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Pakeitimas 285
Martin Callanan

Tarybos pozicija
I priedo įžanginės dalies 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Apskaičiuojant 1.1 punkte nurodytų 
įrenginių bendrą nominalią šiluminę 
galią, į šiuos skaičiavimus sveikatos 
priežiūros įstaigose naudojamų kurą 
deginančių įrenginių atveju įtraukiami tik 
įprasti veiklos pajėgumai.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas buvo priimtas per pirmąjį EP svarstymą. Jame atkreipiamas dėmesys į tai, kad 
ligoninėms reikia didelių atsarginių pajėgumų, nes jie būtini siekiant užtikrinti nenutrūkstamą 
pacientų priežiūrą esant techniniam gedimui. Taip pat siekiama išvengti padėties, kai 
ligoninėms skiriamos baudos ne už faktinį išmetamų teršalų kiekį, bet už išmetamų teršalų 
potencialą.

Pakeitimas 286
Martin Callanan

Tarybos pozicija
I priedo įžanginės dalies 1 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Apskaičiuojant 1.1 punkte nurodytų 
įrenginių bendrą nominalią šiluminę 
galią, kurą deginantys įrenginiai, kurių 
nominali šiluminė galia yra mažesnė kaip 
50 MW ir kurie eksploatuojami ne 
daugiau kaip 500 valandų per metus, į 
šiuos skaičiavimus neįtraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl pateikiamas pirminis Komisijos tekstas ir EP pirmojo svarstymo 63 
pakeitimas, pagal kuriuos ketinama spręsti avarijos atveju naudojamų generatorių, pvz., 
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ligoninėse, atsarginių pajėgumų klausimus. Šie įrenginiai nėra itin didelio išmetamų teršalų 
kiekio šaltinis, nes iš esmės jie eksploatuojami tik esant dideliam elektros energijos tiekimo 
sutrikimui ir (arba) bandymų tikslais keletą valandų per metus. Pagal šį pakeitimą 
reikalavimai taip pat netaikomi mažesniems kaip 3 MW įrenginiams, nes juos įtraukus 
sąnaudos ir administracinė našta būtų daug didesnė, negu nauda.

Pakeitimas 287
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
I priedo 1.1 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

1.1. Kuro  deginimas įrenginiuose, kurių 
bendra  nominali šiluminė galia yra 50 MW
arba didesnė.

1.1. Kuro  deginimas įrenginiuose, kurių 
bendra  nominali šiluminė galia yra 20 MW
arba didesnė.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl įrašoma pirmojo svarstymo pozicija ir Komisijos pasiūlymo tekstas.
Šie įrenginiai yra pagrindinis taršos šaltinis ir todėl jie turėtų būti įtraukti į taikymo sritį, kaip 
iš pradžių siūlė Komisija. Be to, siekiant nuosekliai vadovautis ES LPS direktyvos taikymo 
sritimi, ribinė vertė turėtų būti 20 MW.

Pakeitimas 288
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
I priedo 1.1 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

1.1. Kuro  deginimas įrenginiuose, kurių 
bendra  nominali šiluminė galia yra 50 MW
arba didesnė.

1.1. Kuro  deginimas įrenginiuose, kurių 
bendra  nominali šiluminė galia yra 20 MW
arba didesnė.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl įrašoma pirmojo svarstymo pozicija. Šie įrenginiai yra pagrindinis 
taršos šaltinis. Be to, siekiant nuosekliai vadovautis ES LPS direktyvos taikymo sritimi, ribinė 
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vertė turėtų būti 20 MW. Apskaičiuojant bendrą nominalią šiluminę galią sveikatos priežiūros 
įstaigose naudojamų kurą deginančių įrenginių atveju turėtų būti įtraukiami tik įprasti veiklos 
pajėgumai.

Pakeitimas 289
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
I priedo 1.1 punkto 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Apskaičiuojant 1.1 punkte nurodytų 
įrenginių bendrą nominalią šiluminę 
galią, į šiuos skaičiavimus sveikatos 
priežiūros įstaigose naudojamų kurą 
deginančių įrenginių atveju įtraukiami tik 
įprasti veiklos pajėgumai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl įrašoma pirmojo svarstymo pozicija. Šie įrenginiai yra pagrindinis 
taršos šaltinis. Be to, siekiant nuosekliai vadovautis ES LPS direktyvos taikymo sritimi, ribinė 
vertė turėtų būti 20 MW. Apskaičiuojant bendrą nominalią šiluminę galią sveikatos priežiūros 
įstaigose naudojamų kurą deginančių įrenginių atveju turėtų būti įtraukiami tik įprasti veiklos 
pajėgumai.

Pakeitimas 290
Anja Weisgerber

Tarybos pozicija
I priedo 3.5 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

3.5. Keraminių gaminių gamyba degimo 
būdu, visų pirma stogų čerpių, plytų, ugniai 
atsparių plytų, čerpių, molio dirbinių arba 
porceliano: kai gamybos pajėgumas 
didesnis kaip 75 tonos per dieną; ir (arba) 
kai krosnies talpa didesnė kaip 4m³ , o 
vienos krosnies džiovinimo talpa didesnė 
kaip 300 kg/m³.

3.5. Keraminių gaminių gamyba degimo 
būdu, visų pirma stogų čerpių, plytų, ugniai 
atsparių plytų, čerpių, molio dirbinių arba 
porceliano, kai gamybos pajėgumas 
didesnis kaip 75 tonos per dieną, o vienos 
krosnies džiovinimo talpa didesnė kaip 300 
kg/m³.
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Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas per pirmąjį svarstymą priimtas 117 pakeitimas. Labai maži įrenginiai, pvz., su 
pertrūkiais veikiančios krosnys ar amatams naudojamos nepramoninės krosnys, neturėtų būti 
įtraukiamos į šios direktyvos taikymo sritį. Pagal šį pakeitimą visoje Europoje būtų 
suderinama ir supaprastinama keraminių įrenginių apibrėžtis, taip pat būtų užtikrinama 
aplinkos apsauga bei sumažinama administracinė našta.

Pakeitimas 291
Richard Seeber

Tarybos pozicija
I priedo 3.5 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

3.5. Keraminių gaminių gamyba degimo 
būdu, visų pirma stogų čerpių, plytų, ugniai 
atsparių plytų, čerpių, molio dirbinių arba 
porceliano: kai gamybos pajėgumas 
didesnis kaip 75 tonos per dieną; ir (arba)
kai krosnies talpa didesnė kaip 4 m3, o 
vienos krosnies džiovinimo talpa didesnė 
kaip 300 kg/m3.

3.5. Keraminių gaminių gamyba degimo 
būdu, visų pirma stogų čerpių, plytų, ugniai 
atsparių plytų, čerpių, molio dirbinių arba 
porceliano: kai gamybos pajėgumas 
didesnis kaip 75 tonos per dieną; ir kai 
krosnies talpa didesnė kaip 4 m3, o vienos 
krosnies džiovinimo talpa didesnė kaip 
300 kg/m3. 

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies vėl įrašomas per pirmąjį svarstymą priimtas 117 pakeitimas ir siekiama pašalinti 
neaiškumą sąvoką „ir (arba)“ pakeičiant sąvoka „ir“. 

Pakeitimas 292
Salvatore Tatarella

Tarybos pozicija
I priedo 3.5 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

3.5. Keraminių gaminių gamyba degimo 
būdu, visų pirma stogų čerpių, plytų, ugniai 
atsparių plytų, čerpių, molio dirbinių arba 

3.5. Keraminių gaminių gamyba degimo 
būdu, visų pirma stogų čerpių, plytų, ugniai 
atsparių plytų, čerpių, molio dirbinių arba 
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porceliano: kai gamybos pajėgumas 
didesnis kaip 75 tonos per dieną; ir (arba)
kai krosnies talpa didesnė kaip 4 m3, o
vienos krosnies džiovinimo talpa didesnė 
kaip 300 kg/m3.

porceliano: kai gamybos pajėgumas 
didesnis kaip 75 tonos per dieną; ir kai 
krosnies talpa didesnė kaip 4 m3, o vienos 
krosnies džiovinimo talpa didesnė kaip 
300 kg/m3.

Or. it

Pagrindimas

Dėl Tarybos formuluotės kyla tokios pačios painiavos ir neaiškumo, kaip ir dabartinėje 
direktyvoje, nes neaišku, ar du taikymo srities nustatymo kriterijai yra alternatyvūs, ar 
papildo vienas kitą.

Pakeitimas 293
Miroslav Ouzký

Tarybos pozicija
I priedo 5.3 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) Nepavojingų atliekų šalinimas, kai 
pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną, 
įskaitant vieną ar daugiau iš toliau 
nurodytų veiklos rūšių, išskyrus veiklą, 
kuriai taikoma 1991 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto 
nuotėkų valymo:

a) Nepavojingų atliekų šalinimas, kai 
pajėgumas didesnis kaip 50 tonų sausų 
atliekų per dieną, įskaitant vieną ar 
daugiau iš toliau nurodytų veiklos rūšių, 
išskyrus veiklą, kuriai taikoma 1991 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo:

Or. en

Pakeitimas 294
Miroslav Ouzký

Tarybos pozicija
I priedo 5.3 punkto b papunkčio 1 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) Nepavojingų atliekų panaudojimas arba 
panaudojimo ir šalinimo derinys, kai 
pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per 
dieną, įskaitant vieną ar daugiau iš toliau 
nurodytų veiklos rūšių, išskyrus veiklą, 

b) Nepavojingų atliekų panaudojimas arba 
panaudojimo ir šalinimo derinys, kai 
pajėgumas didesnis kaip 75 tonos sausų 
atliekų per dieną, įskaitant vieną ar 
daugiau iš toliau nurodytų veiklos rūšių, 
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kuriai taikoma Direktyva 91/271/EEB: išskyrus veiklą, kuriai taikoma Direktyva 
91/271/EEB:

Or. en

Pakeitimas 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
I priedo 5.3 punkto b papunkčio 1 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) Nepavojingų atliekų panaudojimas arba 
panaudojimo ir šalinimo derinys, kai 
pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per 
dieną, įskaitant vieną ar daugiau iš toliau 
nurodytų veiklos rūšių, išskyrus veiklą, 
kuriai taikoma Direktyva 91/271/EEB:

b) Nepavojingų atliekų panaudojimas arba 
panaudojimo ir šalinimo derinys, kai 
pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną, 
įskaitant vieną ar daugiau iš toliau 
nurodytų veiklos rūšių, išskyrus veiklą, 
kuriai taikoma Direktyva 91/271/EEB:

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl įrašoma Komisijos pasiūlyme nustatyta riba.

Pakeitimas 296
Miroslav Ouzký

Tarybos pozicija
I priedo 5.3 punkto b papunkčio 1 dalies i punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

i) biologinis apdirbimas; Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 297
Miroslav Ouzký

Tarybos pozicija
I priedo 5.3 punkto b papunkčio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais atvejais, kai vienintelė vykdoma 
atliekų tvarkymo veikla yra anaerobinis 
apdorojimas, šios veiklos pajėgumo riba 
turi būti 100 tonų per dieną.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
I priedo 5.3 punkto b papunkčio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais atvejais, kai vienintelė vykdoma 
atliekų tvarkymo veikla yra anaerobinis 
apdorojimas, šios veiklos pajėgumo riba 
turi būti 100 tonų per dieną.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl įrašoma Komisijos pasiūlyme nustatyta riba.

Pakeitimas 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Tarybos pozicija
I priedo 6.6 punkto a papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) yra daugiau kaip 40 000 
vietų naminiams paukščiams;

a) yra daugiau kaip 40 000 
vietų naminiams paukščiams, išskyrus 
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putpeles;

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 300
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 2 skirsnio lentelės skilties „Skystasis kuras“ 1 ir 2 pastabos (naujos) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Skystasis kuras Skystasis kuras
350 3501

250 2502

200 200
1 Išskyrus atokiausius regionus, kai taikoma 
850 mg/Nm³.
2 Išskyrus atokiausius regionus, kai taikoma 850–
250 mg/Nm³ (linijinis mažėjimas).

Or. en

Pakeitimas 301
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 2 skirsnio 1 a dalis (nauja) (po lentelės)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kietąjį kurą deginantys įrenginiai, 
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 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d. ir jeigu juose 
iki ...* pradėtos taikyti ar atnaujintos 
techninės SO2 kiekio mažinimo 
priemonės, kaip nustatyta pagal direktyvų 
2001/80/EB ir 2008/1/EB reikalavimus, 
gali būti leista nesilaikyti pastarojoje 
lentelėje nurodytų išmetamo SO2 kiekio 
ribinių verčių. Turi būti laikomasi bent tų 
kurą deginančių įrenginių leidimuose, 
laikantis visų pirma direktyvų 2001/80/EB 
ir 2008/1/EB reikalavimų, nustatytų 
išmetamų teršalų ribinių verčių, bet jos 
neturėtų viršyti 400 mg/Nm³.
*OL. Šios direktyvos įsigaliojimo diena.

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 šių įrenginių atveju 
būtų laikomasi 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 (kuri yra 450mg/Nm³).

Pakeitimas 302
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 2 skirsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kietąjį kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriems leidimas buvo išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba dėl kurių iki tos datos 
jų veiklos vykdytojai pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie 
eksploatuojami ne ilgiau kaip 1500 

2. Kietąjį kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriems leidimas buvo išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba dėl kurių iki tos datos 
jų veiklos vykdytojai pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie 
eksploatuojami ne ilgiau kaip 3000
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eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
išmetamo SO2 ribinė vertė yra 
800 mg/Nm3.

eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
išmetamo SO2 ribinė vertė yra 
800 mg/Nm3.

Or. it

(Suderinama su 6 pakeitimu).

Pakeitimas 303
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 2 skirsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Skystąjį kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriems leidimas buvo išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba dėl kurių iki tos datos 
jų veiklos vykdytojai pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie yra 
eksploatuojami ne daugiau kaip 
1500 eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
taikoma išmetamo SO2 ribinė vertė yra 
850 mg/Nm³, kai jį išmeta įrenginys, kurio 
bendra nominali šiluminė galia neviršija 
300 MWth, ir 400 mg/Nm³ ribinė vertė, kai 
jį išmeta įrenginys, kurio bendra nominali 
šiluminė galia viršija 300 MWth.

Skystąjį kurą deginantiems įrenginiams,
kuriems leidimas buvo išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba dėl kurių iki tos datos 
jų veiklos vykdytojai pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie yra 
eksploatuojami ne daugiau kaip 
3000 eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
taikoma išmetamo SO2 ribinė vertė yra 
850 mg/Nm³, kai jį išmeta įrenginys, kurio 
bendra nominali šiluminė galia neviršija 
300 MWth, ir 400 mg/Nm³ ribinė vertė, kai 
jį išmeta įrenginys, kurio bendra nominali 
šiluminė galia viršija 300 MWth.

Or. it

(Suderinama su 6 pakeitimu).
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Pakeitimas 304
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 2 skirsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kurą deginančio įrenginio daliai, iš kurios 
išmetamos dujos išleidžiamos per 
bendrame kamine esantį vieną ar daugiau 
dūmtakių, ir kuri nėra eksploatuojama 
ilgiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų 
per metus (slenkantis penkerių metų 
vidurkis), gali būti taikomos pirmesnėse 
dviejose ankstesnėse dalyse nustatytos 
išmetamų teršalų ribinės vertės, siejant su 
viso įrenginio bendra nominalia šilumine 
galia. Tokiais atvejais teršalų išmetimas 
per kiekvieną iš tokių dūmtakių stebimas 
atskirai.

Kurą deginančio įrenginio daliai, iš kurios 
išmetamos dujos išleidžiamos per 
bendrame kamine esantį vieną ar daugiau 
dūmtakių, ir kuri nėra eksploatuojama 
ilgiau kaip 3000 eksploatavimo valandų 
per metus (slenkantis penkerių metų 
vidurkis), gali būti taikomos pirmesnėse 
dviejose ankstesnėse dalyse nustatytos 
išmetamų teršalų ribinės vertės, siejant su 
viso įrenginio bendra nominalia šilumine 
galia. Tokiais atvejais teršalų išmetimas 
per kiekvieną iš tokių dūmtakių stebimas 
atskirai.

Or. it

(Suderinama su 6 pakeitimu).

Pakeitimas 305
Antonio Masip Hidalgo

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 2 skirsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu kurą deginančio įrenginio bendra 
nominali šiluminė galia yra didesnė kaip 
900 MW, jį pradėta eksploatuoti iki 
1975 m. gruodžio 31 d. ir jis degina 
juodosios metalurgijos proceso metu 
gaunamų mažo kaloringumo dujų ir 
anglies mišinį, kai anglies išskiriama 
energija 1,5 karto viršija dujų išskiriamą 
energiją, ir kuris yra eksploatuojamas ne 
daugiau kaip 1500 eksploatavimo valandų 
per metus (slenkantis penkerių metų 
vidurkis), taikoma išmetamo SO2 ribinė 
vertė yra 1 000 mg/Nm³.
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Or. en

Pakeitimas 306
Antonio Masip Hidalgo

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 3 skirsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu kurą deginančio įrenginio bendra 
nominali šiluminė galia yra didesnė kaip 
900 MW, jį pradėta eksploatuoti iki 
1975 m. gruodžio 31 d. ir jis degina 
juodosios metalurgijos proceso metu 
gaunamų mažo kaloringumo dujų ir 
anglies mišinį, kai anglies išskiriama 
energija 1,5 karto viršija dujų išskiriamą 
energiją, ir kuris yra eksploatuojamas ne 
daugiau kaip 1500 eksploatavimo valandų 
per metus (slenkantis penkerių metų 
vidurkis), taikoma išmetamo SO2 ribinė 
vertė yra 1 000 mg/Nm³.

Or. en

Pakeitimas 307
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 4 skirsnio lentelės skilties „Skystasis kuras“ 1 a pastaba (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Skystasis kuras Skystasis kuras

450 450
200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

(1a) Išskyrus atokiausius regionus, kai taikoma 
450 mg/Nm³.

Or. en
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Pakeitimas 308
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 4 skirsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kietąjį arba skystąjį kurą deginantiems 
įrenginiams, kurių bendra nominali 
šiluminė galia neviršija 500 MWth, ir 
kuriems leidimas išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie 
eksploatuojami ne daugiau kaip 1500 
eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
išmetamo NOx ribinė vertė yra 
450 mg/Nm³.

Kietąjį arba skystąjį kurą deginantiems 
įrenginiams, kurių bendra nominali 
šiluminė galia neviršija 500 MWth, ir 
kuriems leidimas išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie 
eksploatuojami ne daugiau kaip 3000
eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
išmetamo NOx ribinė vertė yra 
450 mg/Nm³.

Or. it

(Suderinama su 6 pakeitimu).

Pakeitimas 309
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 4 skirsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kietąjį arba skystąjį kurą deginantiems 
įrenginiams, kurių bendra nominali 
šiluminė galia neviršija 500 MWth, ir 
kuriems leidimas išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie 
eksploatuojami ne daugiau kaip 1500 

Kietąjį arba skystąjį kurą deginantiems 
įrenginiams, kurių bendra nominali 
šiluminė galia neviršija 500 MWth, ir 
kuriems leidimas išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie 
eksploatuojami ne daugiau kaip 1500 
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eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
išmetamo NOx ribinė vertė yra 
450 mg/Nm³.

eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
išmetamo NOx ribinė vertė yra 
450 mg/Nm³ (900 mg/Nm³ vietinį kietąjį 
kurą, kurio lakiosios dalys sudaro mažiau 
negu 10 %, deginantiems įrenginiams).

Or. en

Pakeitimas 310
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 4 skirsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kietąjį kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė kaip 500 MWth, ir kuriems 
leidimas buvo išduotas iki 1987 m. liepos 
1 d. bei kurie eksploatuojami ne daugiau 
kaip 1500 eksploatavimo valandų per 
metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), 
išmetamo NOx ribinė vertė yra 
450 mg/Nm³. 

Kietąjį kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė kaip 500 MWth, ir kuriems 
leidimas buvo išduotas iki 1987 m. liepos 
1 d. bei kurie eksploatuojami ne daugiau 
kaip 1500 eksploatavimo valandų per 
metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), 
išmetamo NOx ribinė vertė yra 
450 mg/Nm³ (900 mg/Nm³ vietinį kietąjį 
kurą, kurio lakiosios dalys sudaro mažiau 
negu 10 %, deginantiems įrenginiams).

Or. en

Pakeitimas 311
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 4 skirsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Skystąjį kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė kaip 500 MWth, kuriems leidimas 
buvo išduotas iki 2002 m. lapkričio 27 d. 
arba kurių veiklos vykdytojai iki tos datos 

Skystąjį kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė kaip 500 MWth, kuriems leidimas 
buvo išduotas iki 2002 m. lapkričio 27 d. 
arba kurių veiklos vykdytojai iki tos datos 
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pateikė išsamų prašymą leidimui gauti, su 
sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti 
eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. 
lapkričio 27 d., ir kurie eksploatuojami ne 
daugiau kaip 1500 eksploatavimo valandų 
per metus (slenkantis penkerių metų 
vidurkis), taikoma išmetamo NOx ribinė 
vertė yra 400 mg/Nm³.

pateikė išsamų prašymą leidimui gauti, su 
sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti 
eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. 
lapkričio 27 d., ir kurie eksploatuojami ne 
daugiau kaip 3000 eksploatavimo valandų 
per metus (slenkantis penkerių metų 
vidurkis), taikoma išmetamo NOx ribinė 
vertė yra 400 mg/Nm³.

Or. it

(Suderinama su 6 pakeitimu).

Pakeitimas 312
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 4 skirsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kuro deginimo įrenginio daliai, iš kurios 
išmetamos dujos išleidžiamos per 
bendrame kamine esantį vieną ar daugiau 
dūmtakių ir kuri nėra eksploatuojama 
daugiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų 
per metus (slenkantis penkerių metų 
vidurkis), gali būti taikomos pirmesnėse 
trijose dalyse nustatytos išmetamų teršalų 
ribinės vertės, siejant su viso įrenginio 
bendra nominalia šilumine galia. Tokiais 
atvejais teršalų išmetimas per kiekvieną iš 
tokių dūmtakių stebimas atskirai.

Kuro deginimo įrenginio daliai, iš kurios 
išmetamos dujos išleidžiamos per 
bendrame kamine esantį vieną ar daugiau 
dūmtakių ir kuri nėra eksploatuojama 
daugiau kaip 3000 eksploatavimo valandų 
per metus (slenkantis penkerių metų 
vidurkis), gali būti taikomos pirmesnėse 
trijose dalyse nustatytos išmetamų teršalų 
ribinės vertės, siejant su viso įrenginio 
bendra nominalia šilumine galia. Tokiais 
atvejais teršalų išmetimas per kiekvieną iš 
tokių dūmtakių stebimas atskirai.

Or. it

(Suderinama su 6 pakeitimu).
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Pakeitimas 313
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 4 skirsnio 6 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kietąjį vietinį kurą deginančių įrenginių, 
kurių bendra nominali šiluminė galia 
didesnė kaip 300 MW, išmetamo NOx 
ribinė vertė yra 400 mg/Nm³.

Or. it

(Suderinama su 6 pakeitimu).

Pagrindimas

Kadangi nustatyta išimtis SO2 ribinėms vertėms jėgainėse, deginančiose vietinį kietąjį kurą 
(31 straipsnis), manoma, kad išimtis turėtų būti taikoma ir NOx ribinėms vertėms 
atsižvelgiant į tai, kad paprastai vietinio kietojo kuro šilumos koeficientas yra žemas.

Pakeitimas 314
Christa Klaß

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 5 skirsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujų turbinoms (įskaitant kombinuoto 
ciklo dujų turbinas (KCDT)), kuriose kaip 
skystasis kuras naudojami lengvieji ir 
vidutiniai distiliatai, taikoma išmetamo 
NOx ribinė vertė yra 90 mg/Nm³, o CO –
100 mg/Nm³.

Dujų turbinoms (įskaitant kombinuoto 
ciklo dujų turbinas (KCDT)), kuriose kaip 
skystasis kuras naudojami lengvieji ir 
vidutiniai distiliatai, taikoma išmetamo 
NOx ribinė vertė yra 120 mg/Nm³, o CO –
100 mg/Nm³, jei jos eksploatuojamos 
deginant kuro pakaitalus mažiau kaip 
500 eksploatavimo valandų per metus.

Or. de

Pagrindimas

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
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den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Pakeitimas 315
Christa Klaß

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 5 skirsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujų turbinoms, skirtoms naudoti 
nepaprastosios padėties atveju, kurios yra 
eksploatuojamos mažiau kaip 500 
eksploatavimo valandų per metus, nėra 
taikomos šiame punkte nustatytos ribinės 
vertės. Tokių įrenginių veiklos vykdytojai 
registruoja panaudotas eksploatavimo 
valandas.

Dujų turbinoms, skirtoms naudoti 
nepaprastosios padėties atveju, arba tik 
didžiausioms energijos tiekimo apkrovoms 
kompensuoti, kurios yra eksploatuojamos 
mažiau kaip 500 eksploatavimo valandų 
per metus, nėra taikomos šiame punkte 
nustatytos ribinės vertės. Tokių įrenginių 
veiklos vykdytojai registruoja panaudotas 
eksploatavimo valandas.

Or. de

Pagrindimas

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Pakeitimas 316
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 6 skirsnio lentelės antraštė

Tarybos pozicija Pakeitimas

Iš dujinį kurą deginančių įrenginių Iš dujinį kurą deginančių įrenginių
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išmetamų NOx ir CO ribinės vertės 
(mg/Nm³)

išmetamo NOx  ribinės vertės (mg/Nm3)

Or. en

Pagrindimas

Naujai siūlomų iš dujinį kurą deginančių įrenginių  išmetamo CO ribinių verčių nereikėtų 
nustatyti. Vadovaujantis subsidiarumo principu, išmetamo CO klausimai turėtų priklausyti tik 
valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 317
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 6 skirsnio lentelės skiltis „CO“ 

Tarybos pozicija Pakeitimas

CO Išbraukta.
100
-
-
100
-
100

Or. en

Pagrindimas

Naujai siūlomų iš dujinį kurą deginančių įrenginių  išmetamo CO ribinių verčių nereikėtų 
nustatyti. Vadovaujantis subsidiarumo principu, išmetamo CO klausimai turėtų priklausyti tik 
valstybių narių kompetencijai.
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Pakeitimas 318
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 6 skirsnio lentelė

Tarybos pozicija

6. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių išmetamų NOx ir CO ribinės vertės (mg/Nm³)

NOx CO

Gamtines dujas deginantys įrenginiai, išskyrus 
dujų turbinas ir dujinius variklius 

100 100

Aukštakrosnių dujas, kokso krosnių dujas ar 
mažai kaloringas dujas iš naftos perdirbimo 
likučių dujofikavimo deginantys įrenginiai, 
išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius

200 (4) --

Kitas dujas deginantys įrenginiai, išskyrus dujų 
turbinas ir dujinius variklius 

200 (4) --

Dujų turbinos (įskaitant KCDT), kuriose kaip 
kuras naudojamos gamtinės dujos (1)

50 (2)(3) 100

Dujų turbinos (įskaitant KCDT), kuriose kaip 
kuras naudojamos kitos dujos (4)

120 --

Dujiniai varikliai 100 100

Parlamento pakeitimas
NOx CO

Gamtines dujas deginantys įrenginiai, kurių 
bendras nominalus šiluminis pajėgumas 
neviršija 300 MWth, išskyrus dujų turbinas ir 
dujinius variklius 

150 100

Aukštakrosnių dujas, kokso krosnių dujas ar 
mažai kaloringas dujas iš naftos perdirbimo 
likučių dujofikavimo deginantys įrenginiai, 
išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius

200 (4) --

Kitas dujas deginantys įrenginiai, išskyrus dujų 
turbinas ir dujinius variklius 

200 (4) --

Dujų turbinos (įskaitant KCDT), kuriose kaip 
kuras naudojamos gamtinės dujos (1)

50 (2)(3) 100

Dujų turbinos (įskaitant KCDT), kuriose kaip 
kuras naudojamos kitos dujos (4)

120 --

Dujiniai varikliai 200 200

Or. en
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Pagrindimas

Esamiems gamtines dujas deginantiems įrenginiams išmetamo NOx ribinės vertės turėtų būti 
pasiekiamos nepatiriant neproporcingai didelių išlaidų, palyginti su nauda aplinkai. Siūlomų 
esamų katilų, kurių bendras nominalus šiluminis pajėgumas neviršija 300 MW, ir variklių 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių neįmanoma laikytis naudojantis pirminėmis priemonėmis, 
tačiau reikėtų įdiegti neproporcingą antrinę taršos mažinimo įrangą.

Pakeitimas 319
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 6 skirsnio lentelės 7 a eilutė (nauja)

Parlamento pakeitimas

NOx CO

Juodosios metalurgijos proceso metu 
gaunamas mažo kaloringumo dujas ir 
gamtines dujas deginantys dujiniai varikliai 

200 -

Or. en

Pakeitimas 320
Antonio Masip Hidalgo

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 6 skirsnio 4 a pastaba (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

4a) 200 mg/Nm3 juodosios metalurgijos 
proceso metu gaunamas mažo 
kaloringumo dujas ir gamtines dujas 
deginantiems dujiniams varikliams.

Or. en
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Pakeitimas 321
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 6 skirsnio 2 dalis (po pastabų)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujų turbinoms (įskaitant KCDT) 
šiame punkte nustatytos išmetamų NOx ir 
CO ribinės vertės taikomos tik jei įkrova 
didesnė nei 70 %.

Dujų turbinoms, (įskaitant KCDT), šiame 
punkte nustatytos išmetamo NOx ribinės 
vertės pagal ISO bazinės įkrovos sąlygas
taikomos tik jei įkrova didesnė nei 70 %.

Or. en

Pagrindimas

Naujai siūlomų iš dujinį kurą deginančių įrenginių  išmetamo CO ribinių verčių nereikėtų 
nustatyti. Vadovaujantis subsidiarumo principu, išmetamo CO klausimai turėtų priklausyti tik 
valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 322
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 6 skirsnio 3 dalis (po pastabos)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujų turbinoms (įskaitant KCDT),
kurioms leidimas buvo išduotas iki 
2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad 
įrenginys pradėtas eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurios 
eksploatuojamos ne daugiau kaip 
1 500 eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
taikoma išmetamų NOx 150 mg/Nm³ 
ribinė vertė, jei deginamos gamtinės dujos, 
ir 200 mg/Nm³ ribinė vertė, jei deginamos 
kitos dujos ar skystasis kuras.

Dujinį kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriems leidimas buvo išduotas iki 
2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad 
įrenginys pradėtas eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie
eksploatuojami ne daugiau kaip 
1 500 eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
taikoma išmetamų NOx 150 mg/Nm³ 
ribinė vertė, jei deginamos gamtinės dujos, 
ir 200 mg/Nm³ ribinė vertė, jei deginamos 
kitos dujos ar skystasis kuras.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant, kad visų rūšių įrenginiai ir kuras būtų vertinami vienodai, reikėtų išplėsti esamoms 
dujų turbinoms taikomą išimtį ir įtraukti visų rūšių dujinį kurą deginančius įrenginius, taip 
pat ir katilus, dujų turbinas ir dujinius variklius. Panašios išimtys taip pat numatytos ir kietąjį 
arba skystąjį kurą deginantiems įrenginiams.

Pakeitimas 323
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 6 skirsnio 3 dalis (po pastabų)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujų turbinoms (įskaitant KCDT), kurioms 
leidimas buvo išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad 
įrenginys pradėtas eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurios 
eksploatuojamos ne daugiau kaip 
1 500 eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
taikoma išmetamų NOx 150 mg/Nm³ 
ribinė vertė, jei deginamos gamtinės dujos, 
ir 200 mg/Nm³ ribinė vertė, jei deginamos 
kitos dujos ar skystasis kuras.

Dujų turbinoms (įskaitant KCDT), kurioms 
leidimas buvo išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad 
įrenginys pradėtas eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurios 
eksploatuojamos ne daugiau kaip 
3000 eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
taikoma išmetamų NOx 150 mg/Nm³ 
ribinė vertė, jei deginamos gamtinės dujos, 
ir 200 mg/Nm³ ribinė vertė, jei deginamos 
kitos dujos ar skystasis kuras.

Or. it

(Suderinama su 6 pakeitimu).

Pakeitimas 324
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 6 skirsnio 4 dalis (po pastabų) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kurą deginančio įrenginio daliai, iš kurios 
išmetamos dujos išleidžiamos per 
bendrame kamine esantį vieną ar daugiau 
dūmtakių, kuri nėra eksploatuojama 

Kurą deginančio įrenginio daliai, iš kurios 
išmetamos dujos išleidžiamos per 
bendrame kamine esantį vieną ar daugiau 
dūmtakių, kuri nėra eksploatuojama 
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daugiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų 
per metus (slenkantis penkerių metų 
vidurkis), gali būti taikomos 
ankstesnėje dalyje nustatytos išmetamų 
teršalų ribinės vertės, siejant su viso kurą 
deginančio įrenginio bendra nominalia 
šilumine galia. Tokiais atvejais teršalų 
išmetimas per kiekvieną iš tokių dūmtakių 
stebimas atskirai.

daugiau kaip 3000 eksploatavimo valandų 
per metus (slenkantis penkerių metų 
vidurkis), gali būti taikomos 
ankstesnėje dalyje nustatytos išmetamų 
teršalų ribinės vertės, siejant su viso kurą 
deginančio įrenginio bendra nominalia 
šilumine galia. Tokiais atvejais teršalų 
išmetimas per kiekvieną iš tokių dūmtakių 
stebimas atskirai.

Or. it

(Suderinama su 6 pakeitimu).

Pakeitimas 325
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 6 skirsnio 5 dalis (po pastabos)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujų turbinoms ir dujiniams varikliams, 
naudojamiems nepaprastosios padėties 
atvejais, kurie eksploatuojami mažiau nei 
500 eksploatavimo valandų per metus, 
šiame punkte nustatytos išmetamų teršalų 
ribinės vertės netaikomos. Tokių įrenginių 
veiklos vykdytojas registruoja panaudotas 
eksploatavimo valandas.

Dujinį kurą deginantiems įrenginiams, 
kurie eksploatuojami mažiau nei 500 
eksploatavimo valandų per metus, 
šiame punkte nustatytos išmetamų teršalų 
ribinės vertės netaikomos. Tokių įrenginių 
veiklos vykdytojas registruoja panaudotas 
eksploatavimo valandas.

Or. en

Pagrindimas

Išimtis dėl 500 valandų turėtų apimti visų rūšių dujomis kūrenamus įrenginius ir visus jų 
naudojimo atvejus. Atsižvelgiant į galimai skirtingą sąvokos „naudojamiems nepaprastosios 
padėties atvejais“ supratimą įvairiose valstybėse narėse, nereikėtų įtraukti nuorodos dėl 
naudojimo nepaprastosios padėties atveju.
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Pakeitimas 326
Oreste Rossi

Tarybos pozicija
V priedo 1 dalies 6 skirsnio 5 a dalis (nauja) (po pastabų)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujinį kurą deginantiems įrenginiams, 
kurių bendra nominali šiluminė galia yra 
ne didesnė kaip 500 MWth, kuriems 
leidimas buvo išduotas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d. arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie 
eksploatuojami ne daugiau kaip 3000 
eksploatavimo valandų per metus 
(slenkantis penkerių metų vidurkis), 
išmetamo NOx ribinė vertė yra 
200 mg/Nm³.

Or. it

(Suderinama su 6 pakeitimu).

Pagrindimas

Dujinį kurą deginančios jėgainės, kurios eksploatuojamos esant didžiausiam gamybos 
krūviui, neįeina į šios direktyvos taikymo sritį.  Šį trūkumą galima ištaisyti įrašius šią dalį.

Pakeitimas 327
Christa Klaß

Tarybos pozicija
V priedo 2 dalies 5 skirsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujų turbinoms (įskaitant kombinuoto 
ciklo dujų turbinas (KCDT)), kuriose kaip 
skystasis kuras naudojami lengvieji ir 
vidutiniai distiliatai, taikoma išmetamo 
NOx ribinė vertė yra 50 mg/Nm³, o CO –
100 mg/Nm³.

Dujų turbinoms (įskaitant kombinuoto 
ciklo dujų turbinas (KCDT)), kuriose kaip 
skystasis kuras naudojami lengvieji ir 
vidutiniai distiliatai, taikoma išmetamo 
NOx ribinė vertė yra 120 mg/Nm³, o CO –
100 mg/Nm³, jei jos eksploatuojamos 
deginant kuro pakaitalus mažiau kaip
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500 eksploatavimo valandų per metus.

Or. de

Pagrindimas

Gasturbinen können nicht immer mit Erdgas betrieben werden, sondern müssen auch mit 
Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit von Erdgas 
wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch den Einsatz selbst modernster 
Technik nur durch unverhältnismäßig hohen Ressourceneinsatz von Frischwasser und 
Ammoniak erreicht werden. Die vom Rat vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht 
denen in der Richtlinie für Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene 
Stickoxidemissionen zwischen 120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Pakeitimas 328
Christa Klaß

Tarybos pozicija
V priedo 2 dalies 5 skirsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujų turbinoms, skirtoms naudoti 
nepaprastosios padėties atveju, kurios yra 
eksploatuojamos mažiau kaip 500 
eksploatavimo valandų per metus, nėra 
taikomos šiame punkte nustatytos ribinės 
vertės. Tokių įrenginių veiklos vykdytojai 
registruoja panaudotas eksploatavimo 
valandas.

Dujų turbinoms, skirtoms naudoti 
nepaprastosios padėties atveju, arba tik 
didžiausioms energijos tiekimo apkrovoms 
kompensuoti, kurios yra eksploatuojamos 
mažiau kaip 500 eksploatavimo valandų 
per metus, nėra taikomos šiame punkte 
nustatytos ribinės vertės. Tokių įrenginių 
veiklos vykdytojai registruoja panaudotas 
eksploatavimo valandas.

Or. de

Pagrindimas

Žr. pakeitimo dėl V priedo 2 dalies 5 skirsnio 1 dalies pagrindimą. 
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Pakeitimas 329
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 2 dalies 6 skirsnio lentelės antraštė ir skiltis „CO“ 

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių 
išmetamų NOx ir CO ribinės vertės 
(mg/Nm³)

6. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių
išmetamo NOx  ribinės vertės (mg/Nm3)

CO
100
100
100

Or. en

Pagrindimas

Naujai siūlomų iš dujinį kurą deginančių įrenginių  išmetamo CO ribinių verčių nereikėtų 
nustatyti. Vadovaujantis subsidiarumo principu, išmetamo CO klausimai turėtų priklausyti tik 
valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 330
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 2 dalies 6 skirsnio lentelė 

Tarybos pozicija

NOx CO

Kurą deginantys įrenginiai, išskyrus dujų 
turbinas ir dujinius variklius 

100 100

Dujų turbinos (įskaitant KCDT) 50 (1) 100
Dujiniai varikliai 75 100

Pastaba:
(1) Vieno ciklo dujų turbinų su didesniu nei 35 % naudingumo koeficientu (nustatomu pagal ISO bazinės 
įkrovos sąlygas) išmetamų teršalų ribinė vertė yra 50xη/35 (kai η – dujų turbinos naudingumo koeficientas pagal 
ISO bazinės įkrovos sąlygas, išreikštas procentine dalimi).

Parlamento pakeitimas
NOx

(1) CO
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Kurą deginantys įrenginiai, kurių bendras 
nominalus šiluminis pajėgumas neviršija 
300 MWth, išskyrus dujų turbinas ir dujinius 
variklius 

150 100

Gamtines dujas deginantys įrenginiai, kurių 
bendras nominalus šiluminis pajėgumas 
viršija 300 MWth, išskyrus dujų turbinas ir 
dujinius variklius

100 100

Dujų turbinos (įskaitant KCDT) 50 100
Dujiniai varikliai 200 200
Pastaba:
(1) Dujų turbinų su didesniu nei 35 % naudingumo koeficientu (nustatomu pagal ISO bazinės įkrovos sąlygas) 
išmetamų teršalų ribinė vertė yra 50xη/35 (kai η – dujų turbinos naudingumo koeficientas pagal ISO bazinės 
įkrovos sąlygas, išreikštas procentine dalimi).

Or. en

Pagrindimas

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differenciate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. 
As a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas 
turbines.

Pakeitimas 331
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 2 dalies 6 skirsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujų turbinoms (įskaitant KCDT) 
šiame punkte nustatytos išmetamų NOx ir 
CO ribinės vertės taikomos tik jei įkrova 
didesnė nei 70 %.

Dujų turbinoms, (įskaitant KCDT), šiame 
punkte nustatytos išmetamo NOx ribinės 
vertės pagal ISO bazinės įkrovos sąlygas
taikomos tik jei įkrova didesnė nei 70 %.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pakeitimo dėl V priedo 2 dalies 6 skirsnio lentelės antraštės ir skilties „CO“ pagrindimą.
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Pakeitimas 332
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 2 dalies 6 skirsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujų turbinoms (įskaitant KCDT) 
šiame punkte nustatytos išmetamų NOx ir 
CO ribinės vertės taikomos tik jei įkrova 
didesnė nei 70 %.

Dujų turbinoms, (įskaitant KCDT), šiame 
punkte nustatytos išmetamų NOx ir CO 
ribinės vertės pagal ISO bazinės įkrovos 
sąlygas taikomos tik jei įkrova didesnė nei 
70 %.

Or. en

Pagrindimas

Žr.  pakeitimo dėl V priedo 2 dalies 6 skirsnio lentelės pagrindimą. 

Pakeitimas 333
Thomas Ulmer

Tarybos pozicija
V priedo 2 dalies 6 skirsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Dujų turbinų ir dujinių variklių, 
naudojamų nepaprastosios padėties 
atveju, kurie eksploatuojami mažiau nei 
500 eksploatavimo valandų per metus, 
šiame punkte nustatytos išmetamų teršalų 
ribinės vertės neapima. Tokių įrenginių 
veiklos vykdytojai registruoja panaudotas 
eksploatavimo valandas.

Dujinį kurą deginančių įrenginių, 
kurie eksploatuojami mažiau nei 500 
eksploatavimo valandų per metus, 
šiame punkte nustatytos išmetamų teršalų 
ribinės vertės netaikomos. Tokių įrenginių 
veiklos vykdytojai registruoja panaudotas 
eksploatavimo valandas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pakeitimo dėl V priedo 2 dalies 6 skirsnio lentelės pagrindimą. 
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Pakeitimas 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
V priedo 3 dalies 1 skirsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Iš kiekvieno kurą deginančio įrenginio, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
100 MW arba didesnė, išmetamose dujose 
esančių SO2, NOx ir dulkių koncentracijos 
nuolat matuojamos.

1. Iš kiekvieno kurą deginančio įrenginio, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
100 MW arba didesnė, išmetamose dujose 
esančių SO2, NOx, CO ir dulkių 
koncentracijos nuolat matuojamos.

Iš kiekvieno dujinį kurą deginančio 
įrenginio, kurio bendra nominali šiluminė 
galia yra 100 MW arba didesnė, 
išmetamose dujose esančio CO 
koncentracijos nuolat matuojamos. 

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 76 pakeitimas.

Pakeitimas 335
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
V priedo 4 dalies 1 skirsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Atliekant nuolatinius matavimus 
laikoma, kad 1 ir 2 dalyse nustatytų 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršytos, 
jeigu įvertinus matavimo rezultatus matyti, 
kad per visą nustatytą kalendorinių metų 
eksploatavimo valandų skaičių buvo 
laikomasi šių reikalavimų:

1. Atliekant nuolatinius matavimus 
laikoma, kad 1 ir 2 dalyse nustatytų
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršytos, 
jeigu įvertinus matavimo rezultatus matyti, 
kad per visą nustatytą kalendorinių metų 
eksploatavimo valandų skaičių buvo 
laikomasi šių reikalavimų:

a) įteisintos vidutinės mėnesio vertės 
neviršija 1 ir 2 dalyse nustatytų atitinkamų 
išmetamų teršalų ribinių verčių;

a) įteisintos vidutinės dienos vertės 
neviršija 1 ir 2 dalyse nustatytų atitinkamų 
išmetamų teršalų ribinių verčių;
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b) įteisintos dienos vidutinės vertės 
neviršija 110 % 1 ir 2 dalyse nustatytų 
atitinkamų išmetamų teršalų ribinių 
verčių;
c) kurą deginančių įrenginių, sudarytų tik 
iš anglis naudojančių katilų, kurių bendra 
nominali šiluminė galia yra mažesnė kaip 
50 MW, atveju įteisintos dienos vidutinės 
vertės neviršija 150 % 1 ir 2 dalyse 
nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų 
ribinių verčių;
d) 95 % visų įteisintų valandinių vidutinių 
verčių per metus neviršija 200 % 1 ir 
2 dalyse nustatytų atitinkamų išmetamų 
teršalų ribinių verčių.

d) 95 % visų įteisintų valandinių vidutinių 
verčių per metus neviršija 200 % 1 ir 
2 dalyse nustatytų atitinkamų išmetamų 
teršalų ribinių verčių.

Įteisintos vidutinės vertės nustatomos pagal 
3 dalies 10 punktą.

Įteisintos vidutinės vertės nustatomos pagal 
3 dalies 10 punktą.

Apskaičiuojant vidutines išmetamų 
teršalų vertes neatsižvelgiama į 
30 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 
37 straipsnyje nurodytais laikotarpiais, 
taip pat ir įrenginio eksploatavimo 
pradžioje ir pabaigoje išmatuotas vertes.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas pirmojo svarstymo 77 pakeitimas. GGP informaciniuose dokumentuose 
nurodytos vidutinės dienos vertės, o V priede reikalaujama, kad išmetamų teršalų ribinių 
verčių būtų laikomasi atsižvelgiant į mėnesio vertes. Be to, vidutinės dienos vertės negali 
viršyti 110 proc. išmetamų teršalų ribinių verčių ir 95 proc. valandinių vidutinių verčių per 
metus negali viršyti 200 proc. išmetamų teršalų ribinių verčių. Komisijos pasiūlyme 
nenumatytas įrenginių iki 2016 m. ir įrenginių po 2016 m. skirtumas. Išsaugant tuos pačius
atitikties reikalavimus naujiems ir esamiems įrenginiams, svarbu suderinti juos su 
informacinių dokumentų GGP išvadomis, kurios remiasi vidutinėmis dienos, o ne mėnesio 
vertėmis.

Pakeitimas 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
V priedo 4 dalies 1 skirsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Atliekant nuolatinius matavimus 1. Atliekant nuolatinius matavimus 
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laikoma, kad 1 ir 2 dalyse nustatytų 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršytos, 
jeigu įvertinus matavimo rezultatus matyti, 
kad per visą nustatytą kalendorinių metų 
eksploatavimo valandų skaičių buvo 
laikomasi šių reikalavimų:

laikoma, kad 1 ir 2 dalyse nustatytų 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršytos, 
jeigu įvertinus matavimo rezultatus matyti, 
kad per visą nustatytą kalendorinių metų 
eksploatavimo valandų skaičių buvo 
laikomasi šių reikalavimų:

(a) įteisintos vidutinės mėnesio vertės 
neviršija 1 ir 2 dalyse nustatytų atitinkamų 
išmetamų teršalų ribinių verčių;

(a) įteisintos vidutinės dienos vertės 
neviršija 1 ir 2 dalyse nustatytų atitinkamų 
išmetamų teršalų ribinių verčių;

(b) įteisintos dienos vidutinės vertės 
neviršija 110 % 1 ir 2 dalyse nustatytų 
atitinkamų išmetamų teršalų ribinių 
verčių;
(c) kurą deginančių įrenginių, sudarytų 
tik iš anglis naudojančių katilų, kurių 
bendra nominali šiluminė galia yra 
mažesnė kaip 50 MW, atveju įteisintos 
dienos vidutinės vertės neviršija 150 % 1 
ir 2 dalyse nustatytų atitinkamų išmetamų 
teršalų ribinių verčių;
(d) 95 % visų įteisintų valandinių vidutinių 
verčių per metus neviršija 200 % 1 ir 
2 dalyse nustatytų atitinkamų išmetamų 
teršalų ribinių verčių.

(b) 95 % visų įteisintų valandinių vidutinių 
verčių per metus neviršija 200 % 1 ir 
2 dalyse nustatytų atitinkamų išmetamų 
teršalų ribinių verčių.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 77 pakeitimas.

Pakeitimas 337
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
V priedo 4 dalies 1 skirsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Atliekant nuolatinius matavimus 
laikoma, kad 1 ir 2 dalyse nustatytų 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršytos, 
jeigu įvertinus matavimo rezultatus matyti, 
kad per visą nustatytą kalendorinių metų 
eksploatavimo valandų skaičių buvo 

1. Atliekant nuolatinius matavimus 
laikoma, kad 1 ir 2 dalyse nustatytų 
išmetamų teršalų ribinės vertės neviršytos, 
jeigu įvertinus matavimo rezultatus matyti, 
kad per visą nustatytą kalendorinių metų 
eksploatavimo valandų skaičių buvo 
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laikomasi šių reikalavimų: laikomasi šių reikalavimų:
(a) įteisintos vidutinės mėnesio vertės 
neviršija 1 ir 2 dalyse nustatytų atitinkamų 
išmetamų teršalų ribinių verčių;

 (a)  įteisintos vidutinės dienos vertės 
neviršija 1 ir 2 dalyse nustatytų atitinkamų 
išmetamų teršalų ribinių verčių; ir

(b) įteisintos dienos vidutinės vertės 
neviršija 110 % 1 ir 2 dalyse nustatytų 
atitinkamų išmetamų teršalų ribinių 
verčių;
(c) kurą deginančių įrenginių, sudarytų 
tik iš anglis naudojančių katilų, kurių 
bendra nominali šiluminė galia yra 
mažesnė kaip 50 MW, atveju įteisintos 
dienos vidutinės vertės neviršija 150 % 1 
ir 2 dalyse nustatytų atitinkamų išmetamų 
teršalų ribinių verčių;
(d) 95 % visų įteisintų valandinių vidutinių 
verčių per metus neviršija 200 % 1 ir 
2 dalyse nustatytų atitinkamų išmetamų 
teršalų ribinių verčių.

(b) 95 % visų įteisintų valandinių vidutinių 
verčių per metus neviršija 200 % 1 ir 
2 dalyse nustatytų atitinkamų išmetamų 
teršalų ribinių verčių.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas pirmojo svarstymo 77 pakeitimas. GGP informaciniuose dokumentuose 
nurodytos vidutinės dienos vertės, o V priede reikalaujama, kad išmetamųjų teršalų ribinių
verčių būtų laikomasi atsižvelgiant į mėnesio vertes. Be to, vidutinės dienos vertės negali 
viršyti 110 proc. išmetamųjų teršalų ribinių verčių ir 95 proc. valandinių vidutinių verčių per 
metus negali viršyti 200 proc. išmetamųjų teršalų ribinių verčių. Komisijos pasiūlyme 
nenumatytas įrenginių iki 2016 m. ir įrenginių po 2016 m. skirtumas. Išsaugant tuos pačius 
atitikties reikalavimus naujiems ir esamiems įrenginiams, svarbu suderinti juos su 
informacinių dokumentų GGP išvadomis, kurios remiasi vidutinėmis dienos, o ne mėnesio 
vertėmis.

Pakeitimas 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
V priedo 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5 dalis Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Išbraukiama nauja Tarybos įrašyta 5 dalis, susijusi su 31 straipsniu.

Pakeitimas 339
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
V priedo 5 dalies 1 lentelė

Tarybos pozicija
1. Mažiausias nusierinimo laipsnis, taikomas 30 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kurą 

deginantiems įrenginiams

Mažiausias nusierinimo laipsnisBendra 
nominali 
šiluminė 
galia 
(MWth)

Įrenginiai, kuriems leidimas suteiktas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d., arba kurių veiklos vykdytojai iki 
tos datos pateikė išsamų prašymą leidimui gauti, 
su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti 

ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d.

Kiti įrenginiai

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Pastaba:

(1) Skalūnų alyvą deginantiems įrenginiams taikomas mažiausias nusierinimo laipsnis yra 95 %.

Pakeitimas
1. Mažiausias nusierinimo laipsnis ir didžiausios leidžiamos išmetamų teršalų ribinės vertės, 
taikomos 30 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kurą deginantiems įrenginiams

Mažiausias nusierinimo laipsnis ir didžiausios leidžiamos išmetamų teršalų 
ribinės vertės

Bendra 
nominali 
šiluminė 
galia 
(MWth)

Įrenginiai, kuriems leidimas suteiktas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d., arba kurių veiklos vykdytojai iki 
tos datos pateikė išsamų prašymą leidimui gauti, 
su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti 

ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d.

Kiti įrenginiai

50-100 80 % ir kartu 650 mg/Nm³ didžiausia leidžiama 92 % ir kartu 
600mg/Nm³ 
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išmetamų teršalų ribinė vertė didžiausia 
leidžiama 
išmetamų 

teršalų ribinė 
vertė

100-300 90 % ir kartu 450mg/Nm³ didžiausia leidžiama 
išmetamų teršalų ribinė vertė

92 % ir kartu 
400mg/Nm³ 
didžiausia 
leidžiama 
išmetamų 

teršalų ribinė 
vertė

> 300 96 % ir kartu 450mg/Nm³ didžiausia leidžiama 
išmetamų teršalų ribinė vertė

96 % ir kartu 
400mg/Nm³ 
didžiausia 
leidžiama 
išmetamų 

teršalų ribinė 
vertė

Pastaba:

(1) Skalūnų alyvą deginantiems įrenginiams taikomas mažiausias nusierinimo laipsnis yra 95 % ir kartu 
450mg/Nm³ didžiausia leidžiama išmetamų teršalų ribinė vertė.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies keičiamos naujos Tarybos pasiūlytos išlygos.
Dideli kurą deginantys įrenginiai, naudojantys vietinį daug sieros turintį kietąjį kurą (pvz., 
rusvąją anglį) išmeta didžiąją dalį sieros teršalų Europoje. Siekiant aplinkosaugos garantijų 
reikėtų užtikrinti, kad didžiausias nusierinimo laipsnis būtų susijęs bent su tomis mažesnėmis 
išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis, kurias galima palyginti su mažai sieros turinčiam kurui 
taikomomis išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis.

Pakeitimas 340
Inés Ayala Sender

Tarybos pozicija
V priedo 5 dalies 1 lentelės 1 a pastaba (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a) Įrenginiams, kuriems leidimas 
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suteiktas iki 1987 m. liepos 1 d., kuriuose 
iki 2000 m. įrengta degimo dujų 
nusierinimo įranga ir kuriuose iki 
2008 m. sausio 1 d. įrengtos technologijos, 
nustatytos Direktyvoje 2001/80, taikomas 
mažiausias nusierinimo laipsnis yra 93 %.

Or. en

Pakeitimas 341
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
V priedo 5 dalies 2 lentelė

Tarybos pozicija
2. Mažiausias nusierinimo laipsnis, taikomas 30 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kurą 

deginantiems įrenginiams

Bendra nominali šiluminė galia (MWth) Mažiausias nusierinimo laipsnis

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Pakeitimas
2. Mažiausias nusierinimo laipsnis ir didžiausios leidžiamos išmetamų teršalų ribinės vertės, 

taikomos 30 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kurą deginantiems įrenginiams

Bendra nominali šiluminė galia (MWth) Mažiausias nusierinimo laipsnis

50-100 93 % ir kartu 600mg/Nm³ didžiausia 
leidžiama išmetamų teršalų ribinė vertė

100-300 93 % ir kartu 400mg/Nm³ didžiausia 
leidžiama išmetamų teršalų ribinė vertė

> 300 97 % ir kartu 400mg/Nm³ didžiausia 
leidžiama išmetamų teršalų ribinė vertė

Or. en
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Pagrindimas

Žr. pakeitimo dėl V priedo 5 dalies 1 lentelės pagrindimą.

Pakeitimas 342
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
V priedo 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šio priedo 5 dalyje nustatyti mažiausi 
nusierinimo laipsniai taikomi kaip mėnesio
vidutinė ribinė vertė.

Šio priedo 5 dalyje nustatyti mažiausi 
nusierinimo laipsniai taikomi kaip dienos
vidutinė ribinė vertė.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies keičiama nauja Tarybos pasiūlyta išlyga. GGP informaciniuose dokumentuose 
nurodytos vidutinės dienos vertės, o V priede reikalaujama, kad išmetamų teršalų ribinių 
verčių būtų laikomasi atsižvelgiant į mėnesio vertes. Būtina suderinti dabartinį tekstą su GGP 
informaciniais dokumentais, kurie remiasi vidutinėmis dienos, o ne mėnesio vertėmis.

Pakeitimas 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
V priedo 7 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7 dalis Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Keičiamas naujas Tarybos pateiktas straipsnis.
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Pakeitimas 344
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
V priedo 7 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(a) kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriems buvo išduotas leidimas iki 
2002 m. lapkričio 27 d., arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d.:
1000 mg/Nm³;

(a) 350 mg/Nm³;

Or. en

Pagrindimas

Naujo teksto, kurį pasiūlė Taryba, pakeitimas. Neturėtų būti specialių nuostatų, 
reglamentuojančių naftos perdirbimo gamyklų (chemijos įmonių) didelius kurą deginančius 
įrenginius, palyginti su kitais dideliais kurą deginančiais įrenginiais. Tai pernelyg trukdo 
mažinti teršalų išmetimą. Kalbant apie didelius kurą deginančius įrenginius, chemijos įmonės 
ir naftos perdirbimo gamyklos gali nukreipti savo daug sieros turinčius likučius į tuos 
įrenginius, kurie turi geresnę sieros pašalinimo arba nusierinimo įrangą. Jei juose būtų 
norima panaudoti pigius daug sieros turinčius naftos perdirbimo likučius taip pat mažesniems 
katilams ir šildytuvams, reikėtų įdiegti teršalų mažinimo techniką, kuri pastaruoju metu 
taikoma kelių kaminų samplaikoms.

Pakeitimas 345
Esther de Lange

Tarybos pozicija
V priedo 7 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) kurą deginantiems įrenginiams, kuriems 
buvo išduotas leidimas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d., arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d.: 1000

a) kurą deginantiems įrenginiams, kuriems 
buvo išduotas leidimas iki 2002 m. 
lapkričio 27 d., arba kurių veiklos 
vykdytojai iki tos datos pateikė išsamų 
prašymą leidimui gauti, su sąlyga, kad tie 
įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau 
kaip 2003 m. lapkričio 27 d.: 800 mg/Nm³;
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mg/Nm³;

Or. en

Pagrindimas

Naftos perdirbimo gamyklų išmetamų teršalų ribinės vertės nėra vienodos. 37 straipsnio 2 
dalyje ir V priedo 7 dalyje nustatytos vidutinės išmetamų teršalų ribinės vertės yra didesnės, 
negu didžiausios ribinės vertės, nustatytos V priedo 1 dalies 2 ir 3 punktuose. Dėl to 
suteikiama nepagrįstų papildomų lankstumo galimybių ir tai gali pernelyg trukdyti mažinti 
teršalų išmetimą.

Pakeitimas 346
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
V priedo 7 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) kitiems kurą deginantiems 
įrenginiams: 600 mg/Nm³.

b) 850 mg/Nm³, jei kurą deginantys 
įrenginiai eksploatuojami ne daugiau 
kaip 1500 eksploatavimo valandų per 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Naujo teksto, kurį pasiūlė Taryba, pakeitimas. Neturėtų būti specialių nuostatų, 
reglamentuojančių naftos perdirbimo gamyklų (chemijos įmonių) didelius kurą deginančius 
įrenginius, palyginti su kitais dideliais kurą deginančiais įrenginiais. Tai pernelyg trukdo 
mažinti teršalų išmetimą. Kalbant apie didelius kurą deginančius įrenginius, chemijos įmonės 
ir naftos perdirbimo gamyklos gali nukreipti savo daug sieros turinčius likučius į tuos 
įrenginius, kurie turi geresnę sieros pašalinimo arba nusierinimo įrangą. Jei juose būtų 
norima panaudoti pigius daug sieros turinčius naftos perdirbimo likučius taip pat mažesniems 
katilams ir šildytuvams, reikėtų įdiegti teršalų mažinimo techniką, kuri pastaruoju metu 
taikoma kelių kaminų samplaikoms.
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Pakeitimas 347
Esther de Lange

Tarybos pozicija
V priedo 7 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) kitiems kurą deginantiems įrenginiams: 
600 mg/Nm³. 

b) kitiems kurą deginantiems įrenginiams: 
400 mg/Nm³. 

Or. en

Pagrindimas

Naftos perdirbimo gamyklų išmetamų teršalų ribinės vertės nėra vienodos. 37 straipsnio 2 
dalyje ir V priedo 7 dalyje nustatytos vidutinės išmetamų teršalų ribinės vertės yra didesnės, 
negu didžiausios ribinės vertės, nustatytos V priedo 1 dalies 2 ir 3 punktuose. Dėl to 
suteikiama nepagrįstų papildomų lankstumo galimybių ir gali pernelyg trukdyti mažinti 
teršalų išmetimą.

Pakeitimas 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
VI priedo 6 dalies 2.5 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2.5. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti nereikalauti nuolatinių HCl, HF ir 
SO2 matavimų  atliekų deginimo arba 
bendro atliekų  deginimo įrenginiuose  ir 
reikalauti 2.1 punkto c papunktyje 
nustatytų nuolatinių matavimų arba 
nereikalauti jokių matavimų, jei  veiklos 
vykdytojas gali įrodyti, kad išmetamas šių 
teršalų kiekis jokiu būdu negali būti 
didesnis už nurodytas jų ribines vertes.

2.5. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti nereikalauti nuolatinių HCl, HF ir 
SO2 matavimų atliekų deginimo arba 
bendro atliekų deginimo įrenginiuose ir 
reikalauti 2.1 punkto c papunktyje 
nustatytų nuolatinių matavimų, jei veiklos 
vykdytojas gali įrodyti, kad išmetamas šių 
teršalų kiekis jokiu būdu negali būti 
didesnis už nurodytas jų ribines vertes. Ši 
išimtis netaikoma deginant sumaišytas 
atliekas iš įvairių šaltinių.

Kompetentinga institucija gali nuspręsti 
nereikalauti esamuose atliekų deginimo 
įrenginiuose, kurių nominalus pajėgumas 
mažesnis nei 6 tonos per valandą, arba 
bendro atliekų deginimo įrenginiuose, 
kurių nominalus pajėgumas mažesnis nei 
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6 tonos per valandą, atlikti nuolatinius 
NOx matavimus ir pareikalauti periodinių 
matavimų, kaip nustatyta 2.1 punkto 
c papunktyje, jeigu veiklos vykdytojas, 
remdamasis informacija apie atitinkamų 
atliekų kokybę, naudotas technologijas ir 
išmetamų teršalų stebėsenos rezultatais, 
gali įrodyti, kad išmetami NOx jokiomis 
aplinkybėmis negali viršyti nustatytos 
išmetamų teršalų ribinės vertės.

Or. en

Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 78 pakeitimas.

Pakeitimas 349
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2.5. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti nereikalauti nuolatinių HCl, HF ir 
SO2 matavimų  atliekų deginimo arba 
bendro atliekų  deginimo įrenginiuose  ir 
reikalauti 2.1 punkto c papunktyje 
nustatytų nuolatinių matavimų arba 
nereikalauti jokių matavimų, jei  veiklos 
vykdytojas gali įrodyti, kad išmetamas šių 
teršalų kiekis jokiu būdu negali būti 
didesnis už nurodytas jų ribines vertes.

2.5. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti nereikalauti nuolatinių HCl, HF ir 
SO2 matavimų  atliekų deginimo arba 
bendro atliekų  deginimo įrenginiuose  ir 
reikalauti 2.1 punkto c papunktyje 
nustatytų nuolatinių matavimų arba 
nereikalauti jokių matavimų, jei  veiklos 
vykdytojas gali įrodyti, kad išmetamas šių 
teršalų kiekis jokiu būdu negali būti 
didesnis už nurodytas jų ribines vertes. Tai 
netaikoma sumaišytoms atliekoms iš 
įvairių šaltinių.

Or. en

Pagrindimas

Dalinai vėl įrašomas pirmojo svarstymo 78 pakeitimas. Komisijos pasiūlyme numatyti 
specialūs atvejai, kai kompetentingos institucijos gali nereikalauti HCl, HF ir SO2 matavimų. 
Tai apima galimybę nereikalauti jokių matavimų. Stebėjimo vertinimo kokybė labai priklauso 
nuo mėginiams imamų atliekų, taigi imant sumaišytas atliekas iš įvairių šaltinių ir 
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atsižvelgiant į didesnę dalį, pvz., chloro, kurį lemia PVC, mėginių kokybė gali būti bloga. Jei 
šią išimtį būtų leidžiama taikyti, stebėjimo duomenys būtų selektyvūs ir tikėtina, kad nebūtų 
nustatomos didžiausios išmetamų teršalų vertės.

Pakeitimas 350
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
VI priedo 6 dalies 2.6 punkto įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2.6. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti reikalauti atlikti vieną sunkiųjų 
metalų matavimą kas dvejus metus ir 
vieną dioksinų bei furanų matavimą per 
metus šiais atvejais:

2.6. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti reikalauti atlikti tik vieną 
sunkiųjų metalų ir dioksinų bei furanų 
matavimą per metus šiais atvejais:

Or. en

Pagrindimas

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Pakeitimas 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
VI priedo 6 dalies 2.6 punkto įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2.6. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti reikalauti atlikti vieną sunkiųjų 
metalų matavimą kas dvejus metus ir
vieną dioksinų bei furanų matavimą per 
metus šiais atvejais:

2.6. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti reikalauti atlikti tik vieną 
sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų 
matavimą per metus šiais atvejais:

Or. en
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Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 79 pakeitimas.

Pakeitimas 352
Åsa Westlund

Tarybos pozicija
VI priedo 6 dalies 2.6 punkto c a papunktis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ca) jei veiklos vykdytojas gali įrodyti, kad 
neapdorojamos elektros arba elektroninės 
įrangos atliekos ir atliekos, kuriose yra 
chlorintų junginių.

Or. en

Pagrindimas

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Pakeitimas 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Tarybos pozicija
VI priedo 6 dalies 2.6 punkto c a papunktis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

 ca) jei veiklos vykdytojas gali įrodyti, kad 
neapdorojamos elektros arba elektroninės 
įrangos atliekos ir atliekos, kuriose yra 
chlorintų junginių.

Or. en
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Pagrindimas

EP pirmojo svarstymo 80 pakeitimas.


