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Pakeitimas 286
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tvirtinant bendrąsias privalomas 
taisykles, numatytas 7 ir 18 straipsniuose.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Kadangi reikalaujama gauti leidimą kiekvienam TIPK įrenginiui ir kadangi visuomenė 
dalyvauja išduodant leidimus, suinteresuotoji visuomenė turės progų dalyvauti ir tada, kai 
tam tikrais atvejais galios bendrosios privalomos taisyklės. Leidus kiekvienam asmeniui 
dalyvauti priimant bendrąsias privalomas taisykles, būtų itin trukdoma įgyvendinti GGP 
informacinius dokumentus.

Pakeitimas 287
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies d a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) nustatant išimtis pagal 16 straipsnio 
3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Į teisės aktą vėl reikėtų įtraukti suinteresuotosios visuomenės apibrėžtį, siekiant užtikrinti, kad 
visuomenės dalyvavimo procese būtų atsižvelgta į NVO.

Su visuomene ir NVO taip pat reikėtų konsultuotis dėl pagrindinių sprendimų, susijusių su 
galimomis nuostatomis, leidžiančiomis nukrypti nuo GGP siekiant užtikrinti reikalingą 
skaidrumą.
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Pakeitimas 288
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nevyriausybinės organizacijos, 
skatinančios aplinkos apsaugą ir 
atitinkančios reikalavimus pagal 
nacionalinę teisę, laikomos 
suinteresuotomis.

Or. en

Pagrindimas

Į teisės aktą vėl reikėtų įtraukti suinteresuotosios visuomenės apibrėžtį, siekiant užtikrinti, kad 
visuomenės dalyvavimo procese būtų atsižvelgta į NVO.

Su visuomene ir NVO taip pat reikėtų konsultuotis dėl pagrindinių sprendimų, susijusių su 
galimomis nuostatomis, leidžiančiomis nukrypti nuo GGP siekiant užtikrinti reikalingą 
skaidrumą.

Pakeitimas 289
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a ir b punktai netaikomi, jei 
įvykdomos visos šios sąlygos:

Išbraukta.

A. naujam įrenginiui arba esminiam 
pakeitimui taikoma Direktyva 
85/337/EEB;
(b) į bendrąsias privalomas taisykles 
įrašytos visos būtinos leidimo sąlygos;
(c) nėra būtinybės nustatyti griežtesnių 
reikalavimų, kad būtų užtikrinta atitiktis 
19 straipsniui.
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Or. nl

Pagrindimas

Išimtis neaiški ir nebūtų įgyvendinama, nes ankstyvuoju sprendimų priėmimo etapu dar nėra 
aišku, ar bus nustatytos specialios sąlygos.

Pakeitimas 290
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a ir b punktai netaikomi, jei 
įvykdomos visos šios sąlygos:

2. Kompetentinga institucija užtikrina, 
kad patvirtinti prašymai išduoti leidimą 
per tris savaites po jų gavimo būtų 
skelbiami internete tol, kol galutinai 
nutraukiama atitinkama veikla.

A. naujam įrenginiui arba esminiam 
pakeitimui taikoma Direktyva 
85/337/EEB;
(b) į bendrąsias privalomas taisykles 
įrašytos visos būtinos leidimo sąlygos;
(c) nėra būtinybės nustatyti griežtesnių 
reikalavimų, kad būtų užtikrinta atitiktis 
19 straipsniui.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Orhuso konvencija, informacija apie leidimo sąlygas, turinčias įtakos aplinkai, turi 
būti prieinama visuomenei.
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Pakeitimas 291
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a ir b punktai netaikomi, jei 
įvykdomos visos šios sąlygos:

2. Kompetentinga institucija užtikrina, 
kad patvirtinti prašymai išduoti leidimą 
per tris savaites po jų gavimo būtų nuolat 
skelbiami internete, kol galutinai 
nutraukiama atitinkama veikla.

(a) naujam įrenginiui arba esminiam 
pakeitimui taikoma Direktyva 
85/337/EEB;
(b) į bendrąsias privalomas taisykles 
įrašytos visos būtinos leidimo sąlygos;
(c) nėra būtinybės nustatyti griežtesnių 
reikalavimų, kad būtų užtikrinta atitiktis 
19 straipsniui.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Orhuso konvencijos nuostatomis, svarbu, kad būtų aiškiai nurodyta, kad ir vietos, 
ir nacionalinės NVO yra suinteresuotosios organizacijos. Galimybė dalyvauti priimant 
sprendimus dėl leidimų yra svarbi siekiant veiksmingo visuomenės dalyvavimo, todėl 
patvirtinti prašymai išduoti leidimą per tris savaites po jų gavimo turi būti skelbiami 
internete.

Pakeitimas 292
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priėmusi sprendimą dėl leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo, 
arba dėl bendrųjų privalomų taisyklių 

3. Priėmusi sprendimą dėl leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo, 
arba dėl bendrųjų privalomų taisyklių 
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patvirtinimo arba atnaujinimo,
kompetentinga institucija pasirūpina, kad 
visuomenei būtų pateikta ši informacija:

patvirtinimo arba atnaujinimo, 
kompetentinga institucija pasirūpina, kad 
nedelsiant visuomenei internete būtų 
pateikta ši informacija:

Or. en

Pagrindimas

Visuomenė ir NVO turėtų b8ti suteikta galimybė lengvai naudotis reikalinga informacija 
internete.

Pakeitimas 293
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priėmusi sprendimą dėl leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo, 
arba dėl bendrųjų privalomų taisyklių 
patvirtinimo arba atnaujinimo,
kompetentinga institucija pasirūpina, kad 
visuomenei būtų pateikta ši informacija:

3. Priėmusi sprendimą dėl leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo, 
arba dėl bendrųjų privalomų taisyklių 
patvirtinimo arba atnaujinimo,
kompetentinga institucija pasirūpina, kad 
visuomenei internete nuolat būtų pateikta 
ši informacija:

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad vietos ir nacionalinės NVO bei suinteresuotoji visuomenė, įskaitant piliečius, 
kurie dirba įprastas darbo valandas ir turi ribotą prieigą prie viešų registrų, turėtų 
reikalingas priemones ir interneto prieigą prie informacijos, kad galėtų suteikti vertingos 
paramos kompetentingos institucijoms vertinant atitiktį bei kad galėtų iš anksto įspėdami 
padėti užkirsti kelią didesniam pavojui sveikatai ir aplinkai.



PE412.238v01-00 8/65 AM\743551LT.doc

LT

Pakeitimas 294
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kaip, atsižvelgiant į GGP 
informaciniuose dokumentuose apibūdintas 
geriausias galimas priemones ir 
atitinkamus išmetamųjų teršalų kiekius, 
nustatytos į leidimą arba bendrąsias 
privalomas taisykles įrašytos išmetamųjų 
teršalų ribinės vertės;

e) kaip, atsižvelgiant į GGP 
informaciniuose dokumentuose apibūdintas 
geriausias galimas priemones ir 
atitinkamus išmetamųjų teršalų kiekius, 
nustatytos 15 straipsnyje minimos leidimo 
sąlygos arba bendrosios privalomos 
taisyklės;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas, kurį turi pateikti kompetentingos institucijos, turėtų būti ne tik dėl išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, bet ir dėl visų leidimo sąlygų.

Pakeitimas 295
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) jeigu pagal 16 straipsnio 3 dalį suteikta 
išimtis, – jos suteikimo priežastys ir 
nustatytos sąlygos;

f) jeigu pagal 16 straipsnio 3 dalį suteikta 
išimtis, – specialios jos suteikimo 
priežastys remiantis 16 straipsnio 3 dalyje 
nustatytais kriterijais ir nustatytos sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Visuomenei reikia pateikti išsamų pagrindimą dėl išimčių suteikimo.
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Pakeitimas 296
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Keitimasis informacija

Su  valstybėmis narėmis , atitinkamomis 
pramonės šakomis bei aplinkos apsaugos 
srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis  Komisija organizuoja 
keitimąsi informacija šiais klausimais  :
A. įrenginių eksploatavimo 
charakteristikos, susijusios su teršalų 
išmetimu, tarša, žaliavų naudojimu ir jų 
pobūdžiu, energijos naudojimu arba 
atliekų susidarymu;
(b) taikomos  priemonės  , su jomis susijęs 
monitoringas ir jų pokyčiai.

Or. en

Pagrindimas

Plg. 14 straipsnio pakeitimą. Siekiant užtikrinti esamą GGP informacinių dokumentų rengimą 
ir priėmimą, reikia sujungti ir pritaikyti 14 bei 29 straipsnius.

Pakeitimas 297
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Keitimasis informacija

Su  valstybėmis narėmis , atitinkamomis 
pramonės šakomis bei aplinkos apsaugos 
srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis 
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organizacijomis  Komisija organizuoja 
keitimąsi informacija šiais klausimais  :
A. įrenginių eksploatavimo 
charakteristikos, susijusios su teršalų 
išmetimu, tarša, žaliavų naudojimu ir jų 
pobūdžiu, energijos naudojimu arba 
atliekų susidarymu;
(b) taikomos  priemonės  , su jomis susijęs 
monitoringas ir jų pokyčiai.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis susijęs su 14 straipsniu. Šis pakeitimas turėtų atkristi, jei bus nepriimtas 14 
straipsnis.

Pakeitimas 298
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Siekdamos keistis informacija, 
valstybės narės imasi reikiamų priemonių 
ir kas treji metai, o pirmą kartą per 
18 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos, siunčia Komisijai 
turimus duomenis apie vietai būdingus 
įrenginių pajėgumus, išmetamuosius 
teršalus ir kitą poveikį aplinkai bei ribines 
vertes, nustatytas konkrečioms veiklos 
kategorijoms pagal I priedą ir duomenis 
apie geriausius prieinamus gamybos 
būdus, kuriais remiantis tos vertės 
nustatomos, ypač laikantis 16 straipsnio. 
Vėliau duomenys papildomi šio straipsnio 
3 dalyje ir 67 straipsnyje nustatyta tvarka. 
Informacija atnaujinama ir tvarkoma 
atsižvelgiant į rekomendacijas dėl 
duomenų rinkimo ir pateikimo gerinimo 
siekiant naudingų GGP išvadų bei 
pateikiama Komisijai ir visuomenei 
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elektronine forma. Elektroninės formos 
vertinimo ataskaitą skelbia Komisija ES 
oficialiomis kalbomis.

Or. en

Pagrindimas

GGP informacinių dokumentų kokybė itin priklauso nuo duomenų, pateiktų Sevilijos procesui 
siekiant palengvinti naudingų GGP išvadų gavimą, kokybės ir kiekio. Taigi, svarbu, kad 
informacija apimtų ne tik išmetamųjų teršalų ribines vertes, bet ir gamyklai būdingo 
pajėgumo duomenis. Paskelbus apie vietai būdingas išmetamųjų teršalų ribines vertes 
suinteresuotoji visuomenė galės patikrinti, ar standartai taikomi visoje ES, bet netaikomi jų 
vietos gamykloje.

Pakeitimas 299
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Siekdamos keistis informacija, 
valstybės narės imasi reikiamų priemonių 
ir kas treji metai, o pirmą kartą per 
18 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos, siunčia Komisijai 
turimus duomenis apie vietai būdingus 
įrenginių pajėgumus, išmetamuosius 
teršalus ir kitą poveikį aplinkai bei ribines 
vertes, nustatytas konkrečioms veiklos 
kategorijoms pagal I priedą ir duomenis 
apie geriausius prieinamus gamybos 
būdus, kuriais remiantis tos vertės 
nustatomos, ypač laikantis 16 straipsnio. 
Vėliau duomenys papildomi 67 straipsnyje 
nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Siekdami objektyviai išnagrinėti padėtį, GGP informacinių dokumentų autoriai turėtų galėti 
padaryti naudingas GGP išvadas iš valstybių narių pateiktų patikimų ir prieinamų duomenų, 
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gautų atlikus monitoringą. Keitimosi informacija forumo metu neseniai priimtos 
rekomendacijos, kaip pagerinti duomenų, skirtų naudingoms išvadoms padaryti, rinkimą ir 
pateikimą, kuriomis turėtų būti remiamasi nustatant teiktinų duomenų formą ir turinį.

Pakeitimas 300
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su valstybėmis narėmis , atitinkamomis 
pramonės šakomis bei aplinkos apsaugos 
srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis  Komisija organizuoja 
keitimąsi informacija šiais klausimais  :

Su valstybėmis narėmis, atitinkamomis 
pramonės šakomis bei aplinkos apsaugos 
srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis Komisija organizuoja 
keitimąsi informacija, kuriame dalyvauja 
po lygiai pramonės sistemos tiekėjų, 
veiklos vykdytojų ir aplinkos organizacijų. 
Komisija parengia ir paskelbia duomenų 
rinkimo, GGP nustatymo ir su GGP 
susijusių išmetamųjų teršalų lygių 
nustatymo taisykles.  Informacija 
keičiamasi šiais klausimais:

Or. en

Pagrindimas

Atstovavimo pusiausvyra Sevilijos procese yra labai abejotina, nes jame dalyvauja 
vidutiniškai iki 40 proc. valstybių narių atstovų, 49 proc. pramonės atstovų ir tik vienas 
aplinkos srities NVO atstovas. Be to, labai dažnai valstybių narių atstovus pavaduoja 
pramonės atstovai. Turėtų būti suderinti bent veiklos vykdytojų ir pramonės sistemos tiekėjų 
privatūs interesai, pastariesiems turint akivaizdesnį interesą imtis ambicingesnių GGP.

Pakeitimas 301
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su  valstybėmis narėmis , atitinkamomis Su valstybėmis narėmis , atitinkamomis 
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pramonės šakomis bei aplinkos apsaugos 
srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis  Komisija organizuoja 
keitimąsi informacija šiais klausimais  :

pramonės šakomis, kurioms atstovauja po 
lygiai pramonės sistemos tiekėjų ir veiklos 
vykdytojų, bei aplinkos apsaugos srityje 
veikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis Komisija organizuoja 
keitimąsi informacija. Komisija parengia 
ir paskelbia duomenų rinkimo, GGP 
nustatymo ir su GGP susijusių 
išmetamųjų teršalų lygių nustatymo 
taisykles.  Keitimasis informacija 
organizuojamas šiais klausimais:

Or. en

Pagrindimas

Sevilijos procese dalyvauja techniniai ekspertai, kurie atstovauja vidutiniškai 40 proc. 
valstybių narių, 49 proc. pramonės suniteresuotųjų šalių ir viena aplinkos srities NVO.  
Siekiant paskatinti sudaryti sąžiningas sąlygas mažumos nuomonėms apsvastyti, turėtų būti 
rasta bent veiklos vykdytojų ir pramonės sistemos tiekėjų privačių interesų pusiausvyra. 
Siekdama, kad Sevilijos proceso tikslams nebūtų pakenkta, Europos bendrija parengs GGP ir 
išmetamųjų teršalų verčių, susijusių su geriausių galimų priemonių taikymu, nustatymo 
taisykles.

Pakeitimas 302
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su  valstybėmis narėmis , atitinkamomis 
pramonės šakomis bei aplinkos apsaugos 
srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis  Komisija organizuoja 
keitimąsi informacija šiais klausimais  :

Su valstybėmis narėmis, vietos ir 
regioninės valdžios institucijų atstovais, 
atitinkamomis pramonės šakomis bei 
aplinkos apsaugos srityje veikiančiomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis
Komisija organizuoja keitimąsi informacija 
šiais klausimais  :

Or. en
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Pagrindimas

Vietos ir regioninės valdžios institucijos Sevilijos procese nedalyvauja. Vietos ir regionų 
valdžios institucijos, kaip leidimus išduodančios ir (arba) už tikrinimus atsakingos 
institucijos, turi svarbių žinių apie geriausias galimas priemones, todėl Sevilijos procesą 
galima pagerinti dalyvaujant vietos ir regionų valdžios institucijų atstovams.

Pakeitimas 303
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su  valstybėmis narėmis , atitinkamomis 
pramonės šakomis bei aplinkos apsaugos 
srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis  Komisija organizuoja 
keitimąsi informacija šiais klausimais  :

Su valstybėmis narėmis , vietos ir 
regioninės valdžios institucijų atstovais, 
atitinkamomis pramonės šakomis bei 
aplinkos apsaugos srityje veikiančiomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis
Komisija organizuoja keitimąsi informacija 
šiais klausimais  :

Or. en

Pagrindimas

Vietos ir regioninės valdžios institucijos Sevilijos procese nedalyvauja. Vietos ir regionų 
valdžios institucijos, kaip leidimus išduodančios ir (arba) už tikrinimus atsakingos 
institucijos, turi svarbių žinių apie geriausias galimas priemones, todėl Sevilijos procesą 
galima pagerinti dalyvaujant vietos ir regionų valdžios institucijų atstovams.

Pakeitimas 304
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su  valstybėmis narėmis , atitinkamomis 
pramonės šakomis bei aplinkos apsaugos 
srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis  Komisija organizuoja 

 Komisija organizuoja keitimąsi 
informacija tarp valstybių narių, 
atitinkamų pramonės šakų, Komisijos bei 
aplinkos apsaugos srityje veikiančių 
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keitimąsi informacija šiais klausimais  : nevyriausybinių organizacijų šiais 
klausimais  :

Or. de

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodyta, kad keitimasis informacija siekiant parengti ar persvarstyti GGP 
informacinius dokumentus yra daugiašalis procesas, kuriame dalyvauja ir Komsija.

Pakeitimas 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su  valstybėmis narėmis , atitinkamomis 
pramonės šakomis bei aplinkos apsaugos 
srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis  Komisija organizuoja 
keitimąsi informacija šiais klausimais  :

Komisija organizuoja keitimąsi informacija 
tarp valstybių narių, atitinkamų pramonės 
šakų, Komisijos bei aplinkos apsaugos 
srityje veikiančių nevyriausybinių 
organizacijų šiais klausimais :

Or. en

Pagrindimas

Siekiama labiau paaiškinti Komisijos tekstą. Sevilijos procesas – tai daugiašalis procesas, 
kuriame dalyvauja ir Komisija.

Pakeitimas 306
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) taikomos  priemonės  , su jomis susijęs 
monitoringas ir jų pokyčiai.

(b) taikomos  priemonės  , su jomis susijęs 
monitoringas, jų pokyčiai ir naudotų 
priemonių veiksmingumas bei jų įtaka 
gerinant aplinką bei visuomenės sveikatą.
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Or. pl

Pagrindimas

Keičiantis informacija, pirmiausia ir svarbiausia, turėtų būtų matoma, kad taikant GGP 
daromas teigiamas poveikis aplinkai ir vsuomenės sveikatai, ir visuomenė turėtų būti įtikinta 
šių priemonių veiksmingumu.

Pakeitimas 307
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis ir 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindama pirmą pastraipą, Komisija 
patvirtina priemones, kad nustatytų:

Įgyvendindama pirmą pastraipą, Komisija 
patvirtina gaires, kad nustatytų:

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

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

Or. nl

Pagrindimas

Priimti priemones atrodo pernelyg didelis užmojis. Šiomis aplinkybėmis labaiu tiktų priimti 
gaires.

Pakeitimas 308
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skyrius taikomas energijai gaminti 
skirtiems  kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 
lygus arba didesnis kaip 50 MW, 

Šis skyrius taikomas energijai gaminti 
skirtiems  kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 
lygus arba didesnis kaip 20 MW, 
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nepriklausomai nuo naudojamos kuro 
rūšies .

nepriklausomai nuo naudojamos kuro 
rūšies .

Or. en

Pagrindimas

Tinkama II skyriuje (žr. 54 pakeitimą) nenumatyti kurą deginančių įrenginių nuo 20 iki 50 
MW. Atsiželgiant į tai, kad reikia spręsti tokių įrenginių į orą išmetamų teršalų klausimą, 
tokie renginiai turėtų būti numatyti III skyriuje ir jiems turėtų būti nustatytos specialios 
išmetamųjų teršalų kontrolės priemonės. Šis pakeitimas priimtinas pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 80a straipsnį. Mažesni kurą deginantys įrenginiai turi būti numatyti III skyriuje, o ne 
II skyriuje, kaip siūlo Komisija.

Pakeitimas 309
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skyrius taikomas energijai gaminti 
skirtiems  kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 
lygus arba didesnis kaip 50 MW, 
nepriklausomai nuo naudojamos kuro 
rūšies .

Šis skyrius taikomas energijai gaminti 
skirtiems  kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 
lygus arba didesnis kaip 20 MW, 
nepriklausomai nuo naudojamos kuro 
rūšies .

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su I priedu, 31 straipsnyje turi būti taip pat nustatyta 20 MW didelių kurą
deginančių įrenginių riba.
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Pakeitimas 310
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu išmetamosios dujos iš dviejų arba 
daugiau atskirų kurą deginančių įrenginių 
šalinamos per bendrą kaminą, tokių 
įrenginių junginys laikomas vienu kurą 
deginančiu įrenginiu, o jų pajėgumai 
sudedami.

1. Jeigu išmetamąsias dujas iš dviejų arba 
daugiau atskirų kurą deginančių įrenginių, 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius 
veiksnius, šalinamos per bendrą dujotakį, 
tokių įrenginių junginys laikomas vienu 
kurą deginančiu įrenginiu, o jų pajėgumai 
sudedami.

Or. fi

Pakeitimas 311
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) įrenginiams, kuriuose kaip kuras 
naudojamos bet kokios kietos arba skystos 
atliekos, išskyrus 38 straipsnio 2 dalies 
a punkte nurodytas atliekas

(j) IV numatytiems įrenginiams, kuriuose 
kaip kuras naudojamos bet kokios kietos 
arba skystos atliekos, išskyrus 38 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytas atliekas

Or. en

Pagrindimas

Atliekų deginimas turėtų nepatekti į direktyvos dėl didelių kurą deginančių įrenginių taikymo 
sritį.  Atsižvelgiant į šią direktyvą kuro apibrėžtis negali būti susiaurinta iki III skyriuje 
aptariamo kuro rūšių. Lengviausia tai padaryti išbraukiant įrenginius, kurie numatyti IV 
skyriuje dėl atliekų deginimo ir bendro atliekų deginimo.
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Pakeitimas 312
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) įrenginiai, kurie skirti iš atliekų gauto 
kuro deginimui arba bendram jo 
deginimui, laikomi atliekų deginimo 
įrenginiais.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad būtų išvengta teisinio neaiškumo dėl bendro atliekų deginimo įrenginių 
(kurių pagrindinis tikslas – gaminti energiją) ir atliekų deginimo įrenginių (kuriais atliekos 
apdorojamos termiškai). Tai reikalinga nuostata atsižvelgiant į tai, kad auga įrenginių, 
kuriems naudojamas kuras iš atliekų, kurių sudėtis ir išmetami teršalai yra (beveik) tie patys 
kaip komunalinių atliekų, skaičius.

Pakeitimas 313
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) įrenginiams, kurių nominalus 
šiluminis našumas yra ne didesnis kaip 
500 MW ir kuriems leidimas suteiktas iki 
2002 m. lapkričio 27 d. ir kurie 
eksploatuojami ne daugiau nei 
1500 valandų per metus (svyruojantis 
penkerių metų vidurkis).

Or. en

Pagrindimas

Tai išplėstų įrenginiams, kuriems naudojamas kietasis kuras, taikomas išimtis, kurios jau 
numatytos galiojančioje Direktyvoje dėl didelių kurą deginančių įrenginių ir įtrauktos į 
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pasiūlymo, skirto visiems įrenginiams nepaisant jų naudojamo kuro rūšies, V priedo 1 dalį. 
Tai reikalinga, nes taip pat yra įrenginių, kuriems kūrenti naudojamos dujos arba skystasis 
kuras ir kurie dirba budėjimo rėžimu arba kaip atsarginiai įrenginiai bei kuriems ir skirtos 
šios išimtys. Jiems, žinoma, ir toliau bus taikomos pasiūlymo II skyriaus nuostatos ir GGP 
grindžiamos išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

Pakeitimas 314
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu du arba daugiau kurą deginančių 
įrenginių, kuriems pirminis statybos arba 
eksploatavimo leidimas išduotas 1987 m. 
liepos 1 d. arba vėliau,  įrengiami taip , 
kad, atsižvelgiant į techninius ir 
ekonominius veiksnius, jų išmetamos 
išmetamosios dujos galėtų būti išleistos per 
bendrą kaminą, tokių įrenginių junginys 
yra laikomas vienu kurą deginančiu 
įrenginiu  , o jų pajėgumai sudedami.

2. Jeigu du arba daugiau kurą deginančių 
įrenginių, kuriems pirminis statybos arba 
eksploatavimo leidimas išduotas 1987 m. 
liepos 1 d. arba vėliau,  įrengiami taip , 
kad, atsižvelgiant į techninius ir 
ekonominius veiksnius, jų išmetamos 
išmetamosios dujos, kompetentingų 
institucijų nuomone, galėtų būti išleistos 
per bendrą kaminą, tokių įrenginių 
junginys yra laikomas vienu kurą 
deginančiu įrenginiu  , o jų pajėgumai 
sudedami.

Or. fi

Pakeitimas 315
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Apskaičiuojant kurą deginančių 
įrenginių bendrą nominalų šiluminį 
našumą, kurą deginantys įrenginiai, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 
mažesnis nei 20 MW, į šiuos skaičiavimus 
neįtraukiami.
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Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į jungimo taisyklę, turi būti paaiškinta, kad jungimo taisyklės turi būti taikomos 
tik kurą deginantiems įrenginiams, kurių nominalus šiluminis našumas yra mažesnis nei 
20 MW. Toks pakeitimas priimtinas pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnį, nes siūloma 
3 dalis glaudžiai susijusi su 1 dalimi.

Pakeitimas 316
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Specialios mažesniems kurą deginantiems 

įrenginiams skirtos taisyklės
1. Kol bus pasiektas susitarimas pagal 
2 dalį, V priedas nebus taikomas kurą 
deginantiems įrenginiams, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis 
nei 50 MW.
2. Komisija per protingą laikotarpį, bet ne 
vėliau nei 2012 m., pasiūlo V priedo 
pakeitimus dėl išmetamų teršalų ribinių 
verčių, stebėsenos reikalavimų ir atitikties 
vertinimo taisyklių 1 dalyje minimiems 
įrenginiams. Toks pasiūlymas, jei reikia, 
apima specialius reikalavimus 
veikiantiems kurą deginantiems 
įrenginiams nustatant atitinkamą 
pereinamąjį pakeistų nuostatų atitikties 
laikotarpį. 

Or. en

Pagrindimas

2 skyriuje taip pat turėtų būti numatomi kurą deginantys įrenginiai, kurių nominalus šiluminis 
našumas mažesnis nei 50 MW. V priede, taikant bendro sprendimo procedūrą, numatomos 
specialios tokiems įrenginiams taikomos nuostatos, grindžiamos GGP. Šis pakeitimas 
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priimtinas pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnį. Mažesni kurą deginantys įrenginiai 
turi būti numatyti III skyriuje, o ne II skyriuje, kaip siūlo Komisija.

Pakeitimas 317
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į visus leidimus įrenginiams, kurių kurą 
deginantiems įrenginiams leidimas išduotas 
iki 72 straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos 
arba kurių kurą deginantiems įrenginiams 
iki minėtos dienos pateiktas tinkamai 
parengtas prašymas išduoti leidimą (jei tas 
įrenginys pradėtas eksploatuoti ne vėliau 
kaip per metus nuo šios dienos), įrašomos 
sąlygos, užtikrinančios, kad iš tų kurą 
deginančių įrenginių į orą išmetamų teršalų 
kiekis neviršytų  V priedo 1 dalyje 
nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
.

2. Į visus leidimus įrenginiams, kurių kurą 
deginantiems įrenginiams leidimas išduotas 
iki 72 straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos 
arba kurių kurą deginantiems įrenginiams 
iki minėtos dienos pateiktas tinkamai 
parengtas prašymas išduoti leidimą (jei tas 
įrenginys pradėtas eksploatuoti ne vėliau 
kaip per metus nuo šios dienos), įrašomos 
sąlygos, užtikrinančios, kad, atsižvelgiant į 
techninius ir ekonominius veiksnius, iš tų 
kurą deginančių įrenginių į orą išmetamų 
teršalų kiekis neviršytų  V priedo 1 dalyje 
nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
.

Or. fi

Pakeitimas 318
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalyje numatytuose kurą 
deginantiems įrenginiams skirtuose 
leidimuose, kurie buvo eksploatuojami 
20 metų, išmetamųjų teršalų kiekis turėtų 
būti sumažintas per 25 eksploatacijos 
metus, užtikrinant, kad šių įrenginių į orą 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų 
V priedo 2 dalyje numatytų išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių. Išmetamųjų teršalų 
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kiekio mažinti nereikia, jei kurą 
deginančio įrenginio eksploatacija bus 
nutraukta po 20 metų ir 10 000 
eksploatavimo valandų. 

Or. en

Pagrindimas

Veikiančių įrenginių, kuriems taikomos didesnės ribinės vertės nei naujiems įrenginiams, 
eksloatavimo laikas turėtų būti sutrumpintas iki 20 metų. 5 metus po šio laikotarpio šiam 
veikiančiam įrenginiui turi būti taikomos naujam įrenginiui taikomos vertės. Patvirtinus šį 
pakeitimą Europoje gali itin sumažėti išmetamųjų teršalų.

Pakeitimas 319
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Direktyvos 2001/80/EB 2 straipsnio 
10 dalyje numatytiems veikiantiems 
įrenginiams, kurie visiškai atitinka 
Direktyvos 2001/80/EB 4 straipsnio 
3 dalyje numatytas nuostatas, ir toliau 
taikomi šie reikalavimai, bet netaikomos 
V priede numatytos išmetamųjų teršalų 
ribinės vertės.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 2001/80/EB nustatyti du išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo etapai: 2008 ir 
2016 m. Norint, kad investicijų sistema būtų stabili ir patikima, veikiantys įrenginiai (kuriems 
pirminis leidimas išduotas iki 1987 m. liepos 1 d.), kurie jau atitinka išmetamųjų teršalų 
ribines vertes, apibrėžtas tos pačios direktyvos III–VII prieduose, turėtų būti 
eksploatuojamitaikant šias ribines vertes iki 2016m.  



PE412.238v01-00 24/65 AM\743551LT.doc

LT

Pakeitimas 320
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu kurą deginančio įrenginio 
galingumas padidinamas , išmetamųjų 
teršalų ribinės vertės, nurodytos  V priedo 
2 dalyje, taikomos pakeitimo paveiktai
įrenginio daliai ir nustatomos atsižvelgiant 
į nominalų  viso kurą deginančio  įrenginio 
šiluminį našumą.

6. Jeigu kurą deginančio įrenginio 
galingumas padidinamas bent iki 20 MW, 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
nurodytos  V priedo 2 dalyje, taikomos 
pakeitimo paveiktai  įrenginio daliai ir 
nustatomos atsižvelgiant į nominalų  viso 
kurą deginančio  įrenginio šiluminį 
našumą.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata neturėtų apimti atvejų, kai kurą deginančio įrenginio galingumas padidinamas 
nedaug.

Pakeitimas 321
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kurą deginantiems įrenginiams, 
remiantis 15 ir 16 straipsniais, gali būti 
netaikomos išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės, nustatytos azoto oksidams (NOx) ir 
sieros dioksidui (SO2), jei šiems 
įrenginiams taikomas nacionalinis 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
planas, minimas 8 dalyje, ir jei laikomasi 
V ir VI priede nustatytų specialiųjų 
sąlygų.

Or. en
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Pagrindimas

Remiama Komisijos iniciatyva parengti Europos emisijos leidimų taisykles, skirtas kitoms 
medžiagoms nei šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Pageidautina, kad ši iniciatyva būtų 
parengta taip, kad Europos emisijos leidimų taisyklės įsigaliotų tuo pačiu metu kaip ir TIPK 
direktyva. Jei tai neįmanoma, į TIPK direktyvą gali būti įtraukta tokia nuostata. Tuomet 
veikiančios nacionalinės emisijos prekybos sistemos pereinamuoju laikotarpiu, kol bus 
pradėtos taikyti Europos emisijos leidimų taisyklės, skirtos kitoms medžiagoms nei šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos, galėtų veikti kaip bandomieji ar eksperimentiniai projektai.

Pakeitimas 322
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Valstybės narės, nepažeisdamos 
III skyriuje numatytų kurą deginantiems 
įrenginiams skirtų specialiųjų nuostatų ir 
atsižvelgdamos į išlaidas bei naudą ir į 
savo įsipareigojimus pagal 2001 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/81/EB dėl tam tikrų 
atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių 
ribų, gali nustatyti ir įgyvendinti 
nacionalinį išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo planą, skirtą kurą deginantiems 
įrenginiams.
Įgyvendinant nacionalinį išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo planą, 
mažinamas bendras metinis iš kurą 
deginančių įrenginių išmetamų azoto 
oksidų (NOx) ir sieros dioksido (SO2) 
kiekis iki tokių lygių, kurie būtų pasiekti 
taikant geriausias galimas priemones 
pagal kiekvieno įrenginio faktinį metinį 
eksploatacijos laiką, naudotą kurą ir 
šiluminį našumą, kurių vidurkis 
apskaičiuojamas per paskutinius 
penkerius eksploatavimo metus.
Dėl nacionaliniame išmetamųjų teršalų 
sumažinimo plane esančio įrenginio 
uždarymo negali padidėti iš likusių 
įrenginių, įtrauktų į šį planą, išmetamas 
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bendras metinis išmetamųjų teršalų 
kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Remiama Komisijos iniciatyva parengti Europos emisijos leidimų taisykles, skirtas kitoms 
medžiagoms nei šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Pageidautina, kad ši iniciatyva būtų 
parengta taip, kad Europos emisijos leidimų taisyklės įsigaliotų tuo pačiu metu kaip ir TIPK 
direktyva. Jei tai neįmanoma, į TIPK direktyvą gali būti įtraukta tokia nuostata. Tuomet 
veikiančios nacionalinės emisijos prekybos sistemos pereinamuoju laikotarpiu, kol bus 
pradėtos taikyti Europos emisijos leidimų taisyklės, skirtos kitoms medžiagoms nei šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos, galėtų veikti kaip bandomieji ar eksperimentiniai projektai.

Pakeitimas 323
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 6 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c. Nacionaliniam išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo planams taikomos šios 
sąlygos:
(a) į planą turi būti įtraukti tikslai ir susiję 
uždaviniai, priemonės ir tvarkaraščiai 
šiems tikslams ir uždaviniams pasiekti bei 
monitoringo priemonės;
(b) valstybės narės Komisijai turi pateikti 
savo nacionalinį išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo planą ne vėliau kaip iki 
71 straipsnio 1 dalyje nustatytos dienos;
(c) per šešis mėnesius nuo 6 punkte 
minimo plano pateikimo Komisija 
įvertina, ar planas atitinka šios dalies 
reikalavimus. Jei Komisija mano, kad 
planas reikalavimų neatitinka, ji praneša 
apie tai valstybei narei ir per kitus tris 
mėnesius valstybė narė turi pranešti apie 
priemones, kurių ji ėmėsi, kad šioje dalyje 
numatyti reikalavimai būtų įvykdyti.
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Or. en

Pagrindimas

Remiama Komisijos iniciatyva parengti Europos emisijos leidimų taisykles, skirtas kitoms 
medžiagoms nei šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Pageidautina, kad ši iniciatyva būtų 
parengta taip, kad Europos emisijos leidimų taisyklės įsigaliotų tuo pačiu metu kaip ir TIPK 
direktyva. Jei tai neįmanoma, į TIPK direktyvą gali būti įtraukta tokia nuostata. Tuomet 
veikiančios nacionalinės emisijos prekybos sistemos pereinamuoju laikotarpiu, kol bus 
pradėtos taikyti Europos emisijos leidimų taisyklės, skirtos kitoms medžiagoms nei šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos, galėtų veikti kaip bandomieji ar eksperimentiniai projektai.

Pakeitimas 324
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kompetentinga institucija gali suteikti 
2 dalyje nustatytų pareigų išimtis, 
kiekvienu pavieniu atveju jėgainėms, 
kurioms leidimas išduotas iki 1987 m. 
liepos 1 d., nustatydama išmetamųjų 
teršalų ribas, kai:
a) įrenginiai patenkina didžiausias 
apkrovas ir yra eksploatuojami ne 
daugiau nei 1500 val. per metus 
(svyruojantis penkerių metų vidurkis);
b) įrenginiai įtraukti į izoliuotą tinklą, 
vidaus tinklą ar yra saloje bei yra 
eksploatuojami mažiau nei 2500 val. per 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ribotą eksploatavimo laiko tvarkaraštį, šie įrenginiai nėra reikšmingi 
išmetamųjų teršalų kiekio atžvilgiu, net jei jie padeda užtiktinti sistemos tiekimą ir stabilumą, 
ir nebūtų lengva susigrąžinti investicijas, reikalingas siekiant įgyvendinti naujus 
įsipareigojimus. Ši išimtis taip pat numatyta Direktyvos 2001/80/EB 5 straipsnyje.
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Pakeitimas 325
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
išlaidas ir naudą bei į savo 
įsipareigojimus pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
20../../EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų 
išmetimo nacionalinių ribų ir Direktyvą 
2008/50/EB dėl oro kokybės, gali nustatyti 
ir įgyvendinti nacionalinį išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo planą, skirtą kai 
kuriems ar visiems įrenginiams, kuriems 
taikoma 33 straipsnio 2 dalis.
Vykdant nacionalinį išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo planą bus mažinamas 
bendras metinis išmetamų azoto oksidų 
(NOx), sieros dioksido (SO2) ir dulkių 
kiekis iš esamų įrenginių iki tokių lygių, 
kurie būtų pasiekti 2013 m. veikiantiems 
esamiems įrenginiams taikant V priedo 
1 dalyje nurodytas išmetamų teršalų 
ribines vertes pagal kiekvieno įrenginio 
faktinį metinį eksploatacijos laiką, 
naudotą kurą ir šiluminį našumą, kurių 
vidurkis apskaičiuojamas per paskutinius 
penkerius metus iki 2013 m. ir juos 
įskaitant.
Dėl nacionaliniame išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo plane esančio įrenginio 
uždarymo negali padidėti iš likusių 
įrenginių, įtrauktų į šį planą, bendras 
metinis išmetamų teršalų kiekis.
Nacionaliniam išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo planams taikomos šios sąlygos:
(a) į planą turi būti įtraukti tikslai ir susiję 
uždaviniai, priemonės ir tvarkaraščiai 
šiems tikslams ir uždaviniams pasiekti bei 
monitoringo priemonės;
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(b) Valstybės narės apie savo 
nacionalinius išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo planus Komisijai praneša iki 
2015 m. sausio 1 d;
(c) per šešis mėnesius nuo 6 punkte 
minimo plano pateikimo Komisija 
įvertina, ar planas atitinka šios dalies 
reikalavimus. Jei Komisija mano, kad 
planas reikalavimų neatitinka, ji praneša 
apie tai valstybei narei ir per kitus tris 
mėnesius ši valstybė narė turi pranešti 
apie priemones, kurių ji ėmėsi, kad šioje 
dalyje numatyti reikalavimai būtų 
įvykdyti.
(d) Komisija ne vėliau kaip iki 2013 m. 
sausio 1 d. parengia gaires, kaip 
valstybėms narėms rengti savo planus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti lankstumą reikia, kad nuo 2016 m. nuolat būtų rengiamas nacionalinis 
išmetamųjų teršalų mažinimo planas (NITMP). NITMP nustatomos aiškios iš dalyvaujančių 
įrenginių išmetamo bendro metinio masinio teršalų kiekio ribos ir reguliuojamos teršalų 
apkrovos, kurios savo ruožtu nulemia nuosėdų lygį. Jame taip pat numatytas vienų 
dalyvaujančių įrenginių leidimų perdavimas kitiems. Tai lanksti nuostata, kurią, nesant jokio 
Komisijos pasiūlymo, svarbiausia išlaikyti.

Pakeitimas 326
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Veikiantiems įrenginiams, 
nepažeidžiant Direktyvos 2008/50/EB, gali 
būti netaikomi 33 straipsnio 2 dalies 
reikalavimai, esant šioms sąlygoms:
(a) veikiančio įrenginio veiklos vykdytojas 
vėliausiai iki [treji metai po įsigaliojimo] 
pateikia kompetentingai institucijai 



PE412.238v01-00 30/65 AM\743551LT.doc

LT

raštišką deklaraciją ir įsipareigoja 
neeksploatuoti įrenginio daugiau nei 
20 000 eksploatavimo valandų nuo 
2016 m. sausio 1 d. vėliausiai iki 2023 m. 
gruodžio 31 d.;
(b) veiklos vykdytojas kasmet privalo 
kompetentingai institucijai pateikti 
panaudoto ir nepanaudoto laiko, kuris 
suteiktas įrenginiams likusiam jų 
eksploatavimo laikui, apskaitą;
(c) kompetentinga institucija užtikrina, 
kad 33 straipsnio 2 dalyje minimų 
išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės 
išliktų bet tokios pat griežtos, kaip 
nurodyta įrenginio leidime, nes šis 
leidimas išduotas veikos vykdytojo 
raštiškos deklaracijos dieną, arba, tais 
atvejais, kai leidimas galiojo 2008 m. 
sausio 1 d., kaip bet kurios tame leidime 
nurodytos mažesnės išmetamųjų teršalų 
ribinės vertės.

Or. en

Pagrindimas

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Pakeitimas 327
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Išmetamo anglies dioksido ribinė vertė
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1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. į visus 
leidimus, skirtus elektros energiją 
gaminantiems dideliems kurą 
deginantiems įrenginiams, kurių 
pajėgumas 300 MW ar daugiau ir 
kuriems suteiktas statybos leidimas arba, 
nesant tokios procedūros, suteiktas 
pirminis eksploatavimo leidimas 2010 m. 
sausio 1 d. arba po šios datos, įtraukiamos 
sąlygos, pagal kurias į orą išmetamo 
anglies dioksido ribinė vertė – 350 g 
vienai elektros energijos gamybos 
kilovatvalandei.  
2. Iki 2018 m. sausio 1 d. į visus leidimus, 
skirtus elektros energiją gaminantiems 
dideliems kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių pajėgumas 300 MW ar daugiau, 
išskyrus 1 dalyje numatytus įrenginius, 
įtraukiamos sąlygos, pagal kurias į orą 
išmetamo anglies dioksido ribinė vertė –
350 g vienai elektros energijos gamybos 
kilovatvalandei.
3. 1 ir 2 dalyse minimą išmetamųjų 
teršalų ribinę vertę kasmet patikrina 
kompetentinga nacionalinė institucija.
4. Iki 2014 m. birželio 30 d. Komisija 
persvarsto šio straipsnio nuostatas 
atsižvelgdama į bendrą pažangą mažinant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
galimą atitinkamų mažinimo būdų 
nustatymą. Persvarstymo metu ypatingas 
dėmesys skiriamas 1 ir 2 dalyse minimai 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
sumažinimui nustatant 2 dalyje minimą 
datą arba numatant įgyvendinimą etapais 
bei taikymo srities išplėtimui apimant 
didelius kurą deginančius įrenginius, 
išskyrus elektros energijos sektoriaus 
įrenginius. Komisija, baigusi 
persvarstymą, prireikus, pateikia 
pasiūlymus.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia rasti kompromisą tarp energijos tiekimo saugumo ir klimato politikos reikalavimų. 
Siūloma, kad bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiams, kurių pajėgumas 
mažesnis nei 200 MW, neturėtų būti taikoma riba, numatyta CO2.

Pakeitimas 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Išmetamo anglies dioksido ribinė vertė

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. į visus 
leidimus, skirtus elektros energiją 
gaminantiems dideliems kurą 
deginantiems įrenginiams, kurių 
pajėgumas daugiau nei 300 MW ir 
kuriems suteiktas statybos leidimas arba, 
nesant tokios procedūros, suteiktas 
pirminis eksploatavimo leidimas 2010 m. 
sausio 1 d. arba po šios datos, įtraukiamos 
sąlygos, pagal kurias į orą išmetamo 
anglies dioksido ribinė vertė – 450 g 
vienai elektros našumo kilovatvalandei. 
2. Iki 2025 m. sausio 1 d. į visus leidimus, 
skirtus elektros energiją gaminantiems 
dideliems kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių pajėgumas daugiau nei 300 MW, 
išskyrus 1 dalyje numatytus įrenginius, 
įtraukiamos sąlygos, pagal kurias į orą 
išmetamo anglies dioksido ribinė vertė –
450 g vienai elektros našumo 
kilovatvalandei.
3. 1 ir 2 dalyse minima išmetamųjų 
teršalų ribinę vertę kasmet patikrina 
kompetentinga nacionalinė institucija.
4. Iki 2014 m. birželio 30 d. Komisija 
persvarsto šio straipsnio nuostatas 
atsižvelgdama į bendrą pažangą mažinant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
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galimą atitinkamų mažinimo būdų 
nustatymą. Persvarstymo metu ypatingas 
dėmesys skiriamas 1 ir 2 dalyse minimai 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
sumažinimui nustatant 2 dalyje minimą 
datą arba numatant įgyvendinimą etapais 
bei taikymo srities išplėtimui apimant 
didelius kurą deginančius įrenginius, 
išskyrus elektros energijos sektoriaus 
įrenginius. Komisija, baigusi 
persvarstymą, prireikus, pateikia 
pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Dideli kurą deginantys įrenginiai išmeta itin daug anglies dioksido ir taip prisideda prie 
klimato kaitos. Emisijos leidimų sistema suteikia labai naudingas gaires  išmetamų ŠESD 
kiekiui visose ekonomikos srityse sumažinti, bet neduoda pakankamai stipraus ženklo 
kainomis, kad į sistemą nepatektų nauji labai dideli sutelktieji anglies dioksido šaltiniai. 
Todėl į TIPK direktyvos skyrių, susijusį su naujais dideliais įrenginiais, reikia įtraukti 
nuostatas, pagal kurias būtų reikalaujama nustatyti į orą išmetamo anglies dioksido ribines 
vertes.

Pakeitimas 329
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutrikus taršos mažinimo įrangos veiklai 
arba šiai įrangai sugedus, veiklos 
vykdytojas  per 48 valandas apie tai 
praneša kompetentingai institucijai .

Sutrikus taršos mažinimo įrangos veiklai 
arba šiai įrangai sugedus, veiklos 
vykdytojas kuo greičiau ir bet kuriuo 
atveju per 8 valandas apie tai praneša 
kompetentingai institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo šiems įrenginiams taikyti mažiau griežtas sąlygas palyginti su panašiomis 
sąlygomis, skirtomis kurą deginantiems įrenginiams ir bendrai kurą deginantiems 
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įrenginiams, dėl neįprastų sąlygų trukmės per metus (12 mėnesių laikotarpį) ir dėl pranešimo 
laiku apie pavojų, kad kompetentingos institucijos galėtų imtis atitinkamų priemonių.

Pakeitimas 330
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra eksploatacijos be taršos mažinimo 
įrangos  trukmė per dvylika mėnesių 
neviršija 120 valandų.

Bendra eksploatacijos be taršos mažinimo 
įrangos  trukmė per dvylika mėnesių 
neviršija 60 valandų.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo šiems įrenginiams taikyti mažiau griežtas sąlygas palyginti su panašiomis 
sąlygomis, skirtomis kurą deginantiems įrenginiams ir bendrai kurą deginantiems 
įrenginiams, dėl neįprastų sąlygų trukmės per metus (12 mėnesių laikotarpį) ir dėl pranešimo 
laiku apie pavojų, kad kompetentingos institucijos galėtų imtis atitinkamų priemonių.

Pakeitimas 331
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina , kad orą 
teršiančių medžiagų  monitoringas būtų 
vykdomas  pagal V priedo 3 dalį.

1. Valstybės narės užtikrina , kad orą 
teršiančių medžiagų  monitoringas būtų 
vykdomas  pagal V priedo 3 dalį. Valstybės 
narės gali reikalauti, kad šis 
monotoringas būtų vykdomas veiklos 
vykdytojo sąskaita.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė kai kuriais atvejais reikalauti, kad veiklos 
vykdytojas prisidėtų prie išmetamųjų teršalų monitoringo. Ši galimybė numatyta 
galiojančiuose teisės aktuose ir jos nereikėtų atsisakyti.

Pakeitimas 332
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Vietoj 2 dalyje nurodytų 
apskaičiavimų galima taikyti tokias 
išmetamo sieros dioksido vidutines ribines 
vertes (nepriklausomai nuo naudojamo 
kuro rūšių derinio):
(a) 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytiems 
įrenginiams:  1000 mg/Nm3, imant visų 
naftos perdirbimo gamykloje įrenginių 
vidurkį; 
(b) 4 straipsnio 2 dalyje nurodytiems 
naujiem įrenginiams: 600 mg/Nm3, imant 
visų naftos perdirbimo gamykloje 
įrenginių vidurkį, išskyrus dujų turbinas. 
Ribinės vertės persvarstomos atsižvelgiant 
į technikos pažangą ir ekonominius 
aspektus.
Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
dėl šios nuostatos taikymo nepadidėtų iš 
veikiančių įrenginių išmetamų teršalų 
kiekis.

Or. de

Pagrindimas

Vėl įrašomos galiojančių išbandytų teisės aktų nuostatos. Šios vertės – tai pagrindinės  
veiklos vykdytojams ir leidimus išduodančioms institucijoms skirtos gairės, kaip nustatyti su 
vieta susijusias išmetamųjų teršalų ribines vertes kaip svertines vidutines vertes, skirtas iš 
visų perdirbimo įmonėje esančių pramoninių šildytuvų išmetamų dūmtraukių dujoms 
(vadinamasis varpo metodas).
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Pakeitimas 333
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skyrius taikomas atliekų deginimo ir 
bendro atliekų deginimo įrenginiams  , 
kurie degina arba bendrai degina kietas 
arba skystas atliekas .

1. Šis skyrius taikomas atliekų deginimo ir 
bendro atliekų deginimo įrenginiams  , 
kurie degina arba bendrai degina kietas 
arba skystas atliekas, įskaitant iš atliekų 
pagamintą kurą.

Or. en

Pagrindimas

IV skyriuje numatytas kietų ar skystų atliekų deginimas ir bendras deginimas (38 straipsnis). 
Iš taikymo srities turėtų būti aišku, kad iš atliekų pagamintas kuras reguliuojamas šių 
nuostatų. Iš patirties bent vienoje valstybėje narėje matyti, kad iš atliekų gautą kurą ir kietąjį 
regeneruotą kurą reikia laikyti atliekomis, kurioms minimos atliekų sąrašo 19 12 10 eilutėje 
(degiosios atliekos). 

Pakeitimas 334
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41 straipsnio 2 punkto antroje pastraipoje 
numatyti specialūs reikalavimai netaikomi 
šioms pavojingoms atliekoms:
(a) degioms skystosioms atliekoms, 
įskaitant panaudotas alyvas, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 98/XXX*, jei jos 
atitinka šiuos kriterijus: 
(i) polichlorinuotų aromatinių 
angliavandenilių, pvz., polichlorinuotų 
hifenilų arba polichlorinuoto fenolo 
kiekis, išreikštas masės vienetais, neviršija 
atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose 
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nustatytų koncentracijų;  
(ii) kaloringumas siekia nemažiau kaip 
30 MJ/kg;  
(b) degios skystos atliekos, kurias 
deginant tiesiogiai susidaro degimo dujos, 
kuriose nėra jokių kitų išmetamų teršalų, 
išskyrus Direktyvos 93/12/EEB 1 
straipsnio 1 dalyje apibūdintą gazolį, arba 
didesnių išmetamų teršalų koncentracijų 
už tas, kurios atsiranda degant ten pat 
apibūdintam gazoliui.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo išbraukti reikalavimą, kuris jau nuo 1996 m. numatytas Europos reglamente 
dėl atliekų deginimo ir bendro deginimo. 40 proc. ribos tikslas – apsaugoti tradicinę 
deginimo rinkos dalį nuo bendro deginimo plėtros pavojaus. Panaudotos alyvos nėra atliekos, 
kurias paprastai šalina deginimo įrenginiai. Taigi, šios nuostatos taisyti nereikia.

Pakeitimas 335
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) 3 straipsnio 21 dalies b punkte 
nurodytos atliekos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atliekų deginimo direktyvoje 2000/76 numatytos specialios išimtys, kurias svarbu išsaugoti 
tokias, kokios jos yra. Šios išimtys galėtų būti susijusios su biomasės apibrėžties dalimis, 
tačiau bet kuriuo atveju turi apimti visą biomasę. Taigi, geriau būtų jas vėl įtraukti į 
38 straipsnį. Šis pakeitimas susijęs su siūlomu 30 pakeitimu dėl bendros biomasės apibrėžties 
poreikio.
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Pakeitimas 336
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iiia) lajus, gautas iš gyvūnų skerdenos ir 
naudojamas kaip kuras, kaip numatyta 
...[data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. .../20, nustatantis 
sveikatos taisykles gyvūninės kilmės 
šalutiniams produktams, neskirtiems 
vartoti žmonėms.

Or. en

Pagrindimas

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Pakeitimas 337
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) bendro deginimo įrenginiai, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis 
nei 500 MW ir kuriuose per metus 
sutvarkoma daugiau nei 50 tonų iš 
įrenginio gautų atliekų, jei šie įrenginiai 
patenka į nacionalinę leidimų sistemą ir 
jei leidime nustatyti kuro deginimo 
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reikalavimai, ypač ribinės vertės.

Or. de

Pagrindimas

Atliekų deginimo taisyklės, ypač dėl paraiškų leidimams gauti, ribinių verčių ir motoringo, 
pritaikytos didesniam atliekų kiekiui. Todėl mažo kiekio deginimas turėtų nepatekti į šių 
specialiųjų taisyklių taikymo sritį, ir jam turėtų būti taikomos bendrosios atliekų tvarkymo 
įrenginių taisyklės.

Pakeitimas 338
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis skyrius netaikomas terminiam 
gyvūninių riebalų apdorojimui jų kilmės 
vietoje.

Or. de

Pagrindimas

Sudėties atžvilgiu gyvūniniai riebalai gali būti prilyginti krosnių kurui. Direktyvos taikymas 
gyvūninių riebalui deginimui ir bendram deginimui yra neproporcinga našta, kuri 
nepateisinama aplinkos apsaugos požiūriu. Jei gyvūniniai riebalai negali būti naudojami 
gyvūnų perdirbimo gamykloje, jie turi būti pervežti į kitas patalpas.

Pakeitimas 339
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) deginimo ir bendro deginimo  procese 
gauta šiluma bus kiek įmanoma panaudota, 
gaminant šilumą,  technologinį garą arba

(b) deginimo ir bendro deginimo procese 
gauta šiluma bus kiek įmanoma panaudota, 
bendrai gaminant šilumą ir energiją, 
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elektros energiją; technologinį garą arba vėsinimo ir šilumos 
tinklams;

Or. en

Pagrindimas

Išdėstymas nauja redakcija svarbus tuo, kad dabar skatinami tik elektrą gaminantys kuro 
deginimo įrenginiai, kai tuo tarpu priminiame variante buvo minima tik šiluma ir elektros 
energija. Tai neveiksmingas energijos tiekimo atžvilgiu ir taip skatinamas deginimas, o ne kiti 
aplinkai žalos nedarantys ir veiksmingi atliekų tvarkymo būdai. Vis daugiau įrenginių 
naudoja arba ketina tiekti vėsinimo paslaugas.

Pakeitimas 340
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio d a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pasiekti minimalūs energijos 
vartojimo efektyvumo standartai remiantis 
geriausiomis galimomis priemonėmis, 

Or. en

Pakeitimas 341
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visų  atliekų, kurios gali būti 
deginamos, kategorijų sąrašas,  naudojant 
bent Komisijos sprendimu 2000/532/EB 
sudarytame Europos atliekų sąraše 
nurodytas kategorijas ir pateikiant 
informaciją apie kiekvienos kategorijos
atliekų kiekį;

(a) visų  atliekų, kurios gali būti 
deginamos, kategorijų sąrašas,  naudojant,
jei įmanoma, bent Komisijos sprendimu 
2000/532/EB sudarytame Europos atliekų 
sąraše nurodytas kategorijas ir pateikiant 
informaciją apie kiekvienos kategorijos
atliekų kiekį;
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Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka dabartinę teisę. Pakeitimu turėtų būti užtikrinta, kad neprivaloma atliekų 
sąrašo taikyti pažodžiui. Jei atliekos susikirstytos pagal Europos atliekų katalogą, neįmanoma 
atsižvelgti į skirtingą atliekų kokybę. Ši informacija reikalinga tam, kad atliekos būtų 
tvarkomos optimaliai. Be to, planuojama persvarstyti Europos atliekų katalogą, nes jame yra 
neatitikimų.

Pakeitimas 342
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visų  atliekų, kurios gali būti 
deginamos, kategorijų sąrašas,  naudojant,
jei įmanoma, bent Komisijos sprendimu 
2000/532/EB sudarytame Europos atliekų 
sąraše nurodytas kategorijas ir pateikiant 
informaciją apie kiekvienos kategorijos
atliekų kiekį;

(a) visų  atliekų, kurios gali būti 
deginamos, kategorijų sąrašas,  naudojant,
jei įmanoma, bent Komisijos sprendimu 
2000/532/EB sudarytame Europos atliekų 
sąraše nurodytas šešių skaičių kategorijas 
ir pateikiant informaciją apie kiekvienos 
kategorijos leidžiamą atliekų kiekį;

Or. en

Pagrindimas

Leidimo suteikimo procedūra turi būti taikoma gana gerai nustatytoms atliekų kategorijoms, 
o bendras įrenginio atliekų deginimo pajėgumas turėtų būti siejamas su didžiausiu atliekų 
kiekiu, kuris kasmet siunčiamas atitinkamam įrenginiui.

Pakeitimas 343
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendras įrenginio  atliekų deginimo (b) bendras įrenginio atliekų deginimo arba 
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arba bendro deginimo pajėgumas; bendro deginimo pajėgumas ir didžiausias 
metinis atliekų kiekis, kuris galėtų būti 
deginamas arba bendrai deginamas;

Or. en

Pagrindimas

Leidimo suteikimo procedūra turi būti taikoma gana gerai nustatytoms atliekų kategorijoms, 
o bendras įrenginio atliekų deginimo pajėgumas turėtų būti siejamas su didžiausiu atliekų 
kiekiu, kuris kasmet siunčiamas atitinkamam įrenginiui.

Pakeitimas 344
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) didžiausi ir mažiausi tų pavojingų 
atliekų srautai, išreikšti masės vienetais, jų 
didžiausias ir mažiausias kaloringumas ir 
didžiausias leistinas šių atliekų užterštumas 
PCB, PCP, chloru, fluoru, siera, 
sunkiaisiais metalais ir kitomis 
taršiosiomis medžiagomis  .

(b) bendro atliekų deginimo įrenginių 
atveju, didžiausi ir mažiausi tų pavojingų
atliekų srautai, išreikšti masės vienetais, jų 
didžiausias ir mažiausias kaloringumas ir 
didžiausias leistinas šių atliekų užterštumas 
taršiomis medžiagomis (pvz., PCB, PCP, 
chloru, fluoru, siera, arsenu) ir sunkiaisiais 
metalais (pvz., Sb, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, 
Hg, Zn).

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „taršiosios medžiagos“ yra plati, todėl ją reikėtų paaiškinti pateikiant pavyzdžius. 
Taip pat reikėtų paaiškinti ir terminą „sunkieji metalai“.
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Pakeitimas 345
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant 45 straipsnio 4 dalies c 
punkto nuostatų, jei viršijamos išmetamųjų 
teršalų ribinės vertės, darbas atliekų 
deginimo arba bendro atliekų deginimo 
įrenginyje  arba atskirose atliekų deginimo 
arba bendro atliekų deginimo įrenginio 
krosnyse  be jokių išlygų nutraukiamas ir 
atliekos nedeginamos daugiau kaip keturias 
valandas iš eilės.

6. Nepažeidžiant 45 straipsnio 4 dalies c 
punkto nuostatų, jei viršijamos VI priedo 
3, 4 ir 5 dalyse nustatytos išmetamųjų 
teršalų ribinės vertės, darbas atliekų 
deginimo arba bendro atliekų deginimo 
įrenginyje  arba atskirose atliekų deginimo 
arba bendro atliekų deginimo įrenginio 
krosnyse  be jokių išlygų nutraukiamas ir 
atliekos nedeginamos daugiau kaip keturias 
valandas iš eilės.

Or. en

Pagrindimas

Su GGP siejamas išmetamų teršalų kiekis – tai kiekis, kurios tikimasi tam tikrame sektoriuje 
pritaikius priemones, kurios aprašytos atitinkame informaciniame dokumente ir kuriomis 
siekiama atitikti išmetamų teršalų ribines vertes, numatytas Atliekų deginimo direktyvoje. 
Neįprastos eksploatavimo sąlygos turi būti apibrėžtos atsižvelgiant į šias teisiškai privalomas 
išmetamų teršalų ribines vertes.

Pakeitimas 346
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Avarijos atveju veiklos vykdytojas kuo 
skubiau sumažina operacijų skaičių arba 
nutraukia darbą, kol bus atkurtos normalios 
darbo sąlygos.

Avarijos atveju veiklos vykdytojas kuo 
skubiau sumažina operacijų skaičių arba 
nutraukia darbą, kol bus atkurtos normalios 
darbo sąlygos, ir kuo skubiau praneša 
apie tai kompetentingai institucijai.

Or. en
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Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi žinoti apie bet kokį neįprastą įrenginio veikimą.

Pakeitimas 347
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kiekvieną kartą, kai nuolatiniai 
matavimai rodo, kad dėl išmetamųjų dujų
valymo įrengimų sutrikimų arba gedimų 
viršijama kuri nors išmetamųjų teršalų 
ribinė vertė.

(c) kiekvieną kartą, kai nuolatiniai 
matavimai rodo, kad dėl išmetamųjų dujų
valymo įrengimų sutrikimų arba gedimų 
viršijama kuri nors IV priedo 3, 4 ir 5 
dalyse nustatyta išmetamųjų teršalų ribinė 
vertė.

Or. en

Pagrindimas

Su GGP siejamas išmetamų teršalų kiekis – tai kiekis, kurios tikimasi tamtikrame sektoriuje 
pritaikius priemones, kurios aprašytos atitinkame informaciniame dokumente ir kusiomis 
siekiama atitinkti išmetamų teršalų ribines vertes, numatytas Atliekų deginimo direktyvoje. 
Neįprastos eksploatavimo sąlygos turi būti apibrėžtos atsižveęlgiant į šias teisiškai 
privalomas išmetamų teršalų ribines vertes.

Pakeitimas 348
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimdamas atliekas į atliekų 
deginimo arba bendro atliekų deginimo 
įrenginį  veiklos vykdytojas pagal 
Komisijos sprendime 2000/532/EB 
pateiktą Europos atliekų sąrašą nustato 
kiekvienos kategorijos atliekų masę.

2. Prieš priimdamas atliekas į atliekų 
deginimo arba bendro atliekų deginimo 
įrenginį  veiklos vykdytojas , jei įmanoma, 
pagal Komisijos sprendime 2000/532/EB 
pateiktą Europos atliekų sąrašą nustato 
kiekvienos kategorijos atliekų masę.
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Or. de

Pagrindimas

 Pakeitimas atitinka dabartinę teisę. Pakeitimu turėtų būti užtikrinta, kad neprivaloma atliekų 
sąrašo taikyti pažodžiui. Jei atliekos susikirtytos pagal Europos atliekų katalogą, neįmanoma 
atsižvelgti į skirtingą atliekų kokybę. Ši informacija reikalinga tam, kad atliekos būtų 
tvarkomos optimaliai. Be to, planuojama persvarstyti Europos atliekų katalogą, nes jame yra 
neatitikimų.

Pakeitimas 349
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Atliekos, kurios deginamos bendro 
atliekų deginimo įrenginiuose, turi atitikti 
VI priedo 9 dalies reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Žr. VI priedo 9 dalies (naujos) pakeitimus. Siekiant apriboti teršalų kiekį likučiuose ir 
produktuose, atliekų deginimui bendro deginimo įrenginiuose turėtų būti taikomos nustatytos 
ribinės vertės mažiausiai sudegintų atliekų kokybei ir kokybės užtikrinimo reikalavimai.

Pakeitimas 350
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija atliekų 
deginimo arba bendro atliekų deginimo 
įrenginiams, priklausantiems įrenginiui, 

5. Kompetentinga institucija atliekų 
deginimo arba bendro atliekų deginimo 
įrenginiams, deginantiems arba bendrai 
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kuriam taikomas II skyrius, ir
deginantiems arba bendrai deginantiems tik 
tame įrenginyje susidariusias atliekas  gali 
leisti nesilaikyti 2, 3 ir 4 dalių.

deginantiems tik tame įrenginyje 
susidariusias atliekas  gali leisti nesilaikyti 
2, 3 ir 4 dalių.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka dabartinę teisę. Neaišku, kodėl ši išimtis turėtų būti taikoma tik dideliems 
įrenginiams, bet ne mažesniems, t. y. įrenginiams, kurie nenumatyti II skyriuje.

Pakeitimas 351
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Likučių kiekis ir kenksmingumas turi 
būti sumažintas. Likučiai perdirbami, jei 
įmanoma, tiesiogiai įmonėje arba už jos 
ribų .

1. Likučių kiekis ir kenksmingumas turi 
būti sumažintas. Likučiai tvarkomi, jei 
įmanoma, tiesiogiai įmonėje arba už jos 
ribų .

Or. de

Pagrindimas

Tvarkymas apima ir perdirbimą, ir šalinimą. Aplinkos apsaugos požiūriu šalinimas įrenginyje 
kartais būna geresnis sprendimas nei perdirbimas kitoje vietoje, nes tam reikia papildomo 
transpotavimo. Todėl tokio tipo tvarkymą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 352
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš nustatant, kur likučiai bus vežami 
pašalinti arba perdirbti, atliekami 

3. Prieš nustatant, kur likučiai bus vežami 
pašalinti arba perdirbti, atliekami 
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atitinkami bandymai likučių fizinėms bei 
cheminėms savybėms bei galimam 
taršumui nustatyti. Tiriama bendra tirpioji 
frakcija ir sunkiųjų metalų tirpioji 
frakcija.

atitinkami bandymai likučių fizinėms bei 
cheminėms savybėms bei galimam 
taršumui nustatyti.

Or. de

Pagrindimas

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Pakeitimas 353
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) esamas įrenginys – veikiantis 
įrenginys, kurį eksploatuoti leidimas buvo 
išduotas arba tinkamai parengtas 
prašymas išduoti leidimą pateiktas iki 
2001 m. balandžio 1 d., jei įrenginys 
pradėtas eksploatuoti ne vėliau kaip 
2002 m. balandžio 1 d.  ;

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

2 straipsnio 3 dalyje pateiktos įrenginio apibrėžties visiškai pakanka. Nėra reikalo kartoti 
šios apibrėžties, ypač kai ji ir apima veikiančius įrenginius.
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Pakeitimas 354
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) organinis junginys – junginys, 
kuriame yra bent elementas anglies ir 
vienas ar keli vandenilio, halogeno, 
deguonies, sieros, fosforo, silicio arba 
azoto atomai, išskyrus anglies oksidus ir 
neorganinius karbonatus ir bikarbonatus;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis priežastimis, pateiktomis 3 straipsnio siūlomame pakeitime, ši apibrėžtis turėtų būti 
pateikta ne 3, o 52 straipsnyje.

Pakeitimas 355
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) lakusis organinis junginys –
organinis junginys ir kreozoto frakcija , 
kurių garų slėgis esant 293,15 K 
temperatūrai yra 0,01 kPa ar didesnis, 
arba kurie pasižymi atitinkamu lakumu 
esant konkrečioms naudojimo sąlygoms.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis priežastimis, pateiktomis 3 straipsnio siūlomame pakeitime, šios apibrėžtys turėtų 
būti pateiktos ne 3, o 52 straipsnyje.
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Pakeitimas 356
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) organinis tirpiklis – lakusis organinis 
junginys, naudojamas vienas ar drauge su 
kitais agentais ir be cheminių pakitimų 
šiems tikslams: 
(a) tirpinti žaliavas, produktus ar atliekas;
(b) kaip valymo medžiaga teršalams
tirpinti;
(c) kaip tirpiklis;
(d) kaip  dispersinė terpė;
(e) kaip klampumo koregavimo 
medžiaga ;
(f) kaip  paviršiaus įtampos koregavimo 
medžiaga;
(g) kaip plastifikatorius;
(h) kaip  konservantas.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis priežastimis, pateiktomis 3 straipsnio siūlomame pakeitime, šios apibrėžtys turėtų 
būti pateiktos ne 3, o 52 straipsnyje.

Pakeitimas 357
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) pakartotinis naudojimas – iš įrenginio 
regeneruotų organinių tirpiklių naudojimas 
techniniams ar komerciniams tikslams, taip 

(11) pakartotinis naudojimas – iš įrenginio 
regeneruotų organinių tirpiklių naudojimas 
techniniams ar komerciniams tikslams, 
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pat jų kaip kuro naudojimas, išskyrus 
tokio regeneruoto organinio tirpiklio, kaip 
atliekų, galutinį šalinimą;

išskyrus tokio regeneruoto organinio 
tirpiklio, kaip atliekų, galutinį šalinimą;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis neseniai patvirtinta Atliekų pagrindų direktyvos hierarchija, teisingas terminas 
turėtų būti naudojimas deginant, o ne pakartotinis naudojimas.

Pakeitimas 358
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, jei 
veiklos vykdytojas  kompetentingai 
institucijai įrodo , kad konkretaus įrenginio 
lakiųjų išmetalų ribinė vertė  yra techniniu 
ir ekonominiu požiūriu neįmanoma, 
kompetentinga institucija gali leisti, kad 
išmetamųjų teršalų kiekis viršytų tą ribinę 
vertę , jei žmonių sveikatai ir aplinkai 
nenumatomas didelis pavojus ir jei  veiklos 
vykdytojas kompetentingai institucijai 
įrodo , kad taikomos geriausios galimos 
priemonės  ;

2. Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, jei 
veiklos vykdytojas  kompetentingai 
institucijai įrodo , kad konkretaus įrenginio 
lakiųjų išmetalų ribinė vertė  yra techniniu 
požiūriu neįmanoma, kompetentinga 
institucija gali leisti, kad išmetamųjų 
teršalų kiekis viršytų tą ribinę vertę , jei 
žmonių sveikatai ir aplinkai nenumatomas 
didelis pavojus ir jei  veiklos vykdytojas 
kompetentingai institucijai įrodo , kad 
taikomos geriausios galimos priemonės 
visapusiškai laikantis Direktyvos 98/24 dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos 
nuo rizikos, susijusios su cheminiais 
veiksniais darbe ;

Or. en

Pagrindimas

Leidžiant išimtis dėl išmetamųjų teršalų įrenginyje gali atsirasti prieštaravimų, susijusių su 
darbuotojų sveikatos apsauga, todėl kompetetinga institucija, leisdama tokias išimtis, turėtų 
atsižvelgti į Direktyvos 98/24 nuostatas, o taip pat sprendimas turi būti grindžiamas tik 
techninėmis priežastimis.
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Pakeitimas 359
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo 8 straipsnio, valstybės 
narės gali nuspręsti paprašyti veiklos 
vykdytojo pateikti pranešimą tik 
kompetentingos institucijos prašymu.

Or. en

Pagrindimas

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.

Pakeitimas 360
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija turėtų būti atnaujinama ir 
prieinama visuomenei internete ES 
oficialiomis kalbomis. 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Orhuso konvencija ir internete esant kitai susijusiai informacijai bei pranešimams, 
kaip prašoma kituose direktyvos pakeitimuose, tokia informacija turėtų būti atnaujinama ir 
prieinama internete.
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Pakeitimas 361
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visuomenei sudaromos sąlygos 
susipažinti su kompetentingos institucijos 
turimais  55 straipsnyje numatyto teršalų 
išmetimo  monitoringo rezultatais .

2. Visuomenei sudaromos sąlygos 
susipažinti su kompetentingos institucijos 
turimais 55 straipsnyje numatyto teršalų 
išmetimo  monitoringo rezultatais, be kita 
ko ir internetu.

Or. pl

Pagrindimas

Internetas – paprasčiausia ir prieinamiausia priemonė teikti informaciją visuomenei.

Pakeitimas 362
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, teršalų išmetimo ir kitokio 
poveikio aplinkai tipinius duomenis, 
išmetamųjų teršalų ribines vertes ir 
geriausių galimų priemonių taikymą pagal 
15 ir 16 straipsnius. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
ir visuomenė nuolat gautų informaciją apie 
šios direktyvos įgyvendinimą, įrenginių 
pajėgumų, teršalų išmetimo ir kitokio
poveikio aplinkai tipinius duomenis, 
išmetamųjų teršalų ribines vertes ir 
geriausių galimų priemonių taikymą pagal 
15 ir 16 straipsnius.

Valstybės narės rengia ir nuolatos atnaujina 
nacionalines informavimo sistemas, kad 
pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
būtų prieinama elektronine forma.

Valstybės narės rengia ir nuolatos atnaujina 
nacionalines informavimo sistemas, kad 
pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
būtų nuolat prieinama visuomenei 
elektronine forma, atsižvelgiant į duomenų 
rinkimo ir pateikimo siekiant gauti 
naudingas GGP išvadas pagerinimo 
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gaires.

Valstybės narės užtikrina, kad visi 
išmetamų teršalų ir aplinkos monitoringo 
rezultatai, minimi 35, 43, 55 ir 65 
straipsniuose, būtų pateikiami keičiantis 
informacija, kaip numatyta 29 straipsnio 
2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekdami objektyviai išnagrinėti tikrą padėtį, GGP informacinių dokumentų autoriai turėtų 
galėti padaryti naudingas GGP išvadas iš patikimų duomenų, gautų iš valstybių narių 
atliekant monitoringą pagal šią direktyvą. Kadangi šie duomenys valstybei narei prieinami 
elektronine forma, jie turėtų būti prieinami visuomenei: vykstant Keitimosi informacija 
forumui neseniai priimtos gairės, kurios turėtų būti duomenų formos ir turinio pagrindas.

Pakeitimas 363
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, teršalų išmetimo ir kitokio 
poveikio aplinkai tipinius duomenis, 
išmetamųjų teršalų ribines vertes ir 
geriausių galimų priemonių taikymą pagal 
15 ir 16 straipsnius.

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
ir visuomenė sistemingai gautų 
informaciją apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, įrenginių pajėgumo, teršalų 
išmetimo ir kitokio poveikio aplinkai 
tipinius duomenis, išmetamųjų teršalų 
ribines vertes ir geriausių galimų 
priemonių taikymą pagal 15 ir 16 
straipsnius.

Valstybės narės rengia ir nuolatos atnaujina 
nacionalines informavimo sistemas, kad 
pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
būtų prieinama elektronine forma.

Valstybės narės rengia ir nuolatos atnaujina 
nacionalines informavimo sistemas, kad 
pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
būtų prieinama visuomenei elektronine 
forma, atsižvelgiant į duomenų rinkimo ir 
pateikimo siekiant gauti naudingas GGP 
išvadas pagerinimo gaires.

Valstybės narės užtikrina, kad visi 
išmetamų teršalų monitoringo rezultatai 
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būtų pateikiami keičiantis informacija, 
kaip numatyta 29 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Į Europos išmetamųjų teršalų registro (angl. EPER) ir Europos išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų registro (angl. EPRTR) duomenis įtraukiama informacija apie bendrą metinį 
masinį kiekvieno įrenginio išmetamą teršalų kiekį. Ši informacija naudinga visuomenei tik 
tada, kai ji suskirstyta pagal duomenis apie pajėgumą, kad būtų galima atimti su produktais 
susijusį išmetamų teršalų kiekį, numatytą TIPK. Skelbiant vietai būdingas išmetamų teršalų 
ribines vertes suinteresuotoji visuomenė galės patikrinti, ar standartai taikomi visoje ES.

Pakeitimas 364
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, teršalų išmetimo ir kitokio 
poveikio aplinkai tipinius duomenis, 
išmetamųjų teršalų ribines vertes ir 
geriausių galimų priemonių taikymą pagal 
15 ir 16 straipsnius.

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, teršalų išmetimo ir kitokio 
poveikio aplinkai tipinius duomenis, 
išmetamųjų teršalų ribines vertes ir 
geriausių galimų priemonių taikymą pagal 
15 ir 16 straipsnius, taip pat apie išlygas, 
suteiktas pagal 16 straipsnio 3 dalį, 
įskaitant susijusių įrenginių sąrašą ir jų 
išmetamų teršalų kiekį palyginti su 
geriausiomis galimomis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Išlygų turi būti kaip galima mažiau.
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Pakeitimas 365
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės suteikia informaciją apie 
išlygas, suteiktas pagal 16 straipsnio 
3 dalį, įskaitant susijusių įrenginių 
pavadinimus ir išmetamųjų teršalų kiekį 
palyginti su geriausiomis galimomis 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant Komisijai suteikti visas reikalingas priemones Direkyvos taikymui stebėti, o ypač 
įvertinti, kaip pasinaudota GGP išimtimis, reikia reikalauti, kad valstybės narės pateiktų 
specialią informaciją apie pasinaudojimą šia galimybe. Be to, valstybių narių pateikta 
informacija apie GGP panaudojimą ir išmetamųjų teršalų kiekį turėtų praversti persvarstant 
GGP informacinius dokumentus. Turėtų būti pateiktos įgyvendinimo pranešimų santraukos, 
siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą.

Pakeitimas 366
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmojoje pastraipoje minima informacija 
pateikiama forma, kuria bus naudojamasi 
keičiantis informacija, kaip minima 14 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant Komisijai suteikti visas reikalingas priemones Direkyvos taikymui stebėti, o ypač 
įvertinti, kaip pasinaudota GGP išimtimis, reikia reikalauti, kad valstybės narės pateiktų 
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specialią informaciją apie pasinaudojimą šia galimybe. Be to, valstybių narių pateikta 
informacija apie GGP panaudojimą ir išmetamųjų teršalų kiekį turėtų praversti persvarstant 
GGP informacinius dokumentus. Turėtų būti pateiktos įgyvendinimo pranešimų santraukos, 
siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą.

Pakeitimas 367
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės rengia ir nuolatos atnaujina 
nacionalines informavimo sistemas, kad 
pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
būtų prieinama elektronine forma.

Valstybės narės rengia ir nuolatos atnaujina 
nacionalines informavimo sistemas, kad 
pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
būtų prieinama elektronine forma. 
Valstybės narės pateikia visuomenei 
suteiktos informacijos santrauką.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant Komisijai suteikti visas reikalingas priemones Direkyvos taikymui stebėti, o ypač 
įvertinti, kaip pasinaudota GGP išimtimis, reikia reikalauti, kad valstybės narės pateiktų 
specialią informaciją apie pasinaudojimą šia galimybe. Be to, valstybių narių pateikta 
informacija apie GGP panaudojimą ir išmetamųjų teršalų kiekį turėtų praversti persvarstant 
GGP informacinius dokumentus. Turėtų būti pateiktos įgyvendinimo pranešimų santraukos, 
siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą.

Pakeitimas 368
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimai taip pat apims informacinius 
duomenis apie konkrečius įrenginių 
išmetamus teršalus palyginti su 
išmetamųjų teršalų kiekiu, užregistruotu 
dokumentuose dėl geriausių galimų 
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priemonių.

Or. fi

Pakeitimas 369
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies 2 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 370
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per vienerius metus po atitinkamo GGP 
informacinio dokumento baigimo 
Komisija, jei reikia laikytis geriausių 
galimų priemonių, pritaiko V priedo 1 ir 2 
dalis, VI priedo 3, 4 ir 5 dalis, VII priedo 
2, 3 ir 4 dalis bei VIII priedo 1 ir 3 dalis 
nustatydama griežtesnes išmetamųjų 
teršalų ribines vertes, kaip minimalius 
reikalavimus, jei reikia, siekiant riboti 
išmetamus teršalus.
Per vienerius metus pasibaigus keitimuisi 
informacija, kaip numatyta 29 straipsnyje, 
ir remdamasi GGP informaciniu 
dokumentu Komisija nustato išmetamųjų 
teršalų ribines vertes kaip minimalius 
reikalavimus veiklai ir įrangai, kuri 
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numatyta šioje direktyvoje, išskyrus 
įrangą, kuri numatyta 1 dalyje. Tokie 
minimalūs reikalavimai skirti 
pagrindiniam dideliam susijusios veiklos 
ar įrangos poveikiui aplinkai ir atitinka 
išmetamųjų teršalų kiekį, siejamą su 
GGP, kaip aprašyta 1 dalyje minimuose 
GGP informaciniuose dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Pakeitimas 371
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi geriausiomis galimomis 
priemonėmis ir atsižvelgdama į mokslo bei 
technikos pažangą, Komisija taiso 5 priedo 
3 ir 4 dalis, VI priedo 1, 2, 6, 7 ir 8 dalis, 
VII priedo 1, 5, 6, 7 ir 8 dalis ir VIII priedo 
2 bei 4 dalis.

Remdamasi geriausiomis galimomis 
priemonėmis ir atsižvelgdama į mokslo bei 
technikos pažangą, Komisija taisoV priedo 
3 ir 4 dalis, VI priedo 1, 2, 6, 7 ir 8 dalis, 
VII priedo 1, 5, 6, 7 ir 8 dalis ir VIII priedo 
2, 4 bei 5 dalis.

Or. en

Pagrindimas

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
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technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Pakeitimas 372
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi geriausiomis galimomis 
priemonėmis ir atsižvelgdama į mokslo bei 
technikos pažangą, Komisija taiso 5 priedo 
3 ir 4 dalis, VI priedo 1, 2, 6, 7 ir 8 dalis, 
VII priedo 1, 5, 6, 7 ir 8 dalis ir VIII 
priedo 2 bei 4 dalis.

Remdamasi geriausiomis galimomis 
priemonėmis ir atsižvelgdama į mokslo bei 
technikos pažangą, Komisija taiso V, VI, 
VII ir VIII priedus.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo procedūra su tikrinimu taikoma visoms priedų dalims siekiant užtikrinti, kad jie 
veiksmingai būtų atnaujinami pagal mokslo ir technologines naujoves.

Pakeitimas 373
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68a straipsnis
Minimalūs reikalavimai

1. Minimalūs reikalavimai apriboti 
išmetamųjų teršalų kiekį (išmetamųjų 
teršalų ribines vertes) ir nustatyti 
monitoringo ir atitikties reikalavimus gali 
būti priimti, kai yra įrodymų, kad jie atneš 
naudos užtikrinant žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugą.
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Vertinant minimalių reikalavimų 
nustatymo poreikį atsižvelgiama į 
susijusios pramoninės veiklos poveikį 
aplinkai ir geriausių galimų priemonių 
taikymą vykdant šia veiklą. 
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 69 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.
2. Tokie minimalūs reikalavimai skirti 
pagrindiniam susijusios veiklos poveikiui 
aplinkai. Jie nustatomi remiantis 
geriausiomis galimomis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiamas straipsnis dėl minimalių reikalavimų (panašiu į neseniai priimtas nuostatas 
pagal Atliekų pagrindų direktyvą), kurie turėtų būti priimti pagal komitologijos procedūrą. 
Šis pakeitimas siūlomas vietoj pranešėjo siūlyto Europos saugumo tinklo. Tai taikoma tik 
tada, kai yra poreikis dėl aplinkos apsaugos, remiantis dalijimusi patirtimi apie teisės aktų 
įgyvendinimą ir GGP panaudojimu. Tai veiksminga priemonė, padedanti įgyvendinti GGP 
tais atvejais, kai nebūtų tinkama įgyvendinti naujus GGP taikomus reikalavimus.

Pakeitimas 374
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato nuobaudas, 
taikytinas pažeidus nacionalines nuostatas, 
priimtas vadovaujantis šia direktyva. Šios 
nuobaudos yra veiksmingos, proporcingos 
ir atgrasomos. Valstybės narės Komisijai 
praneša apie tas nuostatas ne vėliau kaip iki 
[metai, mėnuo, diena (pvz., 2011 m. sausio 
1 d.)], o apie bet kokius vėlesnius jų 
pakeitimus – nedelsdamos.

Remdamosi principu „moka teršėjas“ ir 
proprocingumo principu, valstybės narės 
nustato nuobaudas, taikytinas pažeidus 
nacionalines nuostatas, priimtas 
vadovaujantis šia direktyva. Šios 
nuobaudos yra veiksmingos, proporcingos 
ir atgrasomos. Valstybės narės Komisijai 
praneša apie tas nuostatas ne vėliau kaip iki 
[metai, mėnuo, diena (pvz., 2011 m. sausio 
1 d.)], o apie bet kokius vėlesnius jų 
pakeitimus – nedelsdamos.
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Or. pl

Pakeitimas 375
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva 2001/80/EB su pakeitimais, 
padarytais IX priedo A dalyje išvardytais 
teisės aktais, panaikinama, ir panaikinimas 
įsigalioja 2016 m. sausio 1 d., 
nepažeidžiant valstybių narių 
įsipareigojimų, susijusių su IX priedo B 
dalyje nustatytais direktyvų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir taikymo terminais.

2. Direktyva 2001/80/EB su pakeitimais, 
padarytais IX priedo A dalyje išvardytais 
teisės aktais, panaikinama, ir panaikinimas 
įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., 
nepažeidžiant valstybių narių 
įsipareigojimų, susijusių su IX priedo B 
dalyje nustatytais direktyvų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir taikymo terminais.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo numatyti dvejų metų atidėjimą dideliems kurą deginantiems įrenginiams, kuris 
būtų susijęs su siūlomu 73 straipsnio 3 dalies išbraukimu.

Pakeitimas 376
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. I priedo 1.2, 1.3, 1.4, 2.1–2.4 punktuose, 
2.5 punkto a ir b papunkčiuose, 2.6, 3, 4.1–
4.6, 5.1, 5.2 punktuose, 5.3 punkto a ir b 
papunkčiuose, 5.4 punkte, 6.1 punkto a ir b 
papunkčiuose, 6.2–6.5 punktuose, 6.6 
punkto b ir c papunkčiuose, 6.7 ir 6.8 
punktuose nurodytiems įrenginiams, taip 
pat 1.1 punkte nurodytiems įrenginiams, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 50 
MW arba didesnis, ir 6.6 punkto a 

1. I priedo 1.2, 1.3, 1.4, 2.1–2.4 punktuose, 
2.5 punkto a ir b papunkčiuose, 2.6, 3, 4.1–
4.6, 5.1, 5.2 punktuose, 5.3 punkto a ir b 
papunkčiuose, 5.4 punkte, 6.1 punkto a ir b 
papunkčiuose, 6.2–6.5 punktuose, 6.6 
punkto b ir c papunkčiuose, 6.7 ir 6.8 
punktuose nurodytiems įrenginiams, taip 
pat 1.1 punkte nurodytiems įrenginiams, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 20 
MW arba didesnis, ir 6.6 punkto a 



PE412.238v01-00 62/65 AM\743551LT.doc

LT

papunktyje nurodytiems, daugiau kaip 
40 000 vietų paukščiams turintiems 
įrenginiams, kurie yra eksploatuojami, 
kuriems išduotas leidimas arba kurie iki 
71 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos 
pateikia tinkamai parengtą prašymą išduoti 
leidimą, su sąlyga, kad tie įrenginiai 
pradedami eksploatuoti ne vėliau kaip 
praėjus metams nuo tos dienos, valstybės 
narės taiko pagal 71 straipsnio 1 dalį 
priimtus įstatymus ir kitus teisės aktus nuo 
[metai, mėnuo, diena (pvz., 2014 m. sausio 
1 d., t. y. 3 metai po įsigaliojimo)].

papunktyje nurodytiems, daugiau kaip 
36 000 vietų paukščiams turintiems 
įrenginiams, kurie yra eksploatuojami, 
kuriems išduotas leidimas arba kurie iki 
71 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos 
pateikia tinkamai parengtą prašymą išduoti 
leidimą, su sąlyga, kad tie įrenginiai 
pradedami eksploatuoti ne vėliau kaip 
praėjus metams nuo tos dienos, valstybės 
narės taiko pagal 71 straipsnio 1 dalį 
priimtus įstatymus ir kitus teisės aktus nuo 
[metai, mėnuo, diena (pvz., 2012 m. sausio 
1 d., t. y. 1 metai po įsigaliojimo)].

Or. en

Pagrindimas

Nuostatų, susijusių su dideliais kurą deginančiais įrenginiais ir kitais į sąrašą įtrauktais 
įrenginiais, įsigaliojimo data turi būti paankstinta dviem metais. Direktyva dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės priimta 1996 m. Ji turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę 
iki 1999 m. spalio 30 d., o visi veikiantys įrenginiai turėjo atitikti jos nuostatos iki 2007 m. 
spalio 30 d. Valstybės narės turėjo 11 metų atitikti šį teisės aktą. Kadangi šioje redakcijoje 
nenumatyti dideli pritaikymai ir perkėlimas nacionaliniu lygmeniu, pirmasis perkėlimo 
terminas iki 2012 m. sausio 1 d. yra tinkamas. 

Pakeitimas 377
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. I priedo 2.5 punkto c papunktyje, 5.3
punkto c, d ir e papunkčiuose, 6.1 punkto 
c papunktyje, 6.9 ir 6.10 punkte 
nurodytiems įrenginiams, taip pat 1.1 
punkte nurodytiems įrenginiams, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis nei 
50 MW ir 6.6 punkto a papunktyje 
nurodytiems, mažiau kaip 40 000 vietų
paukščiams turintiems įrenginiams, kurie 
eksploatuojami iki 71 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos, valstybės narės taiko 

2. I priedo 2.5 punkto c papunktyje, 5.3 
punkto c, d ir e papunkčiuose, 6.1 punkto 
c papunktyje, 6.9 ir 6.10 punkte 
nurodytiems įrenginiams, taip pat 1.1 
punkte nurodytiems įrenginiams, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis nei 
50 MW ir 6.6 punkto a papunktyje 
nurodytiems, mažiau kaip 36 000 vietų
paukščiams turintiems įrenginiams, kurie 
eksploatuojami iki 71 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos, valstybės narės taiko 
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pagal 71 straipsnio 1 dalį priimtus 
įstatymus ir kitus teisės aktus nuo [metai, 
mėnuo, diena (pvz., 2015 m. liepos 1 d.,
t. y. 4,5 metų po įsigaliojimo).

pagal 71 straipsnio 1 dalį priimtus 
įstatymus ir kitus teisės aktus nuo [metai, 
mėnuo, diena (pvz., 2013 m. liepos 1 d.,
t. y. 2,5 metų po įsigaliojimo).

Or. en

Pagrindimas

Nuostatų, susijusių su dideliais kurą deginančiais įrenginiais ir kitais į sąrašą įtrauktais 
įrenginiais, įsigaliojimo data turi būti paankstinta dviem metais. Direktyva dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės priimta 1996 m. Ji turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę 
iki 1999 m. spalio 30 d., o visi veikiantys įrenginiai turėjo atitikti jos nuostatos iki 2007 m. 
spalio 30 d. Valstybės narės turėjo 11 metų atitikti šį teisės aktą. Kadangi šioje redakcijoje 
nenumatyti dideli pritaikymai ir perkėlimas nacionaliniu lygmeniu, pirmasis perkėlimo 
terminas iki 2012 m. sausio 1 d. yra tinkamas.

Pakeitimas 378
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriems taikomas III skyrius, valstybės 
narės taiko pagal 71 straipsnio 1 dalį 
priimtus įstatymus ir kitus teisės aktus 
nuo 2016 m. sausio 1 d.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos įgyvendinimas turėtų būti toks pats kaip ir kitų įrenginių.
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Pakeitimas 379
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kurą deginantiems įrenginiams, kuriems 
taikomas III skyrius, valstybės narės taiko 
pagal 71 straipsnio 1 dalį priimtus 
įstatymus ir kitus teisės aktus nuo 2016 m. 
sausio 1 d.

3. Kurą deginantiems įrenginiams, kuriems 
taikomas III skyrius, valstybės narės taiko 
pagal 71 straipsnio 1 dalį priimtus 
įstatymus ir kitus teisės aktus nuo 2014 
sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatų, susijusių su dideliais kurą deginančiais įrenginiais ir kitais į sąrašą įtrauktais 
įrenginiais, įsigaliojimo data turi būti paankstinta dviem metais. Direktyva dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės priimta 1996 m. Ji turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę 
iki 1999 m. spalio 30 d., o visi veikiantys įrenginiai turėjo atitikti jos nuostatos iki 2007 m. 
spalio 30 d. Valstybės narės turėjo 11 metų atitikti šį teisės aktą. Kadangi šioje redakcijoje 
nenumatyti dideli pritaikymai ir perkėlimas nacionaliniu lygmeniu, pirmasis perkėlimo 
terminas iki 2012 m. sausio 1 d. yra tinkamas. 

Pakeitimas 380
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kurą deginantiems įrenginiams, kuriems 
taikomas III skyrius, valstybės narės taiko 
pagal 71 straipsnio 1 dalį priimtus 
įstatymus ir kitus teisės aktus nuo 2016 m. 
sausio 1 d.

3. Kurą deginantiems įrenginiams, kuriems 
taikoma 33 straipsnio 3 dalis ir V priedo 2 
dalis, valstybės narės taiko pagal 
71 straipsnio 1 dalį priimtus įstatymus ir 
kitus teisės aktus nuo 2016 m. sausio 1 d.

Kurą deginantiems įrenginiams, kuriems 
taikoma 33 straipsnio 2 dalis ir V skyriaus 
1 dalis, valstybės narės nuo 2020 m. 
sausio 1 d. taiko pagal 71 straipsnio 1 dalį 
priimtus įstatymus, taisykles ir 
administracines nuostatas. 



AM\743551LT.doc 65/65 PE412.238v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Būsimas Europos energijos šaltinių derinimas ir poreikis neaiškūs dėl kelių priežasčių, 
įskaitant Nacionalinių išmetimo ribų direktyvos įgyvendinimą, ES emisijos leidimų sistemos ir 
direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo persvarstymą. Pagrindinis energetikos 
sektoriaus uždavinys – valdyti perėjimą prie mažai anglies junginių išmetančių energijos 
šaltinių derinimo. Tai procesas, kurio metu prireiks naujų investicijų ir uždaryti tam tikrą 
pajėgumų skaičių. Todėl svarbu, kad naujojoje direktyvoje dėl pramoninių išmetamųjų teršalų 
būtų sprendžiamas laiko klausimas nesudarant papildomų išlaidų veikiantiems įrenginiams, 
kurie, kaip tikimasi, bus uždaryti.

Pakeitimas 381
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kurą deginantiems įrenginiams, kurie 
bendrai degina atliekas, VI priedo 4 dalies 
3.1 punktas taikomas iki 2015 m. gruodžio 
31 d.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos įgyvendinimas turėtų būti toks pats kaip ir kitų įrenginių.
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