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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

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

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

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

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

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

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

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pramoninių 
išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (Nauja redakcija)
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0844),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kurias 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą (C6-0002/2008),

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80a ir 51 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi, iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovų sudarytos 
konsultacinės darbo grupės nuomone, svarstomame pasiūlyme nėra jokių esminių 
pakeitimų, išskyrus atitinkamai nurodytus pasiūlyme, ir, turint mintyje nepakeistų 
ankstesnių teisės aktų nuostatų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus 
tekstus nekeičiant jų esmės,

1. pritaria Komisijos pasiūlymui tokiam, koks jis priimtas pagal konsultacinės darbo grupės, 
sudarytos iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovų, 
rekomendacijas;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.



PE407.661v01-00 6/41 PR\725932LT.doc

LT

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant atsižvelgti į geriausių galimų 
priemonių raidą arba kitus pokyčius, 
susijusius su įrenginio pakeitimais, leidimo 
sąlygos turėtų būti reguliariai 
persvarstomos, o prireikus atnaujinamos, 
ypač kai Komisija patvirtina naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą.

(15) Siekiant atsižvelgti į geriausių galimų 
priemonių raidą arba kitus pokyčius, 
susijusius su įrenginio pakeitimais, leidimo 
sąlygos turėtų būti reguliariai 
persvarstomos, o prireikus atnaujinamos.

Or. de

Pagrindimas

Per dažnas leidimo sąlygų atnaujinimas ir su tuo susijusi įrenginių pertvarka ar 
patobulinimas nedera su veiklos vykdytojų investiciniais ciklais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Būtina užtikrinti, kad eksploatuojant
įrenginį nepablogėtų dirvožemio arba 
požeminio vandens kokybė. Todėl leidimo 
sąlygose turėtų būti numatytas dirvožemio 
ir požeminio vandens monitoringas, o
galutinai nutraukdamas veiklą jos 
vykdytojas turėtų pašalinti eksploatavimo 
vietai padarytą žalą.

(16) Būtina užtikrinti, kad eksploatuojant 
įrenginį iš esmės nepablogėtų dirvožemio 
arba požeminio vandens kokybė. Todėl 
leidimo sąlygose, jei reikalinga ir 
tinkama, turėtų būti numatytas dirvožemio 
ir požeminio vandens monitoringas, taip 
pat reikalavimas galutinai nutraukiant
veiklą pagal atitinkamas Bendrijos teisės 
nuostatas ir nacionalinius teisės aktus, 
susijusius su atsakomybe, pašalinti 
eksploatavimo vietai padarytą žalą.

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemyje, skirtingai nei vandenyje ar ore, teršalai pasklinda ne taip plačiai. Dirvožemio 
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tyrimų paklaida vidutiniškai yra daugiau nei 100 proc., todėl dirvožemio tyrimai nėra 
informatyvūs. Norint gauti atgaminamus ir patikimus duomenis reikia atlikti labai 
nuodugnius tyrimus. O juos vykdant gali būti pakenkta nepralaidiems dirvožemio sluoksniams 
ir užteršti atitinkamai saugomi požeminio vandens sluoksniai. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) išimčių, leidžiančių viršyti 
išmetamųjų teršalų kiekį, susijusį su GGP 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdintų geriausių galimų priemonių 
taikymu, suteikimo kriterijai, periodiško 
monitoringo dažnumo nustatymo 
kriterijai; pagrindinės ataskaitos turinio 
kriterijai ir pavojaus aplinkai vertinimo 
kriterijai. Komisijai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai tvirtinti naujų 
priemonių kūrimo ir taikymo priemones, 
tam tikrais atvejais nustatyti išmetamo 
sieros dioksido vidutinę ribinę vertę, 
nustatyti į orą išmetamų sunkiųjų metalų, 
dioksinų ir furanų nuolatinių matavimų 
pradžios datą, informacijos, kurią 
valstybės narės, įgyvendindamos šią 
direktyvą, turėtų teikti Komisijai, rūšį bei 
formatą ir, atsižvelgiant į mokslo ir 
technikos pažangą, pataisyti V–VIII 
priedus. Be to, Komisija galėtų būti 
įgaliota nustatyti kriterijus, pagal kuriuos 
atliekų deginimo ir bendro atliekų 
deginimo įrenginiams būtų leidžiama 
nesilaikyti reikalavimo vykdyti nuolatinį 
bendro išmetamų dulkių kiekio 
monitoringą. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
arba papildyti direktyvą papildomomis 
naujomis neesminėmis nuostatomis, jos 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Reikėtų taikyti subsidiarumo principą. Be to, labai svarbu, kad procese dalyvautų 
suinteresuotos šalys, pvz., pramonės ekspertai. Techninė ekspertizė reikalinga siekiant sukurti 
techniniu požiūriu tinkamas ir įgyvendinamas koncepcijas. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) eksploatavimo pakeitimas – įrenginio, 
kurą deginančio įrenginio, atliekų 
deginimo įrenginio arba bendro atliekų 
deginimo įrenginio pobūdžio ar veikimo 
pakeitimas, arba išplėtimas, kuris gali 
turėti poveikio žmonėms arba aplinkai;

Or. de

Pagrindimas

„Pakeitimo“ ir „esminio pakeitimo“ atskyrimas patvirtintas praktiškai, todėl jis turėtų būti 
paliktas teisės akte. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) esminis pakeitimas – įrenginio, kurą 
deginančio įrenginio, atliekų deginimo 
įrenginio arba bendro atliekų deginimo 
įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimas, 
arba išplėtimas, kuris gali turėti didelį 
neigiamą poveikį žmonėms arba aplinkai;

8) esminis pakeitimas – įrenginio, kurą 
deginančio įrenginio, atliekų deginimo 
įrenginio arba bendro atliekų deginimo 
įrenginio eksploatavimo, pobūdžio ar 
veikimo pakeitimas, arba išplėtimas, kuris, 
kompetentingos institucijos nuomone, gali 
turėti didelį neigiamą poveikį žmonėms 
arba aplinkai;
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Or. de

Pagrindimas

„Pakeitimo“ ir „esminio pakeitimo“ atskyrimas patvirtintas praktiškai, todėl jis turėtų būti 
paliktas teisės akte. Taip pat reikėtų patikslinti, kad kompetentinga institucija sprendžia, ar 
atliktas esminis pakeitimas, ar ne.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 punkto ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nustatant geriausias galimas 
priemones, ypatingą dėmesį reikėtų 
atkreipti į III priede išvardytas 
aplinkybes;

Or. de

Pagrindimas

Be GGP informacinių dokumentų esama ir kitų informacijos šaltinių, pvz., viešųjų 
tarptautinių organizacijų paskelbta informacija, kuria galima remtis kaip kriterijumi 
nustatant geriausias galimas priemones. Reikėtų vėl įrašyti šią teksto dalį, kurią Komisija 
išbraukė.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) suinteresuotoji visuomenė – tai 
visuomenė, kuriai turėjo ar gali turėti 
poveikį sprendimo išduoti arba atnaujinti 
leidimą ar leidimo sąlygas priėmimas arba 
kuri juo yra suinteresuota; 

12) suinteresuotoji visuomenė – tai 
visuomenė, kuriai turėjo ar gali turėti 
poveikį sprendimo išduoti arba atnaujinti 
leidimą ar leidimo sąlygas priėmimas arba 
kuri juo yra suinteresuota; pagal šią 
apibrėžtį nevyriausybinės organizacijos, 
skatinančios aplinkos apsaugą ir 
atitinkančios reikalavimus pagal 
nacionalinę teisę, laikomos 
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suinteresuotomis;

Or. de

Pagrindimas

Tai, kad Komisija išbraukė paskutinę sakinio dalį, pažeidžia Arhuso konvencijos nuostatas, 
todėl šią dalį reikėtų vėl įrašyti.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) nauja priemonė – tai pramoninei 
veiklai skirtas naujoviškas metodas, kurį
komerciškai išplėtojus būtų galima 
užtikrinti geresnį aplinkos apsaugos lygį 
arba sumažinti sąnaudas labiau nei 
naudojant esamas geriausias galimas 
priemones;

13) nauja priemonė – tai naujoviška 
priemonė, kuri pasiteisino pramonėje ir 
kurią komerciškai išplėtojus būtų galima 
užtikrinti panašų ar geresnį aplinkos 
apsaugos lygį arba sumažinti sąnaudas 
panašiu mastu arba labiau nei naudojant 
esamas geriausias galimas priemones;

Or. de

Pagrindimas

Priemonės turėtų būti pasiteisinusios praktiškai, t. y. taikant jas pramonėje ar komercijos 
sektoriuje, kadangi tai, kad jos sėkmingai taikytos laboratorijos sąlygomis ar vykdant 
bandomuosius projektus, nereiškia, kad bus pasiekta patenkinamų rezultatų naudojant jas 
kasdien. Taip pat reikėtų atsižvelgti į galimybę taikyti naujas priemones, kurios galėtų 
užtikrinti panašų aplinkos apsaugos lygį ar panašiu mastu sumažinti sąnaudas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) pagrindinė ataskaita – tai kiekybinė 
informacija apie dirvožemio ir požeminių 
vandenų užterštumą pavojingomis 

Išbraukta.
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medžiagomis;

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės tikslas – žalos aplinkai prevencija. 
Kai galutinai nutraukiama veikla, vadovaujamasi valstybių narių teisinėmis nuostatomis 
siekiant užtikrinti, kad eksploatavimo vietos būklė atitiktų būsimą naudojimo paskirtį. Jei 
būtina imtis žalos šalinimo priemonių, jos turėtų būti atitinkamai pritaikytos atsižvelgiant į 
būsimo naudojimo paskirtį ir pagrįstos pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai vertinimu.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26) atliekų deginimo įrenginys –
stacionarus arba mobilus techninis vienetas 
ir įrengimas, skirtas atliekoms termiškai 
apdoroti naudojant pagaminamą šilumą ar 
jos nenaudojant kai terminis apdorojimas 
apima deginimą oksiduojant atliekas ir 
kitus terminius procesus, jei susidariusios 
medžiagos po to yra sudeginamos;

26) atliekų deginimo įrenginys –
stacionarus arba mobilus techninis vienetas 
ir įrengimas, skirtas atliekoms termiškai 
apdoroti naudojant pagaminamą šilumą ar 
jos nenaudojant, kai terminis apdorojimas 
apima deginimą oksiduojant atliekas ir 
kitus terminius procesus, pvz., pirolizė, 
pavertimas dujomis arba plazminiai 
procesai, jei susidariusios medžiagos po to 
yra sudeginamos;

Or. de

Pagrindimas

Patikslinama, kad mintyje turima ir pirolizė, pavertimas dujomis arba plazminiai procesai.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Leidimas gali būti taikomas dviem arba 
daugiau įrenginių ar jų dalių, kuriie

2. Leidimas gali būti taikomas vienam arba 
daugiau įrenginių ar jų dalių, kurie
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eksploatuojmi toje pačioje vietoje arba 
skirtingose vietose.

eksploatuojami toje pačioje vietoje.

Jeigu leidimas galioja vienam arba 
daugiau įrenginių, kiekvienas įrenginys 
turi atitikti šios direktyvos reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Vienas leidimas neturėtų apimti skirtingų veiklos vykdytojo naudojamų vietų, nes tuomet gali 
kilti problemų nustatant, kuri leidimus išduodanti institucija yra atsakinga už tam tikrą vietą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Du arba daugiau fizinių ar juridinių 
asmenų gali bendrai eksploatuoti įrenginį, 
kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo 
įrenginį arba bendro atliekų deginimo 
įrenginį, arba gali eksploatuoti skirtingas 
įrenginio dalis.

Įrenginį, kurą deginantį įrenginį, atliekų 
deginimo įrenginį arba bendro atliekų 
deginimo įrenginį gali eksploatuoti tik 
kompetentingai institucijai nurodytas už 
tai atsakingas fizinis ar juridinis asmuo.

Or. de

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą atsakomybė, ypač susijusi su veiklos vykdytojo pareigomis, turi būti 
aiškiai priskirta. Be to, kad būtų galima užtikrinti šios direktyvos reikalavimų laikymąsi, 
kompetentinga institucija turi turėti galimybę kreiptis į atsakingą asmenį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) veiklos vykdytojas ne rečiau kaip kas 
dvylika mėnesių kompetentingai 

1) veiklos vykdytojas kompetentingai 
institucijai teiktų atitikties leidimo 



PR\725932LT.doc 13/41 PE407.661v01-00

LT

institucijai teiktų atitikties leidimo 
sąlygoms ataskaitą;

sąlygoms ataskaitą, o leidime arba 
bendrosiose privalomosiose taisyklėse 
būtų nustatoma, kad minėtoji ataskaita 
teikiama ne rečiau kaip kas 36 mėnesius;

Or. de

Pagrindimas

Ataskaitos teikimas kas metus – tai biurokratinė našta veiklos vykdytojams ir institucijoms, be 
to, tai neduos konkrečios naudos aplinkai.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai pažeidimas kelia pavojų 
žmonių sveikatai arba aplinkai, kol 
reikalavimų vėl nepradėta laikytis, kaip 
numatyta pirmos pastraipos b punkte, 
įrenginio, kurą deginančio įrenginio, 
atliekų deginimo įrenginio arba bendro 
atliekų deginimo įrenginio eksploatavimas 
sustabdomas.

Tais atvejais, kai pažeidimas kelia pavojų 
tiesioginį žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kol reikalavimų vėl nepradėta laikytis, kaip 
numatyta pirmos pastraipos b punkte, arba 
kol nesiimama deramų veiksmų 
pažeidimui pašalinti, įrenginio, kurą 
deginančio įrenginio, atliekų deginimo 
įrenginio arba bendro atliekų deginimo 
įrenginio eksploatavimas sustabdomas.

Or. de

Pagrindimas

Nuostatos suderinamos su kitomis darbo saugos taisyklėmis, pagal kurias įrenginio 
eksploatavimo stabdymas siejamas su tiesioginiu pavojumi žmogaus sveikatai. Įrenginio 
eksploatavimo sustabdymas gali turėti didesnį neigiamą poveikį aplinkai nei remonto darbai, 
atliekami, kai įrenginys veikia.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) galutinai nutraukiant veiklą imamasi 
reikiamų priemonių, kad būtų išvengta 
taršos grėsmės, o eksploatavimo vietos 
būklė atkurta taip, kaip apibrėžta
23 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

8) galutinai nutraukiant veiklą imamasi 
reikiamų priemonių, kad būtų išvengta 
taršos grėsmės, o eksploatavimo vietos 
būklė atkurta, kad būtų patenkinama, 
remiantis 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nurodytais reikalavimais.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės tikslas – žalos aplinkai prevencija. 
Kai galutiniai nutraukiama veikla, vadovaujamasi valstybių narių teisinėmis nuostatomis 
siekiant užtikrinti, kad eksploatavimo vietos būklė atitiktų būsimą naudojimo paskirtį. Jei 
būtina imtis žalos šalinimo priemonių, jos turėtų būti atitinkamai pritaikytos atsižvelgiant į 
būsimą naudojimo paskirtį ir pagrįstos pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai vertinimu.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) pagrindinės prašymo pateikėjo trumpai 
apibūdintos alternatyvos siūlomai 
technologijai, metodams ir priemonėms.

k) jei reikia, pagrindinės prašymo 
pateikėjo trumpai apibūdintos alternatyvos 
siūlomai technologijai, metodams ir 
priemonėms.

Or. de

Pagrindimas

Alternatyvų įvertinimas ir jų apibūdinimas prašyme – tai nereikalinga biurokratinė našta ir 
dėl to tai sulėtėja prašymo procedūra.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija patvirtina GGP informacinius 
dokumentus remdamasi 29 straipsnyje 
nurodyto keitimosi informacija rezultatais.

1. Remiantis 29 straipsnyje nurodyto 
keitimosi informacija rezultatais GGP 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkami išmetamųjų teršalų ir 
sunaudojimo kiekiai ir atitinkamos 
monitoringo priemonės, dirvožemio ir 
požeminių vandenų monitoringo 
priemonės, eksploatavimo vietai padarytos 
žalos šalinimo priemonės, nutraukus 
įrenginio eksploataciją, ir naujos 
priemonės, ypač atsižvelgiant į III priede 
išvardytus kriterijus. 

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius 
dokumentus.

1a. Kai baigiama keistis informacija, kaip 
nurodyta 1 dalyje, nepažeisdama 4 dalies 
ir 68 straipsnio nuostatų, Komisija pagal 
GGP informacinius dokumentus nustato 
teršalų išmetimo ribojimo priemones 
(išmetamųjų teršalų ribines vertes, 
lygiaverčius parametrus arba technines 
priemones), taip pat monitoringo ir 
atitikties reikalavimus, kaip minimalius 
atitinkamos veiklos reikalavimus.
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
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reguliavimo procedūros su tikrinimu.
Komisija prireikus persvarsto ir atnaujina 
minėtąsias teršalų išmetimo ribojimo 
priemones.
1b. Po to, kai Komisija pateikia pagal 69 
straipsnio 2 dalį įsteigtam komitetui 
priemonių, kurių reikėtų imtis remiantis 2 
dalimi, projektą ir nustatomas nuomonės 
pateikimo terminas, kaip nurodyta 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 2 
dalies 2 sakinyje, Komisija paskelbia GGP 
informacinį dokumentą.
1c. Komisija, remdamasi atitinkamais 
GGP informaciniais dokumentais, kaip 
minimalius reikalavimus nustato teršalų 
išmetimo ribojimo priemones ir koreguoja 
V priedo 1 ir 2 dalis, VI priedo 3, 4 ir 5 
dalis, VII priedo 2, 3, 4 ir 5 dalis bei VIII 
priedo 1 ir 3 dalis.
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 69 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Informacijos mainai, vykdomi siekiant parengti GGP informacinius dokumentus (Sevilijos 
procesas), neturėtų būti keičiami. Komisijos projekte privalomos išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės nustatomos pagal GGP informacinius dokumentus, o dėl to neišvengiamai mažėtų 
pramonės atstovų noras dalyvauti procese. Todėl ribinės vertės, kurios yra tarsi vadinamasis 
europinis apsaugos tinklas ir kurių jokiu atveju negali viršyti joks įrenginys, turėtų būti 
nustatomos taikant komitologijos procedūrą. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reikalavimai periodiškai vykdyti 
pavojingų medžiagų, kurių gali būti 

Išbraukta.
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eksploatavimo vietoje, monitoringą, 
atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo 
vietos dirvožemio ir požeminių vandenų 
užteršimo galimybę;

Or. de

Pagrindimas

Požeminio vandens apsauga reglamentuojama Bendrijos teisės aktuose. Dirvožemio apsauga 
tampa Bendrijos teisės objektu ir daugelyje valstybių narių jau yra reglamentuojama. 
Nustatant išsamesnius su požeminiu vandeniu ir dirvožemiu susijusius reikalavimus rastųsi 
nepageidaujamas taisyklių dubliavimasis.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išmetamųjų taršiųjų medžiagų ribinės 
vertės nustatomos toje vietoje, kur teršalai 
išmetami iš įrenginio, o į jų sklaidą iki tos 
vietos neatsižvelgiama.

1. Išmetamųjų taršiųjų medžiagų ribinės 
vertės paprastai nustatomos toje vietoje, 
kur teršalai išmetami iš įrenginio, o į jų 
sklaidą iki tos vietos neatsižvelgiama.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų palikti dabartinėje redakcijoje esantį žodį „paprastai“. Dabartinė redakcija 
pasiteisino ir joje atsižvelgiama į išimčių poreikį atskirais atvejais.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Kompetentinga institucija pagal GGP informacinius dokumentus turėtų nustatyti išmetamųjų 
teršalų ribines vertes taip, kad įprastai eksploatuojamo įrenginio išmetamų teršalų kiekis 
atitiktų GGP informaciniuose dokumentuose nurodytus reikalavimus. Negalima viršyti 
europinio apsaugos tinklo verčių. Siekiant užtikrinti techninį vientisumą ir aiškumą 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės dydžių klausimu, nustatomi monitoringo ir atitikties 
reikalavimai.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nukrypdama nuo 2 dalies antros 
pastraipos, remdamasi aplinkosaugos ir 
ekonominių sąnaudų bei naudos vertinimu 
ir atsižvelgdama į atitinkamo įrenginio 
technines savybes, jo geografinę padėtį ir 
vietos aplinkos sąlygas, kompetentinga 
institucija ypatingais atvejais gali nustatyti 
teršalų išmetimo ribojimo priemones 
(išmetamųjų teršalų ribines vertes, 
lygiaverčius parametrus arba technines 
priemones), taip pat monitoringo ir 
atitikties reikalavimus taip, kad įrenginio 
išmetamų teršalų kiekis viršytų 
išmetamųjų teršalų kiekį, susijusį su GGP 
informaciniuose dokumentuose aprašytų 
geriausių galimų priemonių taikymu.

Or. de
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Pagrindimas

Išimties atvejais kompetentinga institucija gali nustatyti išmetamųjų teršalų ribines vertes 
taip, kad įrenginio išmetamų teršalų kiekis viršys su GGP informaciniais dokumentais susijusį 
išmetamųjų teršalų kiekį. Negalima viršyti europinio apsaugos tinklo verčių.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tačiau šios išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės neviršija pagal 14 straipsnio 2 dalį 
apibrėžtų arba kiekvienu konkrečiu atveju
šios V–VIII prieduose nustatytų 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių.

Or. de

Pagrindimas

Išimties atvejais kompetentinga institucija gali nustatyti tokias išmetamųjų teršalų ribines 
vertes, kad įrenginio išmetamų teršalų kiekis viršys su GGP informaciniais dokumentais 
susijusį išmetamųjų teršalų kiekį. Negalima viršyti europinio apsaugos tinklo verčių. 

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 ir 3 dalys taikomos gyvulių mėšlo ir 
srutų skleidimui už I priedo 6.6 punkte 
nurodyto įrenginio eksploatavimo vietos 
ribų. Valstybės narės gali įtraukti tuos 
reikalavimus į kitas priemones, išskyrus 
leidimą.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Nuostatos neapima įrenginių.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad bendrosiose 
privalomose taisyklėse būtų nustatytos
išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
lygiaverčiai parametrai arba techninės 
priemonės, neviršijantys išmetamųjų 
teršalų kiekio, susijusio su GGP 
informaciniuose dokumentuose aprašytų 
geriausių galimų priemonių taikymu.

Valstybės narės nustato bendrosiose 
privalomose taisyklėse nurodomas tokias 
teršalų išmetimo ribojimo priemones 
(išmetamųjų teršalų ribines vertes, 
lygiaverčius parametrus arba technines 
priemones), taip pat monitoringo ir 
atitikties reikalavimus taip, kad įrenginio 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų 
išmetamųjų teršalų kiekio, susijusio su 
GGP informaciniuose dokumentuose 
aprašytų geriausių galimų priemonių 
taikymu.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 16 straipsnio pakeitimo pagrindimą. Nuoroda į 22 straipsnį: su atnaujintais GGP 
informaciniais dokumentais susijęs teisinis poveikis turėtų būti vienodas ir valstybėse, kuriose 
vadovaujamasi leidimų išdavimo sąlygomis, ir valstybėse, kuriose nustatomos bendrosios 
privalomos taisyklės.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kai Komisija paskelbia naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
atitinkamai galioja 22 straipsnio 3 dalies 
nuostatos.
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bendrąsias privalomas taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 16 straipsnio pakeitimo pagrindimą. Nuoroda į 22 straipsnį: su atnaujintais GGP 
informaciniais dokumentais susijęs teisinis poveikis turėtų būti vienodas ir valstybėse, kuriose 
vadovaujamasi leidimų išdavimo sąlygomis, ir valstybėse, kuriose nustatomos bendrosios 
privalomos taisyklės.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija stebės geriausių 
galimų priemonių raidą arba kad jai bus 
apie tai pranešama ir kad jai bus pranešama 
apie naujų arba peržiūrėtų GGP 
informacinių dokumentų paskelbimą. 
Komisija užtikrina, kad GGP 
informaciniai dokumentai būtų verčiami į 
visas ES oficialiąsias kalbas. Dokumentu 
atitinkama kalba tuo pat metu gali 
naudotis visos institucijos.

Or. de

Pagrindimas

GGP informacinių dokumentų vertimas į ES oficialiąsias kalbas – veiksmingo naudojimosi 
jais užtikrinimo sąlyga.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kai Komisija paskelbia naują arba 
atnaujintą GGP informacinį dokumentą, 
valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija, atskirais 
atvejais atsižvelgdama į investicinius 
ciklus, prireikus persvarstytų ir atnaujintų 
atitinkamiems įrenginiams išduotų leidimų 
sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

Nuostatų įvykdomumas užtikrina susijusioms įmonėms teisinį ir planavimo aiškumą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) dėl geriausių galimų priemonių esminių 
pakeitimų galima gerokai sumažinti teršalų 
išmetimą nepatiriant pernelyg didelių 
išlaidų;

Or. de

Pagrindimas

Nėra tikslinga reikalauti, kad pramonės įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai 
palaipsniui pertvarkytų arba tobulintų savo įrenginius, jei laukiama nauda aplinkai nėra 
adekvati įdėtam darbui arba gali būti gauta tik patiriant neproporcingai didelių išlaidų.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Komisija nustato kriterijus, taikytinus 
pagrindinės ataskaitos turiniui.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Požeminio vandens apsauga reglamentuojama Bendrijos teisės aktuose. Dirvožemio apsauga 
tampa Bendrijos teisės objektu ir daugelyje valstybių narių jau yra reglamentuojama. 
Nustatant išsamesnius su požeminiu vandeniu ir dirvožemiu susijusius reikalavimus rastųsi 
nepageidaujamas taisyklių dubliavimasis. Veiklos vykdytojas, rengdamas reikalaujamą 
dirvožemio būklės ataskaitą, patirs išlaidų, o aplinkai tai neduos naudos. Įrenginius, kuriuose 
naudojamos pavojingos medžiagos, vis tiek būtina stebėti remiantis esamomis nuostatomis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumą 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 
pavojingomis medžiagomis, 
kompetentinga institucija, remdamasi 
atitinkamais nacionalinėje teisėje ir 
Bendrijos teisėje nustatytais 
reikalavimais, užtikrina, kad 
eksploatavimo vieta nekeltų rimto 
pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. 
Žalos pašalinimo tikslas nustatomas 
remiantis rizikos analize pagrįsta 
koncepcija ir atsižvelgiant į planuojamą 
vietos, kuriai padarytą žalą reikia 
pašalinti, naudojimo paskirtį ateityje.

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio valymas turėtų būti atliekamas remiantis rizikos analize pagrįsta koncepcija ir 
atsižvelgiant į planuojamą vietos naudojimo paskirtį ateityje. 

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu veiklos vykdytojas neprivalo 
rengti 2 dalyje nurodytos pagrindinės 
ataskaitos, galutinai nutraukdamas veiklą 
jis imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 
eksploatavimo vieta nekeltų didelio 
pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

23 straipsnio 4 dalis sujungiama su 23 straipsnio 3 dalimi.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.
Atitikties ataskaitų teikimas

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

Or. de

Pagrindimas

8 straipsnio 3 dalies nuostatos prieštarauja 24 straipsnio nuostatoms. 8 straipsnyje 
reikalaujama teikti atitikties leidimo sąlygoms ataskaitą, o 24 straipsnyje reikalaujama, kad 
toje pačioje ataskaitoje būtų palyginamas įrenginio eksploatavimas ir GGP informaciniuose 
dokumentuose apibūdintos priemonės. Veiklos vykdytojui tiesiogiai svarbios tik leidimų 
išdavimo sąlygos, nes tik jų nesilaikymas gali būti galimų sankcijų pagrindas. Išsamesnis 
palyginimas nėra svarbus teisiniu aspektu. 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu šios programos nėra grindžiamos 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu, jose kiekvienam 
įrenginiui numatomas bent vienas 
apsilankymas vietoje per 36 mėnesius.

Or. de
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Pagrindimas

Reikalavimas kasmet vykdyti patikras yra perdėtas, kadangi būtų nustatomi tokie patys 
įpareigojimai kaip pagal direktyvą „Seveso II“. Pavojus aplinkai priklauso nuo pavienio 
įrenginio pobūdžio, vietos ir geografinių ypatybių. Valstybių narių kompetencijai turėtų būti 
palikta įvertinti šį pavojų ir imtis su juo susijusių priemonių. Direktyvoje turėtų būti 
atsižvelgiama į esamas Europos aplinkos vadybos programas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato pavojaus aplinkai 
vertinimo kriterijus.

Sumažinus patikrų dažnumą pagal šias 
programas remiamas veiklos vykdytojo 
dalyvavimas Bendrijos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS), kaip 
numatyta Reglamente761/2001, arba 
tapačių aplinkos vadybos sistemų 
taikymas.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas kasmet vykdyti patikras yra perdėtas, kadangi būtų nustatomi tokie pat 
įpareigojimai kaip pagal direktyvą „Seveso II“. Pavojus aplinkai priklauso nuo pavienio 
įrenginio pobūdžio, vietos ir geografinių ypatybių. Valstybių narių kompetencijai turėtų būti 
palikta įvertinti šį pavojų ir imtis su juo susijusių priemonių. Direktyvoje turėtų būti 
atsižvelgiama į esamas Europos aplinkos vadybos programas.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kai atliekama Reglamento (EB) 
Nr. 761/2001 3 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta aplinkosaugos analizė ir 
gaunami rezultatai arba tikrinama, kaip 
laikomasi aplinkosaugos vadybos sistemų 
reikalavimų, laikoma, kad atliekami šio 
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straipsnio 5 dalyje nurodyti tikrinimai. 

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas kasmet vykdyti patikras yra perdėtas, kadangi būtų nustatomi tokie patys 
įpareigojimai kaip pagal direktyvą „Seveso II“. Pavojus aplinkai priklauso nuo pavienio 
įrenginio pobūdžio, vietos ir geografinių ypatybių. Valstybių narių kompetencijai turėtų būti 
palikta įvertinti šį pavojų ir imtis su juo susijusių priemonių. Direktyvoje turėtų būti 
atsižvelgiama į esamas Europos aplinkos vadybos programas.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Per du mėnesius ataskaita perduodama 
atitinkamam veiklos vykdytojui.
Patvirtinta ataskaita per dvylika mėnesių
po patikrinimo kompetentingos institucijos 
paskelbiama viešai.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Arhuso konvencija su aplinkosauga susijusi svarbi informacija turėtų būti 
skelbiama viešai. Tačiau prieš skelbiant ataskaitą reikia numatyti konsultacijų laikotarpį.

Pakeitimas 37

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. de
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Pagrindimas

Tokia nuostata nenumatyta nei Arhuso konvencijoje, nei EB nuostatose dėl konvencijos 
taikymo.

Pakeitimas 38

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.

Or. de

Pagrindimas

Siūlomos informacijos prieinamumo ir visuomenės dalyvavimo leidimų suteikimo procedūroje 
išimtys nenumatytos nei Arhuso konvencijoje, nei EB nuostatose dėl konvencijos taikymo. 

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies įžanginė 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, kompetentinga 
institucija pasirūpina, kad visuomenei būtų 
pateikta ši informacija:
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Or. de

Pagrindimas

Tokia nuostata nenumatyta nei Arhuso konvencijoje, nei EB nuostatose dėl konvencijos 
taikymo.

Pakeitimas 40

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 į leidimą įrašytos išmetamųjų 
teršalų ribinės vertės;

Or. de

Pagrindimas

Tokia nuostata nenumatyta nei Arhuso konvencijoje, nei EB nuostatose dėl konvencijos 
taikymo.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendrųjų privalomų taisyklių 
persvarstymo, minimo 18 straipsnio 
3 dalyje, ir leidimų persvarstymo, minimo 
22 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse, rezultatai;

g) leidimų persvarstymo, minimo 22 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse, rezultatai;

Or. de
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Pagrindimas

Tokia nuostata nenumatyta nei Arhuso konvencijoje, nei EB nuostatose dėl konvencijos 
taikymo.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įrenginių eksploatavimo 
charakteristikos, susijusios su teršalų 
išmetimu, tarša, žaliavų naudojimu ir jų 
pobūdžiu, energijos naudojimu arba atliekų 
susidarymu;

a) įrenginių eksploatavimo 
charakteristikos, susijusios su teršalų 
išmetimu atsižvelgiant į geriausias 
galimas priemones, tarša, žaliavų 
naudojimu ir jų pobūdžiu, energijos 
naudojimu arba atliekų susidarymu;

Or. de

Pagrindimas

Informacijos mainų rezultatai apima geriausių galimų priemonių aprašą, taigi reikėtų palikti 
pradinę Direktyvos 96/61/EB (TIPK direktyva) formuluotę ir nusistovėjusį informacijos 
mainų procesą (Sevilijos procesas).

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Informacijos mainų rezultatai apima geriausių galimų priemonių aprašą, taigi reikėtų palikti 
pradinę Direktyvos 96/61/EB (TIPK direktyva) formuluotę ir nusistovėjusį informacijos 
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mainų procesą (Sevilijos procesas).

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

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 šiais klausimais:

a) įrenginių eksploatavimo
charakteristikos, susijusios su teršalų 
išmetimu, tarša, žaliavų naudojimu ir jų 
pobūdžiu, energijos naudojimu arba atliekų 
susidarymu;

a) įrenginių eksploatavimo 
charakteristikos, susijusios su teršalų 
išmetimu atsižvelgiant į geriausias 
galimas priemones, tarša, žaliavų 
naudojimu ir jų pobūdžiu, energijos 
naudojimu arba atliekų susidarymu;

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

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

Or. de

Pagrindimas

Informacijos mainų rezultatai apima geriausių galimų priemonių aprašą, taigi reikėtų palikti 
pradinę Direktyvos 96/61/EB (TIPK direktyva) formuluotę ir nusistovėjusį informacijos 
mainų procesą (Sevilijos procesas).

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato iniciatyvas, skirtas 
paskatinti veiklos vykdytojus kurti ir 
taikyti naujas priemones.

Valstybės narės numato iniciatyvas, skirtas 
paskatinti veiklos vykdytojus kurti ir 
taikyti naujas priemones.

Įgyvendindama pirmą pastraipą, Komisija 
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patvirtina priemones, kad nustatytų:
a) pramoninę veiklą, kuriai pirmiausia 
bus kuriamos naujos priemonės ir kurią 
vykdant jos bus taikomos;;
b) valstybių narių orientacinius tikslus, 
susijusius su naujų priemonių kūrimu ir 
taikymu;
c) pažangos, padarytos kuriant ir taikant 
naujas priemones, vertinimo priemones.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Skatinimas kurti ir taikyti naujas priemones neturėtų būti leidimų išdavimą 
reglamentuojančių teisės aktų objektas. Nuostatos, kaip valstybės narės turėtų vykdyti 
tiriamąją ir kuriamąją veiklą, pažeidžia subsidiarumo principą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) krosnims.

Or. de

Pagrindimas

Reikia numatyti išimtį krosnims, kadangi eksploatuojant daugumą šių įrenginių neįmanoma 
laikytis V priede nurodytų ribinių verčių (ypač azoto dioksido) reikalavimų. Techninėms 
korekcijoms atlikti reikėtų neproporcingai didelių pastangų, o išlaidos būtų pernelyg didelės 
ir nepasiteisintų laukiama nauda aplinkai.



PR\725932LT.doc 33/41 PE407.661v01-00

LT

Pakeitimas 47

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, galima šalinti per bendrą 
kaminą, tokių įrenginių junginys laikomas 
vienu kurą deginančiu įrenginiu, o jų 
pajėgumai sudedami.

Or. de

Pagrindimas

Patikslinamas siekiamas tikslas. Remiantis Komisijos pasiūlyme pateikiama formuluote būtų 
galima apeiti taisykles, jei būtų statomas vienas įrenginio kaminas.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai Bendrijoje tampa prieinami
atitinkami matavimo būdai, Komisija
nustato datą, nuo kurios turi būti atliekami 
nuolatiniai į orą išmetamų sunkiųjų metalų, 
dioksinų ir furanų matavimai.

5. Kai Bendrijoje standartizuojami 
atitinkami matavimo būdai, kompetentinga 
institucija leidime nustato, ar turi būti 
atliekami nuolatiniai į orą išmetamų 
sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų 
matavimai.

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

Or. de
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Pagrindimas

Standartizuoti matavimo būdai užtikrina matavimo rezultatų palyginamumą ir išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių taikomumą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnis

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 29 straipsnyje nurodyto 
keitimosi informacija rezultatais ir 
atsižvelgdama į mokslo bei technikos 
pažangą, Komisija gali pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai atitinkamų 
pasiūlymų taisyti 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.

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

Or. de

Pagrindimas

Kai taisomi priedai, Europos Parlamentas ir Taryba turėtų atlikti demokratinę teisėtą 
kontrolę.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69a straipsnis
Komisija, rengdama direktyvos vykdymo 
nuostatas ir dalių pakeitimus, į šį procesą, 
inter alia, įtraukia 29 straipsnyje 
nurodytame keitimosi informacija procese 
dalyvaujančias suinteresuotas šalis. 
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Nuomonės persiunčiamos 69 straipsnio 1 
dalyje nurodytam komitetui. Komisija 
praneša apie nuomones, kurias ji gauna. 

Or. de

Pagrindimas

Labai svarbu keistis informacija su suinteresuotomis šalimis, ir tai turėtų būti toliau daroma, 
kai sprendimai priimami pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69b straipsnis
Atliekamas pasiūlymų, pateiktų 69 
straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui, 
kad jis priimtų sprendimą, poveikio 
vertinimas.

Or. de

Pagrindimas

Būtina atlikti poveikio vertinimą, kad būtų galima laiku nustatyti, ar dėl pagal komitologijos 
procedūrą priimamų sprendimų reikės atlikti neproporcingai didelį darbą.

Pakeitimas 52

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 

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 
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punktuose nurodytiems įrenginiams, taip 
pat 1.1 punkte nurodytiems įrenginiams, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 50 
MW arba didesnis, ir 6.6 punkto a 
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)].

punktuose nurodytiems įrenginiams, taip 
pat 1.1 punkte nurodytiems įrenginiams, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 50 
MW arba didesnis, ir 6.6 punkto a 
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 ne 
vėliau kaip nuo [metai, mėnuo, diena 
(pvz., 2016 m. sausio 1 d, t. y., 5 metai po 
įsigaliojimo)].

Įrenginiams, kurie tuo metu, kai įsigalioja 
ši direktyva, atitinka 72 straipsnyje 
nurodytų direktyvų reikalavimus, 
taikomas 2 dalyje nurodytas terminas. 

Or. de

Pagrindimas

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminus reikėtų diferencijuoti ir atsižvelgti į siekiamą poveikį ir 
reikalingas išlaidas. 

Pakeitimas 53

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 

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 
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eksploatuojami iki 71 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos, valstybės narės taiko 
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).

eksploatuojami iki 71 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos, valstybės narės taiko 
pagal 71 straipsnio 1 dalį priimtus 
įstatymus ir kitus teisės aktus ne vėliau 
kaip nuo [metai, mėnuo, diena (pvz., 2017 
m. liepos 1d. t. y., 6,5 metų po 
įsigaliojimo).

Or. de

Pagrindimas

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminus reikėtų diferencijuoti ir atsižvelgti į siekiamą poveikį ir 
reikalingas išlaidas. Įrenginiai, kurie įsigaliojant direktyvai bus eksploatuojami laikantis 
teisės aktų reikalavimų, mažiau terš aplinką, taigi bus atliktas didesnis su jais susijęs 
išankstinis darbas.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kuro deginimas įrenginiuose, kurių 
bendras nominalus šiluminis našumas yra 
20 MW arba didesnis.

Kuro deginimas įrenginiuose, kurių 
bendras nominalus šiluminis našumas yra 
50 MW arba didesnis.

Or. de

Pagrindimas

TIPK direktyvoje siekiama apimti visų pirma visas aplinkosaugos aspektu svarbias pramonės 
sektoriaus veiklos rūšis. Našumo ribos mažinimas neatitinka šio siekio ir būtų našta, 
neadekvati laukiamos naudos aplinkai požiūriu. 

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.6 punkto a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 40 000 vietų broileriams, 30 000 vietų 
vištoms dedeklėms, 24 000 vietų antims 

a) 40 000 vietų paukščiams;
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arba 11 500 vietų kalakutams;

Or. de

Pagrindimas

TIPK direktyvoje siekiama apimti visų pirma visas aplinkosaugos aspektu svarbias pramonės 
sektoriaus veiklos rūšis. Auginamų gyvulių vietų skaičiaus mažinimas neatitinka šio siekio ir 
šiame žemės ūkio sektoriuje tai reikštų neproporcingų reikalavimų nustatymą.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Informacija, paskelbta Komisijos 
pagal 16 straipsnio 2 dalį arba paskelbta 
tarptautinių organizacijų.

Or. de

Pagrindimas

Nustatant geriausias galimas priemones reikėtų atsižvelgti į viešųjų tarptautinių organizacijų 
paskelbtą informaciją. Reikėtų palikti esamo teksto formuluotę.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 1 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu minėtųjų išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių neįmanoma laikytis dėl 
kuro savybių, įrenginiuose, kurių 
nominalus šiluminis našumas yra ne 
didesnis kaip 100 MWth, pasiekiamas ne 
mažesnis negu 60 % sieros pašalinimo 
laipsnis, o kai įrenginių nominalus 
šiluminis našumas yra didesnis negu 100 
MWth, bet mažesnis negu 300 MWth, 
pasiekiama 400 mg/Nm3 išmetamųjų 
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teršalų ribinė vertė ir ne mažesnis negu 
95 % sieros pašalinimo laipsnis.

Or. de

Pagrindimas

Tais atvejais, kai vietinės anglys turi natūraliai didelį sieros kiekį, turėtų būti galima, kaip ir 
pagal esamas taisykles, reikliai nustatyti mažiausią sieros pašalinimo laipsnį, kadangi ribinė 
vertė negali būti pasiekta. Nuostatos nėra svarbios turint mintyje Bendrijoje išmetamo sieros 
dioksido kiekį, tačiau susijusiems regionams jos labai svarbios ekonominiu aspektu.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu minėtųjų išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių neįmanoma laikytis dėl 
kuro savybių, įrenginiuose, kurių 
nominalus šiluminis našumas yra ne 
didesnis kaip 300 MWth, pasiekiama 300 
mg/Nm3 SO2 išmetamųjų teršalų ribinė 
vertė arba ne mažesnis kaip 92 % sieros 
pašalinimo laipsnis. Įrenginiams, kurių 
nominalus šiluminis našumas yra 
didesnis negu 300 MWth, taikomas ne 
mažesnis negu 95 % sieros pašalinimo 
laipsnis ir kartu 400 mg/Nm3 didžiausia 
leidžiama išmetamųjų teršalų ribinė vertė.

Or. de

Pagrindimas

Tais atvejais, kai vietinės anglys turi natūraliai didelį sieros kiekį, turėtų būti galima, kaip ir 
pagal esamas taisykles, reikliai nustatyti mažiausią sieros pašalinimo laipsnį, kadangi ribinė 
vertė negali būti pasiekta. Nuostatos nėra svarbios turint mintyje Bendrijoje išmetamo sieros 
dioksido kiekį, tačiau susijusiems regionams jos labai svarbios ekonominiu aspektu.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Integruota aplinkos apsaugos strategija išduodant leidimus eksploatuoti įrenginius

Siūloma direktyva siekiama pakeisti ir į vieną tekstą sujungti septynias direktyvas dėl 
pramoninės taršos.

Šis teisėkūros procesas turės poveikio 52 000 Europos pramonės įrenginių, kurie išmeta 
didžiąją dalį teršalų Europoje ir trukdo siekti teminėje oro taršos strategijoje nustatytų tikslų.

Komisijos projekte numatoma integruota strategija, kurios tikslas – užtikrinti, kad teikiant 
leidimus eksploatuoti įrenginius būtų kuo plačiau ir laikantis pusiausvyros atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos aspektus. Pasiūlymu siekiama veiksmingai riboti išmetamųjų teršalų kiekį 
pasinaudojant geriausiomis galimomis priemonėmis (GGP), taigi reikia užtikrinti nuoseklesnį 
jų taikymą nei iki šiol. Be to, tuo pat metu taip pat reikia panaikinti konkurencijos iškraipymą 
Bendrijoje, kurio priežastis – nevienodas atitinkamų teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę.

Pranešėjas pritaria Komisijos strategijai. Sveikintina ne tik integruota strategija, bet ir 
griežtesnės geriausių galimų priemonių taikymo nuostatos. Pakeitimais siekiama apsisaugoti, 
kad direktyvos nuostatos nebūtų neteisingai aiškinamos, tai pat norima jas sustiprinti, 
supaprastinti jų perkėlimą į nacionalinę teisę ir sumažinti nereikalingą biurokratiją. 

Europinis apsaugos tinklas

Pirmuoju esminiu pakeitimu siekiama išsaugoti suinteresuotų šalių, kaip antai pramonės 
atstovų ir nevyriausybinių organizacijų, naudingų informacijos mainų, kuriuos vykdant 
aprašomos geriausios galimos priemonės (Sevilijos procesas), dabartinę organizavimo formą. 
Šių mainų rezultatas ir toliau turėtų būti parengti GGP informaciniai dokumentai.

Pritariama tam, kad būtų nustatytos teisiškai privalomos išmetamųjų teršalų ribinės vertės. 
Komisijos pasiūlyme numatoma, kad ribinės vertės nustatomos tiesiogiai pagal GGP 
informacinius dokumentus. Šis būdas nėra praktiškas, be to, jis paskatintų nepageidaujamą 
politinį poveikį Sevilijos procesui. Todėl antrajame esminiame pakeitime, kurį siūlo 
pranešėjas, numatoma, jog nustatyti taršos mažinimo priemones kaip minimalius reikalavimus 
būtų pavesta komitologijos komitetui ir būtų vykdoma parlamentinė kontrolė. Minimalūs 
reikalavimai – tai europinis apsaugos tinklas ir su juo susijusių nuostatų turi būti laikomasi 
eksploatuojant visus įrenginius.

Vietos kompetentingos institucijos atskiriems įrenginiams nustato taršos ribojimo priemones 
(tačiau paliekama erdvės lankstumui, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į vietos sąlygas), 
kurias taikant išmetamųjų teršalų kiekis atitiks GGP informaciniuose dokumentuose pateiktų 
reikalavimų vidurkį. Tokiu būdu sprendžiama problema, kai įprastai eksploatuojant kiekvieną 
įrenginį, pvz., pradedant jį eksploatuoti, kartais didžiausias išmetamųjų teršalų kiekis gali 
viršyti kiekį, susijusį su GGP informaciniuose dokumentuose aprašytų geriausių galimų 
priemonių taikymu. Tačiau jokiu būdu negalima viršyti ribų, susijusių su europiniu apsaugos 
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tinklu.

Šiuo pasiūlymu užtikrinama dviejų dalykų pusiausvyra: viena, nustatomi Europos standartai, 
susiję su pramonės įrenginių eksploatacijos leidimų suteikimu, ir antra, valstybėms narėms 
paliekama būtina laisvė priimant sprendimus atsižvelgti į atitinkamų įrenginių technines 
savybes, jų geografinę vietą ir aplinkos sąlygas. 

Administracinės naštos mažinimas

Persvarstydama direktyvas Komisija ketina, be kita ko, sumažinti biurokratiją, ir šiam 
sumanymui pranešėjas visiškai pritaria. Nemažai pakeitimų šiuo atžvilgiu dar pagerins 
persvarstymo procesą, jais siekiama padaryti lankstesnes griežtas įrenginių kontrolės taisykles 
ir reikalavimą, kad operatoriai teiktų atitikties leidimo sąlygoms ataskaitą. Švelnesnės 
nuostatos šioje srityje duos naudos ir kompetentingoms institucijoms, jos galės panaudoti 
savo pajėgumus ten, kur jie yra reikalingi, pavyzdžiui, sutelkti dėmesį į įrenginius, kuriuos 
reikėtų skubiau ištirti aplinkos apsaugos aspektu.

Be to, pranešėjas pateikia pakeitimus, kuriais siekiama sustiprinti Parlamento vaidmenį 
ateityje iš dalies keičiant neesmines direktyvos nuostatas arba užtikrinti, kad Komisijai 
priimant sprendimus bus tinkamai atsižvelgta į išorės ekspertų nuomonę ir bus aiškus 
ekonominis šių sprendimų poveikis.

Tačiau, jei dedamos pastangos neduos laukiamos naudos aplinkai, išplėsta direktyvos taikymo 
sritis vėl turės būti susiaurinta. Tas pats taikoma ir išsamioms nuostatoms, susijusioms su 
dirvožemio ir požeminio vandens apsauga, šie dalykai jau reglamentuojami Bendrijos ar 
nacionaliniu lygmeniu.
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