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Tema: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl  pramoninių 
išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (nauja 
redakcija)
(COM(2007)844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl sistemingesnio teisės aktų 
pakeitimo metodo atnaujinimo numatyta, kad iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
teisės tarnybų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos pateiktus 
pasiūlymus dėl teisės aktų išdėstymo nauja redakcija.

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė apie šį pasiūlymą.

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą ketina pateikti per 2008 m. gegužės 
25–26 d. posėdį.

VIDAUS POLITIKOS
GENERALINIS DIREKTORATAS

Priedas.
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TEISĖS TARNYBŲ 
KONSULTACINĖ GRUPĖ

Briuselis, 2008 m. gegužės 5 d.

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pramoninių išmetamųjų 
teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) 
2007 m. gruodžio 21 d. COM(2007) 844 galutinis – 2007/0288 (COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, iš Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos juridinių tarnybų sudaryta konsultacinė darbo grupė 2008 m. sausio 16 d., 22 d., 
24 d. ir 31 d., vasario 13 d. ir balandžio 3 d. susirinko į posėdžius, siekdama išnagrinėti 
minėtąjį Komisijos pasiūlymą.

Šių posėdžių metu1, išnagrinėjusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, 
kuria siekiama nauja redakcija išdėstyti 1978 m. vasario 20 d. Tarybos direktyvą 78/176/EEB 
dėl titano dioksido pramonės atliekų, 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyvą 82/883/EEB 
dėl aplinkos, veikiamos titano dioksido pramonės atliekų, priežiūros ir stebėjimo tvarkos, 
1992 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvą 92/112/EEB dėl titano dioksido pramonės atliekų 
sukeltos taršos mažinimo ir galutinio panaikinimo programų derinimo tvarkos, 1996 m. 
rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, 
1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyvą 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų 
įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų 
apribojimo, 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/76/EB dėl 
atliekų deginimo ir 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio 
apribojimo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1) Pripažinta, kad po to, kai pasiūlymas išdėstyti nauja redakcija buvo pateiktas teisėkūros 
institucijai, 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės buvo panaikinta ir pakeista 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento 
                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 

remdamasi anglų k. variantu – pagrindiniu nagrinėto teksto variantu.
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ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (kodifikuota 
versija)1. Todėl visos nuorodos į Direktyvą 96/61/EB naujos redakcijos tekste turėtų būti 
suprantamos kaip nuorodos į Direktyvą 2008/1/EB.

2) Pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija kaip esminiai pakeitimai pilka spalva turėtų būti 
pažymėtos šios teksto dalys:
– 3 straipsnio 5 dalyje žodžiai „Taip pat galima nustatyti kai kurių medžiagų grupių, rūšių ar 
kategorijų [...] išmetimo ribines vertes“, kurie yra jau išbraukti dvigubu brūkšniu;
– 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos žodžiai „arba skirtingose vietose“;
– 9 straipsnio 2 dalies antros pastraipos žodžiai „arba aplinkai“ (jie įrašyti tarp pritaikytą 
tekstą žyminčių rodyklių);
– 35 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys „Valstybės narės gali reikalauti, kad šis 
monitoringas būtų vykdomas operatoriaus sąskaita“ (jau išbrauktas dvigubu brūkšniu);
– 43 straipsnio 2 dalies paskutinis sakinys „Bent kartą per trejus metus įrenginiai turi būti 
kalibruojami atliekant lygiagrečius matavimus taikant pamatinius metodus“ (jau išbrauktas 
dvigubu brūkšniu);
– I priedo 1.4 punkto žodis „Anglies“ (jau išbrauktas dvigubu brūkšniu) ir žodis „Kuro“;
– I priedo 5.1 punkto h ir k punktų visi žodžiai; 
– I priedo 6.4 punkto b punkto ii papunkčio žodžiai „ketvirčio vidurkis“ (jau išbraukti dvigubu 
brūkšniu);
– V priedo 1 dalies 2 punkto žodžiai „Akmens anglis ir rusvosios anglys“, „Biomasė“ ir 
„Durpės“;
– V priedo 1 dalies 5 punkto 4 pastabos žodžiai „ir CO“.

3) 3 straipsnio 26 punkto žodis „jei“, einantis prieš žodžius „susidariusios medžiagos“, turėtų 
būti įrašytas tarp pritaikytą tekstą žyminčių rodyklių.

4) Pripažinta, kad 26 straipsnio 3 dalies įžanginėje dalyje žodžiai „informuoja visuomenę“ ir 
„ir“ dvigubu brūkšniu išbraukti per klaidą. Minėtieji žodžiai turėtų būti iš naujo įtraukti, taigi 
įžanginė dalis turėtų būti tokia: „Priėmusi sprendimą dėl leidimo išdavimo, persvarstymo 
arba atnaujinimo, arba dėl bendrųjų privalomų taisyklių patvirtinimo arba atnaujinimo, 
kompetentinga institucija atitinkama tvarka informuoja visuomenę ir pasirūpina, kad 
visuomenei būtų prieinama pateikta ši informacija:“.

5) 38 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje pateikiama nuoroda „3 straipsnio 21 dalies“
turėtų būti pakeista nuoroda į3 straipsnio 20 dalį.

6) 47 straipsnio 4 dalies b punkto žodžiai „arba bendro sudeginimo“ turėtų būti įrašyti tarp 
pritaikytą tekstą žyminčių rodyklių.

7) V priedo 1 dalies 4 punkto nuoroda „2)“, einanti prieš dvigubu brūkšniu išbrauktą tekstą, 
taip pat turėtų būti išbraukta dvigubu brūkšniu.

8) V priedo 3 dalies 3 punkte žodis „per“ (angl. „per“) turėtų būti įrašytas tarp pritaikytą 
tekstą žyminčių rodyklių (kartu su žodžiu „kartą“ (angl. „once“).

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
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9) VI priedo 3 dalies 1 punkto nuoroda „5 dalies 2.7 punkte“ turėtų būti pakeista į nuorodą „6 
dalies 2.7 punkte“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė kad 
pasiūlyme nėra esminių pakeitimų, išskyrus nurodytuosius pačiame pasiūlyme arba šioje
nuomonėje. Kalbant apie nepakeistų ankstesniojo teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių 
pakeitimų kodifikavimą, konsultacinė darbo grupė nutarė, kad pasiūlymu siekiama tik 
kodifikuoti esamą tekstą nekeičiant jo esmės.

C. PENNERA J. C.  PIRIS C.-F.DURAND
Juriskonsultas Juriskonsultas Laikinai einantis 

Generalinio direktoriaus 
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