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Pakeitimas 53
João Ferreira

Tarybos pozicija 
2 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2) Siekiant pagal principą „teršėjas 
moka“ ir taršos prevencijos principą
išvengti pramoninės veiklos sukeliamos 
taršos, ją sumažinti ir, jei įmanoma, 
pašalinti, būtina sukurti pagrindinių 
pramoninės veiklos rūšių bendrąją 
kontrolės sistemą, teikiant pirmenybę su 
taršos šaltiniu susijusioms iniciatyvoms ir 
užtikrinant tinkamą gamtos išteklių 
valdymą. 

(2) Siekiant išvengti pramoninės veiklos 
sukeliamos taršos, ją sumažinti ir, jei 
įmanoma, pašalinti, būtina sukurti 
pagrindinių pramoninės veiklos rūšių 
bendrąją kontrolės sistemą , taip pat 
užtikrinti, kad atsakomybė tektų veiklos 
vykdytojams atsižvelgiant ir į pramonės 
šakų, ir į veiklos vykdytojų savybes, 
teikiant pirmenybę su taršos šaltiniu 
susijusioms iniciatyvoms ir užtikrinant 
tinkamą gamtos išteklių valdymą. 

Or. pt

Pakeitimas 54
Andres Perello Rodriguez

Tarybos pozicija 
2 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2) Siekiant pagal principą „teršėjas moka“ 
ir taršos prevencijos principą išvengti 
pramoninės veiklos sukeliamos taršos, ją 
sumažinti ir, jei įmanoma, pašalinti, būtina 
sukurti pagrindinių pramoninės veiklos 
rūšių bendrąją kontrolės sistemą, teikiant 
pirmenybę su taršos šaltiniu susijusioms 
iniciatyvoms ir užtikrinant tinkamą gamtos 
išteklių valdymą.

(2) Siekiant pagal principą „teršėjas moka“ 
ir taršos prevencijos principą išvengti 
pramoninės veiklos sukeliamos taršos, ją 
sumažinti ir, jei įmanoma, pašalinti, būtina 
sukurti pagrindinių pramoninės veiklos 
rūšių bendrąją kontrolės sistemą, teikiant 
pirmenybę su taršos šaltiniu susijusioms 
iniciatyvoms, užtikrinant tinkamą gamtos 
išteklių valdymą ir atsižvelgiant, kai 
reikia, į vietos, kurioje vykdoma veikla, 
socialinę ir ekonominę padėtį ir 
konkrečias vietines ypatybes.
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Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tvirčiau pritarti į Tarybos poziciją jau įtrauktų pagrįstų išimčių 
nustatymui.

Pakeitimas 55
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija 
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2a) Siekiant užtikrinti taršos prevenciją ir 
kontrolę, kiekvienas įrenginys turėtų būti 
eksploatuojamas tik turint leidimą, o kai 
tam tikri įrenginiai eksploatuojami ir 
veikla vykdoma naudojant organinius 
tirpiklius – tik jei įrenginiui išduotas 
leidimas arba jis įregistruotas. Apskritai 
organinių tirpiklių naudojimas turėtų būti 
sumažintas.

Or. el

Pakeitimas 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Tarybos pozicija 
3 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3) Skirtingai reglamentuojant teršalų 
išmetimą į orą, vandenį arba dirvožemį, 
gali būti skatinamas taršos plitimas iš 
vienos aplinkos terpės į kitą, o ne gerinama 
aplinkos apsauga. Todėl tikslinga numatyti, 
kad veikla tokiose srityse, kaip antai: 
teršalų išmetimo į orą, vandenį ir 
dirvožemį prevencija bei kontrolė, atliekų 
tvarkymas, energijos vartojimo 
efektyvumas ir avarijų prevencija, būtų 

(3) Skirtingai reglamentuojant teršalų 
išmetimą į orą, vandenį arba dirvožemį, 
gali būti skatinamas taršos plitimas iš 
vienos aplinkos terpės į kitą, o ne gerinama 
aplinkos apsauga. Todėl tikslinga numatyti, 
kad veikla tokiose srityse, kaip antai: 
teršalų išmetimo į orą, vandenį ir 
dirvožemį prevencija bei kontrolė, atliekų 
tvarkymas, energijos vartojimo 
efektyvumas ir avarijų prevencija, būtų 
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vykdoma koordinuotai. vykdoma koordinuotai, ir sukurti Europos 
Sąjungoje vienodas veiklos sąlygas 
suvienodinant aplinkosauginio 
veiksmingumo reikalavimus 
pramoniniams įrenginiams.

Or. de

Pagrindimas

Tik tuomet, kai visi pramoniniai įrenginiai visoje ES atitiks GGP grindžiamus 
aplinkosauginio veiksmingumo reikalavimus, bus galima pasiekti aukštą aplinkos apsaugos 
lygį neiškreipiant konkurencijos ES. 

Pakeitimas 57
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija 
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Siekiant užtikrinti taršos prevenciją ir 
kontrolę, kiekvienas įrenginys turėtų būti 
eksploatuojamas tik turint leidimą, o kai 
tam tikri įrenginiai eksploatuojami ir veikla 
vykdoma naudojant organinius tirpiklius –
tik jei įrenginiui išduotas leidimas arba jis 
įregistruotas. 

5. Siekiant užtikrinti taršos prevenciją ir 
kontrolę, kiekvienas įrenginys turėtų būti 
eksploatuojamas tik turint leidimą, o kai 
tam tikri įrenginiai eksploatuojami ir veikla 
vykdoma naudojant organinius tirpiklius –
tik jei įrenginiui išduotas leidimas arba jis 
įregistruotas. Apskritai organinių tirpiklių 
naudojimas turėtų būti sumažintas.

Or. en

Pakeitimas 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija 
9 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(9) Siekiant išvengti dvigubo reguliavimo, 
leidime įrenginiui, kuriam taikoma 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio 

(9) Siekiant išvengti dvigubo reguliavimo, 
leidime įrenginiui, kuriam taikoma 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio 
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efektą sukeliančių dujų emisijų leidimų 
sistemą Bendrijoje dalies, neturėtų būti 
nurodoma išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, nurodytų tos direktyvos 
I priede, tiesiogiai išmetamo kiekio ribinė 
vertė, išskyrus atvejus, kai būtina 
užtikrinti, kad vietos lygmeniu nebūtų 
sukelta didelė tarša, arba kai ta sistema 
įrenginiui netaikoma.

efektą sukeliančių dujų emisijų leidimų 
sistemą Bendrijoje dalies, nereikalaujama 
nurodyti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, nurodytų tos direktyvos 
I priede, tiesiogiai išmetamo kiekio ribinę 
vertę, išskyrus atvejus, kai būtina 
užtikrinti, kad vietos lygmeniu nebūtų 
sukelta didelė tarša, arba kai ta sistema 
įrenginiui netaikoma.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnio 2 dalies d punktu ir juo 
siekiama (i) teisinio aiškumo, nes pagal SESV 193 straipsnį Sąjungos teisės aktuose 
nedraudžiama valstybėms narėms taikyti griežtesnių nacionalinių su šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis susijusių reikalavimų, ir (ii) sudaryti sąlygas valstybėms narėms, 
nusprendusioms taikyti tokius reikalavimus, tai daryti gavus integruotą leidimą, išduotą 
vadovaujantis šia direktyva. Po EP pirmojo svarstymo Jungtinė Karalystė, Nyderlandai ir 
Komisija nurodė skirtingus 9 straipsnio 1 dalies teisinius išaiškinimus.

Pakeitimas 59
João Ferreira

Tarybos pozicija
9 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(9) Siekiant išvengti dvigubo reguliavimo, 
leidime įrenginiui, kuriam taikoma 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijų leidimų 
sistemą Bendrijoje dalies (1), neturėtų būti 
nurodoma išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, nurodytų tos direktyvos 
I priede, tiesiogiai išmetamo kiekio ribinė 
vertė, išskyrus atvejus, kai būtina 
užtikrinti, kad vietos lygmeniu nebūtų 
sukelta didelė tarša, arba kai ta sistema 
įrenginiui netaikoma. 

(1) OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(9) Siekiant išvengti dvigubo reguliavimo, 
leidime įrenginiui, kuriam taikoma 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijų leidimų 
sistemą Bendrijoje dalies (1), galima, jei 
taip nusprendžia valstybės narės, nurodyti
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, nurodytų tos direktyvos I priede, 
tiesiogiai išmetamo kiekio ribinę vertę, 
išskyrus atvejus, kai būtina užtikrinti, kad 
vietos lygmeniu nebūtų sukelta didelė 
tarša, arba kai ta sistema įrenginiui 
netaikoma. 

(1) OL L 275, 2003 10 25, p. 32.
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Or. pt

Pakeitimas 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Tarybos pozicija
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(9a) Pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 193 straipsnį šioje 
direktyvoje niekas nedraudžia valstybėms 
narėms taikyti ar nustatyti griežtesnių 
apsaugos priemonių, pvz., su šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis susijusių 
reikalavimų įrenginiams, nurodytiems 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, su 
sąlyga, kad šios priemonės būtų 
suderinamos su Sutartimis ir apie jas būtų 
pranešta Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Po pirmojo skaitymo keliose valstybėse narėse kilo viešos diskusijos anglies dioksido 
išmetimo iš naujų šiluminių elektrinių taisyklių priėmimo klausimu. Buvo išsakytos skirtingos 
nuomonės dėl šių priemonių suderinamumo su ES teise. Todėl pakeitimas, kuriuo siekiama 
aiškumo, yra pagrįstas pagal Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnio 2 dalies d 
punktą, nes šiuo pakeitimu siekiama „atsižvelgti į po pirmojo svarstymo atsiradusį naują 
faktą ar naują teisinę situaciją“.

Pakeitimas 61
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija 
11 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11) Leidime turėtų būti numatytos visos 
būtinos priemonės aukštam aplinkos 

(11) Leidime turėtų būti numatytos visos 
būtinos priemonės aukštam aplinkos 
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apsaugos lygiui pasiekti ir užtikrinti, kad 
įrenginiai būtų eksploatuojami laikantis 
bendrųjų principų, taikomų pagrindinėms 
veiklos vykdytojo prievolėms. Leidime taip 
pat turėtų būti nurodytos išmetamų teršalų 
ribinės vertės arba jas atitinkantys 
parametrai ar techninės priemonės, ir
nustatyti atitinkami dirvožemio ir 
požeminio vandens apsaugos bei
stebėsenos reikalavimai. Nustatant leidimo 
sąlygas turėtų būti atsižvelgiama į 
geriausius prieinamus gamybos būdus.

apsaugos lygiui pasiekti ir nurodytos 
išmetamų teršalų ribinės vertės, nustatyti 
atitinkami dirvožemio ir požeminio 
vandens apsaugos reikalavimai, stebėsenos 
reikalavimai ir pavojingų medžiagų arba 
preparatų, naudojamų kaip apibrėžta 
1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvoje 
67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės 
aktų, reglamentuojančių pavojingų 
medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir 
ženklinimą etiketėmis, suderinimo(1), 
sąrašas. Nustatant leidimo sąlygas turėtų 
būti atsižvelgiama į geriausius prieinamus 
gamybos būdus.
______________
(1) OL L 196, 1967 8 16, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
15 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(15) Siekiant atsižvelgti į tam tikras 
ypatingas aplinkybes, kuriomis su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu susijusių išmetamų teršalų lygių 
nustatymas sudarytų neproporcingai 
dideles išlaidas palyginus su nauda 
aplinkai, kompetentingoms institucijoms 
turėtų būti sudarytos galimybės nustatyti 
išmetamų teršalų ribines vertes, kurios 
nukrypsta nuo tų lygių. Tokie nukrypimai 
turėtų būti leidžiami remiantis įvertinimu, 
atliekamu remiantis tinkamai apibrėžtais 
kriterijais. Išmetamų teršalų kiekis neturėtų 
viršyti šioje direktyvoje nustatytų 
išmetamų teršalų ribinių verčių. Bet kuriuo 
atveju, neturėtų būti sukeliama didelė tarša 
ir turėtų būti užtikrinamas aukštas visos 
aplinkos apsaugos lygis.

(15) Siekiant atsižvelgti į tam tikras 
ypatingas aplinkybes, kuriomis su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu susijusių išmetamų teršalų lygių 
nustatymas turėtų didelį neigiamą poveikį 
įvairioms aplinkos terpėms, 
kompetentingoms institucijoms turėtų būti 
sudarytos galimybės nustatyti išmetamų 
teršalų ribines vertes, kurios nukrypsta nuo 
tų lygių. Tokie nukrypimai turėtų atitikti 
integruotą požiūrį, būti leidžiami remiantis 
išsamiu techniniu įvertinimu, atliekamu 
remiantis tinkamai apibrėžtais kriterijais, ir 
jų trukmė turėtų būti ribojama. Išmetamų 
teršalų kiekis neturėtų viršyti šioje 
direktyvoje nustatytų išmetamų teršalų 
ribinių verčių. Bet kuriuo atveju, neturėtų 
būti sukeliama didelė tarša ir turėtų būti 
užtikrinamas aukštas visos aplinkos 
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apsaugos lygis.

Or. en

Pagrindimas

Keičiama nauja konstatuojamoji dalis, kurią pasiūlė Taryba.

Pakeitimas 63
Andres Perello Rodriguez

Tarybos pozicija 
15 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(15) Siekiant atsižvelgti į tam tikras 
ypatingas aplinkybes, kuriomis su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu susijusių išmetamų teršalų lygių 
nustatymas sudarytų neproporcingai 
dideles išlaidas palyginus su nauda 
aplinkai, kompetentingoms institucijoms 
turėtų būti sudarytos galimybės nustatyti 
išmetamų teršalų ribines vertes, kurios 
nukrypsta nuo tų lygių. Tokie nukrypimai 
turėtų būti leidžiami remiantis įvertinimu, 
atliekamu remiantis tinkamai apibrėžtais 
kriterijais. Išmetamų teršalų kiekis neturėtų 
viršyti šioje direktyvoje nustatytų 
išmetamų teršalų ribinių verčių. Bet kuriuo 
atveju, neturėtų būti sukeliama didelė tarša 
ir turėtų būti užtikrinamas aukštas visos 
aplinkos apsaugos lygis.

(15) Siekiant atsižvelgti į tam tikras 
ypatingas aplinkybes, kuriomis su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu susijusių išmetamų teršalų lygių 
nustatymas sudarytų neproporcingai 
dideles išlaidas ir turėtų itin neigiamą 
socialinį ir ekonominį poveikį palyginus 
su nauda aplinkai, kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti sudarytos 
galimybės nustatyti išmetamų teršalų 
ribines vertes, kurios nukrypsta nuo tų 
lygių. Tokie nukrypimai turėtų būti 
leidžiami remiantis įvertinimu, atliekamu 
remiantis tinkamai apibrėžtais kriterijais. 
Išmetamų teršalų kiekis neturėtų viršyti 
šioje direktyvoje nustatytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių. Bet kuriuo atveju, 
neturėtų būti sukeliama didelė tarša ir 
turėtų būti užtikrinamas aukštas visos 
aplinkos apsaugos lygis.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tvirčiau pritarti į Tarybos poziciją jau įtrauktų pagrįstų išimčių 
nustatymui.
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Pakeitimas 64
Marianne Thyssen

Tarybos pozicija 
18 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(18) Tręšimas mėšlu labai prisideda prie 
oro ir vandens taršos. Norint pasiekti 
Teminėje oro taršos strategijoje ir 
Sąjungos vandens apsaugos teisės aktuose 
nustatytus tikslus, būtina, kad Komisija 
peržiūrėtų, ar reikia nustatyti 
tinkamiausią šių išmetamų teršalų 
kontrolę taikant geriausius prieinamus 
gamybos būdus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši papildomas punktas dėl peržiūros nebūtinas. Ateityje iškilus būtinybei taikyti šias taisykles, 
Europos Komisija galėtų bet kuriuo metu persvarstyti direktyvą. Valstybių narių lygmeniu 
įgyvendinant Nitratų direktyvą jau pradėta įgyvendinti išsami ribojamo pobūdžio tręšimo 
politika.

Pakeitimas 65
Marianne Thyssen

Tarybos pozicija 
19 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(19) Intensyvi paukštininkystė ir 
gyvulininkystė labai prisideda prie į orą ir 
vandenį išmetamų teršalų kiekio 
didinimo. Siekiant Teminėje oro taršos 
strategijoje ir Sąjungos vandens apsaugos 
teisės aktuose nustatytų tikslų, Komisijai 
būtina peržiūrėti poreikį skirtingų 
paukščių rūšių atžvilgiu nustatyti 
diferencijuotas pajėgumo viršutines ribas 
siekiant apibrėžti šios direktyvos taikymo 
srities ribas ir peržiūrėti ar būtina 
nustatyti iš gyvulių auginimo įrenginių 

Išbraukta.
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teršalų išmetimo tinkamiausias kontrolės 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Ši papildomas punktas dėl peržiūros nebūtinas. Ateityje iškilus būtinybei taikyti šias taisykles, 
Europos Komisija galėtų bet kuriuo metu persvarstyti direktyvą. Be to, šios direktyvos 
taikymo srities išplėtimas nėra proporcingas galimam aplinkai daromam šios veiklos 
poveikiui. 

Pakeitimas 66
Esther de Lange.

Tarybos pozicija 
21 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(21) Konkrečiais atvejais, kai persvarstant 
ir atnaujinant leidimą nustatoma, kad 
geriausiems prieinamiems gamybos 
būdams įdiegti gali reikėti ilgesnio 
laikotarpio nei penkeri metai po išvadų dėl 
GPGB paskelbimo, kompetentingos 
institucijos gali leidimo sąlygose nustatyti 
ilgesnį terminą, kai tai pateisinama 
remiantis šioje direktyvoje nustatytais 
kriterijais.

(21) Konkrečiais atvejais, pvz., susijusiais 
su esamais įrenginiais, kurių investicijų 
ciklai yra ilgalaikiai, kai persvarstant ir 
atnaujinant leidimą nustatoma, kad 
geriausiems prieinamiems gamybos 
būdams įdiegti gali reikėti ilgesnio 
laikotarpio nei penkeri metai po išvadų dėl 
GPGB paskelbimo, kompetentingos 
institucijos gali leidimo sąlygose nustatyti 
ilgesnį terminą, kai tai pateisinama 
remiantis šioje direktyvoje nustatytais 
kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į investicijų ciklus esamiems įrenginiams prisitaikyti prie GPGB informacinių 
dokumentų reikia atitinkamo laiko. 
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Pakeitimas 67
Richard Seeber

Tarybos pozicija
21 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(21) Konkrečiais atvejais, kai persvarstant 
ir atnaujinant leidimą nustatoma, kad 
geriausiems prieinamiems gamybos 
būdams įdiegti gali reikėti ilgesnio 
laikotarpio nei penkeri metai po išvadų dėl 
GPGB paskelbimo, kompetentingos 
institucijos gali leidimo sąlygose nustatyti 
ilgesnį terminą, kai tai pateisinama 
remiantis šioje direktyvoje nustatytais 
kriterijais.

(21) Konkrečiais atvejais, kai persvarstant 
ir atnaujinant leidimą nustatoma, kad 
geriausiems prieinamiems gamybos 
būdams įdiegti gali reikėti ilgesnio 
laikotarpio nei penkeri metai po išvadų dėl 
GPGB paskelbimo, kompetentingos 
institucijos gali leidimo sąlygose nustatyti 
ilgesnį terminą, kai tai pateisinama, pvz., 
siekiant atsižvelgti į investicijų ciklus,
remiantis šioje direktyvoje nustatytais 
kriterijais. Vis dėlto ir nukrypimo nuo 
išmetamųjų teršalų kiekio, susijusio su 
geriausiais prieinamais gamybos būdais, 
atveju kompetentinga institucija 
visuomenei paskelbia, dėl kokių 
priežasčių nustatytas ilgesnis terminas.  

Or. en

Pagrindimas

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision. 

Pakeitimas 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Tarybos pozicija 
23 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(23) Siekiant užtikrinti, kad dėl įrenginio (23) Siekiant užtikrinti, kad dėl įrenginio 
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eksploatavimo neblogėtų dirvožemio ir 
požeminio vandens kokybė, būtina 
remiantis pagrindine ataskaita nustatyti 
dirvožemio ir požeminio vandens 
užteršimo būklę. Pagrindinė ataskaita 
turėtų būti praktinė priemonė, kuri 
sudarytų galimybę, kiek tai įmanoma, 
kiekybiškai palyginti toje ataskaitoje 
aprašytą vietos būklę ir vietos būklę 
galutinai nutraukus veiklą, siekiant 
nustatyti, ar labai padidėjo dirvožemio ar 
požeminio vandens užterštumas. Todėl 
pagrindinėje ataskaitoje turėtų būti 
informacija, parengta remiantis turimais 
duomenimis apie dirvožemio ir požeminio 
vandens matavimus ir istoriniai duomenys, 
susiję su ankstesniu vietos panaudojimu.

eksploatavimo neblogėtų dirvožemio ir 
požeminio vandens kokybė, būtina 
remiantis pagrindine ataskaita nustatyti 
dirvožemio ir požeminio vandens 
užteršimo būklę. Pagrindinė ataskaita 
turėtų būti praktinė priemonė, kuri 
sudarytų galimybę, kiek tai įmanoma, 
palyginti toje ataskaitoje aprašytą vietos 
būklę ir vietos būklę galutinai nutraukus 
veiklą, siekiant nustatyti, ar labai padidėjo 
dirvožemio ar požeminio vandens 
užterštumas. Todėl pagrindinėje ataskaitoje 
turėtų būti informacija, parengta remiantis 
turimais duomenimis apie dirvožemio ir 
požeminio vandens matavimus ir istoriniai 
duomenys, susiję su ankstesniu vietos 
panaudojimu.

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su 2 pakeitimu, susijusiu su 22 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 69
João Ferreira

Tarybos pozicija 
24 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(24) Remiantis principu „teršėjas moka“, 
valstybės narės, vertindamos veiklos 
vykdytojo sukeltos dirvožemio ir 
požeminio vandens taršos lygį, kuriam 
esant veiklos vykdytojas įpareigojamas 
atkurti tokią vietos būklę, kuri buvo 
aprašyta pagrindinėje ataskaitoje, turėtų 
atsižvelgti į leidimo sąlygas, taikytas visu 
veiklos vykdymo laikotarpiu, į įrenginyje 
taikytas taršos prevencijos priemones ir į 
santykinį taršos padidėjimą lyginant su 
pagrindinėje ataskaitoje nurodytu 
užteršimo lygiu. Atsakomybė už taršą, 
kurią sukėlė ne veiklos vykdytojas, 

(24) Esant poreikiui užtikrinti, kad 
eksploatuojant įrenginį nebūtų smarkiai 
pakenkta dirvožemio ar požeminio 
vandens kokybei, būtina atlikti dirvožemio 
ar požeminio vandens taršos, kurią sukėlė 
veiklos vykdytojas, lygio įvertinimą 
siekiant, jog būtų vykdomas įpareigojimas
atkurti tokią vietos būklę, kuri buvo 
aprašyta pagrindinėje ataskaitoje.
Vykdydamos šią procedūrą valstybės 
narės turėtų atsižvelgti į leidimo sąlygas, 
taikytas visu veiklos vykdymo laikotarpiu, 
į įrenginyje taikytas taršos prevencijos 
priemones ir į santykinį taršos padidėjimą 
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reglamentuojama atitinkamais nacionalinės 
teisės ir, kai taikytina, kitais atitinkamais 
Sąjungos teisės aktais. 

lyginant su pagrindinėje ataskaitoje 
nurodytu užteršimo lygiu. Atsakomybė už 
taršą, kurią sukėlė ne veiklos vykdytojas, 
reglamentuojama atitinkamais nacionalinės 
teisės ir, kai taikytina, kitais atitinkamais 
Sąjungos teisės aktais. 

Or. pt

Pakeitimas 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco 

Tarybos pozicija 
24 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(24) Remiantis principu „teršėjas moka“, 
valstybės narės, vertindamos veiklos 
vykdytojo sukeltos dirvožemio ir 
požeminio vandens taršos lygį, kuriam 
esant veiklos vykdytojas įpareigojamas 
atkurti tokią vietos būklę, kuri buvo 
aprašyta pagrindinėje ataskaitoje, turėtų 
atsižvelgti į leidimo sąlygas, taikytas visu 
veiklos vykdymo laikotarpiu, į įrenginyje 
taikytas taršos prevencijos priemones ir į 
santykinį taršos padidėjimą lyginant su 
pagrindinėje ataskaitoje nurodytu 
užteršimo lygiu. Atsakomybė už taršą, 
kurią sukėlė ne veiklos vykdytojas, 
reglamentuojama atitinkamais nacionalinės 
teisės ir, kai taikytina, kitais atitinkamais 
Sąjungos teisės aktais.

(24) Remiantis principu „teršėjas moka“, 
valstybės narės, vertindamos veiklos 
vykdytojo sukeltos dirvožemio ir 
požeminio vandens taršos lygį, kuriam 
esant veiklos vykdytojas įpareigojamas 
atkurti tokią vietos būklę, kuri buvo 
aprašyta pagrindinėje ataskaitoje, turėtų 
atsižvelgti į leidimo sąlygas, taikytas visu 
veiklos vykdymo laikotarpiu, į įrenginyje 
taikytas taršos prevencijos priemones ir į 
santykinį taršos padidėjimą lyginant su 
pagrindinėje ataskaitoje nurodytu 
užteršimo lygiu. Atsakomybė už taršą, 
kurią sukėlė ne veiklos vykdytojas, 
reglamentuojama atitinkamais nacionalinės 
teisės ir, kai taikytina, kitais atitinkamais 
Sąjungos teisės aktais. Būsimų naujų ar 
persvarstytų ES teisės aktų dėl dirvožemio 
ir požeminio vandens apsaugos projektai 
turėtų būti rengiami nepažeidžiant šios 
direktyvos nuostatų.   

Or. fr

Pagrindimas

Visos ES nuostatos dėl dirvožemio ir požeminio vandens ateityje turėtų būti grindžiamos 
pagrindine logika.
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Pakeitimas 71
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija 
27 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(27) Kuro deginimas įrenginiuose, kai 
bendra nominali šiluminė galia yra 
mažesnė kaip 50 MW, labai prisideda prie 
oro taršos. Norint pasiekti Teminėje oro 
taršos strategijoje nustatytus tikslus, 
būtina, kad Komisija peržiūrėtų, ar reikia 
nustatyti tinkamiausią teršalų išmetimo iš 
tokių įrenginių kontrolę.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Įrenginys, kurio šiluminis našumas yra mažesnis kaip 50 MW išmeta nedaug teršalų. Be to, 
nėra GPGB informacinių dokumentų.

Pakeitimas 72
Jutta Haug.

Tarybos pozicija
29 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(29) Komisija turėtų peržiūrėti poreikį 
Sąjungos mastu nustatyti išmetamų teršalų 
ribines vertes ir poreikį iš dalies pakeisti V 
priede išdėstytas išmetamų teršalų ribines
vertes tam tikriems dideliems kurą 
deginantiems įrenginiams, atsižvelgiant į 
atitinkamų GPGB informacinių dokumentų 
peržiūrą ir atnaujinimą. Šioje srityje 
Komisija turėtų atsižvelgti į naftos 
perdirbimo įrenginių energijos sistemų 
specifiką.

(29) Komisija turėtų peržiūrėti poreikį 
Sąjungos mastu nustatyti išmetamų teršalų 
ribines vertes ir poreikį iš dalies pakeisti V 
priede išdėstytas išmetamų teršalų ribines 
vertes tam tikriems dideliems kurą 
deginantiems įrenginiams, atsižvelgiant į 
atitinkamų GPGB informacinių dokumentų 
peržiūrą ir atnaujinimą. Šioje srityje 
Komisija turėtų atsižvelgti į naftos 
perdirbimo įrenginių energijos sistemų 
specifiką. Šiems įrenginiams ir toliau bus 
taikomos galiojančios Direktyvoje 
2001/80/EB nustatytos išmetamųjų teršalų 
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ribinės vertės tol, kol taikant įprastą 
teisėkūros procedūrą galimai bus priimti 
nauji standartai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo būtina pakartoti, kad skirtingose šio teisėkūros projekto dalyse buvo 
įtrauktos galiojančios Direktyvos 2001/80/EB nuostatos, susijusios su šiais įrenginiais.

Pakeitimas 73
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija 
29 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(29) Komisija turėtų peržiūrėti poreikį 
Sąjungos mastu nustatyti išmetamų teršalų 
ribines vertes ir poreikį iš dalies pakeisti V 
priede išdėstytas išmetamų teršalų ribines 
vertes tam tikriems dideliems kurą 
deginantiems įrenginiams, atsižvelgiant į 
atitinkamų GPGB informacinių dokumentų 
peržiūrą ir atnaujinimą. Šioje srityje 
Komisija turėtų atsižvelgti į naftos 
perdirbimo įrenginių energijos sistemų 
specifiką.

(29) Komisija turėtų peržiūrėti poreikį 
Sąjungos mastu nustatyti išmetamų teršalų 
ribines vertes ir poreikį iš dalies pakeisti V 
priede išdėstytas išmetamų teršalų ribines 
vertes tam tikriems dideliems kurą 
deginantiems įrenginiams, atsižvelgiant į 
atitinkamų GPGB informacinių dokumentų 
peržiūrą ir atnaujinimą. Šioje srityje 
Komisija turėtų atsižvelgti į naftos 
perdirbimo įrenginių energijos sistemų 
specifiką. Pagal Direktyvą 2001/80/EB 
nustatytos šių įrenginių išmetamų teršalų 
ribinės vertės toliau taikomos tol, kol 
remiantis šia direktyva bus persvarstyti 
GPGB informaciniai dokumentai.

Or. it

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 2001/80/EB nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės kelis kartus 
nurodomos siūlomoje naujoje redakcijoje. Siekiant teisinio aiškumo labiau tiktų tiksliai 
apibrėžti, ko siekiama bendrojoje pozicijoje.  
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Pakeitimas 74
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija 
30 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(30) Dėl tam tikrų vietinių kietojo kuro 
rūšių charakteristikų, tokį kurą 
deginantiems įrenginiams tikslinga vietoj 
išmetamam sieros dioksidui taikomų 
ribinių verčių taikyti mažiausią 
nusierinimo laipsnį. Be to, skalūnų alyvą 
deginantiems įrenginiams tikslinga taikyti 
šiek tiek mažesnį minimalaus nusierinimo 
laipsnį, kadangi dėl skalūnų alyvos 
specifinių charakteristikų gali būti 
neįmanoma taikyti tokių pačių sieros 
mažinimo metodų arba užtikrinti tokį patį 
nusierinimo veiksmingumą kaip kitų kuro 
rūšių atvejais.

(30) Dėl tam tikrų vietinių kietojo kuro 
rūšių charakteristikų, tokį kurą 
deginantiems įrenginiams tikslinga vietoj 
išmetamam sieros dioksidui taikomų 
ribinių verčių taikyti mažiausią 
nusierinimo laipsnį. Be to, skalūnų alyvą 
deginantiems įrenginiams tikslinga taikyti 
šiek tiek mažesnį minimalaus nusierinimo 
laipsnį, kadangi dėl skalūnų alyvos 
specifinių charakteristikų gali būti 
neįmanoma taikyti tokių pačių sieros 
mažinimo metodų arba užtikrinti tokį patį 
nusierinimo veiksmingumą kaip kitų kuro 
rūšių atvejais. Kadangi dėl tam tikrų 
vietinio kietojo kuro, kurio lakiosios dalys 
sudaro mažiau negu 10 %, savybių 
neįmanoma laikytis išmetamo NOx 
ribinių verčių, tikslinga taikyti aukštesnę 
minimalią išmetamo NOx ribinę vertę.

Or. en

Pakeitimas 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Tarybos pozicija 
37 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(37) Siekiant užkirsti kelią taršai dėl 
pramonės veiklos, ją sumažinti ir, jei 
įmanoma, pašalinti pačiu 
ekonomiškiausiu būdu, kartu užtikrinant 
aukšto lygio visos aplinkos apsaugą, visų 
pirma taikant geriausius prieinamus 
gamybos būdus, galėtų būti išnagrinėtos 
rinka pagrįstų priemonių, pavyzdžiui 

Išbraukta.
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prekybos azoto oksidų ir sieros dioksido 
taršos leidimais, taikymo galimybės. 

Or. fr

Pagrindimas

Šio konstatuojamosios dalies nereikėtų įtraukti į šią direktyvą, nes ja užbėgama už akių 
tyrimo, kurį užsakė Komisija ir kurį šiuo matu atlieka specialistai konsultantai, išvadoms. 
Tokiems teršalams kaip azoto oksidai ir sieros dioksidas neturėtų būti nustatyta rinka 
pagrįsta sistema, nes panašu, kad ji neatitiktų europinio požiūrio, kai taikomos teršalų 
išmetimo nacionalinės ribos. 

Pakeitimas 76
João Ferreira

Tarybos pozicija 
37 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(37) Siekiant užkirsti kelią taršai dėl 
pramonės veiklos, ją sumažinti ir, jei 
įmanoma, pašalinti pačiu ekonomiškiausiu 
būdu, kartu užtikrinant aukšto lygio visos 
aplinkos apsaugą, visų pirma taikant 
geriausius prieinamus gamybos būdus, 
galėtų būti išnagrinėtos rinka pagrįstų 
priemonių, pavyzdžiui prekybos azoto 
oksidų ir sieros dioksido taršos leidimais, 
taikymo galimybės. 

(37) Siekiant užkirsti kelią taršai dėl 
pramonės veiklos, ją sumažinti ir, jei 
įmanoma, pašalinti pačiu ekonomiškiausiu, 
teisingiausiu ir veiksmingiausiu būdu, 
kartu užtikrinant aukšto lygio visos 
aplinkos apsaugą, visų pirma taikant 
geriausius prieinamus gamybos būdus, 
galėtų būti išnagrinėtos visiškos prieigos 
smulkiajam verslui ir MVĮ ir jų 
finansavimo jį diegiant ir atnaujinant 
užtikrinimo galimybės. 

Or. pt
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Pakeitimas 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija 
39 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(39) Siekiant šios direktyvos nuostatas 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga, 
remiantis geriausiais prieinamais gamybos 
būdais, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotus aktus dėl V, VI ir 
VII priedų tam tikrų dalių pritaikymo 
atsižvelgiant į tokią mokslo ir technikos 
pažangą. Atliekų deginimo ir bendro 
atliekų deginimo įrenginių atveju, tai gali 
apimti kriterijų, pagal kuriuos leidžiama 
nesilaikyti reikalavimo vykdyti nuolatinį 
bendro išmetamų dulkių kiekio stebėseną, 
nustatymą. Ypač svarbu, kad Komisija jos 
parengiamojo darbo metu konsultuotųsi 
su ekspertais, atsižvelgiant į 
įsipareigojimus, numatytus 2009 m. 
gruodžio 9 d. Komisijos komunikate dėl 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnio įgyvendinimo.

(39) Siekiant šios direktyvos nuostatas 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga, 
remiantis geriausiais prieinamais gamybos 
būdais, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotus aktus dėl GPGB išvadų 
priėmimo ir išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių ir stebėsenos ir atitikties taisyklių, 
nustatytų pagal šią direktyvą, papildymo 
ir suderinimo su GPGB išvadomis.

Or. en

Pagrindimas

Keičiama nauja konstatuojamoji dalis, kurią pasiūlė Taryba.

Pakeitimas 78
Richard Seeber

Tarybos pozicija 
39 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(39) Siekiant šios direktyvos nuostatas 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga, 
remiantis geriausiais prieinamais gamybos 
būdais, Komisijai turėtų būti suteikti 

(39) Siekiant šios direktyvos nuostatas 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga, 
remiantis geriausiais prieinamais gamybos 
būdais, Komisijai turėtų būti suteikti 



PE439.994v01-00 20/76 AM\810288LT.doc

LT

įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotus aktus dėl V, VI ir 
VII priedų tam tikrų dalių pritaikymo 
atsižvelgiant į tokią mokslo ir technikos 
pažangą. Atliekų deginimo ir bendro 
atliekų deginimo įrenginių atveju, tai gali 
apimti kriterijų, pagal kuriuos leidžiama 
nesilaikyti reikalavimo vykdyti nuolatinį 
bendro išmetamų dulkių kiekio stebėseną, 
nustatymą. Ypač svarbu, kad Komisija jos 
parengiamojo darbo metu konsultuotųsi su 
ekspertais, atsižvelgiant į įsipareigojimus, 
numatytus 2009 m. gruodžio 9 d. 
Komisijos komunikate dėl Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio 
įgyvendinimo.

įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotus aktus dėl V, VI ir 
VII priedų tam tikrų dalių pritaikymo 
atsižvelgiant į tokią mokslo ir technikos 
pažangą. Atliekų deginimo ir bendro 
atliekų deginimo įrenginių atveju, tai gali, 
inter alia, apimti kriterijų, pagal kuriuos 
leidžiama nesilaikyti reikalavimo vykdyti 
nuolatinį bendro išmetamų dulkių kiekio 
stebėseną, nustatymą. Ypač svarbu, kad 
Komisija jos parengiamojo darbo metu 
rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas su ekspertais.

Or. en

Pagrindimas

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 

Pakeitimas 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija 
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(39a) Siekdama, kad šios direktyvos 
nuostatas būtų galima papildyti ar 
pakeisti, kad būtų užtikrintas nuoseklus 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
įgyvendinimas visoje Sąjungoje, kaip 
aprašyta GPGB informaciniuose 
dokumentuose, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl ES 
veikimo 290 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl specialių 
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kriterijų, pagal kuriuos išimtiniais atvejais 
galima nukrypti nuo išmetamų teršalų 
lygio, siejamo su geriausių prieinamų 
gamybos būdų taikymu.  

Or. en

Pakeitimas 80
Richard Seeber

Tarybos pozicija 
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(39a) Siekdama spręsti konkurencijos 
vidaus rinkoje iškraipymų ar dideles 
aplinkosaugines problemas Komisija, 
remdamasi geriausių prieinamų gamybos 
būdų įgyvendinimo vykdant tam tikrą 
veiklą ar šios veiklos bendro poveikio 
aplinkai įvertinimu, pateikia pasiūlymų 
dėl Sąjungos mastu taikytinų minimalių 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
reikalavimų ir stebėsenos ir atitikties 
taisyklių. 

Or. en

Pakeitimas 81
Edite Estrela

Tarybos pozicija 
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(39a) Siekiant, kad šios direktyvos 
nuostatas galima būtų suderinti su 
Komisijos atliktų vertinimų dėl poreikio 
nustatyti Europos Sąjungos mastu 
taikytinus minimalius išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių reikalavimus ir stebėsenos 
ir atitikties taisykles tam tikroms veiklos 



PE439.994v01-00 22/76 AM\810288LT.doc

LT

rūšims, kurias apima atitinkamos GPGB 
išvados, rezultatais, Komisija turėtų 
pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui 
ir Tarybai pagal Sutarties dėl ES veikimo 
294 straipsnį.

Or. pt

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas bet koks saugumo tinklo sąvokos įtraukimas į pasiūlymą dėl direktyvos 
taikant bendro sprendimo procedūrą siekiant kiek įmanoma labiau padidinti visų 
suinteresuotų šalių dalyvavimą. 

Pakeitimas 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Tarybos pozicija
3 straipsnio 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2) tarša – žmonių veiklos sukeliamas 
tiesioginis arba netiesioginis medžiagų, 
virpesių, šilumos arba triukšmo skleidimas 
ore, vandenyje ar žemėje, galintis kenkti 
žmonių sveikatai arba aplinkai, daryti žalą 
materialiajam turtui, aplinkos vertybėms 
arba trukdyti jomis naudotis ir kitaip 
teisėtai naudotis aplinka;

2) tarša – žmonių veiklos sukeliamas 
tiesioginis arba netiesioginis medžiagų, 
virpesių, šilumos arba triukšmo skleidimas 
ore, vandenyje ar žemėje, galintis kenkti 
žmonių sveikatai arba aplinkai, daryti žalą 
ekosistemoms ar materialiajam turtui, 
aplinkos vertybėms arba trukdyti jomis 
naudotis ir kitaip teisėtai naudotis aplinka;

Or. de

Pagrindimas

Jungtinių Tautų užsakytame tyrime „Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomika“ (angl. 
The economics of ecosystems and biodiversity) pabrėžiama, kad ekosistemos sudaro gamtos 
turtą ir labai prisideda prie mūsų aplinkos funkcionavimo.
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Pakeitimas 83
Mairead McGuinness

Tarybos pozicija
3 straipsnio 17 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

17) pavojingos medžiagos – medžiagos 
arba mišiniai, kaip apibrėžta 2008 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo 2 straipsnio 7 ir 8 punktuose;

17) pavojingos medžiagos – medžiagos 
arba medžiagų grupės, kaip apibrėžta 
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, 2 straipsnio 
29 punkte;

Or. en

Pagrindimas

 Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate. 
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive. 
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

Pakeitimas 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Tarybos pozicija
3 straipsnio 17 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

17) pavojingos medžiagos – medžiagos 
arba mišiniai, kaip apibrėžta 2008 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo 2 straipsnio 7 ir 8 punktuose;

17) pavojingos medžiagos – medžiagos 
arba mišiniai, kaip apibrėžta 2008 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 2 
straipsnio 7 ir 8 punktuose, arba medžiagų 
grupės, kaip apibrėžta 2000 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
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srityje pagrindus, 2 straipsnio 29 punkte;

Or. en

Pakeitimas 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Tarybos pozicija
3 straipsnio 22 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

22) „naminiai paukščiai“ – naminiai 
paukščiai, kaip apibrėžta 1990 m. spalio 
15 d. Tarybos direktyvos 90/539/EEB dėl 
gyvūnų sveikatos reikalavimų, 
reglamentuojančių Bendrijos vidaus 
prekybą naminiais paukščiais ir perinti 
skirtais kiaušiniais ir jų importą iš 
trečiųjų šalių, 2 straipsnio 1 punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 86
Mairead McGuinness

Tarybos pozicija
3 straipsnio 22 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

22) „naminiai paukščiai“ – naminiai 
paukščiai, kaip apibrėžta 1990 m. spalio 
15 d. Tarybos direktyvos 90/539/EEB dėl 
gyvūnų sveikatos reikalavimų, 
reglamentuojančių Bendrijos vidaus 
prekybą naminiais paukščiais ir perinti 
skirtais kiaušiniais ir jų importą iš 
trečiųjų šalių, 2 straipsnio 1 punkte;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Priėmus šią naminių paukščių apibrėžtį ši direktyva apimtų ne tik vištas, broilerius, kalakutus 
ir antis, bet ir kitus paukščius: kurapkas, fazanus ir kitus medžiojamuosius paukščius. Šie kiti 
paukščiai veisiami uždarose patalpose labai trumpai, taigi ekonominiu požiūriu nebūtų 
tikslinga reikalauti, kad pastatai atitiktų GPGB standartus.

Pakeitimas 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
3 straipsnio 22 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

22) „naminiai paukščiai“ – naminiai 
paukščiai, kaip apibrėžta 1990 m. spalio 
15 d. Tarybos direktyvos 90/539/EEB dėl 
gyvūnų sveikatos reikalavimų, 
reglamentuojančių Bendrijos vidaus 
prekybą naminiais paukščiais ir perinti 
skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų 
šalių , 2 straipsnio 1 punkte;

22) „naminiai paukščiai“ – naminiai 
paukščiai, kaip apibrėžta 1990 m. spalio 15 
d. Tarybos direktyvos 90/539/EEB dėl 
gyvūnų sveikatos reikalavimų, 
reglamentuojančių Bendrijos vidaus 
prekybą naminiais paukščiais ir perinti 
skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų 
šalių, 2 straipsnio 1 punkte, išskyrus 
putpeles;

Or. fr

Pagrindimas

Šioje direktyvoje putpelės (0,25 kg) įtrauktos į naminių paukščių kategoriją, taigi putpelių 
auginimas prilyginamas vištų (2 kg) arba kalakutų (10 kg) auginimui, nors iš tikrųjų jo 
poveikis aplinkai yra gerokai mažesnis. Taigi itin svarbu, jog atsižvelgtume į putpelių 
auginimo ypatingą pobūdį palyginti su kitų naminių paukščių auginimu. Neproporcinga ir 
aplinkos apsaugos požiūriu nepagrįsta taikyti šią direktyvą putpelių auginimui. Jei į šiuos 
skirtumus nebus atsižvelgta, Europoje gali išnykti putpelių auginimo veikla ir bus prarasta 
šimtai darbo vietų.
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Pakeitimas 88
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
3 straipsnio 26 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

26) eksploatavimo valandos – valandomis 
išreikštas laikas, kai visas kurą deginantis 
įrenginys arba jo dalis veikia ir į orą yra 
išmetami teršalai, išskyrus paleidimo ir 
išjungimo laikotarpius;

26) eksploatavimo valandos – valandomis 
išreikštas laikas, kai visas kurą deginantis 
įrenginys arba jo dalis veikia ir į orą yra 
išmetami teršalai, įskaitant paleidimo ir 
išjungimo laikotarpius;

Or. en

Pagrindimas

Keičiama nauja apibrėžtis, kurią pasiūlė Taryba.
Daug teršalų išmetama paleidimo ir išjungimo metu.

Pakeitimas 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
3 straipsnio 26 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

26) eksploatavimo valandos – valandomis 
išreikštas laikas, kai visas kurą deginantis 
įrenginys arba jo dalis veikia ir į orą yra 
išmetami teršalai, išskyrus paleidimo ir 
išjungimo laikotarpius;

26) eksploatavimo valandos – valandomis 
išreikštas laikas, kai visas kurą deginantis 
įrenginys arba jo dalis veikia ir į orą yra 
išmetami teršalai, įskaitant paleidimo ir 
išjungimo laikotarpius;

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies keičiamas Tarybos pateiktas tekstas.
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Pakeitimas 90
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
3 straipsnio 26 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

26a) paleidimo ir sustabdymo operacijos –
operacijos, išskyrus nuolatines svyravimo 
fazes, per kurias veikla, įrenginio dalis ar 
talpykla pradedama eksploatuoti ar 
sustabdoma arba paleidžiama tuščiąja 
eiga ar grąžinama į darbo režimą;

Or. it

Pagrindimas

Geras sumanymas 57 straipsnio 13 punkte esančią paleidimo ir sustabdymo operacijų 
apibrėžtį įtraukti į bendrąsias apibrėžtis.

Pakeitimas 91
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija
3 straipsnio 46 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

46a) atokiausi regionai – tai Prancūzijai 
priklausantys Prancūzijos užjūrio 
departamentai, Portugalijai 
priklausančios Azorų salos ir Madeira bei 
Ispanijai priklausančios Kanarų salos.

Or. en
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Pakeitimas 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Jeigu iš įrenginio, atsižvelgiant į jame 
vykdomą veiklą, išmetamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos yra nurodytos 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, tiesiogiai 
išmetamų tų dujų ribinė vertė leidime 
nenustatoma, jeigu nebūtina užtikrinti, kad 
vietos aplinkos teršimo mastas būtų 
nedidelis. 

1. Jeigu iš įrenginio, atsižvelgiant į jame 
vykdomą veiklą, išmetamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos yra nurodytos 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti tiesiogiai 
išmetamų tų dujų ribinės vertės, jeigu 
nebūtina užtikrinti, kad vietos aplinkos 
teršimo mastas būtų nedidelis. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnio 2 dalies d punktu ir juo 
siekiama (i) teisinio aiškumo, nes pagal SESV 193 straipsnį Sąjungos teisės aktuose 
nedraudžiama valstybėms narėms taikyti griežtesnių nacionalinių su šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis susijusių reikalavimų, ir (ii) sudaryti sąlygas valstybėms narėms, 
nusprendusioms taikyti tokius reikalavimus, tai daryti gavus integruotą leidimą, išduotą 
vadovaujantis šia direktyva. Po EP pirmojo svarstymo Jungtinė Karalystė, Nyderlandai ir 
Komisija nurodė skirtingus 9 straipsnio 1 dalies teisinius išaiškinimus.

Pakeitimas 93
Chris Davies

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Jeigu iš įrenginio, atsižvelgiant į jame 
vykdomą veiklą, išmetamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos yra nurodytos 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, tiesiogiai 
išmetamų tų dujų ribinė vertė leidime 
nenustatoma, jeigu nebūtina užtikrinti, kad 
vietos aplinkos teršimo mastas būtų 
nedidelis. 

1. Jeigu iš įrenginio, atsižvelgiant į jame
vykdomą veiklą, išmetamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos yra nurodytos 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti tiesiogiai 
išmetamų tų dujų ribinės vertės, jeigu 
nebūtina užtikrinti, kad vietos aplinkos 
teršimo mastas būtų nedidelis. 
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad siekiant padėti valstybėms narėms pasiekti nacionalinės politikos 
tikslus pagal šį teisės aktą joms nėra draudžiama nacionaliniu lygmeniu taikyti su išmetamu 
teršalų kiekiu susijusius eksploatavimo charakteristikų standartus.

Pakeitimas 94
João Ferreira

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Jeigu iš įrenginio, atsižvelgiant į jame 
vykdomą veiklą, išmetamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos yra nurodytos 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, tiesiogiai 
išmetamų tų dujų ribinė vertė leidime 
nenustatoma, jeigu nebūtina užtikrinti, kad
vietos aplinkos teršimo mastas būtų 
nedidelis.

1. Jeigu iš įrenginio, atsižvelgiant į jame 
vykdomą veiklą, išmetamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos yra nurodytos 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, leidime, 
jei to nori valstybės narės, gali būti 
nustatyta tiesiogiai išmetamų tų dujų ribinė 
vertė, jeigu nebūtina užtikrinti, kad vietos 
aplinkos teršimo mastas būtų nedidelis.

Or. pt

Pakeitimas 95
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
10 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šis skyrius taikomas I priede išvardytų 
rūšių veiklai, kurią vykdant tam tikrais 
atvejais pasiekiamos tame priede 
nustatytos pajėgumo ribos.

Šis skyrius taikomas I priede išvardytų 
rūšių veiklai, kurią vykdant tam tikrais 
atvejais pasiekiamos tame priede 
nustatytos pajėgumo ribos.

Apskaičiuojant I priedo 1.1 punkte 
nurodytų įrenginių bendrą nominalų 
šiluminį našumą, kiekvienas atskiras kurą 
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deginantis įrenginys, kurio nominalus 
šiluminis našumas yra mažesnis nei 
50 MW ir kuris eksploatuojamas ne 
daugiau kaip 500 valandų per metus, į 
šiuos skaičiavimus neįtraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Įvertinant, ar kurą deginantys įrenginiai pasiekia pajėgumo ribas, apkrova avarijų atvejais, 
didžiausia apkrova ir kiti agregatai, eksploatuojami ne daugiau kaip 500 valandų per metus, 
neturėtų būti įtraukti. 

Pakeitimas 96
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
11 straipsnio h punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

h) galutinai nutraukiant veiklą imamasi 
reikiamų priemonių, kad būtų išvengta 
taršos grėsmės, o eksploatavimo vietos 
būklė patenkinamai atkurta taip, kaip 
apibrėžta 22 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemio apsauga yra labai vietinio pobūdžio ir priklauso nuo konkrečios vietos, todėl 
kompetentingos institucijos turi ja rūpintis vadovaudamosi Bendrijos ir nacionaliniais 
aplinkos apsaugos įstatymais. Rengiant labai išsamius priemonių (pvz., pagrindinės 
kokybinės ataskaitos, kaip nurodyta 22 straipsnyje) aprašymus rizikuojama nepaisyti 
subsidiarumo ir proporcingumo principų.
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Pakeitimas 97
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
11 straipsnio h punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

h) galutinai nutraukiant veiklą imamasi 
reikiamų priemonių, kad būtų išvengta 
taršos grėsmės, o eksploatavimo vietos 
būklė patenkinamai atkurta taip, kaip 
apibrėžta 22 straipsnyje.

h) galutinai nutraukiant veiklą imamasi 
reikiamų priemonių, kad būtų išvengta 
taršos grėsmės ir atkurta tinkama
eksploatavimo vietos būklė.

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio apsauga yra vietos ir su konkrečia vieta susijęs uždavinys, kurio įgyvendinimą 
turi stebėti kompetentingos nacionalinės institucijos. Biurokratiniai ir labai išsamūs 
europiniai tikslai, pvz., pagrindinė ataskaita pagal 22 straipsnį, prieštarauja subsidiarumo ir 
proporcingumo principams. Atkūrus tinkamą eksploatavimo vietos būklę užkertamas kelias 
pavojui sveikatai ir aplinkos taršai.

Pakeitimas 98
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
12 straipsnio 1 dalies e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

e) kai taikytina, pagrindinė ataskaita 
pagal 22 straipsnio 2 dalį; 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemio apsauga yra labai vietinio pobūdžio ir priklauso nuo konkrečios vietos, todėl 
kompetentingos institucijos turi ja rūpintis vadovaudamosi Bendrijos ir nacionaliniais 
aplinkos apsaugos įstatymais. Rengiant labai išsamius priemonių (pvz., pagrindinės 
kokybinės ataskaitos, kaip nurodyta 22 straipsnyje) aprašymus rizikuojama nepaisyti 
subsidiarumo ir proporcingumo principų.



PE439.994v01-00 32/76 AM\810288LT.doc

LT

Pakeitimas 99
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
12 straipsnio 1 dalies e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

e) kai taikytina, pagrindinė ataskaita 
pagal 22 straipsnio 2 dalį;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 100
Edite Estrela

Tarybos pozicija
12 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ka) jei reikia, įvertinimas, iš kurio matyti, 
jog reikia nustatyti kitokias išmetamųjų 
teršalų ribines vertes negu tos, kurios 
susijusios su geriausiais prieinamais 
gamybos būdais.

Or. pt

Pagrindimas

Prašydamas leidimo veiklos vykdytojas turėtų pateikti įvertinimą, kad pagrįstų kiekvieną 
prašymą padaryti išimtį.

Pakeitimas 101
Frédérique Ries

Tarybos pozicija
13 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Atsižvelgiant į forume pareikštą nuomonę, Atsižvelgiant į forume pareikštą nuomonę, 
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antros pastraipos c ir d punktuose 
nurodytos gairės tvirtinamos pagal 75 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą.

antros pastraipos c ir d punktuose 
nurodytos gairės atitinkamai tvirtinamos 
pagal 75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą ir atitinka forumo 
nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Reikia patvirtinti, kad reguliavimo komiteto priimami sprendimai atitiktų forumo nuomonę.

Pakeitimas 102
Vladko Todorov Panayotov

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Sprendimai dėl GPGB išvadų priimami 
pagal 75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą.

5. Sprendimai dėl GPGB išvadų priimami 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Jei sprendimai dėl GPGB yra susiję su technologijų, žaliavų, vandens valymo įrengimų, su 
susidariusiomis atliekomis susijusių standartų ir atliekų tvarkymo rekomendacijų 
pasirinkimu, itin svarbu, kad valstybės narės dalyvautų GPGB nustatymo procedūroje 
dalydamosi savo nacionaline patirtimi. Įprasta teisėkūros procedūra sudaro galimybes 
valstybėms narėms dalyvauti rengiant ir priimant sprendimus dėl GPGB. Be to, Europos 
Parlamentas išsaugo savo galimybes nagrinėti su sprendimais dėl GPGB susijusius 
dokumentus.

Pakeitimas 103
Marianne Thyssen

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Sprendimai dėl GPGB išvadų priimami 5. Sprendimai dėl GPGB išvadų remiantis 
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pagal 75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą.

GPGB informaciniais dokumentais, 
parengtais vadovaujantis pagal šį 
straipsnį surengtu pasikeitimu 
informacija, po 83 straipsnyje nurodytos 
dienos priimami pagal 75 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl dar nepriimtų ar persvarstomų atnaujintų GPGB informacinių dokumentų deramasi 
pagal galiojančią direktyvą ir vadovaujantis esamomis Sevilijos proceso taisyklėmis. Siekiant 
nesužlugdyti persvarstymo proceso ir užtikrinti GPGB informacinius dokumentus 
rengiantiems sektoriams teisinį aiškumą šioje direktyvoje turėtų būti aiškiai tvirtinama, kad 
naujosios GPGB išvadų priėmimo taisyklės taikomos tik tiems GPGB informaciniams 
dokumentams, kurių persvarstymo procesas pradėtas įsigaliojus persvarstytai direktyvai.

Pakeitimas 104
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Sprendimai dėl GPGB išvadų priimami
pagal 75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą.

5. Komisija priima sprendimus dėl GPGB 
išvadų pasinaudodama pagal 76 straipsnį 
priimtais deleguotaisiais teisės aktais. Ši 
nuostata taikoma tik GPGB 
informaciniams dokumentams, kurių 
persvarstymas pradedamas po 83 
straipsnyje nurodytos dienos. 

Or. de

Pagrindimas

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.
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Pakeitimas 105
Frédérique Ries

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Sprendimai dėl GPGB išvadų priimami 
pagal 75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą.

5. Komisija, pasinaudodama pagal 76 
straipsnį priimtais deleguotaisiais teisės 
aktais, priima sprendimus dėl GPGB 
išvadų remiantis GPGB informaciniais 
dokumentais, parengtais vadovaujantis 
pagal šį straipsnį surengtu pasikeitimu 
informacija, po 80 straipsnyje nurodytos 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia patvirtinti, kad reguliavimo procedūros metu priimami sprendimai atitiktų Sevilijos 
proceso rezultatus.

Pakeitimas 106
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Sprendimai dėl GPGB išvadų priimami 
pagal 75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą.

5. Pasikonsultavus su forumu sprendimai
dėl GPGB išvadų priimami pagal 
75 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą. 

Ši dalis taikoma priimant ir persvarstant 
GPGB informacinius dokumentus po šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. it
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Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad GPGB išvadų priėmimo klausimu būtų konsultuojamasi su 
suinteresuotosiomis šalimis. 

Siekiant teisinio aiškumo svarbu, kad esamos nuostatos ir toliau būtų taikomos vykdomoms 
GPGB persvarstymo procedūroms.

Pakeitimas 107
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Sprendimai dėl GPGB išvadų priimami 
pagal 75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą.

5. Pasikonsultavus su forumu sprendimai
dėl GPGB išvadų priimami pagal 
75 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą.

Ši dalis taikoma priimant ir persvarstant 
GPGB informacinius dokumentus po šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos. 

Or. it

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad GPGB išvadų priėmimo klausimu būtų konsultuojamasi su 
suinteresuotosiomis šalimis. Siekiant teisinio aiškumo svarbu, kad esamos nuostatos ir toliau 
būtų taikomos vykdomoms GPGB persvarstymo procedūroms.

Pakeitimas 108
Rovana Plumb

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Sprendimai dėl GPGB išvadų priimami 
pagal 75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą.

5. Sprendimai dėl GPGB išvadų priimami 
pagal 75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą. Ši nuostata 
taikoma tik GPGB informaciniams 
dokumentams, kurių persvarstymas 
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pradėtas po 83 straipsnyje nurodytos 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Dėl dar nepriimtų ar persvarstomų atnaujintų GPGB informacinių dokumentų deramasi 
pagal galiojančią direktyvą ir vadovaujantis esamomis Sevilijos proceso taisyklėmis. Siekiant 
nesužlugdyti persvarstymo proceso ir užtikrinti GPGB informacinius dokumentus 
rengiantiems sektoriams teisinį aiškumą šioje direktyvoje turėtų būti aiškiai tvirtinama, kad 
naujosios GPGB išvadų priėmimo taisyklės taikomos tik tiems GPGB informaciniams 
dokumentams, kurių persvarstymo procesas pradėtas įsigaliojus persvarstytai direktyvai.

Pakeitimas 109
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Pagal 5 dalį priėmus sprendimą dėl 
GPGB išvadų Komisija siūlo Sąjungos 
mastu taikytinus minimalius reikalavimus 
bent jau dioksinų išmetimui, furanų 
išmetimui iki 2011 m. gruodžio 31 d. ir 
gyvsidabrio išmetimui iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.
Pagal 5 dalį priėmus sprendimą dėl 
GPGB išvadų Komisija taip pat įvertina 
Sąjungos veiksmų poreikį nustatant 
Sąjungos mastu taikytinus minimalius 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
reikalavimus ir stebėsenos ir atitikties 
taisykles veiklų rūšims, kurias apima 
atitinkamos GPGB išvados. Vertinimas 
atliekamas remiantis šiais kriterijais, 
kuriais siekiama:
a) įvertinti atitinkamos veiklos poveikį 
visai aplinkai ir užkirsti jam kelią; ir
b) įvertinti atitinkamos veiklos geriausių 
prieinamų gamybos būdų įgyvendinimo 
padėtį.
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Gavus 3 dalyje minimo forumo nuomonę 
ir ne vėliau kaip 12 mėnesių nuo 
sprendimo dėl GPGB išvadų priėmimo 
dienos Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia pranešimą dėl vertinimo 
išvadų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama kompromiso su Taryba dėl minimalių reikalavimų.
Europos saugumo tinklas užtikrina minimalią saugumo garantiją, kad būtų užkirstas kelias 
tolesniam netinkamam GPGB įgyvendinimui. Itin svarbu, kad Europos saugumo tinklas būtų 
grindžiamas techniniais sumetimais, ko galima pasiekti taikant GPGB. Gyvsidabris, dioksinai 
ir furanai yra itin toksiški, tvarūs ir bioakumuliacinių savybių turintys teršalai, taigi reikėtų 
pirmenybę teikti šių teršalų prevencijai ir jų mažinimui.

Pakeitimas 110
Martin Callanan

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Pagal 5 dalį priėmus sprendimą dėl 
GPGB išvadų Komisija įvertina Sąjungos 
veiksmų poreikį nustatant Sąjungos 
mastu taikytinus minimalius išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių reikalavimus ir 
stebėsenos ir atitikties vertinimo taisykles 
veiklos rūšims, kurias apima atitinkamos 
GPGB išvados. Įvertinimas atliekamas 
remiantis šiais kriterijais:
a) atitinkamos veiklos poveikiu visai 
aplinkai; ir

b) atitinkamos veiklos geriausių 
prieinamų gamybos būdų įgyvendinimo 
padėtimi.
Gavus 3 dalyje minimo forumo nuomonę 
ir ne vėliau kaip 18 mėnesių nuo 
sprendimo dėl GPGB išvadų priėmimo 
dienos Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia pranešimą dėl vertinimo 
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išvadų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo tekstu paaiškinama, kad Komisija tik turėtų rengti teisės aktų laikymosi įvertinimo 
taisykles ir leisti valstybėms narėms pačioms nuspręsti, kokiu būdu laikytis teisės aktų. Be to, 
12 mėnesių nėra pakankamas laikotarpis Komisijai tinkamai išnagrinėti GPGB išvadas, taigi 
labiau tiktų 18 mėnesių laikotarpis.

Pakeitimas 111
Martin Callanan

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5b. Kai 5a dalyje nurodytame pranešime 
nustatoma, jog reikia nustatyti Sąjungos 
mastu taikytinus minimalius išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių reikalavimus ir 
stebėsenos ir atitikties taisykles, kartu su 
pranešimu, jei reikia, gali būti pateiktas ir 
teisėkūros pasiūlymas.

Or. en

Pagrindimas

Būsimos išmetamųjų teršalų ribinės vertės turėtų būti nustatomos pagal bendro sprendimo 
procedūrą įtraukiant į ją Parlamentą ir Tarybą, o ne tik pasinaudojant deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 112
Jutta Haug.

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Jei 5a dalyje minimame pranešime 
nurodoma, kad reikia nustatyti Sąjungos 
mastu taikytinus minimalius išmetamųjų 
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teršalų ribinių verčių reikalavimus ir 
stebėsenos ir atitikties taisykles, Komisija 
gali pagal 76 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus ir atitinkamai 
veiklai nustatyti minimalius išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių reikalavimus ir 
stebėsenos ir atitikties taisykles.
Siekiant suteikti išimtis pagal 
15 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipos 
nuostatas nustatomi atitinkamai didesni 
nei GPGB ITK minimalūs reikalavimai.
Prieš nustatydama minimalius 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
reikalavimus ir stebėsenos ir atitikties 
taisykles atitinkamoms veiklos rūšims, 
Komisija pateikia išvadas, gautas 
remiantis šiame straipsnyje nurodytu 
keitimusi informacija.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie Sąjungos mastu taikytinus minimalius reikalavimus Europos Komisija taip pat 
turi laikytis šio požiūrio. Be to, minimalūs reikalavimai turi būti didesni nei GPGB lygis 
(GPGB ITK) siekiant užtikrinti minimalų skirtumą, kuris yra būtinas norint suteikti išimtį 
pagal 15 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipos nuostatas, kad nebūtų viršyti minimalūs 
reikalavimai. 

Pakeitimas 113
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Jei 5a dalyje minimame pranešime 
nurodoma, kad reikia nustatyti Europos 
Sąjungos mastu taikytinus minimalius 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
reikalavimus ir stebėsenos bei atitikties 
taisykles, Komisija gali pagal 76 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus ir 
atitinkamos veiklos minimalius 
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išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
reikalavimus ir stebėsenos ir atitikties 
taisykles.
Turi būti nustatyti minimalūs 
reikalavimai siekiant taikyti 15 straipsnio 
4 dalį.
Prieš nustatydama minimalius 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
reikalavimus ir stebėsenos ir atitikties 
taisykles atitinkamoms veiklos rūšims, 
Komisija konsultuojasi su 3 dalyje 
nurodytu forumu.  Komisija pateikia 
ataskaitą apie gautą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti Europos Sąjungos mastu taikytinus minimalius išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių reikalavimus siekiant sustiprinti GPGB taikymą ir taikyti vienodas sąlygas. Kai reikia 
nustatyti Europos Sąjungos mastu taikytinus minimalius reikalavimus, Komisija patvirtina 
šiuos minimalius reikalavimus. 

Pakeitimas 114
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5b. Komisija nustato minimalius 
reikalavimus, susijusius su išmetamųjų 
teršalų ribinėmis vertėmis, lygiaverčiais 
parametrais arba techninėmis 
priemonėmis ir stebėsenos ir atitikties 
taisyklėmis atitinkamos veiklos rūšims, 
kaip nurodyta 5a dalyje deleguotuosiuose 
teisės aktuose pagal 76 straipsnį. 
Šie minimalūs reikalavimai skirti 
dideliam susijusios veiklos ar įrangos 
poveikiui aplinkai ir pagrįsti GPGB–ITK.
Turi būti nustatyti minimalūs 
reikalavimai, aukštesni už su geriausių 
prieinamų gamybos būdų taikymu susijusį 
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išmetamųjų teršalų kiekį (GPGB–ITK) 
tam, kad būtų galima taikyti ne tokias 
griežtas išmetamųjų teršalų ribines vertes 
pagal 15 straipsnio 4 dalies pirmą 
pastraipą.
Prieš nustatydama minimalius 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
reikalavimus ir stebėsenos bei atitikties 
taisykles atitinkamoms veiklos rūšims, 
Komisija konsultuojasi su 13 straipsnio 3 
dalyje nurodytu forumu bei informuoja 
apie konsultacijų rezultatus bei apie tai, 
kaip į juos atsižvelgta. 

Or. de

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą Europos Parlamentas buvo priimti 15 straipsnio 5a dalies ir 13 
straipsnio 5b (naujos) dalies, kuria grąžinamas 62 pakeitimas, pakeitimai. Turėtų būti aišku, 
kad minimalūs reikalavimai turi būti aukštesni už su geriausių  prieinamų gamybos būdų 
taikymu susijusį išmetamų teršalų kiekį (GPGB–ITK), t.y. tarp jų turi būti išlaikomas 
minimalus atstumas. Taip bus užtikrinta, kad nėra peržengiamos minimalių reikalavimų ribos, 
net jeigu yra pasinaudojama 15 straipsnio 4 dalies nukrypti leidžiančia nuostata. 

Pakeitimas 115
Edite Estrela

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Pagal 5 dalį priėmus sprendimą dėl 
GPGB išvadų Taryba įvertina, ar ES 
reikia įsiterpti Europos lygmeniu įvedant 
minimalius išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių reikalavimus ir stebėsenos ir 
atitikties taisykles tam tikroms veiklos 
rūšims, atsižvelgiant į atitinkamas GPGB 
išvadas, remiantis šiais kriterijais:
a) atitinkamos veiklos poveikį visai 
aplinkai; ir 
b) GPGB, susijusių su atitinkama veikla, 
įgyvendinimo padėtį.
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Gavus 3 dalyje minimo forumo nuomonę 
Komisija per šešis mėnesius po sprendimo 
dėl GPGB išvadų priėmimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pranešimą dėl išvadų įvertinimo.

Or. pt

Pagrindimas

Saugumo tinklo poreikio įvertinimas turi būti vykdomas tik vieną kartą į šešis mėnesius nuo 
GPGB išvadų priėmimo, turint omenyje, kad veiklos vykdytojai turi laikytis penkių metų 
termino (21 straipsnio 3 dalis) siekiant taikyti GPGB informacinius dokumentus ir pritaikyti 
juos prie išmetamų teršalų ribinių verčių (ITRV).

Pakeitimas 116
Edite Estrela

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5b. Jei 5a dalyje minimame pranešime 
nurodoma, kad reikia nustatyti Europos 
Sąjungos mastu taikytinus minimalius 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
reikalavimus ir stebėsenos ir atitikties 
taisykles, pagal Sutarties dėl ES veikimo 
294 straipsnį Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai turi pateikti 
pasiūlymą dėl Europos Sąjungos 
lygmeniu taikytinų minimalių išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių reikalavimų ir 
stebėsenos bei atitikties taisyklių 
atitinkamoms veiklos rūšims.

Or. pt

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas bet koks saugumo tinklo sąvokos įtraukimas į pasiūlymą dėl direktyvos 
taikant bendro sprendimo procedūrą siekiant kiek įmanoma labiau padidinti visų 
suinteresuotų šalių dalyvavimą. 
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Pakeitimas 117
Christa Klaß

Tarybos pozicija
14 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos c punkto i papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(i) matavimo metodika, dažnumas ir 
vertinimo tvarka; ir

(i) matavimo metodika, dažnumas ir 
vertinimo tvarka arba lygiaverčiai 
metodai; ir

Or. xm

Pagrindimas

14 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad į leidimą turėtų būti įtraukti visi reikaligi matavimai. Tai 
aiškiau išdėstyta 1 dalies c(i) punkte. Tai turėtų būti pridėta aiškumo sumetimais, kad kiti 
gerai paregti metodai, atitinkantys reikalaujamus aukštus aplinkos apsaugos standartus, ir 
toliau galėtų būti taikomi. Šiuo pakeitimu gali būti leidžiami alternatyvūs metodai, taigi 
Vokietijoje egzistuojanti sistema (gyvulininkystės ūkiuose netaikoma matavimo metodika, o 
vietoj to naudojamas pastovus gyvulių skaičiavimo metodas) ir toliau gali būti taikoma.

Pakeitimas 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Tarybos pozicija
14 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos c punkto i papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(i) matavimo metodika, dažnumas ir 
vertinimo tvarka; ir

(i) matavimo metodika, dažnumas ir 
vertinimo tvarka arba lygiaverčiai 
metodai; ir

Or. en

Pakeitimas 119
Mairead McGuinness

Tarybos pozicija
14 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos c punkto i papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(i) matavimo metodika, dažnumas ir (i) matavimo metodika, dažnumas ir 
vertinimo tvarka arba lygiaverčiai 
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vertinimo tvarka; ir metodai; ir

Or. en

Pagrindimas

14 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad į leidimą turėtų būti įtraukti visi reikaligi matavimai. Tai 
aiškiau išdėstyta 1 dalies c(i) punkte.  Taip pat turėtų būti leisti ir kiti gerai parengti metodai, 
kurie taip pat atitinka reikalaujamus aukštus aplinkos apsaugos standartus. Šiuo pakeitimu 
gali būti leidžiami alternatyvūs metodai, taigi nacionalinė sistema (gyvulininkystės ūkiuose 
netaikoma matavimo metodika, o vietoj to naudojamas pastovus gyvulių skaičiavimo metodas) 
ir toliau gali būti taikoma.

Pakeitimas 120
Richard Seeber

Tarybos pozicija
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(d) įsipareigojimas kompetentingai 
institucijai reguliariai ir bent kasmet teikti:

d) įsipareigojimas kompetentingai 
institucijai reguliariai ir bent kasmet teikti:

(i) informaciją, parengtą remiantis c punkte 
nurodytos teršalų išmetimo stebėsenos 
rezultatais ir kitus duomenis, kurie sudaro 
sąlygas kompetentingai institucijai 
patikrinti, ar laikomasi leidimo sąlygų; ir

i) informaciją, parengtą remiantis c punkte 
nurodytos teršalų išmetimo stebėsenos 
rezultatais ir kitus reikalaujamus
duomenis, kurie sudaro sąlygas 
kompetentingai institucijai patikrinti, ar 
laikomasi leidimo sąlygų; ir

(ii) kai taikomas 15 straipsnio 3 dalies b 
punktas, teršalų išmetimo stebėsenos 
rezultatų santrauką, kad būtų galima juos 
palyginti su išmetamų teršalų kiekiais, 
susijusiais su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu;

ii) kai taikomas 15 straipsnio 3 dalies 
b punktas, teršalų išmetimo stebėsenos 
rezultatų santrauką, kad būtų galima juos 
palyginti su išmetamų teršalų kiekiais, 
susijusiais su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu;

Kompetentinga institucija prašo 
informacijos, nurodytos i) punkte tik kas 
24 mėnesius, jei tikrinimo metu nebuvo 
nustatyta jokių rimtų leidimo sąlygų 
pažeidimų. 

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama rasti kompromisą, susijusį su tuo, kad veiklos vykdytojai privalo nuolat 
atsiskaityti kompetentingai institucijai. Taikant pakeitimą atsižvelgiama į Parlamento pimojo 
svarstymo pozicijos 20 pakeitimą (pagal stebėsenos rezultatus ataskaita pateikiama 
mažiausiai kas antri metai) ir patikslinama, kad leidimo sąlygomis turėtų būti reikalaujama 
tik pateikti tikrai reikalingus duomenis siekiant, kad kompetentinga institucija patikrintų 
atitikimą.

Pakeitimas 121
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
14 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nedarant poveikio 18 straipsnio 
taikymui, kompetentinga institucija gali 
nustatyti griežtesnes leidimo sąlygas nei 
tos, kurias galima užtikrinti naudojant 
GPGB išvadose aprašytus geriausius 
prieinamus gamybos būdus.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Nustatytos sąlygos yra griežtesnės nei sąlygos, kurios pasiekiamos taikant GPGB neatitinka 
aplinkos reikalavimų. Be to, nuostata nėra būtina, jei 193 straipsnyje leidžiama valstybėms 
narėms įvesti giežtesnes priemones nei tos, kurios nustatytos ES teisės aktuose. 

Pakeitimas 122
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
14 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nedarant poveikio 18 straipsnio 
taikymui, kompetentinga institucija gali 
nustatyti griežtesnes leidimo sąlygas nei 
tos, kurias galima užtikrinti naudojant 
GPGB išvadose aprašytus geriausius 

Išbraukta.
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prieinamus gamybos būdus.

Or. de

Pagrindimas

Galimybe prašyti nustatyti griežtesnes leidimo sąlygas nei tos, kurias galima užtikrinti 
naudojant GPGB, nekeliant jokių išankstinių sąlygų, prieštaraujama proporcingumo 
principui nuvertinamos pastangos tobulinti išmetamų teršalų vertes.

Pakeitimas 123
Rovana Plumb

Tarybos pozicija
14 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nedarant poveikio 18 straipsnio taikymui, 
kompetentinga institucija gali nustatyti 
griežtesnes leidimo sąlygas nei tos, kurias 
galima užtikrinti naudojant GPGB 
išvadose aprašytus geriausius prieinamus 
gamybos būdus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation. 



PE439.994v01-00 48/76 AM\810288LT.doc

LT

Pakeitimas 124
Antonio Masip Hidalgo

Tarybos pozicija
14 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nedarant poveikio 18 straipsnio 
taikymui, kompetentinga institucija gali 
nustatyti griežtesnes leidimo sąlygas nei 
tos, kurias galima užtikrinti naudojant 
GPGB išvadose aprašytus geriausius 
prieinamus gamybos būdus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 125
Adam Gierek

Tarybos pozicija
15 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nedarant poveikio 18 straipsnio 
taikymui, išmetamų teršalų ribinės vertės ir 
lygiaverčiai parametrai bei techninės 
priemonės, nurodyti 14 straipsnio 1 ir 
2 dalyse, grindžiami geriausiais 
prieinamais gamybos būdais, nenustatant 
kokio nors vieno būdo ar konkrečios 
technologijos.

2. Nedarant poveikio 18 straipsnio 
taikymui, išmetamų teršalų ribinės vertės ir 
lygiaverčiai parametrai bei techninės 
priemonės, nurodyti 14 straipsnio 1 ir 
2 dalyse, grindžiami geriausiais 
prieinamais vietos gamybos būdais ir 
technogijomis, nenustatant kokio nors 
vieno iš jų. Kai laikomasi geriausių 
prieinamų gamybos būdų, visuose 
informaciniuose dokumentuose, 
patvirtintuose prieš direktyvos 
įsigaliojimą, siekiant nustatyti išmetamų 
teršalų ribines vertes, turi būti atsižvelgta į 
atitinkamo įrenginio technines savybes, jo 
geografinę padėtį, vietos žaliavų 
geografines savybes ir vietos aplinkos 
sąlygas.

Or. pl
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Pagrindimas

15 straipsnuje teigiama, kad, siekiant nustatyti išmetamų teršalų ribines vertes, remiantis 
informaciniais dokumentais, kuriuose nustatyti geriausi prieinami gamybos būdai, 
patvirtintiprieš direktyvos dėl pramoninių išmetamųjų teršalų įsigaliojimą, turi būti 
atsižvelgta į įrenginio technines savybes, geografinę padėtį, naudojamas vietos žaliavų 
geografines savybes ir vietos aplinkos sąlygas.

Pakeitimas 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
15 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

GPGB informaciniuose dokumentuose, 
patvirtintuose prieš direktyvos 
įsigaliojimą, nustatant išmetamųjų teršalų 
ribines vertes turėtų būti atsižvelgta į 
atitinkamo įrenginio technines savybes, jo 
geografinę padėtį ir vietos aplinkos 
sąlygas. 

Or. en

Pagrindimas

GPGB informaciniuose dokumentuose, patvirtintuose prieš direktyvos dėl išmetamųjų teršalų 
įsigaliojimą, nustatant išmetamų teršalų ribines vertes, turėtų būti atsižvelgta į pramoninio 
įrenginio technines savybes, geografinę padėtį ir vietos aplinkos sąlygas. Ši aplinkybė šiuo 
metu minima 15 straipsnio 4 dalyje, ji neturi būti taikoma esamam GPGB informaciniam 
dokumentui.

Pakeitimas 127
Adam Gierek

Tarybos pozicija
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) nustatydama išmetamų teršalų ribines (a) nustatydama išmetamų teršalų ribines 
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vertes, neviršijančias išmetamų teršalų 
kiekio, susijusio su geriausių prieinamų 
gamybos būdų taikymu. Tų išmetamų 
teršalų ribinės vertės išraiškos nustatomos
tam pačiam arba trumpesniam 
laikotarpiui ir tomis pačiomis 
nustatytomis sąlygomis, kaip ir išmetamų 
teršalų kiekių, susijusių su geriausių 
prieinamų gamybos būdų taikymu, atveju; 
or

vertes, neviršijančias išmetamų teršalų 
kiekio, susijusio su geriausių prieinamų 
gamybos būdų taikymu. Tų išmetamų 
teršalų ribinės vertės išraiškos nustatomos 
taikant svebėjimo vidutinę vertę, t.y. 
išreikštą skaičiais visų verčių vidurkį, 
gautą taikant geriausius prieinamus 
matavimo būdus per pasirinktą stebėsenos 
laikotarpį; arba

Or. pl

Pagrindimas

Į pakeitimą įeina vidutinės vertės skaitmeninis nustatymas, kurį taikant duomenys apdorojami 
skaitmeniniu būdu į kompiuterinėje grafikoje nenaudojant triukšmą keliančių garsų. 

Pakeitimas 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

4. Nukrypdama nuo 3 dalies ir 
nepažeisdama 3 dalies, kompetentinga 
institucija išskirtiniais atvejais gali 
nustatyti išmetamų teršalų ribines vertes, 
nukrypdama nuo išmetamų teršalų ribinių 
verčių, nustatytų taikant 3 dalį, 
įrenginiams, kurie jau egzistavo GPGB 
išvadų priėmimo metu maksimaliam 5 
metų laikotarpiui. Tokia nukrypti 
leidžianti nuostata gali būti taikoma tik 
tuo atveju, kai vykdant techninį 
įvertinimą, įrodoma, kad dėl geografinės 
vietos ar vietos aplinkos sąlygų, GPGB 
taikymas, aprašytas GPGB 
informaciniame dokumente turės didelį 
neigiamą poveikį įvairioms aplinkos 
terpėms ir neatitiks integruoto požiūrio, 
nustatyto 11 straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 129
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 
kompetentinga institucija ypatingais ir 
išskirtiniais atvejais gali nustatyti mažiau 
griežtas išmetamų teršalų ribines vertes 
esamiems įrenginiams.

Nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik 
tuo atveju, kai vykdant techninį įvertinimą 
kad dėl geografinės vietos ar vietos 
aplinkos sąlygų, GPGB taikymas, 
aprašytas GPGB informaciniame 
dokumente turės didelį neigiamą poveikį 
įvairioms aplinkos terpėms ir todėl 
neatitiks tikslų, nustatytų Direktyvos 
2000/60/EB111 straipsnio c), d) ir f) 
punktuose bei 4 straipsnyje.
_____________
1Direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus

Or. en

Pagrindimas

Reikia sugriežtinti dabartinį nukrypti leidžiančių nuostatų lankstumo lygį ir remtis aiškiais 
kriterijais siekiant suvienodinti pramonės sąlygas ir skatinti aplinkosaugos naujoves.
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Pakeitimas 130
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

4. Nukrypdama nuo 3 dalies ir 
nepažeisdama 18 straipsnio, 
kompetentinga institucija išimtiniais 
atvejais gali nustatyti mažiau griežtas
išmetamų teršalų ribines vertes. Tokią 
išlygą galima taikyti tik jei iš vertinimo 
matyti, kad:

a) dėl atitinkamo įrenginio konkrečios 
geografinės vietovės ar vietos aplinkos 
sąlygų visam įrenginiui ar jo daliai 
negalima taikyti geriausių prieinamų 
gamybos būdų, aprašytų GPGB 
informaciniame dokumente; arba
b) dėl konkrečių atitinkamo įrenginio 
techninių savybių visam įrenginiui ar jo 
daliai negalima taikyti geriausių 
prieinamų gamybos būdų, aprašytų 
GPGB informaciniame dokumente; arba
c) atitinkamo įrenginio konkrečios 
geografinės vietovės ar vietos aplinkos 
sąlygos, dėl kurių patiriama 
neproporcingai didelių išlaidų palyginti 
su teigiamu poveikiu aplinkai, jei 
konkrečiam įrenginiui taikomi geriausi 
prieinami gamybos būdai, aprašyti GPGB 
informaciniame dokumente.  Į šias 
neproporcingai dideles išlaidas 
neatsižvelgiama, keičiantis informacija, 
susijusia su geriausiais prieinamais 
gamybos būdais.

Or. en

Dalinai perkeliamas pirmojo svarstymo 32 pakeitimas.

Pagrindimas

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
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permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Pakeitimas 131
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

Nukrypdama nuo 3 dalies ir nepažeisdama 
18 straipsnio, kompetentinga institucija 
išimtiniais atvejais gali nustatyti mažiau 
griežtas išmetamų teršalų ribines vertes.
Tokią išlygą galima taikyti tik jei iš 
vertinimo matyti, kad:

a) dėl atitinkamo įrenginio geografinės 
vietovės ar vietos aplinkos sąlygų visam 
įrenginiui ar jo daliai negalima taikyti 
geriausių prieinamų gamybos būdų, 
aprašytų GPGB informaciniame 
dokumente; arba 
b) dėl atitinkamo įrenginio techninių 
savybių visam įrenginiui ar jo daliai 
negalima taikyti geriausių prieinamų 
gamybos būdų, aprašytų GPGB 
informaciniame dokumente; arba
c) ekonominės geriausių prieinamų 
gamybos būdų išlaidos, aprašytos GPGB 
informaciniame dokumente yra 
neproporcingai didelės palyginus su 
nauda aplinkai.

Or. de
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Pagrindimas

Yra svarbu užtikrinti kiek įmanoma didesnį skaidrumą, kai pagal 15 straipsnio 4 dalį 
apskaičiuojamos skirtingos išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

Pakeitimas 132
Richard Seeber

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, remdamasi 
aplinkosaugos ir ekonominių sąnaudų bei 
naudos vertinimu kompetentinga institucija 
išskirtiniais atvejais gali nustatyti 
išmetamų teršalų ribines vertes, 
nukrypdama nuo išmetamų teršalų ribinių 
verčių, nustatytų taikant 3 dalį, jeigu:

a) dėl atitinkamo įrenginio geografinės 
vietovės ar vietos aplinkos visam 
įrenginiui ar jo daliai negalima taikyti 
geriausių prieinamų gamybos būdų, 
aprašytų GPGB informaciniame 
dokumente; arba
b) dėl atitinkamo įrenginio techninių 
savybių visam įrenginiui ar jo daliai 
negalima taikyti geriausių prieinamų 
gamybos būdų, aprašytų GPGB 
informaciniame dokumente; arba
c) pritaikius GPGB informaciniame 
dokumente aprašytus geriausius 
prieinamus gamybos būdus atsirastų 
akivaizdus skirtumas tarp ekonominių 
sąnaudų ir aplinkos privalumų, ir todėl 
reikėtų iš naujo apsvarstyti tokio taikymo 
proporcingumo klausimą.

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama pozicijos 15 straipsnio 4 dalies ir Europos Parlamento 
pirmojo svarstymo pozicijos 32 ir 62 pakeitimų kompromiso. Šiuo tikslu apribojama 4 dalies 
taikymo sritis ypatingais atvejais, į kuriuos nebuvo tinkamai atsižvelgta ar negalėjo būti 
atsižvelgta ruošiant ar peržiūrint GPGB informacinį dokumentą 13 straipsnyje nurodyto 
proceso metu. 

Pakeitimas 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

4. Nukrypdama nuo 3 dalies ir 
nepažeisdama 18 straipsnio, 
kompetentinga institucija išimtiniais
atvejais gali nustatyti mažiau griežtas
išmetamų teršalų ribines vertes. Tokią 
išlygą galima taikyti tik tais atvejais, jei iš 
vertinimo matyti, kad:

a) dėl atitinkamo įrenginio geografinės 
vietovės ar vietos aplinkos sąlygų visam 
įrenginiui ar jo daliai negalima taikyti 
geriausių prieinamų gamybos būdų, 
aprašytų GPGB informaciniame 
dokumente; arba
b) dėl atitinkamo įrenginio techninių 
savybių visam įrenginiui ar jo daliai 
negalima taikyti geriausių prieinamų 
gamybos būdų, aprašytų GPGB 
informaciniame dokumente;
c) kai taikomas a) punktas, dėl geriausių 
prieinamų gamybos būdų taikymo gali 
kilti akivaizdus ir didelis neigiamas 
poveikis, ir tai nesuderinama su šios 
direktyvos 11 straipsnio c), d) ir f) dalyje 
nustatytais tikslais ar su Direktyvos 
2000/60/EB* 4 straipsniu.
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Or. en

Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 32 pakeitimas.

Pagrindimas

 Leidžiamų GPGB išlygų kriterijai turi būti aiškūs ir tikslūs siekiant išspręsti nepakankamo 
įgyvendinimo ir plačiai paplitusių leidimo sąlygų Europos Sąjungoje skirtumo klausimus. 
Toks didelis skirtumas įtakoja nevienodas pradines įmonių veiklos sąlygas, dėl kurių 
atsiranda ES piliečių sveikatos išlaidų ir daromas neigiamas poveikis aplinkai. 

Pakeitimas 134
Edite Estrelamail.com

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

Nukrypdama nuo 3 dalies ir nepažeisdama 
18 straipsnio, kompetentinga institucija 
išimtiniais atvejais gali nustatyti mažiau 
griežtas išmetamų teršalų ribines vertes. 
Tokią išlygą galima taikyti tik tais 
atvejais, jei iš vertinimo matyti, kad:

a) dėl įrenginio geografinės vietovės arba 
aplinkos sąlygų visam įrenginiui ar jo 
daliai negalima taikyti geriausių 
prieinamų gamybos būdų, aprašytų 
GPGB informaciniame dokumente; arba 
b) įrenginio techninės savybės visai ar iš 
dalies neleidžia įrenginiui taikyti 
geriausių prieinamų gamybos būdų, 
aprašytų GPGB informaciniame 
dokumente; arba 
c) pritaikius GPGB informaciniame 
dokumente aprašytus geriausius 
prieinamus gamybos būdus sukuriami 
akivaizdūs skirtumai tarp finansinių 
sąnaudų ir naudos aplinkai, ir dėl tokio jų 
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pobūdžio galima pateisinti pakartotiną 
proporcingumo aspekto svarstymą.

Or. pt

Pagrindimas

Visuomenė dalyvauja taikant išimtis, kai vyksta viešosios konsultacijos, susijusios su leidimo 
prašymu, atsižvelgiant į 24 straipsnio 1 dalį.  Be to, nuoroda į 13 straipsnio 5b dalį išbraukta 
dėl to, kad Komisija pasiūlys reikalingus straipsnio pakeitimus, kai išmetamųjų teršalų 
ribinės vertės bus taikomos kitiems sektoriams. Tokiu pat būdu bus sprendžiama ir padėtis, 
susijusi su atvejais, numatytais šios direktyvos V–VIII prieduose. 

Pakeitimas 135
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

4. Nukrypdama nuo 3 dalies ir 
nepažeisdama 18 straipsnio, 
kompetentinga institucija išimtiniais 
atvejais gali nustatyti mažiau griežtas
išmetamų teršalų ribines vertes. Tokią 
išlygą galima taikyti tik jei iš vertinimo 
matyti, kad:

a) dėl atitinkamo įrenginio geografinės 
vietovės ar vietos aplinkos visam 
įrenginiui ar jo daliai negalima taikyti 
geriausių prieinamų gamybos būdų, 
aprašytų GPGB informaciniame 
dokumente arba;
b) dėl atitinkamo įrenginio techninių 
savybių visam įrenginiui ar jo daliai 
negalima taikyti geriausių prieinamų 
gamybos būdų, aprašytų GPGB 
informaciniame dokumente.

Or. en
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Dalinai perkeliamas pirmojo svarstymo 32 pakeitimas.

Pagrindimas

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Pakeitimas 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

4. 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 
išmetamų teršalų ribines vertes, 
nukrypdama nuo išmetamų teršalų ribinių 
verčių, nustatytų taikant 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti lankstumą, kai nustatomos išmetamų teršalų ribinės vertės.
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Pakeitimas 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

4. 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 
išmetamų teršalų ribines vertes, 
nukrypdama nuo išmetamų teršalų ribinių 
verčių, nustatytų taikant 3 dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Nereikia vartoti žodžio „nukrypdama“, kadangi jį vartojant numanomas institucijos, 
leidžiančios nukrypti, egzistavimas. Valstybės narės turi būti atsakingos už numatytoje 
nuostatoje pateiktą sprendimą nustatyti išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios skiriasi nuo 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, susijusių su geriausiais prieinamais gamybos būdais, jei 
valstybės pateikia išsamias tokių skirtumų priežastis. 

Pakeitimas 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, taikant 
teršalų ribines vertes, nustatytas I priedo 
6.6 punkte nurodytiems įrenginiams, 
atsižvelgiama į praktinius sumetimus, 
atitinkančius šias įrenginių kategorijas, 
taip pat ir šių priemonių sąnaudas ir 
naudą. Remdamasi aplinkosaugos ir 
ekonominių sąnaudų bei naudos vertinimu 
ir atsižvelgdama į atitinkamo įrenginio 
technines savybes, jo geografinę padėtį ir 
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vietos aplinkos sąlygas, kompetentinga 
institucija ypatingais atvejais gali nustatyti 
išmetamų teršalų ribines vertes, 
nukrypdama nuo išmetamų teršalų ribinių 
verčių, nustatytų taikant 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 139
Mairead McGuinness

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, taikant 
teršalų ribines vertes, nustatytas I priedo 
6.6 punkte nurodytiems įrenginiams, 
atsižvelgiama į praktinius sumetimus, 
atitinkančius šias įrenginių kategorijas, 
taip pat ir šių priemonių sąnaudas ir 
naudą. 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 
išmetamų teršalų ribines vertes, 
nukrypdama nuo išmetamų teršalų ribinių 
verčių, nustatytų taikant 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Tuirėtų ir toliau būti taikoma Direktyvos 96/61/EB 9 straipsnyje nymatyta nukrypti leidžianti 
nuostata. Gyvulininkystės ūkių išmetamų teršalų kiekio matavimas yra labai brangus, ypač po 
atviru dangumi esančiose plieninėse konstrukcijose. Be to, kyla daug problemų, susijusių su 
techniniu pajėgumu, siekiant  nustatyti ar kontroliuoti atmosferos teršalų kiekį.   Dėl 
natūraliai kintančio biologinio proceso yra neįmanoma ir nepraktiška nustatyti išmetamų 
teršalų ribines vertes.  Vietoj šių ribinių verčių turėtų būti taikomos kitos techninės 
priemonės, dėl kurių galėtų būti netiesiogiai taikoma direktyva ir galėtų būti vykdoma 
stebėsena.
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Pakeitimas 140
Esther de Lange.

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

Nukrypdama nuo 3 dalies, 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 ir nepažeisdama 18 
straipsnio gali nustatyti išmetamų teršalų 
ribines vertes, nukrypdama nuo išmetamų 
teršalų ribinių verčių, nustatytų taikant 3 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti leidžiamos tik atitinkamai pagrįstos GPGB išimtys. Išimtys negali būti taikomos 
naujiems įrenginiams ir įrenginių išplėtimo darbams.

Pakeitimas 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kompetentinga institucija 
pateikia pirmos pastraipos taikymo 
motyvus, be kita ko, vertinimo rezultatus ir 
nustatytų sąlygų pagrindimą.

Kompetentinga institucija leidimo sąlygų 
priede pagrindžia dokumentais pirmos 
pastraipos taikymo motyvus, be kita ko, 
vertinimo rezultatus ir nustatytų sąlygų 
pagrindimą ir praneša apie tai Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 142
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kompetentinga institucija 
pateikia pirmos pastraipos taikymo 
motyvus, be kita ko, vertinimo rezultatus ir 
nustatytų sąlygų pagrindimą.

Kompetentinga institucija leidimo sąlygų 
priede pagrindžia dokumentais pirmos 
pastraipos taikymo motyvus, be kita ko, 
vertinimo rezultatus ir nustatytų sąlygų 
pagrindimą ir praneša apie tai Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia sugriežtinti dabartinį išimčių lankstumo lygį ir remtis aiškiais kriterijais siekiant 
suvienodinti pramonės sąlygas ir skatinti aplinkosaugos naujoves.

Pakeitimas 143
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kompetentinga institucija 
pateikia pirmos pastraipos taikymo 
motyvus, be kita ko, vertinimo rezultatus ir 
nustatytų sąlygų pagrindimą.

Kompetentinga institucija leidimo sąlygų 
priede pagrindžia dokumentais pirmos 
pastraipos taikymo motyvus, be kita ko, 
vertinimo rezultatus ir nustatytų sąlygų 
pagrindimą ir praneša apie tai Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.
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Pakeitimas 144
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kompetentinga institucija 
pateikia pirmos pastraipos taikymo 
motyvus, be kita ko, vertinimo rezultatus ir 
nustatytų sąlygų pagrindimą.

Kompetentinga institucija leidimo sąlygų 
priede nurodo pirmos pastraipos taikymo 
motyvus, be kita ko, vertinimo rezultatus ir 
nustatytų sąlygų pagrindimą bei leidimo 
sąlygas ir šį priedą paskelbia internete.

Or. de

Pagrindimas

Yra svarbu užtikrinti kiek įmanoma didesnį skaidrumą, kai pagal 15 straipsnio 4 dalį 
apskaičiuojamos skirtingos išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

Pakeitimas 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kompetentinga institucija 
pateikia pirmos pastraipos taikymo 
motyvus, be kita ko, vertinimo rezultatus ir 
nustatytų sąlygų pagrindimą.

Kompetentinga institucija leidimo sąlygų 
priede pagrindžia dokumentais pirmos 
pastraipos taikymo motyvus, be kita ko, 
vertinimo rezultatus ir nustatytų sąlygų 
pagrindimą ir praneša apie tai Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 32 pakeitimas. Leidžiamų GPGB išimčių kriterijai 
turi būti aiškūs ir tikslūs siekiant išspręsti nepakankamo įgyvendinimo ir plačiai paplitusių 
nukrypimo nuo leidimo sąlygų Europos Sąjungoje klausimus. Toks didelis skirtumas įtakoja 
nevienodas pradines įmonių veiklos sąlygas, dėl kurių atsiranda ES piliečių sveikatos išlaidų 
ir daromas neigiamas poveikis aplinkai.
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Pakeitimas 146
Edite Estrela

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kompetentinga institucija 
pateikia pirmos pastraipos taikymo 
motyvus, be kita ko, vertinimo rezultatus ir 
nustatytų sąlygų pagrindimą. 

Kompetentinga institucija prie leidimo 
sąlygų priedo pridėtame dokumente 
pristato pirmos pastraipos taikymo 
motyvus, be kita ko, vertinimo rezultatus ir 
nustatytų sąlygų pagrindimą. 

Or. pt

Pagrindimas

Visuomenė dalyvauja taikant išimtis, kai vyksta viešosios konsultacijos, susijusios su leidimo 
prašymu, atsižvelgiant į 24 straipsnio 1 dalį.  Be to, nuoroda į 13 straipsnio 5b dalį išbraukta 
dėl to, kad Komisija pasiūlys reikalingus straipsnio pakeitimus, kai išmetamųjų teršalų 
ribinės vertės bus taikomos kitiems sektoriams. Tokiu pat būdu bus sprendžiama ir padėtis, 
susijusi su atvejais, numatytais šios direktyvos V–VIII prieduose. 

Pakeitimas 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kompetentinga institucija 
pateikia pirmos pastraipos taikymo 
motyvus, be kita ko, vertinimo rezultatus ir 
nustatytų sąlygų pagrindimą.

Kompetentinga institucija 
pateikia pirmos pastraipos taikymo 
motyvus, be kita ko, vertinimo rezultatus ir 
nustatytų sąlygų pagrindimą. Šios 
priežastys pateikiamos Komisijai ir 
valstybėms narėms atsižvelgiant į 
komercinį konfidencialumą. 
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Or. fr

Pagrindimas

Nereikia vartoti žodžio „nukrypdama“, kadangi jį vartojant numanomas institucijos, 
leidžiančios nukrypti, egzistavimas. Valstybės narės turi būti atsakingos už numatytoje 
nuostatoje pateiktą sprendimą nustatyti išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios skiriasi nuo 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, susijusių su geriausiais prieinamais gamybos būdais, jei 
valstybės pateikia išsamias tokių skirtumų priežastis. 

Pakeitimas 148
Edite Estrela

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršija 
V–VIII prieduose nustatytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių, kai taikoma.

Išbraukta.

Or. pt

Pagrindimas

Visuomenė dalyvauja taikant išimtis, kai vyksta viešosios konsultacijos, susijusios su leidimo 
prašymu, atsižvelgiant į 24 straipsnio 1 dalį.  Be to, nuoroda į 13 straipsnio 5b dalį išbraukta 
dėl to, kad Komisija pasiūlys reikalingus straipsnio pakeitimus, kai išmetamųjų teršalų 
ribinės vertės bus taikomos kitiems sektoriams. Tokiu pat būdu bus sprendžiama ir padėtis, 
susijusi su atvejais, numatytais šios direktyvos V–VIII prieduose. 
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Pakeitimas 149
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršija 
V–VIII prieduose nustatytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių, kai taikoma.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

3 pastraipa prieštarauja 1 pastraipai.

Pakeitimas 150
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršija 
V–VIII prieduose nustatytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių, kai taikoma.

Tačiau šios išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės neviršija minimalių reikalavimų, 
įskaitant išmetamųjų teršalų ribines 
vertes, nustatytų pagal 13 straipsnio 5b 
dalį arba, kai taikoma, direktyvos 
prieduose.
Valstybės narės, jei reikia, netaiko 
nukrypti leidžiančios nuostatos, 
laikydamosi Direktyvos 2001/81/EB dėl 
teršalų išmetimo nacionalinių ribų.
Bet kuriuo atveju, neturėtų būti 
sukeliama didelė tarša ir turėtų būti 
užtikrinamas aukštas visos aplinkos 
apsaugos lygis.
Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiems visuomenės atstovams 
būtų sudarytos išankstinės ir palankios 
sąlygos dalyvauti priimant sprendimus, 
susijusius su šioje dalyje nurodyta 
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nukrypti leidžiančia nuostata.

Or. en

Pagrindimas

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Pakeitimas 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršija 
V–VIII prieduose nustatytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių, kai taikoma.

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršija 
minimalių išmetamųjų teršalų ribinių 
reikalavimų, nustatytų pagal 13 straipsnio 
5b dalį arba, atitinkamais atvejais, šios 
direktyvos prieduose.

Jei reikia, valstybės narės netaiko šių 
išimčių siekdamos nepažeisti Direktyvos 
2001/81/EC dėl teršalų išmetimo 
nacionalinių ribų. 
Bet kuriuo atveju, neturėtų būti 
sukeliama didelė tarša ir turėtų būti 
užtikrinamas aukštas visos aplinkos 
apsaugos lygis.
Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiems visuomenės atstovams 
būtų sudarytos išankstinės ir palankios 
sąlygos dalyvauti priimant sprendimus, 
susijusius su šioje dalyje nurodyta 
nukrypti leidžiančia nuostata.

Or. en
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Pagrindimas

Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 32 pakeitimas. Leidžiamų GPGB išlygų kriterijai turi 
būti aiškūs ir tikslūs siekiant išspręsti nepakankamo įgyvendinimo ir plačiai paplitusių 
leidimo sąlygų Europos Sąjungoje skirtumo klausimus. Toks didelis skirtumas įtakoja 
nevienodas pradines įmonių veiklos sąlygas, dėl kurių atsiranda ES piliečių sveikatos išlaidų 
ir daromas neigiamas poveikis aplinkai. 

Pakeitimas 152
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršija 
V–VIII prieduose nustatytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių, kai taikoma.

Tačiau šios išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės neviršija minimalių reikalavimų, 
įskaitant išmetamųjų teršalų ribines vertes, 
nustatytų pagal 13 straipsnio 5b dalį arba, 
atitinkamais atvejais, direktyvos 
prieduose.

Or. en

Pagrindimas

Reikia sugriežtinti dabartinį išimčių lankstumo lygį ir remtis aiškiais kriterijais siekiant 
suvienodinti pramonės sąlygas ir skatinti aplinkosaugos naujoves.

Pakeitimas 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršija 
V–VIII prieduose nustatytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių, kai taikoma.

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršija 
prieduose nustatytų išmetamų teršalų 
ribinių verčių.

Kompetentingos institucijos netaiko šios 
dalies, kai yra galimybė, kad nebus 
įvykdytos aplinkos kokybės normos, ir bet 
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kuriuo atveju turi užtikrinti, kad taikoma 
išimtis nepadarys didelio poveikio 
aplinkai.
Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiems visuomenės atstovams 
būtų sudarytos išankstinės ir palankios 
sąlygos dalyvauti priimant sprendimus, 
susijusius su šioje dalyje nurodyta 
nukrypti leidžiančia nuostata.

Or. en

Pakeitimas 154
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršija 
V–VIII prieduose nustatytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių, kai taikoma.

Tačiau šios išmetamų teršalų ribinės 
vertės neviršija minimalių išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių reikalavimų,
nustatytų pagal 13 straipsnio 5b dalį arba, 
atitinkamais atvejais, V–VIII prieduose.

Or. de

Pagrindimas

Yra svarbu užtikrinti kiek įmanoma didesnį skaidrumą, kai pagal 15 straipsnio 4 dalį 
apskaičiuojamos skirtingos išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

Pakeitimas 155
Richard Seeber

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju šios
išmetamųjų teršalų ribinės vertės neviršija 
V–VIII prieduose nustatytų arba pagal 74a 
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teršalų ribinių verčių, kai taikoma. straipsnį nustatytų išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama pozicijos 15 straipsnio 4 dalies ir Europos Parlamento 
pirmojo svarstymo pozicijos 32 ir 62 pakeitimų kompromiso. Šiuo tikslu apribojama 4 dalies 
taikymo sritis ypatingais atvejais, į kuriuos nebuvo tinkamai atsižvelgta ar negalėjo būti 
atsižvelgta ruošiant ar peržiūrint GPGB informacinį dokumentą 13 straipsnyje nurodyto 
proceso metu. 

Pakeitimas 156
Esther de Lange.

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nukrypti leidžianti nuostata netaikoma 
įrenginiams ar įrenginių išplėtimui, 
kuriems leidimas buvo suteiktas po 77 
straipsnio 1 dalyje minimos datos.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti leidžiamos tik atitinkamai pagrįstos GPGB išimtys. Nukrypti leidžianti nuostata 
negali būti taikomos naujiems įrenginiams ir įrenginių išplėtimui.

Pakeitimas 157
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiems visuomenės atstovams 
būtų sudarytos išankstinės ir palankios 
sąlygos dalyvauti priimant sprendimus, 
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susijusius su šioje dalyje nurodytos 
nukryti leidžiančios nuostatos suteikimu. 
Kiekviena valstybė narė Komisijai 
praneša apie nukrypti leidžiančias 
nuostatas. Šiuos pranešimus Komisija 
skelbia internete.

Or. de

Pagrindimas

Yra svarbu užtikrinti kiek įmanoma didesnį skaidrumą, kai pagal 15 straipsnio 4 dalį 
apskaičiuojamos skirtingos išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

Pakeitimas 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija gali nustatyti gaires, kuriomis 
konkrečiai nustatomi šios dalies taikymo 
kriterijai į kuriuos turi būti atsižvelgta.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nereikia vartoti žodžio „nukrypdama“, kadangi jį vartojant numanomas institucijos, 
leidžiančios nukrypti, egzistavimas. Valstybės narės turi būti atsakingos už numatytoje 
nuostatoje pateiktą sprendimą nustatyti išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios skiriasi nuo 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, susijusių su geriausiais prieinamais gamybos būdais, jei 
valstybės pateikia išsamias tokių skirtumų priežastis. 

Pakeitimas 159
Edite Estrela

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija gali nustatyti gaires, kuriomis 
konkrečiai nustatomi šios dalies taikymo 

Išbraukta.



PE439.994v01-00 72/76 AM\810288LT.doc

LT

kriterijai į kuriuos turi būti atsižvelgta.

Or. pt

Pagrindimas

Visuomenė dalyvauja taikant nukrypti leidžiančias nuostatas, kai vyksta viešosios 
konsultacijos, susijusios su leidimo prašymu, atsižvelgiant į 24 straipsnio 1 dalį.  Be to, 
nuoroda į 13 straipsnio 5b dalį išbraukta dėl to, kad Komisija pasiūlys reikalingus straipsnio 
pakeitimus, kai išmetamųjų teršalų ribinės vertės bus taikomos kitiems sektoriams. Tokiu pat 
būdu bus sprendžiama ir padėtis, susijusi su atvejais, numatytais šios direktyvos V–VIII 
prieduose. 

Pakeitimas 160
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija gali nustatyti gaires, kuriomis 
konkrečiai nustatomi šios dalies taikymo 
kriterijai į kuriuos turi būti atsižvelgta.

Valstybės narės, jei reikia, netaiko 
nukrypti leidžiančios nuostatos, 
laikydamosi Direktyvos 2001/81/EB dėl 
teršalų išmetimo nacionalinių ribų.
Bet kuriuo atveju, neturėtų būti 
sukeliama didelė tarša ir turėtų būti 
užtikrinamas aukštas visos aplinkos 
apsaugos lygis.
Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiems asmenims būtų 
sudarytos išankstinės ir palankios sąlygos 
dalyvauti priimant sprendimus, susijusius 
su šioje dalyje nurodyta nukrypti 
leidžiančia nuostata. 
Komisija...* , pasinaudodama pagal 76 
straipsnį priimtais deleguotaisiais teisės 
aktais, gali priimti šioje dalyje minimos 
nukrypti leidžiančios nuostatos 
konkrečius kriterijus.
*OL: praėjus vieneriems metams po šios 
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direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Reikia sugriežtinti dabartinį išimčių lankstumo lygį ir remtis aiškiais kriterijais siekiant 
suvienodinti pramonės sąlygas ir skatinti aplinkosaugos naujoves.

Pakeitimas 161
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija gali nustatyti gaires, kuriomis 
konkrečiai nustatomi šios dalies taikymo 
kriterijai į kuriuos turi būti atsižvelgta.

Komisija ne vėliau kaip per 18 mėnesių 
nuo direktyvos įsigaliojimo pradžios, 
pasinaudodama pagal 76 straipsnį 
priimtais deleguotaisiais teisės aktais, gali 
priimti šioje dalyje minimos nukrypti 
leidžiančios nuostatos konkrečius 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.



PE439.994v01-00 74/76 AM\810288LT.doc

LT

Pakeitimas 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija gali nustatyti gaires, kuriomis 
konkrečiai nustatomi šios dalies taikymo 
kriterijai į kuriuos turi būti atsižvelgta.

Komisija...* , pasinaudodama pagal 76 
straipsnį priimtais deleguotaisiais teisės 
aktais, gali priimti šioje dalyje minimos 
nukrypti leidžiančios nuostatos 
konkrečius kriterijus.

_____________
*OL: praėjus vieneriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija gali nustatyti gaires, kuriomis 
konkrečiai nustatomi šios dalies taikymo 
kriterijai į kuriuos turi būti atsižvelgta.

Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių 
nuo direktyvos įsigaliojimo pradžios, 
pasinaudodama pagal 76 straipsnį 
priimtais deleguotaisiais teisės aktais, gali 
priimti šioje dalyje minimos nukrypti 
leidžiančios nuostatos konkrečius 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 32 pakeitimas. Leidžiamų GPGB išlygų kriterijai turi 
būti aiškūs ir tikslūs siekiant išspręsti nepakankamo įgyvendinimo ir plačiai paplitusių 
leidimo sąlygų Europos Sąjungoje skirtumo klausimus. Toks didelis skirtumas įtakoja 
nevienodas pradines įmonių veiklos sąlygas, dėl kurių atsiranda ES piliečių sveikatos išlaidų 
ir daromas neigiamos poveikis aplinkai.
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Pakeitimas 164
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kompetentingos institucijos pakartotinai 
įvertina pirmos pastraipos taikymą 
persvarstydamos leidimo sąlygas pagal 
21 straipsnį.

Nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo 
laikas ribojamas daugiausiai iki penkių 
metų, ir kompetentingos institucijos 
pakartotinai įvertina pirmos pastraipos 
taikymą persvarstydamos leidimo sąlygas 
pagal 21 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti apribotas dabartinis nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo lankstumo lygis ir 
remiamasi aiškiais kriterijais siekiant suvienodinti pradines veiklos sąlygas ir skatinti 
aplinkosaugos naujoves.

Pakeitimas 165
Marianne Thyssen

Tarybos pozicija
16 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai nacionaliniu lygmeniu jau 
įgyvendinamos vandens ar dirvožemio 
apsaugos nuostatos, valstybės narės 
neįpareigoja veiklos vykdytojo taikyti 
periodišką stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

Dėl papildomos biurokratinės naštos ir stebėsenos įsipareigojimų, susijusių su dirvožemio
būklės ataskaitos rengimu, ir ūkininkams ir nacionalinėms valdžios institucijoms tektų atlikti 
didžiulį administracinį darbą ir padengti nemažas išlaidas. This bears no relation to the 
intended added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red 
tape contained in the entire IPPC Directive. Dirvožemio būklės ataskaitos paskirtis –
užtikrinti vandens ir dirvožemio apsaugą. Be to, vandens apsaugos reikalavimai yra 
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reglamentuojami Europos lygmeniu, o dirvožemio apsauga reglamentuojama nacionaliniu 
lygmeniu remiantis subsidiarumo principu. Šiuo atveju turėtų būti vengiama dvigubo 
reguliavimo.


