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal 
baudžiamąją teisę2 ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 20../../EB, 
nustatančios dirvožemio apsaugos sistemą 
ir iš dalies keičiančios Direktyvą 
2004/35/EB, nuostatų, kompetentinga 
institucija užtikrina, kad, galutinai 
nutraukiant veiklą, būtų įvykdytos leidimo 
sąlygos, nustatytos siekiant užtikrinti 
12 straipsnio 8 punkte įtvirtinto principo 
taikymą.
________
1 OL L 372, 2006 12 27, p. 19.
2 OL L

Or. en

Pagrindimas

Derėtų atsižvelgti į Bendrijos teisės aktus šioje srityje.
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Pakeitimas 247
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu veikla yra susijusi su pavojingų 
medžiagų naudojimu, gamyba arba 
išleidimu, atsižvelgiant į įrenginio 
eksploatavimo vietos dirvožemio ir 
požeminių vandenų užteršimo galimybę, 
prieš įrenginio eksploatavimo pradžią arba 
prieš įrenginio leidimo atnaujinimą veiklos 
vykdytojas parengia pagrindinę ataskaitą.
Ataskaitoje pateikiama kiekybinė 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų pirminei būklei 
nustatyti.

2. Jeigu veikla yra susijusi su pavojingų 
medžiagų naudojimu, gamyba arba 
išleidimu, atsižvelgiant į ženklią įrenginio 
eksploatavimo vietos dirvožemio ir 
požeminių vandenų užteršimo galimybę, 
prieš įrenginio eksploatavimo pradžią arba 
prieš įrenginio leidimo atnaujinimą veiklos 
vykdytojas parengia pagrindinę ataskaitą.
Ataskaitoje pateikiama kiekybinė 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų pirminei būklei 
nustatyti.

Komisija nustato kriterijus, taikytinus 
pagrindinės ataskaitos turiniui.

Komisija nustato bendrus kriterijus, 
taikytinus pagrindinės ataskaitos turiniui.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 248
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu veikla yra susijusi su pavojingų 
medžiagų naudojimu, gamyba arba 
išleidimu, atsižvelgiant į įrenginio 
eksploatavimo vietos dirvožemio ir 
požeminių vandenų užteršimo galimybę, 
prieš įrenginio eksploatavimo pradžią arba 
prieš įrenginio leidimo atnaujinimą veiklos 

2. Jeigu veikla yra susijusi su atitinkamų
pavojingų medžiagų naudojimu, gamyba 
arba išleidimu, atsižvelgiant į įrenginio 
eksploatavimo vietos dirvožemio ir 
požeminių vandenų užteršimo galimybę, 
prieš įrenginio eksploatavimo pradžią arba 
prieš įrenginio leidimo atnaujinimą veiklos 
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vykdytojas parengia pagrindinę ataskaitą.
Ataskaitoje pateikiama kiekybinė 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų pirminei būklei 
nustatyti.

vykdytojas parengia pagrindinę ataskaitą.
Ataskaitoje pateikiama kiekybinė 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų pirminei būklei, 
susijusiai su ženkliu pavojingų medžiagų 
kiekiu, nustatyti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti to, kad pagrindinė ataskaita turėtų apimti visas galimas pavojingas 
medžiagas (jų gali būti keli šimtai), būtina apriboti užteršimo įvertinimo apimtį pavojingomis 
medžiagomis, kurių randama daug. 

Pakeitimas 249
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 
pavojingomis medžiagomis, ir jų būklė 
skiriasi nuo pirminės būklės, apibūdintos 
2 dalyje nurodytoje pagrindinėje 
ataskaitoje, veiklos vykdytojas pašalina 
eksploatavimo vietai padarytą žalą ir
atkuria jos pirminę būklę.

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 
pavojingomis medžiagomis, veiklos 
vykdytojas pašalina eksploatavimo vietai 
padarytą žalą ir palieka vietą 
patenkinamoje būklėje.

(Šis pakeitimas taikomas visam teisės 
aktui. Priėmus šį pakeitimą bus būtini 
atitinkami pakeitimai kitose teksto vietose, 
pvz., Komisijos pasiūlymo 12 straipsnio 8 
dalyje.) 

Or. de
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Pagrindimas

The objective of remediating a site in such a way as to restore it to its 'initial state' is 
problematic if the soil has already been contaminated before the beginning of a commercial 
operation. The objective of remediation should therefore at all events also be a state which 
satisfies the authority in accordance with the legal status quo.

Pakeitimas 250
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 
pavojingomis medžiagomis, ir jų būklė 
skiriasi nuo pirminės būklės, apibūdintos 2 
dalyje nurodytoje pagrindinėje ataskaitoje, 
veiklos vykdytojas pašalina eksploatavimo 
vietai padarytą žalą ir atkuria jos pirminę 
būklę.

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 
pavojingomis medžiagomis, ir jų būklė 
skiriasi nuo pirminės būklės, apibūdintos 2 
dalyje nurodytoje pagrindinėje ataskaitoje, 
veiklos vykdytojas pašalina eksploatavimo 
vietai padarytą žalą ir atkuria jos pirminę 
būklę, siekiant išvengti bet kokios grėsmės 
žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 251
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 
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pavojingomis medžiagomis, ir jų būklė 
skiriasi nuo pirminės būklės, apibūdintos 2 
dalyje nurodytoje pagrindinėje ataskaitoje, 
veiklos vykdytojas pašalina eksploatavimo 
vietai padarytą žalą ir atkuria jos pirminę
būklę.

pavojingomis medžiagomis, ir jų būklė 
skiriasi nuo būklės, apibūdintos 2 dalyje 
nurodytoje pagrindinėje ataskaitoje, 
veiklos vykdytojas pašalina eksploatavimo 
vietai padarytą žalą ir atkuria jos būklę.
Kitu atveju jis atlygina žalą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl žodžių „pirminė būklė“ galimos neteisingos interpretacijos. Derėtų atsižvelgti į Bendrijos 
teisės aktus dėl atsakomybės aplinkos srityje.

Pakeitimas 252
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 
pavojingomis medžiagomis, ir jų būklė 
skiriasi nuo pirminės būklės, apibūdintos 2 
dalyje nurodytoje pagrindinėje ataskaitoje, 
veiklos vykdytojas pašalina eksploatavimo 
vietai padarytą žalą ir atkuria jos pirminę 
būklę.

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys pastebimai
užteršiami pavojingomis medžiagomis, ir 
jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, 
apibūdintos 2 dalyje nurodytoje
pagrindinėje ataskaitoje, veiklos 
vykdytojas pašalina eksploatavimo vietai 
padarytą žalą ir atkuria jos pirminę būklę.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad ši nuostata būtų praktiškesnė ir geriau įgyvendinama, būtina ją paaiškinti. 
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Pakeitimas 253
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 
pavojingomis medžiagomis, ir jų būklė 
skiriasi nuo pirminės būklės, apibūdintos 2 
dalyje nurodytoje pagrindinėje ataskaitoje, 
veiklos vykdytojas pašalina eksploatavimo 
vietai padarytą žalą ir atkuria jos pirminę 
būklę.

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą
atitinkamomis pavojingomis medžiagomis.
Jeigu dėl įrenginio eksploatavimo 
dirvožemis arba požeminiai vandenys 
užteršiami atitinkamomis pavojingomis 
medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo 
pirminės būklės, apibūdintos 2 dalyje 
nurodytoje pagrindinėje ataskaitoje, 
veiklos vykdytojas pašalina eksploatavimo 
vietai padarytą žalą ir atkuria jos pirminę 
būklę.

Or. nl

Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio 15 dalies pakeitimą. Dėl sąvokos „pavojingos medžiagos“ ir pagrindinės 
ataskaitos susiejimo su šių medžiagų buvimu labai išsiplečia taikymo sritis. Būtinas šios 
srities apribojimas gali būti pasiektas įrašant žodį „atitinkamos“. 

Pakeitimas 254
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.
Atitikties ataskaitų teikimas

8 straipsnio 1 punkte nurodytoje atitikties 
leidimo sąlygoms ataskaitoje įrenginio 
eksploatavimas (taip pat ir išmetamųjų 
teršalų kiekis) palyginamas su GGP 
informaciniuose dokumentuose 



AM\742069LT.doc 57/75 PE412.187v01-00

LT

apibūdintomis geriausiomis galimomis 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Šios dalies nauda aplinkai minimali, nes patys leidimai turi būti suderinti su GGP. Tačiau dėl 
šios priemonės nustatymo padidės administracinė našta.

Pakeitimas 255
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties ataskaitų teikimas GGP ataskaitų teikimas

Or. nl

Pagrindimas

Remiantis poveikio įvertinimu, 24 straipsnio tikslas – informuoti veiklos vykdytoją apie GGP.   
Kadangi šis straipsnis nesusijęs su sąlygų taikymu, siūloma išbraukti nuorodą į 8 straipsnį.  
Siekiant labiau pabrėžti sampratą, pagal kurią bandoma nustatyti galimus patobulinimus, 
siūloma įrašyti „galimos teršalų išmetimo mažinimo priemonės“.

Pakeitimas 256
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnio 1 punkte nurodytoje atitikties 
leidimo sąlygoms ataskaitoje įrenginio 
eksploatavimas (taip pat ir išmetamųjų 
teršalų kiekis) palyginamas su GGP 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdintomis geriausiomis galimomis 

Veiklos vykdytojas kasmet parengia GGP 
taikymo ataskaitą. Šioje ataskaitoje 
įrenginio eksploatavimas (taip pat ir 
išmetamųjų teršalų kiekis) ir galimos 
teršalų išmetimo mažinimo priemonės 
palyginami su GGP informaciniuose 
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priemonėmis. dokumentuose apibūdintomis geriausiomis 
galimomis priemonėmis.

Or. nl

Pagrindimas

Remiantis poveikio įvertinimu, 24 straipsnio tikslas – informuoti veiklos vykdytoją apie GGP.   
Kadangi šis straipsnis nesusijęs su sąlygų taikymu, siūloma išbraukti nuorodą į 8 straipsnį.  
Siekiant labiau pabrėžti sampratą, pagal kurią bandoma nustatyti galimus patobulinimus, 
siūloma įrašyti „galimos teršalų išmetimo mažinimo priemonės“.

Pakeitimas 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnio 1 punkte nurodytoje atitikties 
leidimo sąlygoms ataskaitoje įrenginio 
eksploatavimas (taip pat ir išmetamųjų 
teršalų kiekis) palyginamas su GGP 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdintomis geriausiomis galimomis 
priemonėmis.

8 straipsnio 1 punkte nurodytoje atitikties 
leidimo sąlygoms ataskaitoje išmetamųjų 
teršalų kiekis palyginamas su išmetamų 
teršalų kiekiu, susijusiu su GGP 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdintomis geriausiomis galimomis 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Sutelkiant dėmesį išmetamų teršalų kiekiui bus sumažinta veiklos vykdytojams tenkanti našta.

Pakeitimas 258
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnio 1 punkte nurodytoje atitikties 8 straipsnio 1 punkte nurodytoje atitikties 
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leidimo sąlygoms ataskaitoje įrenginio 
eksploatavimas (taip pat ir išmetamųjų 
teršalų kiekis) palyginamas su GGP 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdintomis geriausiomis galimomis 
priemonėmis.

leidimo sąlygoms ataskaitoje įrenginio 
eksploatavimas (taip pat ir išmetamųjų 
teršalų kiekis) palyginamas su GGP 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdintomis geriausiomis galimomis 
priemonėmis. Ataskaita nedelsiant 
paskelbiama internete.

Or. en

Pagrindimas

Būtina informacija turėtų būti lengvai prieinama internete visuomenei ir NVO.

Pakeitimas 259
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnio 1 punkte nurodytoje atitikties 
leidimo sąlygoms ataskaitoje įrenginio 
eksploatavimas (taip pat ir išmetamųjų 
teršalų kiekis) palyginamas su GGP 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdintomis geriausiomis galimomis 
priemonėmis.

8 straipsnio 1 punkte nurodytoje atitikties 
leidimo sąlygoms ataskaitoje įrenginio 
eksploatavimas (taip pat ir išmetamųjų 
teršalų kiekis) palyginamas su GGP 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdintomis geriausiomis galimomis 
priemonėmis. Visos ataskaitos nuolat 
viešai prieinamos internete.

Or. en

Pagrindimas

It is essential that NGOs, both local and national and the public concerned including citizens 
who work normal office hours and would have limited access to public registers,  have the 
necessary tools and access online to information in order to provide for valuable support to 
competent authorities in assessment of compliance and help the prevention of wider health 
and environmental risks  through early warnings.
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Pakeitimas 260
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia įrenginių
tikrinimo sistemą. Šioje sistemoje 
numatomi tikrinimai vietoje.

1. Valstybės narės parengia įrenginių 
tikrinimo sistemą. Šioje sistemoje 
numatomi tikrinimai vietoje, įskaitant bent 
3 atsitiktinius ir neplaninius tikrinimus 
kasmet. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų pakankamai kvalifikuotų asmenų 
šiems tikrinimams atlikti.

Or. en

Pagrindimas

The lack of harmonised rules for competent authorities to perform inspections has lead to 
great discrepancies across the EU in frequency of inspections, depths and quality and 
resulting enforcement actions. Inspections need to be random in order to guarantee that the 
operator does not adapt operation modes of the plant according to the dates of inspections 
known in advance.

Pakeitimas 261
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia įrenginių 
tikrinimo sistemą. Šioje sistemoje 
numatomi tikrinimai vietoje.

1. Valstybės narės parengia įrenginių 
tikrinimo sistemą. Šioje sistemoje 
numatomi tikrinimai vietoje, įskaitant bent 
3 atsitiktinius ir neplaninius tikrinimus 
kasmet. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų pakankamai kvalifikuotų asmenų 
šiems tikrinimams atlikti.

Or. en
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Pagrindimas

In order to ensure an early and reliable assessment, minimum frequencies shall be 
established as a safeguard: inspections need to be random in order to guarantee that the 
operator does not adapt operation modes of the plant according to the dates of inspections 
known in advance. Competent authorities should perform those inspections with skilled 
experts. The costs linked to the necessary capacity building should be borne by the operators.

Pakeitimas 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
įrenginiams būtų sudarytas tikrinimų 
planas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisija šiuo metu vykdo konsultacijas dėl valstybių narių atliekamo įrenginių patikrinimo, 
siekdama įvertinti, ar turėtų būti nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimai dėl tokių 
patikrinimų. Neaišku, kodėl Komisija siūlo nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimus dar 
nesibaigus konsultacijoms. 

Pakeitimas 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviename tikrinimų plane
pateikiama ši informacija:

Išbraukta.

a) bendras svarbių aplinkosaugos 
klausimų, į kuriuos reikia atsižvelgti, 
vertinimas;
b) geografinė vietovė, kuriai taikomas 
tikrinimų planas;
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c) įrenginių, kuriems taikomas tikrinimų 
planas, sąrašas ir bendras jų atitikties šios 
direktyvos reikalavimams vertinimas;
d) tikrinimų plano persvarstymą 
reglamentuojančios nuostatos;
e) pagal 5 dalį atliekamų planinių 
tikrinimų programų santrauka;
f) pagal šio straipsnio 6 dalį atliekamų 
neplaninių tikrinimų tvarka;
g) jei būtina, skirtingų tikrinimus 
atliekančių institucijų bendradarbiavimą 
reglamentuojančios nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Komisija šiuo metu vykdo konsultacijas dėl valstybių narių atliekamo įrenginių patikrinimo, 
siekdama įvertinti, ar turėtų būti nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimai dėl tokių 
patikrinimų. Neaišku, kodėl Komisija siūlo nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimus dar 
nesibaigus konsultacijoms. 

Pakeitimas 264
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviename tikrinimų plane 
pateikiama ši informacija:

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
tikrinimai būtų atliekami laikantis 2001 
m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos rekomendacijos 2001/331/EB, 
nustatančios minimalius aplinkosauginių
tikrinimų valstybėse narėse kriterijus1. 

a) bendras svarbių aplinkosaugos 
klausimų, į kuriuos reikia atsižvelgti, 
vertinimas;
b) geografinė vietovė, kuriai taikomas 
tikrinimų planas;
c) įrenginių, kuriems taikomas tikrinimų 
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planas, sąrašas ir bendras jų atitikties šios 
direktyvos reikalavimams vertinimas;
d) tikrinimų plano persvarstymą 
reglamentuojančios nuostatos;
e) pagal 5 dalį atliekamų planinių 
tikrinimų programų santrauka;
f) pagal šio straipsnio 6 dalį atliekamų 
neplaninių tikrinimų tvarka;
g) jei būtina, skirtingų tikrinimus 
atliekančių institucijų bendradarbiavimą 
reglamentuojančios nuostatos.

1 OL L 118, 2001 4 4, p. 41-46.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aplinkosaugos tikslų, nustatytų Direktyvoje dėl pramoninių išmetamųjų teršalų, bus 
itin svarbus griežtas jos vykdymas.  Tačiau siūlomi tikrinimo sistemos reikalavimai (25 
straipsnis) nėra praktiški.  Jie būtų lygiaverčiai privalomiems tikrinimo reikalavimams ir 
papildytų įvairius tikrinimo reikalavimus, kurie jau išdėstyti Severo direktyvoje, Atliekų 
vežimo reglamente ir Rekomendacijoje, nustatančioje minimalius aplinkosauginių tikrinimų 
kriterijus. Tikrinimo reikalavimai, siekiant užtikrinti jų praktinį taikymą, turėtų būti pagrįsti 
viena priemone, pageidautina Rekomendacija, nustatančia minimalius aplinkosauginių 
tikrinimų kriterijus.

Pakeitimas 265
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remdamasi tikrinimų planais, 
kompetentinga institucija reguliariai 
rengia tikrinimų programas ir skirtingų 
rūšių įrenginiams nustato apsilankymų 
vietoje dažnumą.

Išbraukta.

Jeigu šios programos nėra grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu, jose kiekvienam 
įrenginiui numatomas bent vienas 
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apsilankymas vietoje per dvylika mėnesių.
Komisija nustato pavojaus aplinkai 
vertinimo kriterijus.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aplinkosaugos tikslų, nustatytų Direktyvoje dėl pramoninių išmetamųjų teršalų, bus 
itin svarbus griežtas jos vykdymas.  Tačiau siūlomi tikrinimo sistemos reikalavimai (25 
straipsnis) nėra praktiški.  Jie būtų lygiaverčiai privalomiems tikrinimo reikalavimams ir 
papildytų įvairius tikrinimo reikalavimus, kurie jau išdėstyti Severo direktyvoje, Atliekų 
vežimo reglamente ir Rekomendacijoje, nustatančioje minimalius aplinkosauginių tikrinimų 
kriterijus. Tikrinimo reikalavimai, siekiant užtikrinti jų praktinį taikymą, turėtų būti pagrįsti 
viena priemone, pageidautina Rekomendacija, nustatančia minimalius aplinkosauginių 
tikrinimų kriterijus.

Pakeitimas 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios programos nėra grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu, jose kiekvienam 
įrenginiui numatomas bent vienas 
apsilankymas vietoje per dvylika mėnesių.

Šiose programose kiekvienam įrenginiui 
numatomas vienas apsilankymas vietoje ne 
rečiau kaip kas 36 mėnesiai, o tam 
tikriems įrenginiams, kurie kelia didelį  
pavojų aplinkai, programose numatomas 
vienas apsilankymas vietoje kas dvylika 
mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Komisija šiuo metu vykdo konsultacijas dėl valstybių narių atliekamo įrenginių patikrinimo, 
siekdama įvertinti, ar turėtų būti nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimai dėl tokių 
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patikrinimų. Neaišku, kodėl Komisija siūlo nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimus dar 
nesibaigus konsultacijoms. 

Pakeitimas 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios programos nėra grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu, jose kiekvienam 
įrenginiui numatomas bent vienas 
apsilankymas vietoje per dvylika mėnesių.

Šiose programose kiekvienam įrenginiui 
numatomas vienas apsilankymas vietoje 
ne rečiau kaip kas 36 mėnesiai. Tam 
tikriems įrenginiams, kurie kelia didelį 
pavojų aplinkai, programose numatomas 
vienas apsilankymas vietoje kas dvylika 
mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Tikrinimų skaičius turėtų būti proporcingas pavojui, kuris kyla aplinkai. 

Pakeitimas 268
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios programos nėra grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu, jose kiekvienam 
įrenginiui numatomas bent vienas 
apsilankymas vietoje per dvylika mėnesių.

Šiose programose kiekvienam įrenginiui 
numatomi bent 3 atsitiktiniai 
apsilankymai vietoje per dvylika mėnesių. 
Jeigu šios programos grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu, apsilankymų vietoje
skaičius gali būti sumažintas ne daugiau 
kaip iki mažiausiai vieno karto per metus.

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinis vidutinis periodiškumas valstybėse narėse jau sudaro vieną kartą per metus. 
Tačiau šių patikrinimų skaičius gali būti sumažintas atsižvelgiant į aiškiai apibrėžtus 
kriterijus, pvz., galimą poveikį aplinkai ir aplinkos vadybą (EMAS), kurie turi būti iš anksto 
objektyviai nustatyti. 

Pakeitimas 269
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios programos nėra grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu, jose kiekvienam 
įrenginiui numatomas bent vienas 
apsilankymas vietoje per dvylika mėnesių.

Šiose programose kiekvienam įrenginiui 
numatomi bent 3 atsitiktiniai 
apsilankymai vietoje per dvylika mėnesių. 
Jeigu šios programos grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu, apsilankymų vietoje
skaičius gali būti sumažintas ne daugiau 
kaip iki mažiausiai vieno karto per metus.

Or. en

Pakeitimas 270
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios programos nėra grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu, jose kiekvienam 
įrenginiui numatomas bent vienas 
apsilankymas vietoje per dvylika mėnesių.

Jeigu šios programos nėra grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu, jose kiekvienam 
įrenginiui numatomas bent vienas
atsitiktinis apsilankymas vietoje per 
dvylika mėnesių. Pažeidus leidimo sąlygas 
šis skaičius didinamas iki vieno 
atsitiktinio apsilankymo vietoje per keturis 
mėnesius.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeidimų, įrenginiai turėtų būti tikrinami atsitiktiniu būdu. Jei 
pažeistos leidimo sąlygos, turėtų būti nustatyta daugiau atsitiktinių apsilankymų vietoje.

Pakeitimas 271
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šios programos nėra grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus
aplinkai vertinimu, jose kiekvienam 
įrenginiui numatomas bent vienas 
apsilankymas vietoje per dvylika mėnesių.

Jeigu šios programos nėra grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių galimo 
poveikio aplinkai vertinimu, jose 
kiekvienam įrenginiui numatomas bent 
vienas apsilankymas vietoje per dvylika 
mėnesių.

Or. nl

Pagrindimas

Pavojaus aplinkai vertinimo kriterijų patvirtinimas gali trukti per ilgai, taigi dabartiniu metu 
būtinas bent vienas kiekvieno įrenginio aplankymas per metus. Kompetentingos institucijos 
gali savo nuožiūra sudaryti patikrinimų programas, kuriose nustatomas apsilankymų vietoje 
skaičius.

Pakeitimas 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato pavojaus aplinkai 
vertinimo kriterijus.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Komisija šiuo metu vykdo konsultacijas dėl valstybių narių atliekamo įrenginių patikrinimo, 
siekdama įvertinti, ar turėtų būti nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimai dėl tokių 
patikrinimų. Neaišku, kodėl Komisija siūlo nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimus dar 
nesibaigus konsultacijoms. 

Pakeitimas 273
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato pavojaus aplinkai 
vertinimo kriterijus.

Komisija gali nustatyti galimo poveikio
aplinkai vertinimo kriterijus.

Or. nl

Pagrindimas

Pavojaus aplinkai vertinimo kriterijų patvirtinimas gali trukti per ilgai, taigi dabartiniu metu 
būtinas bent vienas kiekvieno įrenginio aplankymas per metus. Kompetentingos institucijos 
gali savo nuožiūra sudaryti patikrinimų programas, kuriose nustatomas apsilankymų vietoje 
skaičius.

Pakeitimas 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Komisija šiuo metu vykdo konsultacijas dėl valstybių narių atliekamo įrenginių patikrinimo, 
siekdama įvertinti, ar turėtų būti nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimai dėl tokių 
patikrinimų. Neaišku, kodėl Komisija siūlo nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimus dar 
nesibaigus konsultacijoms. 

Pakeitimas 275
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Planinių tikrinimų atliekama tiek, kad 
būtų galima ištirti galimą atitinkamo 
įrenginio poveikį aplinkai.

Išbraukta.

Planiniais tikrinimais užtikrinama, kad 
veiklos vykdytojas laikytųsi leidimo 
sąlygų.
Planiniai tikrinimai taip pat padeda 
įvertinti leidimo reikalavimų 
veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aplinkosaugos tikslų, nustatytų Direktyvoje dėl pramoninių išmetamųjų teršalų, bus 
itin svarbus griežtas jos vykdymas.  Tačiau siūlomi tikrinimo sistemos reikalavimai (25 
straipsnis) nėra praktiški.  Jie būtų lygiaverčiai privalomiems tikrinimo reikalavimams ir 
papildytų įvairius tikrinimo reikalavimus, kurie jau išdėstyti Severo direktyvoje, Atliekų 
vežimo reglamente ir Rekomendacijoje, nustatančioje minimalius aplinkosauginių tikrinimų 
kriterijus. Tikrinimo reikalavimai, siekiant užtikrinti jų praktinį taikymą, turėtų būti pagrįsti 
viena priemone, pageidautina Rekomendacija, nustatančia minimalius aplinkosauginių 
tikrinimų kriterijus.
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Pakeitimas 276
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Neplaniniai tikrinimai atliekami, kai 
reikia kuo skubiau ir, jei būtina, iki 
leidimo išdavimo, persvarstymo arba 
atnaujinimo ištirti svarbius su 
aplinkosauga susijusius skundus, sunkias
ekologines avarijas, incidentus ir 
pažeidimus.

6. Neplaniniai ir atsitiktiniai tikrinimai 
atliekami, kai reikia kuo skubiau ir
atitinkamais atvejais iki leidimo išdavimo, 
persvarstymo arba atnaujinimo ištirti su 
aplinkosauga susijusius skundus, 
ekologines avarijas, incidentus ir 
pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Neplaniniai tikrinimai atliekami, kai 
reikia kuo skubiau ir, jei būtina, iki leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo 
ištirti svarbius su aplinkosauga susijusius 
skundus, sunkias ekologines avarijas, 
incidentus ir pažeidimus.

6. Neplaniniai tikrinimai atliekami, kai 
reikia kuo skubiau ir, jei būtina, iki leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo 
ištirti svarbius su aplinkosauga susijusius 
skundus, sunkias ekologines avarijas, 
incidentus ir pažeidimus arba faktus, kurie 
turi didelį poveikį žmogaus sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Kai žinomas pramonės veiklos neigiamas poveikis žmogaus sveikatai, kompetentingos 
institucijos turi turėti įgaliojimus atlikti tyrimą. 
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Pakeitimas 278
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Neplaniniai tikrinimai atliekami, kai 
reikia kuo skubiau ir, jei būtina, iki leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo 
ištirti svarbius su aplinkosauga susijusius 
skundus, sunkias ekologines avarijas, 
incidentus ir pažeidimus.

6. Neplaniniai tikrinimai atliekami, kai 
reikia kuo skubiau ir, jei būtina, iki leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo 
ištirti pagrįstus su aplinkosauga susijusius 
skundus, sunkias ekologines avarijas, 
incidentus ir pažeidimus.

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijos turėtų atlikti patikrinimus, jei nuolat pateikiami skundai.

Pakeitimas 279
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Neplaniniai tikrinimai atliekami, kai 
reikia kuo skubiau ir, jei būtina, iki 
leidimo išdavimo, persvarstymo arba 
atnaujinimo ištirti svarbius su 
aplinkosauga susijusius skundus, sunkias 
ekologines avarijas, incidentus ir 
pažeidimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aplinkosaugos tikslų, nustatytų Direktyvoje dėl pramoninių išmetamųjų teršalų, bus 
itin svarbus griežtas jos vykdymas.  Tačiau siūlomi tikrinimo sistemos reikalavimai (25 
straipsnis) nėra praktiški.  Jie būtų lygiaverčiai privalomiems tikrinimo reikalavimams ir 
papildytų įvairius tikrinimo reikalavimus, kurie jau išdėstyti Severo direktyvoje, Atliekų 
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vežimo reglamente ir Rekomendacijoje, nustatančioje minimalius aplinkosauginių tikrinimų 
kriterijus. Tikrinimo reikalavimai, siekiant užtikrinti jų praktinį taikymą, turėtų būti pagrįsti 
viena priemone, pageidautina Rekomendacija, nustatančia minimalius aplinkosauginių 
tikrinimų kriterijus.

Pakeitimas 280
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Neplaniniai tikrinimai atliekami, kai 
reikia kuo skubiau ir, jei būtina, iki leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo 
ištirti svarbius su aplinkosauga susijusius 
skundus, sunkias ekologines avarijas, 
incidentus ir pažeidimus.

6. Neplaniniai tikrinimai atliekami, kai 
reikia kuo skubiau ir, jei būtina, iki leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo 
ištirti svarbius su aplinkosauga susijusius 
skundus, sunkias ekologines avarijas, 
incidentus ir pažeidimus arba faktus, kurie 
turi didelį poveikį žmogaus sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Komisija šiuo metu vykdo konsultacijas dėl valstybių narių atliekamo įrenginių patikrinimo, 
siekdama įvertinti, ar turėtų būti nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimai dėl tokių 
patikrinimų. Neaišku, kodėl Komisija siūlo nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimus dar 
nesibaigus konsultacijoms. 

Pakeitimas 281
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Atlikdamos neplaninius tikrinimus 
kompetentingos institucijos gali 
pareikalauti, kad veiklos vykdytojai 
pateiktų bet kokią informaciją, kuri 
reikalinga ištirti avariją, incidentą ar 
pažeidimą, įskaitant sveikatos statistinius 
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duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu įvertinti neteisėtos pramonės veiklos poveikį žmogaus sveikatai. 

Pakeitimas 282
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per du mėnesius po patikrinimo ataskaita 
perduodama atitinkamam veiklos 
vykdytojui ir paskelbiama viešai.

Per du mėnesius po patikrinimo ataskaita 
perduodama atitinkamam veiklos 
vykdytojui ir viešai pateikiama internete.

Or. en

Pagrindimas

Būtina informacija turėtų būti lengvai prieinama internete visuomenei ir NVO.

Pakeitimas 283
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per du mėnesius po patikrinimo ataskaita 
perduodama atitinkamam veiklos 
vykdytojui ir paskelbiama viešai.

Per du mėnesius po patikrinimo ataskaita 
perduodama atitinkamam veiklos 
vykdytojui. Ataskaita, veiklos vykdytojo 
pastabos dėl patikrinimo ataskaitos, taip 
pat veiklos vykdytojo taisomųjų ir 
prevencijos veiksmų plano santrauka 
paskelbiamos ne vėliau kaip per dvyliką 
mėnesių po patikrinimo.
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Or. fr

Pagrindimas

It is desirable to establish arrangements which will lead to progress and can be explained to 
the public. In order to do so, it is preferable to publish the inspection report only once it has 
been possible for the operator to draw up a corrective and preventive action plan, taking 
account of the observations in the inspection report. An adjustment period is needed for this 
purpose (the proposal is that this should be 12 months at most). Incidentally, the operator's 
observations on the inspection report should also be published in the interests of equal 
treatment.

Pakeitimas 284
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Po kiekvieno planinio ir neplaninio 
tikrinimo kompetentinga institucija rengia 
ataskaitą, kurioje išdėsto nustatytus 
faktus, susijusius su įrenginio atitiktimi 
šio direktyvos reikalavimams, ir pateikia 
išvadas dėl būtinybės imtis tolesnių 
veiksmų.

Išbraukta.

Per du mėnesius po patikrinimo ataskaita 
perduodama atitinkamam veiklos 
vykdytojui ir paskelbiama viešai.
Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
per pagrįstą laikotarpį būtų imtasi visų 
ataskaitoje nurodytų būtinų veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aplinkosaugos tikslų, nustatytų Direktyvoje dėl pramoninių išmetamųjų teršalų, bus 
itin svarbus griežtas jos vykdymas.  Tačiau siūlomi tikrinimo sistemos reikalavimai (25 
straipsnis) nėra praktiški.  Jie būtų lygiaverčiai privalomiems tikrinimo reikalavimams ir 
papildytų įvairius tikrinimo reikalavimus, kurie jau išdėstyti Severo direktyvoje, Atliekų 
vežimo reglamente ir Rekomendacijoje, nustatančioje minimalius aplinkosauginių tikrinimų 
kriterijus. Tikrinimo reikalavimai, siekiant užtikrinti jų praktinį taikymą, turėtų būti pagrįsti 
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viena priemone, pageidautina Rekomendacija, nustatančia minimalius aplinkosauginių 
tikrinimų kriterijus.

Pakeitimas 285
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Po kiekvieno planinio ir neplaninio 
tikrinimo kompetentinga institucija rengia 
ataskaitą, kurioje išdėsto nustatytus 
faktus, susijusius su įrenginio atitiktimi 
šio direktyvos reikalavimams, ir pateikia 
išvadas dėl būtinybės imtis tolesnių 
veiksmų.

Išbraukta.

Per du mėnesius po patikrinimo ataskaita 
perduodama atitinkamam veiklos 
vykdytojui ir paskelbiama viešai.
Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
per pagrįstą laikotarpį būtų imtasi visų 
ataskaitoje nurodytų būtinų veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija šiuo metu vykdo konsultacijas dėl valstybių narių atliekamo įrenginių patikrinimo, 
siekdama įvertinti, ar turėtų būti nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimai dėl tokių 
patikrinimų. Neaišku, kodėl Komisija siūlo nustatyti privalomojo pobūdžio reikalavimus dar 
nesibaigus konsultacijoms. 
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