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Pakeitimas 166
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
21 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių garantuoti, kad kompetentinga 
institucija pagal 2–5 dalis periodiškai 
persvarstytų visas leidimo sąlygas ir 
prireikus atnaujintų jas, kad būtų užtikrinta 
atitiktis šiai direktyvai.

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
investicijų ciklus ir neapkraudamos 
susijusių įrenginių operatorių 
neproporcingai didelėmis išlaidomis,
imasi reikiamų priemonių garantuoti, kad 
kompetentinga institucija pagal 2–5 dalis 
periodiškai persvarstytų visas leidimo 
sąlygas ir prireikus atnaujintų jas, kad būtų 
užtikrinta atitiktis šiai direktyvai.

Or. en

Pagrindimas

Atnaujinant leidimo sąlygas turėtų būti atsižvelgta į būdingus investicijų ciklus, taigi susiję 
įrenginių operatoriai neturėtų būti apkrauti neproporcingai didelėmis išlaidomis (jeigu 
lygintume su teigiamu poveikiu aplinkai). Daugeliu atveju galimybės modifikuoti esamą 
taršos mažinimo įrangą labai ribotos.

Pakeitimas 167
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
21 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Per penkerius metus nuo pagal 
13 straipsnio 5 dalį priimtų sprendimų dėl 
GPGB išvadų, susijusių su pagrindine 
įrenginio veikla, paskelbimo 
kompetentinga institucija užtikrina, kad:

3. Komisijai paskelbus pagal 13 straipsnio 
5 dalį priimtus sprendimus dėl GPGB 
išvadų, susijusius su pagrindine įrenginio 
veikla, valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija per penkerius 
metus nuo informacinių dokumentų 
paskelbimo persvarstytų ir, jei būtina, 
atnaujintų susijusių įrenginių leidimo 
sąlygas.

a) visos atitinkamiems įrenginiams 
išduotų leidimų sąlygos būtų persvarstytos 

Pirmoji pastraipa taikoma ir bet kuriai 
išlygai, suteiktai vadovaujantis 
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ir prireikus atnaujintos siekiant užtikrinti 
šios direktyvos ir visų pirma, jei taikytina, 
jos 15 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimų 
laikymąsi;

15 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

b) įrenginys atitiktų tas leidimo sąlygas.
Persvarstant atsižvelgiama į visas naujas 
ar peržiūrėtas GPGB išvadas, kurios yra 
taikytinos įrenginiui ir priimtos pagal 
13 straipsnio 5 dalį po to, kai leidimas 
buvo išduotas ar paskutinį kartą 
persvarstytas.

Or. de

Pagrindimas

Penkeri metai – tikrai per trumpas laikotarpis dokumentams persvarstyti ir jų laikytis, o ji 
nustatant neatsižvelgta į būdingus pramonės investicijų ciklus arba į tai, kad laikotarpis nuo 
stambių pramonės projektų planavimo iki jų įgyvendinimo gali trukti kur kas ilgiau negu 
penkerius metus. Šis pasiūlymas grindžiamas 22 straipsnio 3 dalies versijos, kuria 
Parlamentas rėmėsi pirmojo svarstymo metu, tekstu.

Pakeitimas 168
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Per penkerius metus nuo pagal 
13 straipsnio 5 dalį priimtų sprendimų dėl 
GPGB išvadų, susijusių su pagrindine 
įrenginio veikla, paskelbimo 
kompetentinga institucija užtikrina, kad:

3. Per ketverius metus nuo pagal 
13 straipsnio 5 dalį priimtų sprendimų dėl 
GPGB išvadų paskelbimo kompetentinga 
institucija užtikrina, kad:

Or. en

(Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 37 pakeitimas.)

Pagrindimas

GPGB informaciniai dokumentai yra ilgo proceso rezultatas, taigi priėmus sprendimą dėl 
GPGB išvadų būtina jį sklandžiau pritaikyti praktiškai ir užtikrinti, kad būtų nenutrūkstamai 
skatinama vystyti aplinkos apsaugos naujoves. Todėl pasiūlyti 4 metai po paskelbimo yra 
geras Komisijos ir Tarybos kompromisas. Jeigu būtų vadovaujamasi Tarybos tekstu, būtų 
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rizikuojama skirtingai įgyvendinti dokumentą valstybėse narėse: kompetentingos institucijos 
gali skirtingai interpretuoti, kas yra pagrindinė veikla, taigi pramonės veikla būtų 
traktuojama nevienodai, o tai lemtų ir nevienodas veiklos sąlygas.

Pakeitimas 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Per penkerius metus nuo pagal 
13 straipsnio 5 dalį priimtų sprendimų dėl 
GPGB išvadų, susijusių su pagrindine
įrenginio veikla, paskelbimo 
kompetentinga institucija užtikrina, kad:

3. Per ketverius metus nuo pagal 
13 straipsnio 5 dalį priimtų sprendimų dėl 
GPGB išvadų, susijusių su įrenginio veikla, 
paskelbimo kompetentinga institucija 
užtikrina, kad:

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies keičiamas Tarybos pateiktas tekstas.

Pakeitimas 170
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Per penkerius metus nuo pagal 
13 straipsnio 5 dalį priimtų sprendimų dėl 
GPGB išvadų, susijusių su pagrindine 
įrenginio veikla, paskelbimo 
kompetentinga institucija užtikrina, kad:

3. Per ketverius metus nuo pagal 
13 straipsnio 5 dalį priimtų sprendimų dėl 
GPGB išvadų, susijusių su pagrindine 
įrenginio veikla, paskelbimo 
kompetentinga institucija užtikrina, kad:

Or. en
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Pakeitimas 171
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Per penkerius metus nuo pagal 
13 straipsnio 5 dalį priimtų sprendimų dėl 
GPGB išvadų, susijusių su pagrindine 
įrenginio veikla, paskelbimo 
kompetentinga institucija užtikrina, kad:

3. Paprastai per penkerius metus nuo pagal 
13 straipsnio 5 dalį priimtų sprendimų dėl 
GPGB išvadų, susijusių su pagrindine 
įrenginio veikla, paskelbimo 
kompetentinga institucija užtikrina, kad:

Or. en

Pagrindimas

Penkerių metų laikotarpis persvarstytiems GPGB bendrai pritaikyti visuose Europos 
pramonės sektoriuose negalėtų būti realistiškas.

Pakeitimas 172
Frédérique Ries

Tarybos pozicija
21 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Specifiniais atvejais, kai persvarstant ir 
atnaujinant leidimo sąlygas nustatoma, 
kad naujiems geriausiems prieinamiems 
gamybos būdams pritaikyti gali prireikti 
ilgesnio laikotarpio negu penkeri metai po 
GPGB išvadų paskelbimo, 
kompetentingos institucijos gali nustatyti 
ilgesnį leidimo sąlygų persvarstymo ir 
atnaujinimo terminą, jeigu tai 
pateisinama remiantis šioje direktyvoje 
nustatytais kriterijais. 

Or. en

Pagrindimas

Nustatant laikotarpį, per kurį būtų atsižvelgta į atnaujintas GPGB išvadas, turėtų būti 
įvertinti veiklos vykdytojo investicijų ciklai, kaip siūlyta Tarybos 21 konstatuojamoje dalyje.
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Pakeitimas 173
Marianne Thyssen

Tarybos pozicija
21 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kompetentingos institucijos gali nustatyti 
ilgesnį laikotarpį leidimo sąlygoms 
persvarstyti ir atnaujinti, jeigu tai 
pateisinama remiantis šioje direktyvoje 
nustatytais kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgta į sektoriui būdingą investicijų grąžos laikotarpį. Todėl, siekiant veiklos 
vykdytojams užtikrinti teisinį konkretumą, leidimai turėtų būti suteikti ilgesniam laikotarpiui.

Pakeitimas 174
Esther de Lange

Tarybos pozicija
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Persvarstant atsižvelgiama į visas naujas ar 
peržiūrėtas GPGB išvadas, kurios yra 
taikytinos įrenginiui ir priimtos pagal 
13 straipsnio 5 dalį po to, kai leidimas 
buvo išduotas ar paskutinį kartą 
persvarstytas.

Persvarstant atsižvelgiama į visas naujas ar 
peržiūrėtas GPGB išvadas, kurios yra 
taikytinos įrenginiui ir priimtos pagal 
13 straipsnio 5 dalį po to, kai leidimas 
buvo išduotas ar paskutinį kartą 
persvarstytas, taip pat į investicijų ciklus.

Or. en

Pagrindimas

Prisitaikant prie naujų GPGB informacinių dokumentų turi būti atsižvelgta į esamų įrenginių 
investicijų ciklus. 
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Pakeitimas 175
Andres Perello Rodriguez

Tarybos pozicija
21 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Or. es

Pagrindimas

Į tekstą įtraukta pozicijos 21 konstatuojamoji dalis. Atnaujinant leidimo sąlygas turėtų būti 
atsižvelgta į GPGB išvadų sąnaudas ir naudą, jeigu šios išvados pripažintos ekonomiškai ir 
techniškai pagrįstomis.

Pakeitimas 176
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Konkrečiais atvejais, kai persvarstant 
ir atnaujinant leidimą nustatoma, kad 
geriausiems prieinamiems gamybos 
būdams įdiegti gali prireikti ilgesnio 
laikotarpio negu penkeri metai po 
sprendimo dėl GPGB išvadų paskelbimo, 
kompetentingos institucijos gali leidimo 
sąlygose nustatyti ilgesnį terminą, jeigu 
tai pateisinama remiantis šioje direktyvoje 
nustatytais kriterijais.
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Or. it

Pagrindimas

Perimama 21 konstatuojamosios dalies formuluotė, kadangi taip galima tinkamai atsižvelgti į 
sąnaudas ir naudą, susijusias su leidimų atnaujinimo techniniu ir finansiniu pagrįstumu.

Pakeitimas 177
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
21 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Jeigu įrenginiui netaikomos jokios 
GPGB išvados, leidimo sąlygos 
persvarstomos ir prireikus atnaujinamos, 
kai geriausių prieinamų gamybos būdų 
pokyčiai leidžia labai sumažinti išmetimus.

4. Jeigu įrenginiui netaikomos jokios 
GPGB išvados, leidimo sąlygos 
persvarstomos ir prireikus atnaujinamos, 
kai geriausių prieinamų gamybos būdų 
pokyčiai leidžia labai sumažinti išmetimus 
neužkraunant neproporcingai didelių 
išlaidų palyginti su teigiamu poveikiu 
aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Atnaujinant leidimo sąlygas turėtų būti atsižvelgta į būdingus investicijų ciklus, taigi susiję 
įrenginių operatoriai neturėtų būti apkrauti neproporcingai didelėmis išlaidomis (jeigu 
lygintume su teigiamu poveikiu aplinkai). Daugeliu atveju galimybės modifikuoti esamą 
taršos mažinimo įrangą labai ribotos.

Pakeitimas 178
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
21 straipsnio 5 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) kai pagal 18 straipsnį reikia užtikrinti 
atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos 
kokybės normai.

c) kai būtina užtikrinti atitiktį pagal 
2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2001/81/EB dėl tam 
tikrų atmosferos teršalų išmetimo 
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nacionalinių ribų arba pagal aplinkos 
kokybės normą, kaip nustatyta
18 straipsnyje.

Or. en

(Grąžinamas pirmojo svarstymo 39 pakeitimas.)

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių greičiausiai nepasieks Teršalų išmetimo nacionalinių ribų 
direktyvoje nustatytų oro kokybės tikslų, todėl kompetentingos institucijos turėtų turėti 
galimybę persvarstyti ir prireikus atnaujinti susijusių įrenginių leidimus, kai tai būtina norint 
užtikrinti, kad būtų pasiektos minėtoje direktyvoje nustatytos viršutinės ribos.

Pakeitimas 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
21 straipsnio 5 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) kai pagal 18 straipsnį reikia užtikrinti 
atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos 
kokybės normai.

c) kai būtina užtikrinti atitiktį pagal 
2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2001/81/EB dėl tam 
tikrų atmosferos teršalų išmetimo 
nacionalinių ribų1 arba pagal aplinkos 
kokybės normą, kaip nustatyta
18 straipsnyje.
1 OL L 309, 2001  11 27, p. 22.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 39 pakeitimas.
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Pakeitimas 180
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
21 straipsnio 5 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) kai pagal 18 straipsnį reikia užtikrinti 
atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos 
kokybės normai.

c) kai būtina užtikrinti atitiktį pagal 
2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2001/81/EB dėl tam 
tikrų atmosferos teršalų išmetimo 
nacionalinių ribų1 arba pagal aplinkos 
kokybės normą, kaip nustatyta
18 straipsnyje.
1 OL L 309, 2001 11 27, p. 22.

Or. en

(Grąžinamas pirmojo svarstymo 39 pakeitimas.)

Pagrindimas

Kompetentingos valstybės narės institucijos turėtų turėti galimybę persvarstyti ir prireikus 
atnaujinti susijusių įrenginių leidimus, kai tai būtina norint užtikrinti, kad būtų pasiektos 
Teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvoje nustatytos viršutinės ribos.

Pakeitimas 181
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
22 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

22 straipsnis Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Tarybos pozicija
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Jeigu veikla yra susijusi su atitinkamų 
pavojingų medžiagų naudojimu, gamyba 
arba išleidimu, ir atsižvelgiant į įrenginio 
eksploatavimo vietos dirvožemio ir 
požeminių vandenų užteršimo galimybę, 
prieš įrenginio eksploatavimo pradžią arba 
prieš įrenginio leidimo atnaujinimą pirmą 
kartą po …* veiklos vykdytojas parengia 
pagrindinę ataskaitą ir pateikia ją 
kompetentingai institucijai.

2. Jeigu veikla yra susijusi su didelių 
atitinkamų pavojingų medžiagų kiekių 
naudojimu, gamyba arba išleidimu, ir 
atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo 
vietos dirvožemio ir požeminių vandenų 
užteršimo galimybę, prieš įrenginio 
eksploatavimo pradžią arba prieš įrenginio 
leidimo atnaujinimą pirmą kartą po …* 
veiklos vykdytojas parengia pagrindinę 
ataskaitą ir pateikia ją kompetentingai 
institucijai. 

Jeigu nacionaliniu lygmeniu jau 
įgyvendinamos vandens ar dirvožemio 
apsaugos nuostatos, valstybės narės 
nerengia pagrindinės ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 183
Esther de Lange

Tarybos pozicija
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

2. Jeigu veikla yra susijusi su didelių 
atitinkamų pavojingų medžiagų kiekių 
naudojimu, gamyba arba išleidimu, ir 
atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo 
vietos dirvožemio ir požeminių vandenų 
užteršimo galimybę, prieš įrenginio 
eksploatavimo pradžią arba prieš įrenginio 
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kartą po …* veiklos vykdytojas parengia 
pagrindinę ataskaitą ir pateikia ją 
kompetentingai institucijai.

leidimo atnaujinimą pirmą kartą po …* 
veiklos vykdytojas parengia pagrindinę 
ataskaitą ir pateikia ją kompetentingai 
institucijai.

Jeigu nacionaliniu lygmeniu jau 
įgyvendinamos vandens ar dirvožemio 
apsaugos nuostatos, kompetentinga 
institucija neįpareigota reikalauti 
pagrindinės ataskaitos.

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemio apsauga ir taip reglamentuojama nacionaliniu lygmeniu, taigi turėtų būti 
vengiama dvigubo reguliavimo.

Pakeitimas 184
Mairead McGuinness

Tarybos pozicija
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Jeigu veikla yra susijusi su atitinkamų 
pavojingų medžiagų naudojimu, gamyba 
arba išleidimu, ir atsižvelgiant į įrenginio 
eksploatavimo vietos dirvožemio ir 
požeminių vandenų užteršimo galimybę, 
prieš įrenginio eksploatavimo pradžią arba 
prieš įrenginio leidimo atnaujinimą pirmą 
kartą po …* veiklos vykdytojas parengia 
pagrindinę ataskaitą ir pateikia ją 
kompetentingai institucijai.

2. Jeigu veikla yra susijusi su didelių 
atitinkamų pavojingų medžiagų kiekių 
naudojimu, gamyba arba išleidimu, ir 
atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo 
vietos dirvožemio ir požeminių vandenų 
užteršimo galimybę, prieš įrenginio 
eksploatavimo pradžią arba prieš įrenginio 
leidimo atnaujinimą pirmą kartą po …* 
veiklos vykdytojas parengia pagrindinę 
ataskaitą ir pateikia ją kompetentingai 
institucijai.

Jeigu nacionaliniu lygmeniu jau 
įgyvendinamos vandens ar dirvožemio 
apsaugos nuostatos, valstybės narės 
nerengia pagrindinės ataskaitos.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl biurokratinės naštos, susijusios su dirvožemio būklės ataskaitos rengimu, ūkininkams ir 
nacionalinėms valdžios institucijoms tektų atlikti didžiulį administracinį darbą ir padengti 
nemažas išlaidas. Ataskaitos paskirtis – užtikrinti vandens ir dirvožemio apsaugą. Tačiau tai 
jau reglamentuojama Europos lygmeniu, o dirvožemio apsauga reglamentuojama 
nacionaliniu lygmeniu. Šiuo atveju turėtų būti vengiama dvigubo reguliavimo. Būtina 
išbraukti žodį „kokybinė“. 

Pakeitimas 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Tarybos pozicija
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pagrindinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklei 
nustatyti, siekiant kiekybiškai palyginti su 
būkle galutinai nutraukus veiklą kaip 
numatyta 3 dalyje.

Pagrindinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklei 
nustatyti, siekiant palyginti su būkle 
galutinai nutraukus veiklą kaip numatyta 
3 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 186
Esther de Lange

Tarybos pozicija
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pagrindinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklei 
nustatyti, siekiant kiekybiškai palyginti su 
būkle galutinai nutraukus veiklą kaip 
numatyta 3 dalyje.

Pagrindinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklei 
nustatyti, siekiant palyginti su būkle 
galutinai nutraukus veiklą kaip numatyta 
3 dalyje.

Or. en
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Pagrindimas

Dirvožemio apsauga ir taip reglamentuojama nacionaliniu lygmeniu, taigi turėtų būti 
vengiama dvigubo reguliavimo.

Pakeitimas 187
Mairead McGuinness

Tarybos pozicija
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pagrindinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklei 
nustatyti, siekiant kiekybiškai palyginti su 
būkle galutinai nutraukus veiklą kaip 
numatyta 3 dalyje.

Pagrindinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklei 
nustatyti, siekiant palyginti su būkle 
galutinai nutraukus veiklą kaip numatyta 
3 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Dėl biurokratinės naštos, susijusios su dirvožemio būklės ataskaitos rengimu, ūkininkams ir 
nacionalinėms valdžios institucijoms tektų atlikti didžiulį administracinį darbą ir padengti 
nemažas išlaidas. Ataskaitos paskirtis – užtikrinti vandens ir dirvožemio apsaugą. Tačiau tai 
jau reglamentuojama Europos lygmeniu, o dirvožemio apsauga reglamentuojama 
nacionaliniu lygmeniu. Šiuo atveju turėtų būti vengiama dvigubo reguliavimo. Būtina 
išbraukti žodį „kokybinė“. 

Pakeitimas 188
Catherine Soullie

Tarybos pozicija
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pagrindinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklei 
nustatyti, siekiant kiekybiškai palyginti su 
būkle galutinai nutraukus veiklą kaip 
numatyta 3 dalyje.

Pagrindinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija, reikalinga dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklei 
nustatyti, siekiant palyginti su būkle 
galutinai nutraukus veiklą kaip numatyta 
3 dalyje.
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Or. fr

Pagrindimas

Žinant turimas priemones, pradinėje ataskaitoje nėra sistemiškai reikalaujama kiekybiškai 
palyginti kiekvieno dirvožemio ir požeminių vandenų komponento; gali būti, kad pakaktų 
atlikti kokybinę analizę.

Pakeitimas 189
Marianne Thyssen

Tarybos pozicija
22 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu nacionaliniu lygmeniu jau 
įgyvendinamos vandens ar dirvožemio 
apsaugos nuostatos, valstybės narės 
neįpareigoja veiklos vykdytojo rengti 
pagrindinės ataskaitos.

Or. en

Pagrindimas

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. 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. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.

Pakeitimas 190
Christa Klaß

Tarybos pozicija
22 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu nacionaliniu lygmeniu jau 
įgyvendinamos vandens ar dirvožemio 
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apsaugos nuostatos, valstybės narės 
nerengia pagrindinės ataskaitos.

Or. xm

Pagrindimas

Ši papildoma biurokratinė administracinė ir stebėsenos atsakomybė visiškai nesuderinama su 
numatoma pridėtine aplinkos apsaugos ar siekio mažinti biurokratinę naštą visapusiškai 
taikant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos nuostatas verte. Šiuo atveju 
turėtų būti vengiama dvigubo reguliavimo. Bet kuriuo atveju, vandens apsaugos reikalavimai 
reglamentuojami Europos lygmeniu, o dirvožemio apsauga – nacionaliniu lygmeniu remiantis 
subsidiarumo principu.

Pakeitimas 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Tarybos pozicija
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklę 
atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, 
gaminamomis ar iš jo išleidžiamomis 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys labai užteršiami 
atitinkamomis pavojingomis medžiagomis 
ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, 
nustatytos 2 dalyje nurodytoje pagrindinėje 
ataskaitoje, veiklos vykdytojas imasi 
reikiamų priemonių dėl tos taršos, 
siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos 
būklę. Tuo tikslu galima atsižvelgti į tokių 
priemonių technines galimybes.

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas informuoja kompetentingą 
instituciją ir įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklę 
atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, 
gaminamomis ar iš jo išleidžiamomis 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 
atitinkamomis pavojingomis medžiagomis 
ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, 
nustatytos 2 dalyje nurodytoje pagrindinėje 
ataskaitoje, veiklos vykdytojas imasi
reikiamų priemonių dėl tos taršos, 
siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos 
būklę. Valstybės narės gali reikalauti iš 
veiklos vykdytojo užtikrinti tokią 
eksploatavimo vietos būklę, kad 
dirvožemio ir požeminių vandenų kokybė, 
palyginti su pagrindinėje ataskaitoje 
apibūdinta jų būkle, toliau gerėtų.

Or. en
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Pagrindimas

Naujo Tarybos pasiūlyto teksto pakeitimas. Padarytos žalos šalinimas neturėtų būti 
grindžiamas būsimu patvirtintu naudojimu, kadangi įrenginiams nutraukus veiklą realiai jis 
retai įmanomas. Valstybėms narėms, kuriose galioja nacionaliniai dirvožemio apsaugos 
įstatymai, turėtų būti leista siekti daugiau.

Pakeitimas 192
Catherine Soullie

Tarybos pozicija
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklę 
atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, 
gaminamomis ar iš jo išleidžiamomis 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys labai užteršiami 
atitinkamomis pavojingomis medžiagomis 
ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, 
nustatytos 2 dalyje nurodytoje pagrindinėje 
ataskaitoje, veiklos vykdytojas imasi 
reikiamų priemonių dėl tos taršos, 
siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos 
būklę. Tuo tikslu galima atsižvelgti į tokių 
priemonių technines galimybes.

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklę 
atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, 
gaminamomis ar iš jo išleidžiamomis 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys labai užteršiami 
atitinkamomis pavojingomis medžiagomis 
ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, 
nustatytos 2 dalyje nurodytoje pagrindinėje 
ataskaitoje, veiklos vykdytojas imasi 
reikiamų priemonių dėl tos taršos, 
siekdamas taip atkurti eksploatavimo 
vietos būklę, kad ji atitiktų jos esamą ar 
būsimą naudojimą, kurį kompetentinga 
institucija, atsižvelgusi į aplinkai ir 
žmonių sveikatai keliamą grėsmę, 
patvirtino suteikdama pradinį leidimą. 
Tuo tikslu galima atsižvelgti į tokių 
priemonių technines ir ekonomines 
galimybes.

Or. fr

Pagrindimas

Šioje dalyje labai svarbu pabrėžti, kad eksploatavimo vietos būklė turi būti atkurta taip, kad 
atitiktų jos esamą ar būsimą naudojimą, patvirtintą atsižvelgus į grėsmę aplinkai ir žmonių 
sveikatai.
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Pakeitimas 193
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklę 
atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, 
gaminamomis ar iš jo išleidžiamomis 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys labai užteršiami 
atitinkamomis pavojingomis medžiagomis 
ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, 
nustatytos 2 dalyje nurodytoje 
pagrindinėje ataskaitoje, veiklos 
vykdytojas imasi reikiamų priemonių dėl 
tos taršos, siekdamas atkurti tą 
eksploatavimo vietos būklę. Tuo tikslu 
galima atsižvelgti į tokių priemonių 
technines galimybes.

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklę 
atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, 
gaminamomis ar iš jo išleidžiamomis 
pavojingomis medžiagomis ir parengia 
rizikos analizę. Jeigu remiantis šia rizikos 
analize nustatoma, kad dėl įrenginio 
eksploatavimo dirvožemis arba požeminiai 
vandenys labai užteršiami pavojingomis 
medžiagomis, veiklos vykdytojas imasi 
reikiamų priemonių dėl tos taršos, 
siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos 
būklę. Tuo tikslu galima atsižvelgti į tokių 
priemonių technines galimybes.

Or. it

Pagrindimas

Bet kokie veiksmai turėtų būti grindžiami rizikos analize ir aprėpti būsimąją eksploatavimo 
vietos žemėnaudą.

Pakeitimas 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklę 
atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, 
gaminamomis ar iš jo išleidžiamomis 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklę 
atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, 
gaminamomis ar iš jo išleidžiamomis 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
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įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys labai užteršiami 
atitinkamomis pavojingomis medžiagomis 
ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, 
nustatytos 2 dalyje nurodytoje pagrindinėje 
ataskaitoje, veiklos vykdytojas imasi 
reikiamų priemonių dėl tos taršos, 
siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos 
būklę. Tuo tikslu galima atsižvelgti į tokių 
priemonių technines galimybes.

įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys užteršiami 
atitinkamomis pavojingomis medžiagomis 
ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, 
nustatytos 2 dalyje nurodytoje pagrindinėje 
ataskaitoje, veiklos vykdytojas imasi 
reikiamų priemonių dėl tos taršos, 
siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos 
būklę. Tuo tikslu galima atsižvelgti į tokių 
priemonių technines galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies keičiamas Tarybos pateiktas tekstas.

Pakeitimas 195
Theodoros Skylakakis

Tarybos pozicija
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklę 
atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, 
gaminamomis ar iš jo išleidžiamomis 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys labai užteršiami 
atitinkamomis pavojingomis medžiagomis 
ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, 
nustatytos 2 dalyje nurodytoje pagrindinėje 
ataskaitoje, veiklos vykdytojas imasi 
reikiamų priemonių dėl tos taršos, 
siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos 
būklę. Tuo tikslu galima atsižvelgti į tokių 
priemonių technines galimybes. 

3. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos 
vykdytojas įvertina dirvožemio ir 
požeminių vandenų užterštumo būklę 
atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, 
gaminamomis ar iš jo išleidžiamomis 
pavojingomis medžiagomis. Jeigu dėl 
įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba 
požeminiai vandenys labai užteršiami 
atitinkamomis pavojingomis medžiagomis 
ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, 
nustatytos 2 dalyje nurodytoje pagrindinėje 
ataskaitoje, veiklos vykdytojas imasi 
reikiamų priemonių dėl tos taršos, 
siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos 
būklę. Tuo tikslu galima atsižvelgti į tokių 
priemonių technines ir ekonomines 
galimybes. 

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti atsižvelgta į ekonominį pagrįstumą. Priimant sprendimą dėl žalos šalinimo turi būti 
vadovaujamasi rizika grindžiamu principu ir pasirinktos techniškai patvarios žalos šalinimo
priemonės, dėl kurių nepatiriama neproporcingai didelių išlaidų palyginti su teigiamu 
poveikiu aplinkai. 

Pakeitimas 196
Marianne Thyssen

Tarybos pozicija
22 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu nacionaliniu lygmeniu jau 
įgyvendinamos vandens ar dirvožemio 
apsaugos nuostatos, valstybės narės 
neįpareigoja veiklos vykdytojo vertinti 
dirvožemio ir požeminių vandenų 
užterštumo atitinkamomis įrenginių 
naudojamomis, gaminamomis ar 
išmetamomis pavojingomis medžiagomis 
būklės.

Or. en

Pagrindimas

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. 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. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.
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Pakeitimas 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Tarybos pozicija
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nedarant poveikio pirmos pastraipos 
taikymui, galutinai nutraukus veiklą ir tuo 
atveju, jeigu dirvožemio ir požeminio 
vandens užteršimas eksploatavimo vietoje 
kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar 
aplinkai ir ta tarša susidaro dėl veiklos 
vykdytojo veiklos, kuriai išduotas leidimas 
ir kuri vykdoma prieš pirmą kartą 
atnaujinant leidimą po …, atsižvelgiant į 
12 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytas 
įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas, 
veiklos vykdytojas imasi būtinų veiksmų 
siekdamas pašalinti, kontroliuoti, sulaikyti 
arba sumažinti atitinkamas pavojingas 
medžiagas, kad eksploatavimo vieta, 
atsižvelgiant į jos esamą ar būsimą 
patvirtintą naudojimą, tokio pavojaus 
nebekeltų.

Nedarant poveikio pirmos pastraipos 
taikymui, galutinai nutraukus veiklą ir tuo 
atveju, jeigu dirvožemio ir požeminio 
vandens užteršimas eksploatavimo vietoje 
kelia pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai ir 
ta tarša susidaro dėl veiklos vykdytojo 
veiklos, kuriai išduotas leidimas ir kuri 
vykdoma prieš pirmą kartą atnaujinant 
leidimą po …, atsižvelgiant į 12 straipsnio 
1 dalies d punkte nustatytas įrenginio 
eksploatavimo vietos sąlygas, veiklos 
vykdytojas imasi būtinų veiksmų 
siekdamas pašalinti, kontroliuoti, sulaikyti 
arba sumažinti atitinkamas pavojingas 
medžiagas bent tiek, kad eksploatavimo 
vieta tokio pavojaus nebekeltų.

Or. en

Pagrindimas

Naujo Tarybos pasiūlyto teksto pakeitimas. Padarytos žalos šalinimas neturėtų būti 
grindžiamas būsimu patvirtintu naudojimu, kadangi įrenginiams nutraukus veiklą realiai jis 
retai įmanomas. Valstybėms narėms, kuriose galioja nacionaliniai dirvožemio apsaugos 
įstatymai, turėtų būti leista siekti daugiau.

Pakeitimas 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nedarant poveikio pirmos pastraipos 
taikymui, galutinai nutraukus veiklą ir tuo 
atveju, jeigu dirvožemio ir požeminio 

Nedarant poveikio pirmos pastraipos 
taikymui, galutinai nutraukus veiklą ir tuo 
atveju, jeigu dirvožemio ir požeminio 
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vandens užteršimas eksploatavimo vietoje 
kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar 
aplinkai ir ta tarša susidaro dėl veiklos 
vykdytojo veiklos, kuriai išduotas leidimas 
ir kuri vykdoma prieš pirmą kartą 
atnaujinant leidimą po …*, atsižvelgiant į 
12 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytas 
įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas, 
veiklos vykdytojas imasi būtinų veiksmų 
siekdamas pašalinti, kontroliuoti, sulaikyti 
arba sumažinti atitinkamas pavojingas 
medžiagas, kad eksploatavimo vieta, 
atsižvelgiant į jos esamą ar būsimą 
patvirtintą naudojimą, tokio pavojaus 
nebekeltų.

vandens užteršimas eksploatavimo vietoje 
kelia pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai ir 
ta tarša susidaro dėl veiklos vykdytojo 
veiklos, kuriai išduotas leidimas ir kuri 
vykdoma prieš pirmą kartą atnaujinant 
leidimą po …*, atsižvelgiant į 12 straipsnio 
1 dalies d punkte nustatytas įrenginio 
eksploatavimo vietos sąlygas, veiklos 
vykdytojas imasi būtinų veiksmų 
siekdamas pašalinti, kontroliuoti, sulaikyti 
arba sumažinti atitinkamas pavojingas 
medžiagas, kad eksploatavimo vieta tokio 
pavojaus nebekeltų.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies keičiamas Tarybos pateiktas tekstas.

Pakeitimas 199
Catherine Soullie

Tarybos pozicija
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nedarant poveikio pirmos pastraipos 
taikymui, galutinai nutraukus veiklą ir tuo 
atveju, jeigu dirvožemio ir požeminio 
vandens užteršimas eksploatavimo vietoje 
kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar 
aplinkai ir ta tarša susidaro dėl veiklos 
vykdytojo veiklos, kuriai išduotas leidimas 
ir kuri vykdoma prieš pirmą kartą 
atnaujinant leidimą po … (dveji metai po 
šios direktyvos įsigaliojimo) ir 
atsižvelgiant į 12 straipsnio 1 dalies 
d punkte nustatytas įrenginio 
eksploatavimo vietos sąlygas, veiklos 
vykdytojas imasi būtinų veiksmų 
siekdamas pašalinti, kontroliuoti, sulaikyti 
arba sumažinti atitinkamas pavojingas 

Nedarant poveikio pirmos pastraipos 
taikymui, galutinai nutraukus veiklą ir tuo 
atveju, jeigu dirvožemio ir požeminio 
vandens užteršimas eksploatavimo vietoje 
kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar 
aplinkai ir ta tarša susidaro dėl veiklos 
vykdytojo veiklos, kuriai išduotas leidimas 
ir kuri vykdoma prieš pirmą kartą 
atnaujinant leidimą po … (dveji metai po 
šios direktyvos įsigaliojimo) ir 
atsižvelgiant į 12 straipsnio 1 dalies 
d punkte nustatytas įrenginio 
eksploatavimo vietos sąlygas, veiklos 
vykdytojas imasi būtinų veiksmų 
siekdamas pašalinti, kontroliuoti, sulaikyti 
arba sumažinti atitinkamas pavojingas 
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medžiagas, kad eksploatavimo vieta, 
atsižvelgiant į jos esamą ar būsimą 
patvirtintą naudojimą, tokio pavojaus 
nebekeltų.

medžiagas, kad eksploatavimo vieta,
atsižvelgiant į jos esamą ar būsimą 
naudojimą, kurį kompetentinga institucija 
patvirtino suteikdama savo pradinį 
leidimą, tokio pavojaus nebekeltų.

Or. fr

Pagrindimas

Šioje dalyje labai svarbu pabrėžti, kad eksploatavimo vietos būklė turi būti atkurta taip, kad 
atitiktų jos esamą ar būsimą naudojimą, patvirtintą atsižvelgus į grėsmę aplinkai ir žmonių 
sveikatai.

Pakeitimas 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Tarybos pozicija
22 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Jeigu veiklos vykdytojas neprivalo 
rengti 2 dalyje nurodytos pagrindinės 
ataskaitos, galutinai nutraukus veiklą jis 
imasi būtinų veiksmų siekdamas pašalinti, 
kontroliuoti, sulaikyti arba sumažinti 
atitinkamas pavojingas medžiagas, kad 
eksploatavimo vieta, atsižvelgiant į jos 
esamą ar būsimą patvirtintą naudojimą,
nebekeltų didelio pavojaus žmonių 
sveikatai arba aplinkai dėl dirvožemio ar 
požeminio vandens užteršimo dėl veiksmų, 
kuriems vykdyti išduotas leidimas, ir 
atsižvelgiant į 12 straipsnio 1 dalies 
d punkte nustatytas įrenginio 
eksploatavimo vietos sąlygas.

4. Jeigu veiklos vykdytojas neprivalo 
rengti 2 dalyje nurodytos pagrindinės 
ataskaitos, galutinai nutraukus veiklą jis 
imasi būtinų veiksmų siekdamas pašalinti, 
kontroliuoti, sulaikyti arba sumažinti 
atitinkamas pavojingas medžiagas bent 
tiek, kad eksploatavimo vieta nebekeltų 
pavojaus žmonių sveikatai arba aplinkai 
dėl dirvožemio ar požeminio vandens 
užteršimo dėl veiksmų, kuriems vykdyti 
išduotas leidimas, ir atsižvelgiant į 
12 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytas 
įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Naujo Tarybos pasiūlyto teksto pakeitimas. Padarytos žalos šalinimas neturėtų būti 
grindžiamas būsimu patvirtintu naudojimu, kadangi įrenginiams nutraukus veiklą realiai jis 
retai įmanomas. Valstybėms narėms, kuriose galioja nacionaliniai dirvožemio apsaugos 
įstatymai, turėtų būti leista siekti daugiau.
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Pakeitimas 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
22 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4.  Jeigu veiklos vykdytojas neprivalo 
rengti 2 dalyje nurodytos pagrindinės 
ataskaitos, galutinai nutraukus veiklą jis 
imasi būtinų veiksmų siekdamas pašalinti, 
kontroliuoti, sulaikyti arba sumažinti 
atitinkamas pavojingas medžiagas, kad 
eksploatavimo vieta, atsižvelgiant į jos 
esamą ar būsimą patvirtintą naudojimą,
nebekeltų didelio pavojaus žmonių 
sveikatai arba aplinkai dėl dirvožemio ar 
požeminio vandens užteršimo dėl veiksmų, 
kuriems vykdyti išduotas leidimas, ir 
atsižvelgiant į 12 straipsnio 1 dalies 
d punkte nustatytas įrenginio 
eksploatavimo vietos sąlygas.

4. Jeigu veiklos vykdytojas neprivalo 
rengti 2 dalyje nurodytos pagrindinės 
ataskaitos, galutinai nutraukus veiklą jis 
imasi būtinų veiksmų siekdamas pašalinti, 
kontroliuoti, sulaikyti arba sumažinti 
atitinkamas pavojingas medžiagas, kad 
eksploatavimo vieta nebekeltų pavojaus 
žmonių sveikatai arba aplinkai dėl 
dirvožemio ar požeminio vandens 
užteršimo dėl veiksmų, kuriems vykdyti 
išduotas leidimas, ir atsižvelgiant į 
12 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytas 
įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas.

Or. en

(Iš dalies keičiamas Tarybos pateiktas tekstas (EP pirmasis svarstymas, 25 straipsnio 
4 dalis).)

Pakeitimas 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarybos pozicija
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

4a. Šis straipsnis aiškinamas remiantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
191 straipsnio 2 dalyje nustatytais 
principais. Be to, valstybės narės 
užtikrina, kad, siekiant vykdyti šioje dalyje 
išdėstytas turinio nuostatas, būtų imtasi 
visų reikalingų priemonių visuomenei 
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tinkamai informuoti.

Or. en

Pakeitimas 203
Christa Klaß

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Laikotarpis, skiriantis du apsilankymus 
vietoje, grindžiamas sistemingu atitinkamų 
įrenginių pavojaus aplinkai vertinimu ir 
neviršija vienerių metų didžiausią pavojų 
keliančių įrenginių atveju, o mažiausią 
pavojų keliančių įrenginių atveju – trejų
metų.

Laikotarpis, skiriantis du apsilankymus 
vietoje, grindžiamas sistemingu atitinkamų 
įrenginių pavojaus aplinkai vertinimu ir 
neviršija vienerių metų didžiausią pavojų 
keliančių įrenginių atveju, o mažiausią 
pavojų keliančių įrenginių atveju – dešimt
metų.

Or. xm

Pagrindimas

Remiantis 7 ir 8 straipsniais nustatyta, kad įrenginių operatorius turi informuoti valdžios 
institucijas apie tai, ar jis laikosi leidimo sąlygų, taip pat apie nelaimingus atsitikimus ir 
leidimo sąlygų pažeidimus, kad valdžios institucijos visuomet disponuotų visa susijusia 
informacija. Atliekant papildomus patikrinimus tik užkraunama papildoma biurokratinė 
našta, o nacionalinėms valdžios institucijoms ir ūkininkams tenka dengti didesnes išlaidas. 
Todėl dešimt metų turėtų būti pakankamas mažiausią grėsmę keliančių įrenginių tikrinimo 
intervalas.

Pakeitimas 204
Esther de Lange

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Laikotarpis, skiriantis du apsilankymus 
vietoje, grindžiamas sistemingu atitinkamų 
įrenginių pavojaus aplinkai vertinimu ir 
neviršija vienerių metų didžiausią pavojų 
keliančių įrenginių atveju, o mažiausią 

Laikotarpis, skiriantis du apsilankymus 
vietoje ar pagal lygiaverčius metodus 
atliekamus patikrinimus, grindžiamas 
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu ir neviršija vienerių 
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pavojų keliančių įrenginių atveju – trejų
metų.

metų didžiausią pavojų keliančių įrenginių 
atveju, o mažiausią pavojų keliančių 
įrenginių atveju – penkerių metų.

Or. en

Pagrindimas

Vis labiau taikomi nauji tikrinimo metodai, pvz., elektroninė stebėsena naudojant šiuolaikišką 
informavimo technologiją, kurie gali puikiai pakeisti patikrinimus apsilankymų metu ir su 
kurių pagalba galėtų būti apribota administracinė našta. 

Pakeitimas 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Laikotarpis, skiriantis du apsilankymus 
vietoje, grindžiamas sistemingu atitinkamų 
įrenginių pavojaus aplinkai vertinimu ir 
neviršija vienerių metų didžiausią pavojų 
keliančių įrenginių atveju, o mažiausią 
pavojų keliančių įrenginių atveju – trejų
metų.

Laikotarpis, skiriantis du apsilankymus 
vietoje, grindžiamas sistemingu atitinkamų 
įrenginių pavojaus aplinkai vertinimu ir 
neviršija vienerių metų didžiausią pavojų 
keliančių įrenginių atveju, o mažiausią 
pavojų keliančių įrenginių atveju –
penkerių metų.

Or. en

Pakeitimas 206
Mairead McGuinness

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Laikotarpis, skiriantis du apsilankymus 
vietoje, grindžiamas sistemingu atitinkamų 
įrenginių pavojaus aplinkai vertinimu ir 
neviršija vienerių metų didžiausią pavojų 
keliančių įrenginių atveju, o mažiausią 
pavojų keliančių įrenginių atveju – trejų

Laikotarpis, skiriantis du apsilankymus 
vietoje, grindžiamas sistemingu atitinkamų 
įrenginių pavojaus aplinkai vertinimu ir 
neviršija vienerių metų didžiausią pavojų 
keliančių įrenginių atveju, o mažiausią 
pavojų keliančių įrenginių atveju –
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metų. penkerių metų.

Or. en

Pagrindimas

Patikrinimų, kurie priklauso nuo rizikos ir atliekami lankantis vietoje, dažnis ir ūkių veiklos 
mastas neproporcingai skiriasi. Esamuose pasiūlymuose pažymima, kad veiklos vykdytojas 
turi parengti ataskaitą, susijusią su tuo, kaip laikomasi leidimo procedūroms taikomų teisės 
aktų, ir nedelsdamas pranešti apie bet kokius pažeidimus. Taip valdžios institucijoms būtų 
visuomet prieinama reikalinga informacija. Nedidelės rizikos įrenginius pakanka tikrinti kas 
penkerius metus. Rizikos vertinimuose turėtų būti nurodyta schema, pagal kurią nuolat 
atliekami patikrinimai ar inspektuojama, pvz., ūkių draudimo schema.

Pakeitimas 207
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalies antra a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kompetentingos institucijos, atlikdamos 
tokį neeilinį patikrinimą, gali reikalauti iš 
veiklos vykdytojų pateikti informaciją, 
reikalingą nelaimės, incidento ar 
neatitikimo esmei ištirti, įskaitant 
statistinius duomenis apie sveikatą.

Or. en

Pakeitimas 208
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) dalyvavimas Sąjungos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS).

c) veiklos vykdytojo dalyvavimas Sąjungos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS) arba įgyvendinant lygiavertes 
aplinkosaugos vadybos sistemas.
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Or. en

Pagrindimas

Aplinkosaugos vadybos sistema gali būti naudinga šalinant eksploatacijos vietai padarytą 
žalą ir kontroliuojant teršalus. Tačiau Europos bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistema (EMAS) nėra vienintelė galiojanti aplinkos apsaugos sistema. Siekiant palengvinti 
direktyvos įgyvendinimą, turėtų būti taikomos ir kitos panašios aplinkosaugos vadybos 
sistemos, pvz., sistema ISO.

Pakeitimas 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) dalyvavimas Bendrijos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS).

c) dalyvavimas Bendrijos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS) arba 
kitos akredituotos pramonės atitikties 
tvarkos, kuria remiantis reguliariai 
tikrinama ar inspektuojama, laikymasis.

Or. en

Pakeitimas 210
Mairead McGuinness

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) dalyvavimas Bendrijos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS).

c) dalyvavimas Bendrijos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS) arba 
kitos akredituotos pramonės atitikties 
tvarkos, kuria remiantis reguliariai 
tikrinama ar inspektuojama, laikymasis.

Or. en

Pagrindimas

Patikrinimų, kurie priklauso nuo rizikos ir atliekami lankantis vietoje, dažnis ir ūkių veiklos 
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mastas neproporcingai skiriasi. Esamuose pasiūlymuose pažymima, kad veiklos vykdytojas 
turi parengti ataskaitą, susijusią su tuo, kaip laikomasi leidimo procedūroms taikomų teisės 
aktų, ir nedelsdamas pranešti apie bet kokius pažeidimus. Taip valdžios institucijoms būtų 
visuomet prieinama reikalinga informacija. Nedidelės rizikos įrenginius pakanka tikrinti kas 
penkerius metus. Rizikos vertinimuose turėtų būti nurodyta schema, pagal kurią nuolat 
atliekami patikrinimai ar inspektuojama, pvz., ūkių draudimo schema.

Pakeitimas 211
Theodoros Skylakakis

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) dalyvavimas Sąjungos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS).

c) dalyvavimas Sąjungos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS) arba 
kitoje lygiavertėje standartizuotoje 
aplinkosaugos vadybos sistemoje.

Or. en

Pagrindimas

Europos pramonėje dažnai taikoma visuotinė aplinkosaugos vadybos sistema ISO 14001. 
Todėl svarbu, kad pagal teisės aktus būtų numatyta leisti naudoti ir kitas į EMAS panašias 
standartizuotas aplinkosaugos vadybos sistemas.

Pakeitimas 212
Christofer Fjellner

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) dalyvavimas Sąjungos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS).

c) dalyvavimas Sąjungos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS) arba 
lygiavertėje standartizuotoje 
aplinkosaugos vadybos sistemoje.

Or. en
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Pagrindimas

Taryba siūlo, kad valdžios institucijų atliekamų patikrinimų dažnis būtų nustatomas, be kita 
ko, atsižvelgiant į tai, ar įrenginiams taikomi Europos aplinkosaugos vadybos sistemos EMAS 
reikalavimai. Tačiau skirtingose šalyse dažniau naudojamos kitos aplinkosaugos vadybos 
sistemos, pvz., sistema ISO 14001. Turėtų pakakti to, kad dalyvaujama šioje lygiavertėje 
aplinkosaugos vadybos sistemoje.

Pakeitimas 213
Richard Seeber

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) dalyvavimas Sąjungos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS).

c) dalyvavimas Sąjungos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS) arba 
sistemoje ISO 14001.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant patikrinimo planus, be EMAS bet kuriuo atveju turėtų būti atsižvelgta į veiklos 
vykdytojų taikomą vadybos sistemą, atitinkančią sistemos ISO 14001 reikalavimus. Remiantis 
šiuo pakeitimu siekiama kompromiso dėl pozicijoje ir Parlamento pirmojo svarstymo metu 
pateikto 44 pakeitimo. 

Pakeitimas 214
Marianne Thyssen

Tarybos pozicija
23 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Per tris mėnesius po apsilankymo vietoje 
ataskaitos projektas siunčiamas
atitinkamam veiklos vykdytojui, o galutinė 
ataskaita paskelbiama laikantis 2003 m. 
sausio 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl 
visuomenės galimybės susipažinti su 
informacija apie aplinką.

Ataskaitos projektas per du mėnesius po 
apsilankymo vietoje nusiunčiamas
atitinkamam veiklos vykdytojui, o galutinė 
ataskaita per tris mėnesius po apsilankymo 
vietoje paskelbiama laikantis 2003 m. 
sausio 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl 
visuomenės galimybės susipažinti su 
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informacija apie aplinką.

Or. en

Pagrindimas

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination). In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

Pakeitimas 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Tarybos pozicija
24 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ca) išlygos suteikimas vadovaujantis 
15 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Or. de

Pagrindimas

Galimybė teikti su GPGB susijusias išlygas tokia svarbi, kad visuomenė turėtų dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese, kaip reikalaujama pagal Orhuso konvenciją.

Pakeitimas 216
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Priėmusi sprendimą dėl leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo, 
kompetentinga institucija pasirūpina, kad 
visuomenei, be kita ko, a ir b punktų

2. Priėmusi sprendimą dėl leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo, 
kompetentinga institucija pasirūpina, kad 
visuomenei, be kita ko, a–f punktų ir 
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atveju internetu, būtų pateikta ši 
informacija:

3 dalies atveju internetu, būtų pateikta ši 
informacija:

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 54 pakeitimas.
Siekiant, kad ši informacija būtų paskelbta viešai, ji turėtų būti prieinama internetu.

Pakeitimas 217
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Priėmusi sprendimą dėl leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo, 
kompetentinga institucija pasirūpina, kad 
visuomenei, be kita ko, a ir b punktų
atveju internetu, būtų pateikta ši 
informacija:

2. Priėmusi sprendimą dėl leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo, 
kompetentinga institucija pasirūpina, kad 
visuomenei, be kita ko, a–f punktų ir 
3 dalies atveju internetu, būtų pateikta ši 
informacija:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į įsipareigojimus, nustatytus pagal Orhuso konvenciją, ir į EP poziciją 
skaidrumo skatinimo klausimu, internetu skelbiama informacija neturėtų būti ribojama tuo, 
kas nurodyta a ir b punktuose. Piliečiams itin svarbu turėti galimybę naudotis internetu 
skelbiamais dokumentais, kadangi paprastai jiems neužtikrinama lengva prieiga prie vietos 
registrų, o konsultacijų laikotarpiai ribojami teisės aktų nustatyta tvarka. Panašiai piliečiai, 
dirbantys įprastas darbo valandas ir negalintys pasinaudoti interneto prieiga, negalėtų 
ieškoti informacijos viešuose registruose, kurie paprastai pasiekiami tomis pačiomis darbo 
valandomis.
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Pakeitimas 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Priėmusi sprendimą dėl leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo, 
kompetentinga institucija pasirūpina, kad 
visuomenei, be kita ko, a ir b punktų
atveju internetu, būtų pateikta ši 
informacija:

2. Priėmusi sprendimą dėl leidimo 
išdavimo, persvarstymo arba atnaujinimo, 
kompetentinga institucija pasirūpina, kad 
visuomenei, be kita ko, a, b ir f punktų
atveju internetu, būtų pateikta ši 
informacija:

Or. en

Pagrindimas

(Iš dalies grąžinamas EP pirmojo svarstymo 54 pakeitimas (EP pirmasis svarstymas, 
25 straipsnio 4 dalis).)

Pakeitimas 219
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
28 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šis skyrius taikomas kurą deginantiems 
įrenginiams, kurių bendra nominali
šiluminė galia yra lygi arba didesnė kaip 
50 MW, nepriklausomai nuo naudojamos 
kuro rūšies. 

Šis skyrius taikomas kurą deginantiems 
įrenginiams, kurių bendra faktinė šiluminė 
galia yra didesnė kaip 50 MW, 
nepriklausomai nuo naudojamos kuro 
rūšies.

Or. it

Pagrindimas

Sveikatos priežiūrai ir nenumatytiems atvejams skirti įrenginiai, kurių atsarginis pajėgumas 
paprastai 30–50 % viršija realiai naudojamą galią, turėtų būti išbraukti iš šių nuostatų 
taikymo srities.
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Pakeitimas 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
28 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šis skyrius taikomas kurą deginantiems 
įrenginiams, kurių bendra nominali 
šiluminė galia yra lygi arba didesnė kaip 
50 MW, nepriklausomai nuo naudojamos 
kuro rūšies.

Šis skyrius taikomas kurą deginantiems 
įrenginiams, kurių bendra nominali 
šiluminė galia yra lygi arba didesnė kaip 
20 MW, nepriklausomai nuo naudojamos 
kuro rūšies.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinama Komisijos pasiūlyta 20 MW ribinė vertė. Pritarus šiam pakeitimui, jis turėtų būti 
pritaikytas visame tekste. Remiantis Komisijos atliktu poveikio vertinimu, sumažinus ribinę 
pajėgumo vertę iki 20 MW būtų išspręstas svarbiausi taršos klausimai ir ekonominiu požiūriu 
naudingai sumažintas išmetamas pagrindinių teršalų kiekis. Preliminari su sveikata susijusi 
nauda siektų 1–2,6 mlrd. eurų (neskaitant naudos aplinkai).

Pakeitimas 221
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
30 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Į visus leidimus įrenginiams, kurių kurą 
deginantiems įrenginiams suteikta 
Direktyvos 2001/80/EB 4 straipsnio 
4 dalyje nurodyta išimtis ir kurie 
eksploatuojami po 2016 m. sausio 1 d., 
įrašomos sąlygos, užtikrinančios, kad iš šių 
įrenginių į orą išmetamų teršalų kiekis 
neviršytų V priedo 2 dalyje nustatytų 
išmetamų teršalų ribinių verčių.

Į visus leidimus įrenginiams, kurių kurą 
deginantiems įrenginiams suteikta 
Direktyvos 2001/80/EB 4 straipsnio 
4 dalyje nurodyta išimtis ir kurie 
eksploatuojami po 2016 m. sausio 1 d., 
įrašomos sąlygos, užtikrinančios, kad iš šių 
įrenginių į orą išmetamų teršalų kiekis 
neviršytų V priedo 1 dalyje nustatytų 
išmetamų teršalų ribinių verčių.

Or. it

Pagrindimas

Kadangi tai veikiantys įrenginiai, turi būti taikomos veikiantiems (V priedo 1 dalis), o ne 
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naujiems (V priedo 2 dalis) įrenginiams nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės.

Pakeitimas 222
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija
30 straipsnio 2 dalies 1 a − 1 c pastraipos (naujos)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kurą deginantys įrenginiai, įtraukti į 
valstybių narių nacionalinius taršos 
mažinimo planus, teisiškai parengtus 
vadovaujantis Direktyvos 2001/80/EB 
4 straipsnio 6 dalies nuostatomis, gali nuo 
2016 m. toliau įgyvendinti planą, skirtą 
bendram metinės taršos kiekiui sumažinti 
vadovaujantis V priedo 1 dalyje 
nustatytomis išmetamųjų teršalų 
ribinėmis vertėmis.
Kurą deginantys įrenginiai, kuriuose šis 
planas įgyvendinamas, gali būti atleisti 
nuo įpareigojimo laikytis V priedo 
1 dalyje nurodytų išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių arba, jeigu taikoma, 
31 straipsnyje nurodyto nusierinimo 
laipsnio.
Vadovaujantis konkrečiais direktyvose 
2001/80/EB ir 2008/1/EB nustatytais 
reikalavimais turi būti bent išsaugotos 
2015 m. gruodžio 31 d. taikomos 
išmetamų sieros dioksido, azoto oksidų ir 
dulkių ribinės vertės, nustatytos kurą 
deginančiam įrenginiui skirtame leidime.

Or. en
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Pakeitimas 223
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
30 straipsnio 7 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Jeigu kurą deginančio įrenginio galia 
padidinama, išmetamų teršalų ribinės 
vertės, nurodytos V priedo 2 dalyje, 
taikomos pakeitimo paveiktai išplėstai 
įrenginio daliai ir nustatomos atsižvelgiant 
į bendrą viso kurą deginančio įrenginio 
nominalią šiluminę galią. Jeigu kurą 
deginančiame įrenginyje atliekami 
pakeitimai, galintys turėti pasekmių 
aplinkai ir susiję su įrenginio dalimi, kurios 
nominali šiluminė galia yra 50 MW arba 
didesnė, keičiamai įrenginio daliai, kuri 
pakito atsižvelgiant į bendrą viso kurą 
deginančio įrenginio nominalią šiluminę 
galią, taikomos V priedo 2 dalyje 
nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės.

7. Jeigu kurą deginančio įrenginio galia 
padidinama, išmetamų teršalų ribinės 
vertės, nurodytos V priedo 2 dalyje, 
taikomos pakeitimo paveiktai išplėstai 
įrenginio daliai ir nustatomos atsižvelgiant 
į bendrą viso kurą deginančio įrenginio 
nominalią šiluminę galią. Jeigu kurą 
deginančiame įrenginyje atliekami 
pakeitimai, galintys turėti pasekmių 
aplinkai ir susiję su įrenginio dalimi, kurios 
nominali šiluminė galia yra 20 MW arba 
didesnė, keičiamai įrenginio daliai, kuri 
pakito atsižvelgiant į bendrą viso kurą 
deginančio įrenginio nominalią šiluminę 
galią, taikomos V priedo 2 dalyje 
nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas pirmojo svarstymo 57 pakeitimas. Šie įrenginiai yra pagrindinis taršos šaltinis ir 
todėl jie turėtų būti įtraukti į taikymo sritį, kaip iš pradžių buvo siūliusi Komisija. Be to, 
siekiant nuosekliai vadovautis ES LPS direktyvos taikymo sritimi, ribinė vertė turėtų būti 
20 MW.

Pakeitimas 224
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
30 straipsnio 7 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Jeigu kurą deginančio įrenginio galia 
padidinama, išmetamų teršalų ribinės 
vertės, nurodytos V priedo 2 dalyje, 
taikomos pakeitimo paveiktai išplėstai 
įrenginio daliai ir nustatomos atsižvelgiant 

7. Jeigu kurą deginančio įrenginio galia 
padidinama, išmetamų teršalų ribinės 
vertės, nurodytos V priedo 2 dalyje, 
taikomos pakeitimo paveiktai išplėstai 
įrenginio daliai ir nustatomos atsižvelgiant 
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į bendrą viso kurą deginančio įrenginio 
nominalią šiluminę galią. Jeigu kurą 
deginančiame įrenginyje atliekami 
pakeitimai, galintys turėti pasekmių 
aplinkai ir susiję su įrenginio dalimi, kurios 
nominali šiluminė galia yra 50 MW arba 
didesnė, keičiamai įrenginio daliai, kuri 
pakito atsižvelgiant į bendrą viso kurą 
deginančio įrenginio nominalią šiluminę 
galią, taikomos V priedo 2 dalyje 
nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės.

į bendrą viso kurą deginančio įrenginio 
nominalią šiluminę galią. Jeigu kurą 
deginančiame įrenginyje atliekami 
pakeitimai, galintys turėti pasekmių 
aplinkai ir susiję su įrenginio dalimi, kurios 
faktinė šiluminė galia viršija 50 MW, 
keičiamai įrenginio daliai, kuri pakito 
atsižvelgiant į bendrą viso kurą deginančio 
įrenginio nominalią šiluminę galią, 
taikomos V priedo 2 dalyje nustatytos 
išmetamų teršalų ribinės vertės.

Or. it

Pagrindimas

Sveikatos priežiūrai ir nenumatytiems atvejams skirti įrenginiai, kurių atsarginis pajėgumas 
paprastai 30–50 % viršija realiai naudojamą galią, turėtų būti išbraukti iš šių nuostatų 
taikymo srities.

Pakeitimas 225
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
30 straipsnio 8 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) dyzeliniams varikliams; a) dyzeliniams ir dujiniams varikliams;

Or. en

Pagrindimas

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex Vpart 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).
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Pakeitimas 226
Theodoros Skylakakis

Tarybos pozicija
30 straipsnio 8 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) dyzeliniams varikliams; a) dyzeliniams varikliams atokiose 
vietovėse ir salose, tarp kurių nėra 
susisiekimo;

Or. en

Pagrindimas

Skystąjį kurą naudojančių vidaus degimo (dyzelinių) variklių veiklos specifika puikiai žinoma 
pirmiausia elektriškai izoliuotose sistemose, pvz., salose, tarp kurių nėra susisiekimo.

Pakeitimas 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
30 straipsnio 9 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

9. Remdamasi geriausiais prieinamais 
gamybos būdais, Komisija peržiūri, ar 
toliau išvardytiems kurą deginantiems 
įrenginiams reikia nustatyti visoje 
Sąjungoje taikomas išmetamų teršalų 
ribines vertes ir iš dalies keisti V priede 
nustatytas išmetamų teršalų ribines 
vertes:

Išbraukta.

a)  8 dalyje nurodytiems kurą 
deginantiems įrenginiams;

b) naftos perdirbimo įmonėse esantiems 
kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriuose savo reikmėms atskirai arba 
kartu su kitomis kuro rūšimis 
naudojami perdirbant žalią naftą 
susidarantys distiliavimo ir konversijos 
likučiai, atsižvelgiant į perdirbimo 
įmonių energijos sistemų specifiką;
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c)  kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriuose deginamos dujos, išskyrus 
gamtines dujas;

d)  kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriuose skysti gamybos likučiai savo 
reikmėms naudojami kaip 
nekomercinis kuras.

Komisija iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
praneša šios peržiūros rezultatus Europos 
Parlamentui ir Tarybai, prireikus kartu 
pateikdama pasiūlymą dėl teisės akto.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiama Tarybos siūlyta peržiūra. Netinkama numatyti išbraukti perdirbimo ar chemijos 
pramonės įrenginius iš III skyriuje apibrėžtos išmetamų teršalų ribinių verčių taikymo srities.

Pakeitimas 228
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija
30 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

9. Remdamasi geriausiais prieinamais 
gamybos būdais, Komisija peržiūri, ar 
toliau išvardytiems kurą deginantiems 
įrenginiams reikia nustatyti visoje 
Bendrijoje taikomas išmetamų teršalų 
ribines vertes ir iš dalies keisti V priede 
nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes:

9. Remdamasi geriausiais prieinamais 
kiekvienam sektoriui būdingais gamybos 
būdais, Komisija peržiūri, ar toliau 
išvardytiems kurą deginantiems 
įrenginiams reikia nustatyti visoje 
Bendrijoje taikomas išmetamų teršalų 
ribines vertes ir iš dalies keisti V priede 
nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes:

Or. en
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Pakeitimas 229
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
30 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

9. Remdamasi geriausiais prieinamais 
gamybos būdais, Komisija peržiūri, ar 
toliau išvardytiems kurą deginantiems 
įrenginiams reikia nustatyti visoje 
Bendrijoje taikomas išmetamų teršalų 
ribines vertes ir iš dalies keisti V priede 
nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes:

9. Remdamasi geriausiais prieinamais 
gamybos būdais, Komisija gali peržiūrėti, 
ar toliau išvardytiems kurą deginantiems 
įrenginiams reikia nustatyti visoje 
Bendrijoje taikomas išmetamų teršalų 
ribines vertes ir iš dalies keisti V priede 
nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes 
bei prireikus suderinti jas su GPGB ITK:

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies keičiamas Tarybos pasiūlytas naujas straipsnis dėl peržiūros.
Būtų nepriimtina leisti naftos ir chemijos pramonės įrenginiams netaikyti III skyriuje 
nustatytų įpareigojančių išmetamų teršalų ribinių verčių : norint patvirtinti šio sektoriaus 
taršos ribines vertes, būtina užtikrinti, kad tai bus daroma remiantis GPGB.

Pakeitimas 230
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
30 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
praneša šios peržiūros rezultatus Europos 
Parlamentui ir Tarybai, prireikus kartu 
pateikdama pasiūlymą dėl teisės akto.

Komisija iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
praneša šios galimos peržiūros rezultatus 
Europos Parlamentui ir Tarybai, prireikus 
kartu pateikdama pasiūlymą dėl teisės akto.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies keičiamas Tarybos pasiūlytas naujas straipsnis dėl peržiūros. Būtų nepriimtina leisti 
naftos ir chemijos pramonės įrenginiams netaikyti III skyriuje nustatytų įpareigojančių 
išmetamų teršalų ribinių verčių : norint patvirtinti šio sektoriaus taršos ribines vertes, būtina 
užtikrinti, kad tai bus daroma remiantis GPGB.
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Pakeitimas 231
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
30 straipsnio 9 dalies antra a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pagal Direktyvą 2001/80/EB nustatytos 
šių įrenginių išmetamų teršalų ribinės 
vertės toliau taikomos tol, kol remiantis 
šia direktyva persvarstomi GPGB 
informaciniai dokumentai.

Or. it

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 2001/80/EB nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės nurodomos įvairiose 
pasiūlymo dėl naujos redakcijos dalyse. Vardan teisinio konkretumo, turi būti aiškiai 
išdėstytas minėtasis pozicijos tikslas.

Pakeitimas 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
31 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kurą deginantiems įrenginiams, kuriuose 
naudojamas vietinis kietasis kuras ir kurie 
dėl šio kuro savybių negali laikytis 
30 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų 
išmetamo sieros dioksido ribinių verčių, 
valstybės narės gali vietoje jų pagal 
V priedo 6 dalyje išdėstytas reikalavimų 
laikymosi taisykles taikyti to priedo 
5 dalyje nustatytus mažiausius 
nusierinimo laipsnius.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Iš dalies keičiamas naujas Tarybos pateiktas straipsnis.

Pakeitimas 233
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
31 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kurą deginantiems įrenginiams, kuriuose 
naudojamas vietinis kietasis kuras ir kurie 
dėl šio kuro savybių negali laikytis 
30 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų 
išmetamo sieros dioksido ribinių verčių, 
valstybės narės gali vietoje jų pagal 
V priedo 6 dalyje išdėstytas reikalavimų 
laikymosi taisykles taikyti to priedo 
5 dalyje nustatytus mažiausius nusierinimo 
laipsnius.

Kurą deginantiems įrenginiams, kuriuose 
naudojamas vietinis kietasis kuras ir kurie 
dėl šio kuro savybių negali laikytis 
30 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų 
išmetamo sieros dioksido ribinių verčių, 
valstybės narės gali vietoje jų pagal 
V priedo 6 dalyje išdėstytas reikalavimų 
laikymosi taisykles ir kompetentingai 
institucijai iš anksto patvirtinus 
72 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytą 
techninę ataskaitą vėliausiai iki 2017 m. 
gruodžio 31 d. taikyti to priedo 5 dalyje 
nustatytus mažiausius nusierinimo 
laipsnius.

Komisija, atsižvelgdama į geriausius 
prieinamus būdus ir teigiamą poveikį 
sumažinus išmetamą sieros dioksido kiekį, 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. įvertina, ar gali 
būti leista taikyti V priedo 5 dalyje 
nustatytus mažiausius nusierinimo 
laipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies keičiamos naujos Tarybos pasiūlytos išlygos.
Valstybės narės, kuriose esama specialų nusierinimo laipsnį taikančių įrenginių, turi 
techniškai pagrįsti, kodėl neįmanoma vadovautis įprastomis išmetamų teršalų ribinėmis 
vertėmis.
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Pakeitimas 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Tarybos pozicija
32 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

32 straipsnis Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą padidės tarša. Ši nuostata gali lemti 
ES konkurencijos iškraipymą, kadangi kai kurie deginantys įrenginiai jau investavo į tai, kad 
atitiktų reikalaujamas išmetamų teršalų ribines vertes, ir kadangi ne visos valstybės narės 
įgyvendins pereinamojo laikotarpio nacionalinius planus. 

Pakeitimas 235
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali 
parengti ir įgyvendinti pereinamojo 
laikotarpio nacionalinį planą, taikomą kurą 
deginantiems įrenginiams, kuriems 
pirmasis leidimas buvo išduotas iki 
2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos buvo pateikę 
išsamų prašymą leidimui gauti, jeigu 
įrenginys pradėjo veikti ne vėliau kaip 
2003 m. lapkričio 27 d. Planas taikomas 
vienos ar kelių rūšių tokiems teršalams –
azoto oksidams, sieros dioksidui ir 
dulkėms, išmetamiems iš kiekvieno kurą 
deginančio įrenginio, kuriam taikomas 
planas. Dujų turbinų atveju planas gali būti 
taikomas tik išmetamiems azoto oksidams.

1. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 
2023 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali 
parengti ir įgyvendinti pereinamojo 
laikotarpio nacionalinį planą, taikomą kurą 
deginantiems įrenginiams, kuriems 
pirmasis leidimas buvo išduotas iki 
2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos buvo pateikę 
išsamų prašymą leidimui gauti, jeigu 
įrenginys pradėjo veikti ne vėliau kaip 
2003 m. lapkričio 27 d. Planas taikomas 
vienos ar kelių rūšių tokiems teršalams –
azoto oksidams, sieros dioksidui ir 
dulkėms, išmetamiems iš kiekvieno kurą 
deginančio įrenginio, kuriam taikomas 
planas. Dujų turbinų atveju planas gali būti 
taikomas tik išmetamiems azoto oksidams.

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant, kad būtų užtikrintas sklandus pereinamasis laikotarpis, geriausia, jei nustatyta 
galutinė pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano data būtų 2023 m.

Pakeitimas 236
Theodoros Skylakakis

Tarybos pozicija
32 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali 
parengti ir įgyvendinti pereinamojo 
laikotarpio nacionalinį planą, taikomą kurą 
deginantiems įrenginiams, kuriems 
pirmasis leidimas buvo išduotas iki 
2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos buvo pateikę 
išsamų prašymą leidimui gauti, jeigu 
įrenginys pradėjo veikti ne vėliau kaip 
2003 m. lapkričio 27 d. Planas taikomas 
vienos ar kelių rūšių tokiems teršalams –
azoto oksidams, sieros dioksidui ir 
dulkėms, išmetamiems iš kiekvieno kurą 
deginančio įrenginio, kuriam taikomas 
planas. Dujų turbinų atveju planas gali būti 
taikomas tik išmetamiems azoto oksidams.

1. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 
2022 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali 
parengti ir įgyvendinti pereinamojo 
laikotarpio nacionalinį planą, taikomą kurą 
deginantiems įrenginiams, kuriems 
pirmasis leidimas buvo išduotas iki 
2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos buvo pateikę 
išsamų prašymą leidimui gauti, jeigu 
įrenginys pradėjo veikti ne vėliau kaip 
2003 m. lapkričio 27 d. Planas taikomas 
vienos ar kelių rūšių tokiems teršalams –
azoto oksidams, sieros dioksidui ir 
dulkėms, išmetamiems iš kiekvieno kurą 
deginančio įrenginio, kuriam taikomas 
planas. Dujų turbinų atveju planas gali būti 
taikomas tik išmetamiems azoto oksidams.

Or. en

Pagrindimas

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons
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Pakeitimas 237
Richard Seeber

Tarybos pozicija
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali 
parengti ir įgyvendinti pereinamojo 
laikotarpio nacionalinį planą, taikomą kurą 
deginantiems įrenginiams, kuriems 
pirmasis leidimas buvo išduotas iki 
2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos buvo pateikę 
išsamų prašymą leidimui gauti, jeigu 
įrenginys pradėjo veikti ne vėliau kaip 
2003 m. lapkričio 27 d. Planas taikomas 
vienos ar kelių rūšių tokiems teršalams –
azoto oksidams, sieros dioksidui ir 
dulkėms, išmetamiems iš kiekvieno kurą 
deginančio įrenginio, kuriam taikomas 
planas. Dujų turbinų atveju planas gali būti 
taikomas tik išmetamiems azoto oksidams.

1. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 
2018 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali 
parengti ir įgyvendinti pereinamojo 
laikotarpio nacionalinį planą, taikomą kurą 
deginantiems įrenginiams, kuriems 
pirmasis leidimas buvo išduotas iki 
2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos buvo pateikę 
išsamų prašymą leidimui gauti, jeigu 
įrenginys pradėjo veikti ne vėliau kaip 
2003 m. lapkričio 27 d. Planas taikomas 
vienos ar kelių rūšių tokiems teršalams –
azoto oksidams, sieros dioksidui ir 
dulkėms, išmetamiems iš kiekvieno kurą 
deginančio įrenginio, kuriam taikomas 
planas. Dujų turbinų atveju planas gali būti 
taikomas tik išmetamiems azoto oksidams.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pozicija numatytas pernelyg ilgas pereinamojo laikotarpio nacionalinių planų 
įgyvendinimo laikotarpis; dėl to gali būti sunkiau pasiekti Europos Sąjungos oro kokybės 
tikslus, konkrečiai nustatytus teminėje oro taršos mažinimo strategijoje (angl. CAFE). 
Pakeitimas priimtinas, kadangi ši nuostata neįtraukta į Komisijos pateiktą pasiūlymą.

Pakeitimas 238
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali 
parengti ir įgyvendinti pereinamojo 

1. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali 
parengti ir įgyvendinti pereinamojo 
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laikotarpio nacionalinį planą, taikomą kurą 
deginantiems įrenginiams, kuriems 
pirmasis leidimas buvo išduotas iki 
2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos buvo pateikę 
išsamų prašymą leidimui gauti, jeigu 
įrenginys pradėjo veikti ne vėliau kaip 
2003 m. lapkričio 27 d. Planas taikomas 
vienos ar kelių rūšių tokiems teršalams –
azoto oksidams, sieros dioksidui ir 
dulkėms, išmetamiems iš kiekvieno kurą 
deginančio įrenginio, kuriam taikomas 
planas. Dujų turbinų atveju planas gali būti 
taikomas tik išmetamiems azoto oksidams.

laikotarpio nacionalinį planą, taikomą kurą 
deginantiems įrenginiams, kuriems 
pirmasis leidimas buvo išduotas iki 
2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos buvo pateikę 
išsamų prašymą leidimui gauti, jeigu 
įrenginys pradėjo veikti ne vėliau kaip 
2003 m. lapkričio 27 d. Planas taikomas 
vienos ar kelių rūšių tokiems teršalams –
azoto oksidams, sieros dioksidui ir 
dulkėms, išmetamiems iš kiekvieno kurą 
deginančio įrenginio, kuriam taikomas 
planas. Dujų turbinų ir dujinių variklių
atveju planas gali būti taikomas tik 
išmetamiems azoto oksidams ir anglies 
monoksidui.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje dėl dujomis kūrenamų deginančių įrenginių nustačius taršos anglies monoksidu 
ribines vertes, anglies monoksidas turėtų būti įtrauktas ir į pereinamojo laikotarpio 
nacionalinius planus. Dujiniai varikliai neįtraukti į Didelių kurą deginančių įrenginių 
direktyvą. Jeigu dujiniai varikliai ir toliau būtų priskiriami naujosios direktyvos taikymo 
sričiai, turėtų būti įmanoma įtraukti šiuos įrenginius į pereinamojo laikotarpio nacionalinius 
planus. 

Pakeitimas 239
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
32 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2016 m. limitai apskaičiuojami remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III–VII prieduose 
nustatytomis atitinkamomis išmetamų 
teršalų ribinėmis vertėmis arba, kai 
taikytina, remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III priede 
nustatytais nusierinimo laipsniais. Dujų 
turbinų atveju remiamasi 
Direktyvos 2001/80/EB VI priedo B dalyje 
nustatytomis tokiems įrenginiams 

2016 m. limitai apskaičiuojami remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III–VII prieduose 
nustatytomis atitinkamomis išmetamų 
teršalų ribinėmis vertėmis arba, kai 
taikytina, remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III priede 
nustatytais nusierinimo laipsniais. Dujų 
turbinų atveju remiamasi 
Direktyvos 2001/80/EB VI priedo B dalyje 
nustatytomis tokiems įrenginiams 



PE439.995v01-00 48/80 AM\810289LT.doc

LT

taikomomis išmetamų azoto oksidų 
ribinėmis vertėmis. 2019 m. ir 2020 m.
limitai apskaičiuojami remiantis šios 
direktyvos V priedo 1 dalyje nustatytomis 
atitinkamomis išmetamų teršalų ribinėmis 
vertėmis arba, atitinkamais atvejais, šios 
direktyvos V priedo 5 dalyje nustatytais 
atitinkamais nusierinimo laipsniais. 
2017 m. ir 2018 m. limitai apskaičiuojami 
numatant linijinį limitų mažėjimą nuo 
2016 m. iki 2019 m.

taikomomis išmetamų azoto oksidų 
ribinėmis vertėmis. 2022 m. ir 2023 m.
limitai apskaičiuojami remiantis šios 
direktyvos V priedo 1 dalyje nustatytomis 
atitinkamomis išmetamų teršalų ribinėmis 
vertėmis arba, atitinkamais atvejais, šios 
direktyvos V priedo 5 dalyje nustatytais 
atitinkamais nusierinimo laipsniais. 2017–
2021 m. laikotarpio limitai apskaičiuojami 
numatant linijinį limitų mažėjimą nuo 
2016 m. iki 2022 m.

Or. xm

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų užtikrintas sklandus pereinamasis laikotarpis, geriausia, jei nustatyta 
galutinė pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano data būtų 2023 m.

Pakeitimas 240
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
32 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2016 m. limitai apskaičiuojami remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III–VII prieduose 
nustatytomis atitinkamomis išmetamų 
teršalų ribinėmis vertėmis arba, kai 
taikytina, remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III priede 
nustatytais nusierinimo laipsniais. Dujų 
turbinų atveju remiamasi 
Direktyvos 2001/80/EB VI priedo B dalyje 
nustatytomis tokiems įrenginiams 
taikomomis išmetamų azoto oksidų 
ribinėmis vertėmis. 2019 m. ir 2020 m. 
limitai apskaičiuojami remiantis šios 
direktyvos V priedo 1 dalyje nustatytomis 
atitinkamomis išmetamų teršalų ribinėmis 
vertėmis arba, atitinkamais atvejais, šios 
direktyvos V priedo 5 dalyje nustatytais 
atitinkamais nusierinimo laipsniais. 
2017 m. ir 2018 m. limitai apskaičiuojami 
numatant linijinį limitų mažėjimą nuo 

2016 m. limitai apskaičiuojami remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III–VII prieduose 
nustatytomis atitinkamomis išmetamų 
teršalų ribinėmis vertėmis arba, kai 
taikytina, remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III priede 
nustatytais nusierinimo laipsniais. Dujų 
turbinų ir dujinių variklių atveju 
remiamasi Direktyvos 2001/80/EB 
VI priedo B dalyje nustatytomis tokiems 
įrenginiams taikomomis išmetamų azoto 
oksidų ir anglies monoksido ribinėmis 
vertėmis. 2019 m. ir 2020 m. limitai 
apskaičiuojami remiantis šios direktyvos 
V priedo 1 dalyje nustatytomis 
atitinkamomis išmetamų teršalų ribinėmis 
vertėmis arba, atitinkamais atvejais, šios 
direktyvos V priedo 5 dalyje nustatytais 
atitinkamais nusierinimo laipsniais. 
2017 m. ir 2018 m. limitai apskaičiuojami 
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2016 m. iki 2019 m. numatant linijinį limitų mažėjimą nuo 
2016 m. iki 2019 m.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje dėl dujomis kūrenamų deginančių įrenginių nustačius taršos anglies monoksidu 
ribines vertes, anglies monoksidas turėtų būti įtrauktas ir į pereinamojo laikotarpio 
nacionalinius planus. Dujiniai varikliai neįtraukti į Didelių kurą deginančių įrenginių 
direktyvą. Jeigu dujiniai varikliai ir toliau būtų priskiriami naujosios direktyvos taikymo 
sričiai, turėtų būti įmanoma įtraukti šiuos įrenginius į pereinamojo laikotarpio nacionalinius 
planus. 

Pakeitimas 241
Theodoros Skylakakis

Tarybos pozicija
32 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2016 m. limitai apskaičiuojami remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III–VII prieduose 
nustatytomis atitinkamomis išmetamų 
teršalų ribinėmis vertėmis arba, kai 
taikytina, remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III priede 
nustatytais nusierinimo laipsniais. Dujų 
turbinų atveju remiamasi 
Direktyvos 2001/80/EB VI priedo B dalyje 
nustatytomis tokiems įrenginiams 
taikomomis išmetamų azoto oksidų 
ribinėmis vertėmis. 2019 m. ir 2020 m.
limitai apskaičiuojami remiantis šios 
direktyvos V priedo 1 dalyje nustatytomis 
atitinkamomis išmetamų teršalų ribinėmis 
vertėmis arba, atitinkamais atvejais, šios 
direktyvos V priedo 5 dalyje nustatytais 
atitinkamais nusierinimo laipsniais. 
2017 m. ir 2018 m. limitai apskaičiuojami 
numatant linijinį limitų mažėjimą nuo 
2016 m. iki 2019 m. Jei į pereinamojo 
laikotarpio nacionalinį planą įtrauktas 
įrenginys uždaromas arba jam 
nebetaikomas III skyrius, likusių įrenginių, 

2016 m. limitai apskaičiuojami remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III–VII prieduose 
nustatytomis atitinkamomis išmetamų 
teršalų ribinėmis vertėmis arba, kai 
taikytina, remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III priede 
nustatytais nusierinimo laipsniais. Dujų 
turbinų atveju remiamasi 
Direktyvos 2001/80/EB VI priedo B dalyje 
nustatytomis tokiems įrenginiams 
taikomomis išmetamų azoto oksidų 
ribinėmis vertėmis. 2022 m. limitai 
apskaičiuojami remiantis šios direktyvos 
V priedo 1 dalyje nustatytomis 
atitinkamomis išmetamų teršalų ribinėmis 
vertėmis arba, atitinkamais atvejais, šios 
direktyvos V priedo 5 dalyje nustatytais 
atitinkamais nusierinimo laipsniais. 2017–
2021 m. limitai apskaičiuojami numatant 
linijinį limitų mažėjimą 2016–2022 m. Jei į 
pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą 
įtrauktas įrenginys uždaromas arba jam 
nebetaikomas III skyrius, likusių įrenginių, 
kuriems taikomas planas, bendras metinis 
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kuriems taikomas planas, bendras metinis 
išmetamų teršalų kiekis nedidinamas.

išmetamų teršalų kiekis nedidinamas.

Or. en

Pagrindimas

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Pakeitimas 242
Richard Seeber

Tarybos pozicija
32 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2016 m. limitai apskaičiuojami remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III–VII prieduose 
nustatytomis atitinkamomis išmetamų 
teršalų ribinėmis vertėmis arba, kai 
taikytina, remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III priede 
nustatytais nusierinimo laipsniais. Dujų 
turbinų atveju remiamasi 
Direktyvos 2001/80/EB VI priedo B dalyje 
nustatytomis tokiems įrenginiams 
taikomomis išmetamų azoto oksidų 
ribinėmis vertėmis. 2019 m. ir 2020 m. 
limitai apskaičiuojami remiantis šios 
direktyvos V priedo 1 dalyje nustatytomis 
atitinkamomis išmetamų teršalų ribinėmis 
vertėmis arba, atitinkamais atvejais, šios 
direktyvos V priedo 5 dalyje nustatytais 
atitinkamais nusierinimo laipsniais.
2017 m. ir 2018 m. limitai apskaičiuojami 
numatant linijinį limitų mažėjimą nuo 

2016 m. limitai apskaičiuojami remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III–VII prieduose 
nustatytomis atitinkamomis išmetamų 
teršalų ribinėmis vertėmis arba, kai 
taikytina, remiantis 
Direktyvos 2001/80/EB III priede 
nustatytais nusierinimo laipsniais. Dujų 
turbinų atveju remiamasi 
Direktyvos 2001/80/EB VI priedo B dalyje 
nustatytomis tokiems įrenginiams 
taikomomis išmetamų azoto oksidų 
ribinėmis vertėmis. 2017 m. ir 2018 m. 
limitai apskaičiuojami numatant linijinį 
limitų mažėjimą nuo 2016 m. iki 2018 m.
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2016 m. iki 2019 m.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pakeitimo, susijusio su pozicijos 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pagrindimą.

Pakeitimas 243
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
32 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Į pereinamojo laikotarpio nacionalinį 
planą taip pat įtraukiamos nuostatos dėl 
stebėsenos bei ataskaitų teikimo, kurios yra 
suderintos su pagal 41 straipsnio b punktą 
nustatytomis įgyvendinimo taisyklėmis, 
taip pat kiekvienam įrenginiui numatytos 
priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad būtų laiku pradėta laikytis išmetamų 
teršalų ribinių verčių, kurios bus taikomos 
nuo 2021 m. sausio 1 d.

4. Į pereinamojo laikotarpio 
nacionalinį planą taip pat įtraukiamos 
nuostatos dėl stebėsenos bei ataskaitų 
teikimo, kurios yra suderintos su pagal 
41 straipsnio b punktą nustatytomis 
įgyvendinimo taisyklėmis, taip pat 
kiekvienam įrenginiui numatytos 
priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad būtų laiku pradėta laikytis išmetamų 
teršalų ribinių verčių, kurios bus taikomos 
nuo 2024 m. sausio 1 d.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų užtikrintas sklandus pereinamasis laikotarpis, geriausia, jei nustatyta 
galutinė pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano data būtų 2023 m.

Pakeitimas 244
Jutta Haug

Tarybos pozicija
32 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

32a straipsnis
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Kompetentinga institucija gali skirti 
daugiau eksploatavimo valandų negu 
numatyta V priedo 1, 2, 4 ir 6 dalyse tiems 
kurą deginantiems įrenginiams, kuriems 
leidimas išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba kurių operatoriai iki 
šios datos yra pateikę iki galo parengtą 
paraišką leidimui gauti, jeigu šie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
negu 2003 m. lapkričio 27 d. ir jeigu jiems 
pritaikyta griežtesnė išmetamų teršalų 
ribinė vertė, dėl kurios kasmet 
užtikrinamas adekvataus lygio aplinkos 
apsaugos nuo šių teršalų.

Or. en

Pagrindimas

Išlyga skirta tiems veiklos vykdytojams, kurie yra ėmęsi išankstinių veiksmų taršai mažinti ir 
kuriems atgaline data nebus skiriamos baudos, kadangi jie jau užtikrino investicijas, 
atitinkančias griežtesnes išmetamų teršalų ribines vertes. Įrenginiams, kuriems taikoma ši 
išlyga, kasmet turėtų būti leista panaudoti daugiau metinių eksploatavimo valandų, jeigu 
užtikrinama to paties lygio aplinkos apsauga. Ši išlyga atitinka V priedo 1, 2, 4 ir 6 dalių, taip 
pat EP pirmojo svarstymo ir jo metu priimtos pozicijos nuostatas. 

Pakeitimas 245
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
32 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

32a straipsnis
Kompetentinga institucija gali skirti 
daugiau eksploatavimo valandų negu 
numatyta V priedo 1 ir 2 dalyse tiems 
kietąjį kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriems leidimas išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba kurių operatoriai iki 
šios datos yra pateikę iki galo parengtą 
paraišką leidimui gauti, jeigu šie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
negu 2003 m. lapkričio 27 d. ir jeigu juose 
iki ...* pradėtos taikyti ar atnaujintos 
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techninės sieros dioksido kiekio mažinimo 
priemonės, kaip nustatyta pagal 
direktyvų 2001/80/EB ir 2008/1/EB 
reikalavimus. Šiems kurą deginantiems 
įrenginiams gali būti leista nesilaikyti 
V priedo 1 ir 2 dalių lentelėse nurodytų 
išmetamo sieros dioksido kiekio ribinių 
verčių. Remiantis konkrečiais 
direktyvų 2001/80/EB ir 2008/1/EB 
reikalavimais turėtų būti bent išsaugotos 
šių deginančių įrenginių leidimuose 
nurodytos išmetamų teršalų ribinės vertės, 
tačiau jos neturi viršyti 400 mg/Nm³.
 _________
*OL: šios direktyvos įsigaliojimo data.

Or. en

Pagrindimas

Veikiantiems kietąjį kurą naudojantiems įrenginiams skirtos išlygos turėtų būti parengtos 
taip, kad veiklos vykdytojai, laiku pradėję taikyti ar atnaujinę taršos mažinimo įrangą pagal 
Didelių kurą deginančių įrenginių direktyvos nuostatas, nebūtų atgaline data baudžiami už 
tai, kad iš anksto ėmėsi priemonių. Tačiau turėtų būti reikalaujama, kad šie įrenginiai 
laikytųsi bent griežčiausios Didelių kurą deginančių įrenginių direktyvoje (III skyriaus 
A dalyje) nustatytos taršos ribinės vertės, kuri naujiems ir veikiantiems įrenginiams bus 
taikoma vadovaujantis atitinkamai Direktyvos 2001/80/EB 4 straipsnio 1 ir 3 dalių 
nuostatomis.

Pakeitimas 246
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
32 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

32a straipsnis
Kompetentinga institucija gali skirti 
daugiau eksploatavimo valandų negu 
numatyta V priedo 1, 2, 4 ir 6 dalyse tiems 
kurą deginantiems įrenginiams, kuriems 
leidimas išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba kurių operatoriai iki 
šios datos yra pateikę iki galo parengtą 
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paraišką leidimui gauti, jeigu šie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
negu 2003 m. lapkričio 27 d. ir jeigu jiems 
pritaikyta griežtesnė išmetamų teršalų 
ribinė vertė, dėl kurios kasmet 
užtikrinamas adekvataus lygio aplinkos 
apsaugos nuo šių teršalų.

Or. en

Pagrindimas

Išlygos turi būti rengiamos lanksčiau, kad veiklos vykdytojai, iš anksto pradėję taikyti taršos 
mažinimo įrangą, nebūtų baudžiami atgaline data. Į planus, kuriems jau taikoma ši išlyga ir 
kuriuos įgyvendinant vadovaujamasi griežtesne išmetamų teršalų ribine verte, turėtų būti 
leista įtraukti daugiau eksploatavimo valandų, jeigu užtikrinama to paties lygio aplinkos 
apsauga.

Pakeitimas 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Tarybos pozicija
33 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šią nuostatą gali būti iškraipyta Bendrijos konkurencija, nes kurą deginantiems 
įrenginiams, kuriems ši nuostata taikoma, nebūtina investuoti į geriausius prieinamus 
gamybos būdus siekiant atitikti reikalaujamas išmetamųjų teršalų ribines vertes. Be to, tai 
gali kelti pavojų 2020 m. nustatytiems ES aplinkos apsaugos tikslams (Komisijos parengta 
teminė oro taršos mažinimo strategija, pagal kurią, palyginti su 2000 m., iki 2020 m. 
siekiama sumažinti išmetamą sieros dioksido kiekį 82 proc., o išmetamą NOx kiekį –
60 proc.).



AM\810289LT.doc 55/80 PE439.995v01-00

LT

Pakeitimas 248
Richard Seeber

Tarybos pozicija
33 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2023 m. 
gruodžio 31 d. kurą deginantiems 
įrenginiams gali būti leidžiama nesilaikyti 
30 straipsnio 2 dalyje nurodytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių ir atitinkamais 
atvejais 31 straipsnyje nurodytų 
nusierinimo laipsnių, taip pat gali būti 
leidžiama jų neįtraukti į 32 straipsnyje 
nurodytus pereinamojo laikotarpio 
nacionalinius planus, jei laikomasi šių 
sąlygų:

1. Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. kurą deginantiems 
įrenginiams gali būti leidžiama nesilaikyti 
30 straipsnio 2 dalyje nurodytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių ir atitinkamais 
atvejais 31 straipsnyje nurodytų 
nusierinimo laipsnių, taip pat gali būti 
leidžiama jų neįtraukti į 32 straipsnyje 
nurodytus pereinamojo laikotarpio 
nacionalinius planus, jei laikomasi šių 
sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pozicija, numatytas pernelyg ilgas pereinamojo laikotarpio nacionalinių planų 
įgyvendinimo laikotarpis; dėl to gali būti sunkiau pasiekti Europos Sąjungos oro kokybės 
tikslus, konkrečiai nustatytus teminėje oro taršos mažinimo strategijoje (angl. CAFE). 
Pakeitimas priimtinas, kadangi ši nuostata neįtraukta į Komisijos pateiktą pasiūlymą. 

Pakeitimas 249
Esther de Lange

Tarybos pozicija
33 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2023 m. 
gruodžio 31 d. kurą deginantiems 
įrenginiams gali būti leidžiama nesilaikyti 
30 straipsnio 2 dalyje nurodytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių ir atitinkamais 
atvejais 31 straipsnyje nurodytų 
nusierinimo laipsnių, taip pat gali būti 
leidžiama jų neįtraukti į 32 straipsnyje 
nurodytus pereinamojo laikotarpio 
nacionalinius planus, jei laikomasi šių 

1. Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. kurą deginantiems 
įrenginiams gali būti leidžiama nesilaikyti 
30 straipsnio 2 dalyje nurodytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių ir atitinkamais 
atvejais 31 straipsnyje nurodytų 
nusierinimo laipsnių, taip pat gali būti 
leidžiama jų neįtraukti į 32 straipsnyje 
nurodytus pereinamojo laikotarpio 
nacionalinius planus, jei laikomasi šių 
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sąlygų: sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas labiau atitinka kitus Europos tikslus, pvz., tuos, kurie nustatyti teminėje oro 
taršos mažinimo strategijoje.

Pakeitimas 250
Richard Seeber

Tarybos pozicija
33 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) kurą deginantį įrenginį eksploatuojantis 
veiklos vykdytojas ne vėliau kaip 2014 m. 
sausio 1 d. raštu pateikdamas pareiškimą 
kompetentingai institucijai, įsipareigoja 
neeksploatuoti įrenginio daugiau kaip 
20 000 eksploatavimo valandų pradedant 
nuo 2016 m. sausio 1 d. ir baigiant ne 
vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.;

a) kurą deginantį įrenginį eksploatuojantis 
veiklos vykdytojas ne vėliau kaip 2014 m. 
sausio 1 d. raštu pateikdamas pareiškimą 
kompetentingai institucijai, įsipareigoja 
neeksploatuoti įrenginio daugiau kaip 
20 000 eksploatavimo valandų pradedant 
nuo 2016 m. sausio 1 d. ir baigiant ne 
vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pozicija, numatytas pernelyg ilgas pereinamojo laikotarpio nacionalinių planų 
įgyvendinimo laikotarpis; dėl to gali būti sunkiau pasiekti Europos Sąjungos oro kokybės 
tikslus, konkrečiai nustatytus teminėje oro taršos mažinimo strategijoje (angl. CAFE). 
Pakeitimas priimtinas, kadangi ši nuostata neįtraukta į Komisijos pateiktą pasiūlymą. 

Pakeitimas 251
Esther de Lange

Tarybos pozicija
33 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) kurą deginantį įrenginį eksploatuojantis 
veiklos vykdytojas ne vėliau kaip 2014 m. 

a) kurą deginantį įrenginį eksploatuojantis 
veiklos vykdytojas ne vėliau kaip 2014 m. 
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sausio 1 d. raštu pateikdamas pareiškimą 
kompetentingai institucijai, įsipareigoja 
neeksploatuoti įrenginio daugiau kaip 
20 000 eksploatavimo valandų pradedant 
nuo 2016 m. sausio 1 d. ir baigiant ne 
vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.;

sausio 1 d. raštu pateikdamas pareiškimą 
kompetentingai institucijai, įsipareigoja 
neeksploatuoti įrenginio daugiau kaip 
20 000 eksploatavimo valandų pradedant 
nuo 2016 m. sausio 1 d. ir baigiant ne 
vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas labiau atitinka kitus Europos tikslus, pvz., tuos, kurie nustatyti teminėje oro 
taršos mažinimo strategijoje.

Pakeitimas 252
Theodoros Skylakakis

Tarybos pozicija
33 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) kurą deginantį įrenginį eksploatuojantis 
veiklos vykdytojas ne vėliau kaip 2014 m. 
sausio 1 d. raštu pateikdamas pareiškimą 
kompetentingai institucijai, įsipareigoja 
neeksploatuoti įrenginio daugiau kaip 
20 000 eksploatavimo valandų pradedant 
nuo 2016 m. sausio 1 d. ir baigiant ne 
vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.;

a) kurą deginantį įrenginį eksploatuojantis 
veiklos vykdytojas ne vėliau kaip 2014 m. 
sausio 1 d. raštu pateikdamas pareiškimą 
kompetentingai institucijai, įsipareigoja 
neeksploatuoti įrenginio daugiau kaip 
30 000 eksploatavimo valandų pradedant 
nuo 2016 m. sausio 1 d. ir baigiant ne 
vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pagrindimas

Tarybos pasiūlytos išlygos labai svarbios saugiam energijos tiekimui užtikrinti kritiškai 
sudėtingu 2016–2023 m. laikotarpiu, kai vienu metu turės būti pasiekti į „žaliąjį paketą“ 
įtrauktuose teisės aktuose nustatyti tikslai. Siekiant, kad būtų užtikrintas saugus energijos 
tiekimas, šiuo metu veikiančių įrenginių, kurių ketinama atsisakyti, eksploatavimo valandų
skaičius laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. turėtų būti padidintas 
iki 30 000 (bendruoju atveju) atsižvelgiant į tai, kad šie bazinės įkrovos įrenginiai veikia 
pagal nustatytus techninius apribojimus (jie negali veikti, kai techninė įkrova nesiekia 
minimalios arba kai ji dažnai keičiama).
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Pakeitimas 253
Theodoros Skylakakis

Tarybos pozicija
33 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Jei kurą deginančio įrenginio bendra 
nominali šiluminė galia yra didesnė kaip 
1 500 MW, jį pradėta eksploatuoti iki 
1986 m. gruodžio 31 d., jame deginamas 
vietinis kietasis kuras, kurio žemutinė 
kuro degimo šiluma yra mažesnė kaip 
5 800 kJ/kg, drėgmės kiekis pagal svorį 
didesnis kaip 45 %, bendras drėgmės ir 
pelenų kiekis pagal svorį didesnis kaip 
60 %, o kalcio oksido kiekis pelenuose –
didesnis kaip 10 %, 1 dalies a punkte 
nurodytas eksploatavimo valandų skaičius 
turi būti 32 000.

4. Jei vietinį kietąjį kurą deginančių 
įrenginių žemutinė kuro degimo šiluma 
yra mažesnė kaip 5 800 kJ/kg, drėgmės 
kiekis pagal svorį didesnis kaip 45 %, 
bendras drėgmės ir pelenų kiekis pagal 
svorį didesnis kaip 60 %, o kalcio oksido 
kiekis pelenuose – didesnis kaip 10 %,
1 dalies a punkte nurodytas eksploatavimo 
valandų skaičius turi būti 50 000.

Or. en

Pagrindimas

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the “green package” 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).

Pakeitimas 254
Antonio Masip Hidalgo

Tarybos pozicija
33 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

4a. Jei kurą deginančių įrenginių bendras 
nominalus šiluminis našumas viršija 
900 MW, jie pradėjo veikti iki 1975 m. 
gruodžio 31 d. ir degina juodosios 
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metalurgijos proceso metu gaunamų 
mažo kaloringumo dujų ir anglies mišinį, 
kai anglies išskiriama energija 1,5 karto 
viršija dujų išskiriamą energiją, 1 dalies 
a punkte nurodytas eksploatavimo 
valandų skaičius turi būti 32 000.

Or. en

Pakeitimas 255
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija
33 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

4a. Jeigu kurą deginančių įrenginių 
bendras nominalus šiluminis našumas 
viršija 900 MW, pirmas leidimas jiems 
suteiktas po 1987 m. liepos 1 d. ir jie 
degina juodosios metalurgijos proceso 
metu gaunamų mažo kaloringumo dujų ir 
anglies mišinį, kai anglies išskiriama 
energija 1,5 karto viršija dujų išskiriamą 
energiją, 1 dalies a punkte nurodytas 
eksploatavimo valandų skaičius turi būti 
32 000.

Or. en

Pakeitimas 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Iki 2023 m. gruodžio 31 d. kurą 
deginančiam įrenginiui gali būti leista 
netaikyti reikalavimo laikytis 30 straipsnio 
2 dalyje nurodytų išmetamų teršalų ribinių 
verčių ir 31 straipsnyje nurodytų 

1. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. kurą 
deginančiam įrenginiui gali būti leista 
netaikyti reikalavimo laikytis 30 straipsnio 
2 dalyje nurodytų išmetamų teršalų ribinių 
verčių ir 31 straipsnyje nurodytų 
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nusierinimo laipsnių, jei laikomasi šių 
sąlygų:

nusierinimo laipsnių, jei laikomasi šių 
sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies keičiamas naujas Tarybos pateiktas straipsnis.

Pakeitimas 257
Richard Seeber

Tarybos pozicija
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Iki 2023 m. gruodžio 31 d. kurą 
deginančiam įrenginiui gali būti leista 
netaikyti reikalavimo laikytis 30 straipsnio 
2 dalyje nurodytų išmetamų teršalų ribinių 
verčių ir 31 straipsnyje nurodytų 
nusierinimo laipsnių, jei laikomasi šių 
sąlygų:

1. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. kurą 
deginančiam įrenginiui gali būti leista 
netaikyti reikalavimo laikytis 30 straipsnio 
2 dalyje nurodytų išmetamų teršalų ribinių 
verčių ir 31 straipsnyje nurodytų 
nusierinimo laipsnių, jei laikomasi šių 
sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Pozicijoje numatyta pernelyg ilgas ribotą laiką veikiantiems kurą deginantiems įrenginiams 
skirtas pereinamasis laikotarpis ir plati naudojimo sritis. Dėl to bus sunkiau siekti Europos 
Sąjungos teminėje oro taršos mažinimo strategijoje (angl. CAFE) nustatytų oro kokybės 
tikslų. Pakeitimas priimtinas, kadangi ši nuostata neįtraukta į Komisijos pateiktą pasiūlymą. 

Pakeitimas 258
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
35 straipsnio 1 dalies a punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) kurą deginančių įrenginių bendra 
nominali šiluminė galia neviršija 200 MW;

a) centrinio šildymo sistemų ir itin 
veiksmingų šilumos ir elektros energijos 
gamybos įrenginių atvejais kurą 
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deginančių įrenginių bendra nominali 
šiluminė galia neviršija 200 MW, kaip 
nustatyta pagal 2004 m. vasario 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
200/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, 
remiantis naudingosios šilumos paklausa 
vidaus energetikos rinkoje1;
____
1 OL L 52, 2004 2 21., p. 50.

Or. it

Pagrindimas

Paminėjus centralizuotą šilumos gamybą būtina atsižvelgti ir į tai, kad šilumos ir elektros 
energijos gamybos įrenginiai skiriasi nuo kitų kurą deginančių įrenginių ir kad jie yra itin 
veiksmingi (tai pripažinta 2002–2012 m. Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje), taigi 
mažiau teršia. Todėl, siekiant skatinti termofikaciją, visos šilumos ir elektros energijos 
gamybos įrenginių sistemos ir centrinio šildymo įrenginiai turėtų būti vertinami vienodai.

Pakeitimas 259
Richard Seeber

Tarybos pozicija
35 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) kurą deginančių įrenginių bendra 
nominali šiluminė galia neviršija 200 MW;

a) kurą deginančių įrenginių bendra 
nominali šiluminė galia neviršija 150 MW;

Or. en

Pagrindimas

Pozicijoje numatyta pernelyg ilgas ribotą laiką veikiantiems kurą deginantiems įrenginiams 
skirtas pereinamasis laikotarpis ir plati naudojimo sritis. Dėl to bus sunkiau siekti Europos 
Sąjungos teminėje oro taršos mažinimo strategijoje (angl. CAFE) nustatytų oro kokybės 
tikslų. Pakeitimas priimtinas, kadangi ši nuostata neįtraukta į Komisijos pateiktą pasiūlymą. 
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Pakeitimas 260
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
35 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) bent 50 % įrenginyje pagaminto 
naudingos šilumos kiekio (taikant slenkantį 
penkerių metų vidurkį) tiekiama garų arba 
karšto vandens pavidalu į viešą 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklą; ir

c) bent 50 % įrenginyje pagaminto 
naudingos šilumos kiekio (taikant slenkantį 
penkerių metų vidurkį) tiekiama garų arba 
karšto vandens pavidalu į viešą 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklą arba į 
kitas šilumos ir elektros energijos gamyba 
grindžiamas sistemas; ir

Or. it

Pagrindimas

Paminėjus centralizuotą šilumos gamybą būtina atsižvelgti ir į tai, kad šilumos ir elektros 
energijos gamybos įrenginiai skiriasi nuo kitų kurą deginančių įrenginių ir kad jie yra itin 
veiksmingi (tai pripažinta 2002–2012 m. Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje), taigi 
mažiau teršia. Todėl, siekiant skatinti termofikaciją, visos šilumos ir elektros energijos 
gamybos įrenginių sistemos ir centrinio šildymo įrenginiai turėtų būti vertinami vienodai.

Pakeitimas 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
35 straipsnio 1 dalies d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) iki 2023 m. gruodžio 31 d. bent 
išlaikomos išmetamų sieros dioksido, azoto 
oksidų ir dulkių ribinės vertės, nurodytos 
kurą deginančio įrenginio leidime, 
taikomame 2015 m. gruodžio 31 d., 
laikantis visų pirma direktyvose 
2001/80/EB ir 2008/1/EB nustatytų 
reikalavimų.

d) iki 2018 m. gruodžio 31 d. bent 
išlaikomos išmetamų sieros dioksido, azoto 
oksidų ir dulkių ribinės vertės, nurodytos 
kurą deginančio įrenginio leidime, 
taikomame 2015 m. gruodžio 31 d., 
laikantis visų pirma direktyvose 
2001/80/EB ir 2008/1/EB nustatytų 
reikalavimų.

Or. en
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Pagrindimas

Iš dalies keičiamas naujas Tarybos pateiktas straipsnis.

Pakeitimas 262
Richard Seeber

Tarybos pozicija
35 straipsnio 1 dalies d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) iki 2023 m. gruodžio 31 d. bent 
išlaikomos išmetamų sieros dioksido, azoto 
oksidų ir dulkių ribinės vertės, nurodytos 
kurą deginančio įrenginio leidime, 
taikomame 2015 m. gruodžio 31 d., 
laikantis visų pirma 
direktyvose 2001/80/EB ir 2008/1/EB 
nustatytų reikalavimų.

d) iki 2023 m. gruodžio 31 d. bent 
išlaikomos išmetamų sieros dioksido, azoto 
oksidų ir dulkių ribinės vertės, nurodytos 
kurą deginančio įrenginio leidime, 
taikomame 2015 m. gruodžio 31 d., 
laikantis visų pirma 
direktyvose 2001/80/EB ir 2008/1/EB 
nustatytų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Pozicijoje numatyta pernelyg ilgas ribotą laiką veikiantiems kurą deginantiems įrenginiams 
skirtas pereinamasis laikotarpis ir plati naudojimo sritis. Dėl to bus sunkiau siekti Europos 
Sąjungos teminėje oro taršos mažinimo strategijoje (angl. CAFE) nustatytų oro kokybės 
tikslų. Pakeitimas priimtinas, kadangi ši nuostata neįtraukta į Komisijos pateiktą pasiūlymą. 

Pakeitimas 263
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
35 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. 
kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai 
kurą deginančių įrenginių, kuriems taikoma 
1 dalis, sąrašą, nurodydama jų bendrą 
nominalią šiluminę galią, juose naudojamo 
kuro rūšis bei taikytinas išmetamų sieros 
dioksido, azoto oksidų ir dulkių ribines 

2. Ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. 
kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai 
kurą deginančių įrenginių, kuriems taikoma 
1 dalis, sąrašą, nurodydama jų bendrą 
nominalią šiluminę galią, juose naudojamo 
kuro rūšis bei taikytinas išmetamų sieros 
dioksido, azoto oksidų ir dulkių ribines 
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vertes. Be to, valstybės narės dėl kurą 
deginančių įrenginių, kuriems taikoma 
1 dalis, per toje dalyje minimą laikotarpį 
kasmet praneša Komisijai apie kiekvieno 
įrenginio pagamintą naudingą šilumos 
kiekio dalį (išreikštą taikant slenkantį 
ankstesnių penkerių metų vidurkį), kuri 
garų ar karšto vandens pavidalu buvo 
tiekiama į viešuosius centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklus.

vertes. Be to, valstybės narės dėl kurą 
deginančių įrenginių, kuriems taikoma 
1 dalis, per toje dalyje minimą laikotarpį 
kasmet praneša Komisijai apie kiekvieno 
įrenginio pagamintą naudingą šilumos 
kiekio dalį (išreikštą taikant slenkantį 
ankstesnių penkerių metų vidurkį), kuri 
garų ar karšto vandens pavidalu buvo 
tiekiama į viešuosius centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklus arba į kitas šilumos ir 
elektros energijos gamyba grindžiamas 
sistemas.

Or. it

Pagrindimas

Paminėjus centralizuotą šilumos gamybą būtina atsižvelgti ir į tai, kad šilumos ir elektros 
energijos gamybos įrenginiai skiriasi nuo kitų kurą deginančių įrenginių ir kad jie yra itin 
veiksmingi (tai pripažinta 2002–2012 m. Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje), taigi 
mažiau teršia. Todėl, siekiant skatinti termofikaciją, visos šilumos ir elektros energijos 
gamybos įrenginių sistemos ir centrinio šildymo įrenginiai turėtų būti vertinami vienodai.

Pakeitimas 264
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
36 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

36 straipsnis
Anglies dioksido geologinis saugojimas

Išbraukta.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visų 
kurą deginančių įrenginių, kurių 
nominali elektros gamybos galia yra 300 
ar daugiau megavatų ir kuriems pirminė 
statybos licencija arba, jeigu tokios 
tvarkos nėra, pirminė eksploatacijos 
licencija išduota po 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/31/EB dėl 
anglies dioksido geologinio saugojimo 
įsigaliojimo, veiklos vykdytojai įvertintų, 
ar yra įvykdytos šios sąlygos:



AM\810289LT.doc 65/80 PE439.995v01-00

LT

a) yra tinkamos saugojimo aikštelės,

b) yra techniniu ir ekonominiu požiūriu 
tinkama transporto infrastruktūra,
c) techniniu ir ekonominiu požiūriu 
įmanoma įrengti anglies dioksido 
surinkimo įrangą.
2. Jeigu 1 dalyje nurodytos sąlygos 
įvykdytos, kompetentinga institucija 
užtikrina, kad įrengimo vietoje būtų 
numatyta tinkama vieta reikiamai anglies 
dioksido surinkimo ir kompresavimo 
įrangai montuoti. Remdamasi 1 dalyje 
nurodyto įvertinimo rezultatais ir kita 
turima informacija, kompetentinga 
institucija nustato, ar šios sąlygos, visų 
pirma dėl aplinkos ir žmonių sveikatos 
apsaugos, yra įvykdytos.

Or. it

Pagrindimas

Turėtų būti vengiama besikartojančių nuostatų, kurios jau įtrauktos į galiojančias direktyvas.

Pakeitimas 265
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
38 straipsnio 1 dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad orą 
teršiančių medžiagų stebėsena būtų 
vykdoma pagal V priedo 3 dalį. Valstybės 
narės paskelbia suteiktos informacijos 
santrauką.

Or. en



PE439.995v01-00 66/80 AM\810289LT.doc

LT

Pakeitimas 266
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
40 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Šiame straipsnyje pateikti skaičiavimo 
metodai netaikomi įvairų kurą 
deginantiems įrenginiams, naudojantiems 
plieno gamybos metus susidarančius 
neorganizuotus išmetamus teršalus, kaip 
nurodyta 30 straipsnio 2 dalyje. 
Minėtiesiems įrenginiams taikomos 
14 straipsnio 6 dalies nuostatos.

Or. it

Pagrindimas

Dėl slėgio, kurį šio tipo įrenginiuose sukelia neorganizuoti išmetami teršalai, jiems negali 
būti taikomi 40 straipsnyje išdėstyti skaičiavimo kriterijai. Todėl šiuo atveju turėtų būti 
vadovaujamasi 14 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

Pakeitimas 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Tarybos pozicija
46 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Vietoj to valstybės narės, remdamosi šio 
priedo 6 dalyje išdėstytomis reikalavimų 
laikymosi taisyklėmis, gali bendro atliekų 
deginimo įrenginiams, naudojantiems 
vietinį kietąjį kurą ir negalintiems atitikti 
VI priedo 4 dalyje nurodytų išmetamo 
sieros dioksido ribinių verčių, taikyti 
mažiausius nusierinimo laipsnius.

Or. de
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Pagrindimas

Remiantis direktyvų 2000/76/EB ir 2001/80/EB nuostatomis, bendras atliekų deginimas 
leidžiamas ir vietinį daug sieros turintį kurą naudojančiuose įrenginiuose. Tarybos pozicijoje 
numatyta galimybė naudoti daug sieros turintį vietinį kurą, nors ir ne bendro deginimo 
įrenginiuose. Siekiant, kad būtų taupomi ištekliai ir užtikrintos vienodos galimybės, turėtų 
būti leista naudoti daug sieros turintį vietinį kurą bendro deginimo įrenginiuose, kaip 
numatyta pagal V priede išdėstytas nusierinimo sąlygas.

Pakeitimas 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
72 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, reprezentatyvius duomenis 
apie teršalų išmetimą ir kitokių rūšių taršą, 
apie išmetamų teršalų ribines vertes, apie 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymą pagal 14 ir 15 straipsnius ir apie 
pažangą, padarytą kuriant ir taikant naujus 
gamybos būdus pagal 27 straipsnį.
Valstybės narės užtikrina, kad informacija 
būtų prieinama elektronine forma.

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, reprezentatyvius duomenis 
apie teršalų išmetimą ir kitokį poveikį 
aplinkai, apie išmetamų teršalų ribines 
vertes, apie geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymą pagal 14 ir 15 straipsnius, 
apie išlygas, suteiktas vadovaujantis 
15 straipsnio 4 dalies nuostatomis, ir apie 
pažangą, padarytą kuriant ir taikant naujus 
gamybos būdus pagal 27 straipsnį.

Valstybės narės rengia ir nuolat atnaujina 
nacionalines informavimo sistemas, kad 
pirmojoje pastraipoje nurodyta 
informacija Komisijai būtų prieinama 
elektroniniu formatu. Valstybės narės 
skelbia suteiktos informacijos santrauką.

Or. en
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Pakeitimas 269
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
72 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, reprezentatyvius duomenis 
apie teršalų išmetimą ir kitokių rūšių taršą, 
apie išmetamų teršalų ribines vertes, apie 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymą pagal 14 ir 15 straipsnius ir apie 
pažangą, padarytą kuriant ir taikant naujus 
gamybos būdus pagal 27 straipsnį. 
Valstybės narės užtikrina, kad informacija 
būtų prieinama elektronine forma.

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, reprezentatyvius duomenis
apie teršalų išmetimą ir kitokių rūšių taršą, 
apie išmetamų teršalų ribines vertes, apie 
išlygas, suteiktas remiantis 15 straipsnio 
4 dalies nuostatomis, ir jas 
pagrindžiančias priežastis, apie geriausių 
prieinamų gamybos būdų taikymą pagal 
14 ir 15 straipsnius ir apie pažangą, 
padarytą kuriant ir taikant naujus gamybos 
būdus pagal 27 straipsnį. Valstybės narės 
užtikrina, kad informacija būtų prieinama 
elektronine forma.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo, kaip nustatyta pagal 59 straipsnio 4 dalies 
nuostatas dėl organinius tirpiklius naudojančių įrenginių, Komisija turi būti informuota apie 
išlygas, kurias vadovaudamosi 15 straipsnio nuostatomis suteikia kompetentingos institucijos.

Pakeitimas 270
Richard Seeber

Tarybos pozicija
72 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, reprezentatyvius duomenis 
apie teršalų išmetimą ir kitokių rūšių taršą, 
apie išmetamų teršalų ribines vertes, apie 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymą pagal 14 ir 15 straipsnius ir apie 
pažangą, padarytą kuriant ir taikant naujus 

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, reprezentatyvius duomenis 
apie teršalų išmetimą ir kitokių rūšių taršą, 
apie išmetamų teršalų ribines vertes, apie 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymą pagal 14 ir 15 straipsnius, ypač 
apie išlygų taikymą vadovaujantis 
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gamybos būdus pagal 27 straipsnį.
Valstybės narės užtikrina, kad informacija 
būtų prieinama elektronine forma.

15 straipsnio 4 dalies nuostatomis, ir apie 
pažangą, padarytą kuriant ir taikant naujus 
gamybos būdus pagal 27 straipsnį.
Valstybės narės užtikrina, kad informacija 
būtų prieinama elektronine forma.

Or. en

Pakeitimas 271
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
72 straipsnio 4 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) sieros kiekio, esančio vietiniame 
kietajame kure, naudojamame kurą 
deginančiuose įrenginiuose, kuriems 
taikomas 31 straipsnis, ir pasiekto 
nusierinimo laipsnio mėnesinius vidurkius; 
taip pat

a) kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriems taikomas 31 straipsnis – techninį 
pagrindimą, kodėl neįmanoma laikytis 
33 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų 
išmetamų teršalų ribinių verčių, sieros 
kiekio, esančio naudojamame vietiniame 
kietajame kure, ir pasiekto nusierinimo 
laipsnio mėnesinius vidurkius; taip pat

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies keičiamos naujos Tarybos pasiūlytos išlygos. Valstybės narės, kuriose esama 
specialų nusierinimo laipsnį taikančių įrenginių, turi techniškai pagrįsti, kodėl neįmanoma 
vadovautis įprastomis išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis.

Pakeitimas 272
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
72 straipsnio 4 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) kurą deginančių įrenginių, kurie nėra 
eksploatuojami ilgiau nei 1 500
eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 

b) kurą deginančių įrenginių, kurie nėra 
eksploatuojami ilgiau nei 3 000
eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
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eksploatavimo valandų skaičių per metus. eksploatavimo valandų skaičių per metus.

Or. it

Pagrindimas

Laikomasi nuomonės, kad 3 000 eksploatavimo valandų per metus geriau reprezentuoja 
jėgaines, kurioms tenka didžiausias gamybos krūvis.

Pakeitimas 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Tarybos pozicija
73 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Komisija iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
peržiūri poreikį: 

Išbraukta.

a) kontroliuoti teršalų išmetimą iš:
i) kuro deginimo įrenginiuose, kurių 
bendra nominali šiluminė galia yra 
mažesnė kaip 50 MW; 
ii) intensyvios gyvulininkystės; ir 
iii) tręšimo gyvulių mėšlu; ir
b) I priede nustatyti:
i) diferencijuotas pajėgumų ribas, 
taikomas skirtingų naminių paukščių 
rūšių auginimui;
ii) pajėgumų ribas, taikomas skirtingų 
rūšių gyvūnų auginimui vienu metu tame 
pačiame įrenginyje.
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia tos peržiūros rezultatus ir, 
prireikus – teisėkūros pasiūlymą.

Or. en
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Pakeitimas 274
Mairead McGuinness

Tarybos pozicija
73 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Komisija iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
peržiūri poreikį: 

Išbraukta.

a) kontroliuoti teršalų išmetimą iš:
i) kuro deginimo įrenginiuose, kurių 
bendra nominali šiluminė galia yra 
mažesnė kaip 50 MW; 
ii) intensyvios gyvulininkystės; ir 
iii) tręšimo gyvulių mėšlu; ir
b) I priede nustatyti:
i) diferencijuotas pajėgumų ribas, 
taikomas skirtingų naminių paukščių 
rūšių auginimui;
ii) pajėgumų ribas, taikomas skirtingų 
rūšių gyvūnų auginimui vienu metu tame 
pačiame įrenginyje.
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia tos peržiūros rezultatus ir, 
prireikus – teisėkūros pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Ši papildomas punktas dėl peržiūros nebūtinas. Ateityje kilus būtinybei taikyti šias taisykles, 
Europos Komisija galėtų bet kuriuo metu persvarstyti direktyvą.

Pakeitimas 275
Christa Klaß

Tarybos pozicija
73 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Komisija iki 2012 m. gruodžio 31 d. Išbraukta.
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peržiūri poreikį: 
a) kontroliuoti teršalų išmetimą iš:
i) kuro deginimo įrenginiuose, kurių 
bendra nominali šiluminė galia yra 
mažesnė kaip 50 MW; 
ii) intensyvios gyvulininkystės; ir 
iii) tręšimo gyvulių mėšlu; ir
b) I priede nustatyti:
i) diferencijuotas pajėgumų ribas, 
taikomas skirtingų naminių paukščių 
rūšių auginimui;
ii) pajėgumų ribas, taikomas skirtingų 
rūšių gyvūnų auginimui vienu metu tame 
pačiame įrenginyje.
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia tos peržiūros rezultatus ir, 
prireikus – teisėkūros pasiūlymą.

Or. xm

Pagrindimas

Dujų turbinoms negali būti visą laiką naudojamos gamtinės dujos; jos turi būti pajėgios veikti 
naudojant skystąjį kurą. Tai svarbu, kai neįmanoma gauti gamtinių dujų. Siūlomos ribinės 
vertės gali būti pasiektos tik tada, kai naudojama neproporcingai daug gėlo vandens ir 
amoniako, net jeigu taikomos moderniausios technologijos. Tarybos pasiūlytos ribinės vertės 
neatitinka verčių, įtrauktų į Didelių deginimo įrenginių direktyvą, kurioje nurodyta, kad 
nustatyta tarša azoto oksidais turėtų būti 120–350 mg/Nm³.

Pakeitimas 276
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
73 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

i) kuro deginimo įrenginiuose, kurių 
bendra nominali šiluminė galia yra 
mažesnė kaip 50 MW;

Išbraukta.

Or. it
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Pagrindimas

Įrenginiai, kurių šiluminė galia mažesnė negu 50 MW, nesukelia didelės taršos. Be to, nesama 
jokių GPGB informacinių dokumentų.

Pakeitimas 277
Marianne Thyssen

Tarybos pozicija
73 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

ii) intensyvios gyvulininkystės; ir Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 278
Marianne Thyssen

Tarybos pozicija
73 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

iii) tręšimo gyvulių mėšlu; taip pat Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši papildomas punktas dėl peržiūros nebūtinas. Ateityje kilus būtinybei taikyti šias taisykles, 
Europos Komisija galėtų bet kuriuo metu persvarstyti direktyvą. Valstybių narių lygmeniu 
įgyvendinant Nitratų direktyvą jau pradėta įgyvendinti visapusiška ribojamo pobūdžio 
tręšimo politika.
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Pakeitimas 279
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
73 straipsnio 2 dalies a punkto iii a −iii d papunkčiai (nauji)

Tarybos pozicija Pakeitimas

iiia) įrenginiai, vykdantys I priedo 2.1 ir 
2.2 punktuose nurodytą veiklą, ypač 
susijusią su dioksinais ir furanais, ir
iiib) įrenginiai, vykdantys I priedo 1.1 ir 
1.2 punktuose nurodytą veiklą, ypač 
susijusią su gyvsidabriu, ir
iiic) įrenginiai, vykdantys I priedo 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 punktuose nurodytą veiklą, ypač 
susijusią su sunkiaisiais metalais ir jų 
junginiais, pvz., arsenu, kadmiu, chromu, 
cianidais, švinu, nikeliu, variu; su 
dioksinais ir furanais, 
perfluorkarbonatais, fenoliais, 
policikliniais aromatiniais 
angliavandeniliais ir sieros heksafluoridu 
ir
iiid) visi kiti į I priedą įtraukti įrenginiai, 
jeigu 2007 m. ataskaitiniais metais 
Europos išmetamų ir perduodamų teršalų 
registre (angl. PRTR) nustatyta, kad 
vykdant konkrečią I priede nurodytą 
veiklą mažiausiai 20 % prisidėta prie 
bendros taršos, kuri sukeliama vykdant 
I priede nurodytą veiklą. 

Or. en

Pagrindimas

Naujo Tarybos pasiūlyto teksto pakeitimas. Europos saugumo tinklas užtikrina svarbią 
minimalią saugumo garantiją, kad būtų užkirstas kelias tolesniam netinkamam GPGB 
įgyvendinimui. Itin svarbu, kad Komisija įvertintų bendrą taršą, sukeliamą vykdant I priede 
nurodytą veiklą, ir, siekdama kontroliuoti sektorių, kurie labiausiai prisideda prie bendros 
taršos, sukeliamą taršą, bei vadovaudamasi taršos prevencijos principu pateiktų teisėkūros 
pasiūlymų.
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Pakeitimas 280
Marianne Thyssen

Tarybos pozicija
73 straipsnio 2 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) I priede nustatyti: Išbraukta.
i) diferencijuotas pajėgumų ribas, 
taikomas skirtingų naminių paukščių 
rūšių auginimui;
ii) pajėgumų ribas, taikomas skirtingų 
rūšių gyvūnų auginimui vienu metu tame 
pačiame įrenginyje.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 281
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
74 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Siekiant šios direktyvos nuostatas suderinti 
su mokslo ir technikos pažanga remiantis 
geriausiais prieinamais gamybos būdais, 
Komisija pagal 76 straipsnį priima
deleguotus aktus, susijusius su V priedo 3 
ir 4 dalių,, VI priedo 2, 6, 7 ir 8 dalių bei 
VII priedo 5, 6, 7 ir 8 dalių adaptavimu, 
atsižvelgiant į tokią mokslo ir technikos 
pažangą.

Siekiant šios direktyvos nuostatas suderinti 
su mokslo ir technikos pažanga remiantis 
geriausiais prieinamais gamybos būdais, 
Komisija, nepažeisdama 13 straipsnio 
5a dalies nuostatų, papildo ir, jei taikoma, 
koreguoja minimalius šios direktyvos 
prieduose nustatytus reikalavimus pagal 
76 straipsnį vadovaudamasi deleguotais 
aktais, kai tai susiję bent su šiais 
punktais:
a) išmetamų teršalų ribinių verčių, taip 
pat įrenginių, vykdančių I priedo 2.1 ir 
2.2 punktuose nurodytą veiklą, išmetamų 
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dioksinų ir furanų stebėsenos ir atitikties 
reikalavimų nustatymu iki 2011 m. 
gruodžio 31 d.;
b) prevencinių priemonių, įskaitant 
išmetamų teršalų ribines vertes, taikomas 
gyvsidabriui, kuris išmetamas vykdant 2.1 
ir 2.2 punktuose nurodytą veiklą, 
parengimu iki 2013 m. gruodžio 31 d.
2. Komisija, prieš tvirtindama 1 dalyje 
nurodytas priemones, konsultuojasi su 
susijusiais pramonės atstovais ir aplinkos 
apsaugą skatinančiomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
informuoja apie konsultacijų rezultatus 
bei apie tai, kaip į juos atsižvelgta.

Or. en

Pagrindimas

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 

Pakeitimas 282
Richard Seeber

Tarybos pozicija
74 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

74a straipsnis
Minimalūs I priede nurodytai veiklai 

taikomi reikalavimai
1. Jeigu įvertinus geriausių prieinamų 
gamybos būdų įgyvendinimo vykdant 
I priede nurodytus veiksmus padėtį ar šių 
veiksmų poveikį aplinkai apskritai 
įsitikinama, kad būtina imtis Europos 
Sąjungos lygmens veiksmų, Komisija, 
nepaisydama 74 straipsnio nuostatų ir 
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remdamasi GPGB informaciniais 
dokumentais, pateikia teisėkūros 
pasiūlymą dėl išmetamų teršalų ribinių 
verčių ir stebėsenos bei atitikties 
reikalavimų, kaip minimalių Europos 
Sąjungos lygmens reikalavimų, 
nustatymo. Išmetamų teršalų ribinės 
vertės gali būti papildytos lygiaverčiais 
parametrais arba techninėmis 
priemonėmis, jeigu taikant šiuos 
lygiaverčius parametrus gali būti 
užtikrinta adekvataus lygio aplinkos 
apsauga.
2. Komisija, vertindama, ar būtini 1 dalyje 
minėti minimalūs reikalavimai, 
pirmiausia atsižvelgia į informaciją, kurią 
valstybės narės pateikė remdamosi 
72 straipsnio 1 dalies nuostatomis.
3. Komisija, prieš pateikdama 1 dalyje 
minėtą pasiūlymą, konsultuojasi su 
valstybių narių ekspertais, susijusiomis 
pramonės ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis, skatinančiomis aplinkos 
apsaugą, ir informuoja apie konsultacijų 
rezultatus bei apie tai, kaip į juos 
atsižvelgta.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama pozicijos 15 straipsnio 4 dalies ir Europos Parlamento 
pirmojo svarstymo pozicijos 62 pakeitimo kompromiso. Tačiau kitaip negu numatyta pagal 
62 pakeitimą, minimalūs I priede išvardyti reikalavimai, remiantis šiuo metu galiojančios 
Direktyvos 200/1/EB 19 straipsnio nuostatomis, tvirtinami atskirai ir taikant bendro 
sprendimo procedūrą. Būtinybė nustatyti minimalius reikalavimus turėtų būti įvardyta būtent 
remiantis valstybių narių informacija apie įgyvendinimą. 
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Pakeitimas 283
Kriton Arsenis

Tarybos pozicija
74 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

74a straipsnis
Minimalūs reikalavimai

1. Komisija, nepažeisdama 67 straipsnio 
nuostatų, per 12 mėnesių nuo GPGB 
informacinio dokumento paskelbimo, 
remdamasi 14 straipsnio nuostatomis ir 
GPGB informaciniame dokumente 
išdėstytomis GPGB išvadomis, nustato 
išmetamų teršalų ribines vertes ir 
stebėsenos bei atitikties reikalavimus, kaip 
minimalius reikalavimus. Išmetamų 
teršalų ribinės vertės gali būti papildytos 
lygiaverčiais parametrais arba 
techninėmis priemonėmis, jeigu taikant 
šiuos lygiaverčius parametrus gali būti 
užtikrinta adekvataus lygio aplinkos 
apsauga.
Šie minimalūs reikalavimai siejami su 
dideliu susijusių veiksmų ar įrenginių 
poveikiu aplinkai ir grindžiami 
GPGB ITK. 
Šios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, 
tvirtinamos laikantis 69 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.
2. Komisija, prieš tvirtindama pirmojoje 
dalyje minėtas įgyvendinimo priemones, 
konsultuojasi su susijusiomis pramonės ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
skatinančiomis aplinkos apsaugą, ir 
informuoja apie konsultacijų rezultatus 
bei apie tai, kaip į juos atsižvelgta.
3. Komisija, remdamasi 1 ir 2 dalių 
nuostatomis, konkrečiai iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. nustato išmetamų teršalų 
ribines vertes ir įrenginių, vykdančių 
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I priedo 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytą 
veiklą, išmetamų dioksinų ir furanų 
stebėsenos bei atitikties reikalavimus. 
Valstybės narės ar jų kompetentingos 
institucijos gali nustatyti griežtesnes 
išmetamų dioksinų ir furanų ribines 
vertes.
Šios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, 
tvirtinamos laikantis 69 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 284
Elisabetta Gardini

Tarybos pozicija
80 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini 
įgyvendinti 2 straipsnį, 3 straipsnio 10–
13 punktus, 17–22 punktus, 25–29 punktus 
ir 33–35 punktus, 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, 
5 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnį, 8 ir 
10 straipsnius, 11 straipsnio e ir h punktus, 
12 straipsnio 1 dalies e ir h punktus, 
13 straipsnio 7 dalį, 14 straipsnio 1 dalies 
c punkto ii papunktį, 14 straipsnio 1 dalies 
d, e, f ir h punktus, 14 straipsnio 2–7 dalis, 
15 straipsnio 2–5 dalis, 16, 17 ir 
19 straipsnius, 21 straipsnio 2–5 dalis, 22 ir 
23 straipsnius, 24 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, 
27, 28 ir 29 straipsnius, 30 straipsnio 3, 4, 
7, 8 ir 9 dalis, 31, 32, 33, 34, 35 ir 
36 straipsnius, 38 straipsnį, 40 straipsnio 2 
ir 3 dalis, 41, 42 ir 43 straipsnius, 
45 straipsnio 1 ir 2 dalis, 57 straipsnio 
1 dalį, 58 straipsnį, 59 straipsnio 5 dalį, 
63 straipsnį, 70 straipsnio 2 ir 3 dalis, 71, 
72 ir 79 straipsnius, I priedo pirmą 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini 
įgyvendinti 2 straipsnį, 3 straipsnio 10–13 
punktus, 17–22 punktus, 25–29 punktus ir 
33–35 punktus, 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, 
5 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnį, 8 ir 
10 straipsnius, 11 straipsnio e ir h punktus, 
12 straipsnio 1 dalies e ir h punktus, 
13 straipsnio 7 dalį, 14 straipsnio 1 dalies c 
punkto ii papunktį, 14 straipsnio 1 dalies d, 
e, f ir h punktus, 14 straipsnio 2–7 dalis, 
15 straipsnio 2–5 dalis, 16, 17 ir 
19 straipsnius, 21 straipsnio 2–5 dalis, 22 ir 
23 straipsnius, 24 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, 
27, 28 ir 29 straipsnius, 30 straipsnio 3, 4, 
7, 8 ir 9 dalis, 31, 32, 33, 34, 35 ir 
36 straipsnius, 38 straipsnį, 40 straipsnio 2 
ir 3 dalis, 41, 42 ir 43 straipsnius, 
45 straipsnio 1 ir 2 dalis, 57 straipsnio 
1 dalį, 58 straipsnį, 59 straipsnio 5 dalį, 
63 straipsnį, 70 straipsnio 2 ir 3 dalis, 71, 
72 ir 79 straipsnius, I priedo pirmą 
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pastraipą ir 1.4, 2.5(b), 3.1, 4, 5, 6.1(c), 
6.4(b), 6.9, 6.10 bei 6.11 punktus, II priedą, 
III priedo 12 punktą, V priedą, VI priedo 
1 dalies b punktą, 4 dalies 2.2, 2.4, 3.1 ir 
3.2 punktus, 6 dalies 2.5 ir 2.6 punktus bei 
8 dalies 1.1(d) punktą, VII priedo 4 dalies 
2 punktą, 5 dalies 1 punktą, 7 dalies 
3 punktą, VIII priedo 1 dalies 1 punktą ir 
2 punkto c papunktį, 2 dalies 2 ir 3 punktus 
bei 3 dalį ne vėliau kaip …*.

pastraipą ir 1.4, 2.5(b), 3.1, 4, 5, 6.1(c), 
6.4(b), 6.9, 6.10 bei 6.11 punktus, II priedą, 
III priedo 12 punktą, V priedą, VI priedo 
1 dalies b punktą, 4 dalies 2.2, 2.4, 3.1 ir 
3.2 punktus, 6 dalies 2.5 ir 2.6 punktus bei 
8 dalies 1.1(d) punktą, VII priedo 4 dalies 
2 punktą, 5 dalies 1 punktą, 7 dalies 3 
punktą, VIII priedo 1 dalies 1 punktą ir 
2 punkto c papunktį, 2 dalies 2 ir 3 punktus 
bei 3 dalį ne vėliau kaip 2016 m. 
sausio 1 d.

Jos taiko šias priemones nuo tos pačios 
dienos.

Jos taiko šias priemones nuo tos pačios 
dienos.

Valstybės narės, tvirtindamos tas 
priemones, daro jose nuorodą į šią 
direktyvą arba tokia nuoroda daroma 
oficialiai jas skelbiant. Tokios nuorodos 
darymo tvarką nustato valstybės narės.

Valstybės narės, tvirtindamos tas 
priemones, daro jose nuorodą į šią 
direktyvą arba tokia nuoroda daroma 
oficialiai jas skelbiant. Tokios nuorodos 
darymo tvarką nustato valstybės narės.

* OL: dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

Or. it

Pagrindimas

Visų tipų įrenginiams turėtų būti nustatyta ta pati naujųjų nuostatų įsigaliojimo data. Be to, 
remiantis šiuo pakeitimu, pašalinami neatitikimai, susiję su 81 straipsnio 1 dalyje pateikta 
Direktyvos 2001/80/EB panaikinimo data.


