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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės) (Nauja redakcija)
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas, nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11962/2009 – C7-
0034/2010),

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

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

– atsižvelgdamas į savo per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 7 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam 
svarstymui pateiktą rekomendaciją (A7-0000/2010),

1. priima toliau pateiktą poziciją per antrąjį svarstymą;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Priimti tekstai, 2009 3 10, P6_TA(2009)0093.
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Pakeitimas 1

Tarybos pozicija
14 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(14) Svarbu, kad kompetentingoms 
institucijoms būtų suteikta pakankamai 
lankstumo nustatyti tokias teršalų išmetimo 
ribines vertes, kad įprastomis veikimo 
sąlygomis išmetami teršalai neviršytų 
išmetamų teršalų lygio, siejamo su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu. Šiuo tikslu kompetentinga 
institucija gali nustatyti išmetamų teršalų 
kiekio ribas, kurios vertėmis, laikotarpiais 
ir taikomomis nustatytomis sąlygomis 
skiriasi nuo išmetamų teršalų lygio, 
siejamo su geriausiais prieinamais 
gamybos būdais, jeigu galima įrodyti, 
pateikiant išmetamų teršalų lygio 
stebėsenos rezultatus, kad išmetami teršalai 
neviršijo teršalų lygio, siejamo su geriausių 
prieinamų gamybos būdų taikymu.

(14) Svarbu, kad kompetentingoms 
institucijoms būtų suteikta pakankamai 
lankstumo nustatyti tokias teršalų išmetimo 
ribines vertes, kad įprastomis veikimo 
sąlygomis išmetami teršalai neviršytų 
išmetamų teršalų lygio, siejamo su 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
taikymu. Laikantis leidimuose nurodytų 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
eksploatacijos lygiai neviršija šių 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių . Šiuo 
tikslu kompetentinga institucija gali 
nustatyti išmetamų teršalų kiekio ribas, 
kurios vertėmis, laikotarpiais ir taikomomis 
nustatytomis sąlygomis skiriasi nuo 
išmetamų teršalų lygio, siejamo su 
geriausiais prieinamais gamybos būdais, 
jeigu galima įrodyti, pateikiant išmetamų 
teršalų lygio stebėsenos rezultatus, kad 
išmetami teršalai neviršijo teršalų lygio, 
siejamo su geriausių prieinamų gamybos 
būdų taikymu.

Or. en

Pakeitimas 2

Tarybos pozicija
18 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Išbraukta.
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kontrolę taikant geriausius prieinamus 
gamybos būdus.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 73 straipsnio 2 dalies a pastraipos iii įtraukos pakeitimu. Išbraukiamas Tarybos 
tekstas.

Pakeitimas 3

Tarybos pozicija
37 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius rinka pagrįstas priemones teisės aktai taptų dar sudėtingesni. Be to, azoto oksidų ir 
sieros dioksido tarša daro vietos ir (arba) regioninį poveikį ir todėl jai negali būti taikoma ES 
masto prekybos leidimais sistema. Išbraukiamas naujas Tarybos tekstas.

Pakeitimas 4

Tarybos pozicija
38 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(38) Šiai direktyvai įgyvendinti
reikalingos priemonės turėtų būti 
tvirtinamos pagal 1999 m. birželio 28 d. 
Tarybos sprendimą 1999/468/EB,
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 

(38) Remiantis Sutarties dėl ES veikimo 
291 straipsniu, Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės, kurią atlieka valstybės narės, 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
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suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
tvarką .

principai turi būti nustatyti iš anksto 
pagal įprastinę teisėkūros procedūrą 
priimtame reglamente. Tol, kol bus 
patvirtintas šis naujas reglamentas, ir 
atsižvelgiant į būtinybę kuo greičiau 
priimti ir įgyvendinti šią direktyvą, 
valstybės narės kontrolę turėtų vykdyti
pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos
sprendimo 1999/468/EB, nustatančio
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 
nuostatas, jei šios nuostatos atitinka 
pataisytas sutartis. Nepaisant to, 
įsigaliojus minėtam reglamentui nuorodos 
į šias nuostatas turėtų būti pakeistos 
nuorodomis į naujajame reglamente 
nustatytas taisykles ir principus.

Or. en

Pakeitimas 5

Tarybos pozicija
39 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

(39) Siekiant šios direktyvos nuostatas 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga, 
remiantis geriausiais prieinamais gamybos 
būdais, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties dėl ES veikimo 
290 straipsnį priimti GPGB išvadas ir 
papildyti ar pataisyti išmetamųjų teršalų 
ribines vertes bei stebėsenos ir atitikties 
taisykles, kurios jau nustatytos pagal šią 
direktyvą. Atliekų deginimo ir bendro 
atliekų deginimo įrenginių atveju, tai gali 
apimti kriterijų, pagal kuriuos leidžiama 
nesilaikyti reikalavimo vykdyti nuolatinį 
bendro išmetamų dulkių kiekio stebėseną, 
nustatymą.



PR\809082LT.doc 9/42 PE430.626v02-00

LT

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnio įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Keičiama nauja konstatuojamoji dalis, kurią pasiūlė Taryba. Siejama su 74 straipsnio 
1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 6

Tarybos pozicija
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(39a) Siekiant, kad šios direktyvos 
nuostatos būtų suderintos su Komisijos 
atliktų vertinimų dėl poreikio nustatyti 
Europos Sąjungos mastu taikytinus 
minimalius išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių reikalavimus ir stebėsenos ir 
atitikties taisykles tam tikroms veiklos 
rūšims, atsižvelgiant į atitinkamas GPGB 
išvadas, rezultatais, Komisijai, remdamasi 
šių veiklos rūšių poveikiu visai aplinkai ar 
šių veiklos rūšių geriausių prieinamų 
gamybos būdų įgyvendinimo padėtimi, 
turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus dėl 
Europos Sąjungos mastu taikytinų 
minimalių išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių reikalavimų ir stebėsenos ir 
atitikties taisyklių veiklos rūšims 
atsižvelgiant į atitinkamas GPGB išvadas.

Or. en
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Pakeitimas 7

Tarybos pozicija
39 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(39b) Siekdama, kad šios direktyvos 
nuostatas būtų galima papildyti ar 
pakeisti, kad būtų užtikrintas nuoseklus 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
įgyvendinimas visoje Europos Sąjungoje, 
kaip aprašyta GPGB informaciniuose 
dokumentuose, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl ES 
veikimo 290 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl specialių 
kriterijų, pagal kuriuos išimtiniais atvejais 
kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į įrenginio geografinės 
vietovės ar vietos aplinkos sąlygų ar į jo 
techninių savybių vertinimų rezultatus, 
įrenginiams nustatytų švelnesnes 
išmetamųjų teršalų vertes, nustatymo. 
Tačiau šios išmetamųjų teršalų vertės 
neturi viršyti Europos Sąjungos mastu 
taikytinų minimalių išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių reikalavimų ir stebėsenos ir 
atitikties taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 8

Tarybos pozicija
39 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(39c) Siekdama, kad šios direktyvos 
nuostatas būtų galima papildyti ar 
pakeisti, kad būtų užtikrintas nuoseklus 
geriausių prieinamų gamybos būdų 
įgyvendinimas ir sistemingas atitinkamų 
įrenginių keliamo pavojaus aplinkai 
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įvertinimas visoje Europos Sąjungoje, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties dėl ES veikimo 290 
straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl įrenginio paleidimo ir 
sustabdymo laikotarpių, į orą išmetamų 
sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų 
nuolatinių matavimų pradžios datos, 
valstybių narių Komisijai teikiamos 
informacijos tipo, formato ir dažnumo 
nustatymo taisyklių ir kitų pavojaus 
aplinkai įvertinimo kriterijų. 

Or. en

Pakeitimas 9

Tarybos pozicija
3 straipsnio 14 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

14) veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris eksploatuoja arba 
kontroliuoja visą įrenginį, kurą deginantį 
įrenginį, atliekų deginimo įrenginį arba 
bendro atliekų deginimo įrenginį, arba
tokio įrenginio dalį, arba, jei tai numato 
nacionaliniai teisės aktai, kuriam suteikti 
ekonominiai įgaliojimai spręsti įrenginio 
techninius klausimus;

14) veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris eksploatuoja arba 
kontroliuoja įrenginį, kurą deginantį 
įrenginį, atliekų deginimo įrenginį arba 
bendro atliekų deginimo įrenginį, arba, jei 
tai numato nacionaliniai teisės aktai, 
kuriam suteikti ekonominiai įgaliojimai 
spręsti įrenginio techninius klausimus;

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiama naujas terminas, kurį pasiūlė Taryba.
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Pakeitimas 10

Tarybos pozicija
3 straipsnio 18 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

18) pagrindinė ataskaita – informacija apie 
dirvožemio ir požeminių vandenų 
užterštumą atitinkamomis pavojingomis 
medžiagomis;

18) pagrindinė ataskaita – kiekybinė
informacija apie dirvožemio ir požeminių 
vandenų užterštumą dideliais kiekiais 
atitinkamų pavojingų medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 15 pakeitimas.

Pakeitimas 11

Tarybos pozicija
3 straipsnio 46 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

46a) bendrosios privalomosios taisyklės –
aplinkos apsaugos įstatymais bent jau 
sektoriaus lygmenyje nustatytos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės ar kitos 
sąlygos, kurios yra skirtos tiesioginiam 
naudojimui nustatant leidimo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškios bendrųjų privalomų taisyklių apibrėžties. Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 17 
pakeitimas. 

Pakeitimas 12

Tarybos pozicija
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei leidimo sąlygų pažeidimas kelia Jei leidimo sąlygų pažeidimas kelia didelį
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tiesioginį pavojų žmonių sveikatai arba 
tiesioginį didelį neigiamą poveikį aplinkai, 
kol reikalavimų vėl nepradėta laikytis, kaip 
numatyta pirmos pastraipos b ir 
c punktuose, įrenginio, kurą deginančio 
įrenginio, atliekų deginimo įrenginio arba 
bendro atliekų deginimo įrenginio 
arba atitinkamos jų dalies eksploatavimas 
sustabdomas.

pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai, kol 
reikalavimų vėl nepradėta laikytis, kaip 
numatyta pirmos pastraipos b ir 
c punktuose, įrenginio, kurą deginančio 
įrenginio, atliekų deginimo įrenginio arba 
bendro atliekų deginimo įrenginio 
arba atitinkamos jų dalies eksploatavimas 
sustabdomas.

Or. en

Pagrindimas

Dalinai vėl įrašomas pirmojo svarstymo 21 pakeitimas.

Pakeitimas 13

Tarybos pozicija
12 straipsnio 1 dalies e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

e) jeigu veikla susijusi su dideliais kiekiais 
pavojingų medžiagų, pagrindinė ataskaita, 
kurioje pateikiama informacija apie tas 
medžiagas;

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 23 pakeitimas.

Pakeitimas 14

Tarybos pozicija
13 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Komisija gauna forumo nuomonę dėl 
siūlomo GPGB informacinių dokumentų 
turinio ir į šią nuomonę atsižvelgia 
atliekant 5 dalyje nustatytas procedūras.

4. Komisija gauna ir paviešina forumo 
nuomonę dėl siūlomo GPGB informacinių 
dokumentų turinio ir į šią nuomonę 
atsižvelgia atliekant 5 dalyje nurodytas
procedūras,
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Or. en

Pakeitimas 15

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

5. Komisija, pasinaudodama pagal 76 
straipsnį priimtais deleguotaisiais teisės 
aktais, priima sprendimus dėl GPGB 
išvadų.

Or. en

Pakeitimas 16

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Pagal 5 dalį priėmus sprendimą dėl 
GPGB išvadų Komisija įvertina Europos 
Sąjungos veiksmų poreikį nustatant 
Europos Sąjungos mastu taikytinus 
minimalius išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių reikalavimus ir stebėsenos ir 
atitikties taisykles veiklų rūšims 
atsižvelgiant į atitinkamas GPGB išvadas. 
Vertinimas atliekamas remiantis šiais 
kriterijais:
a) atitinkamos veiklos poveikis visai 
aplinkai; taip pat
b) atitinkamos veiklos geriausių 
prieinamų gamybos būdų įgyvendinimo 
padėtis.
Gavus 3 dalyje minimo forumo nuomonę 
ir ne vėliau kaip 12 mėnesių po sprendimo 
dėl GPGB išvadų priėmimo Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
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pranešimą dėl išvadų vertinimo.

Or. en

Pakeitimas 17

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5b. Jei 5a dalyje minimame pranešime 
nurodoma, kad reikia nustatyti Europos 
Sąjungos mastu taikytinus minimalius 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
reikalavimus ir stebėsenos ir atitikties 
taisykles, Komisija gali pagal 76 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus ir 
atitinkamai veiklai nustatyti minimalius 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
reikalavimus ir stebėsenos ir atitikties 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 18

Tarybos pozicija
13 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Priėmus sprendimą pagal 5 dalį, 
Komisija nedelsdama sudaro galimybę 
visuomenei susipažinti su GPGB 
informaciniu dokumentu.

6. Priėmus sprendimą pagal 5 dalį, 
Komisija nedelsdama sudaro galimybę 
visuomenei susipažinti su GPGB 
informaciniu dokumentu ir užtikrina, kad 
su GPGB informacinių dokumentų 
GPGB išvadomis būtų galima susipažinti 
oficialiomis valstybių narių kalbomis.
Valstybės narės prašymu Komisija 
atitinkama kalba turi pateikti visą GGP 
informacinį dokumentą. GPGB 
informacinių dokumentų atnaujinimas 
apiforminamas ne vėliau kaip po 8 metų 
po ankstesnio varianto paskelbimo.
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Or. en

Pagrindimas

Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 27 pakeitimas.

Pakeitimas 19

Tarybos pozicija
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos f punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

f) priemonės, susijusios su sąlygomis,
kurios skiriasi nuo įprastinių
eksploatavimo sąlygų, pavyzdžiui,
eksploatavimo pradžia, nuotėkiais, 
gedimais, trumpais sustabdymais ir 
galutiniu veiklos nutraukimu;

f) priemonės, nesusijusios su normaliomis 
veiklos sąlygomis, pvz., su eksploatavimo 
pradžia ir pabaiga, nuotėkiais, gedimais, 
trumpais sustabdymais ir galutiniu veiklos 
nutraukimu;

Or. en

Pakeitimas 20

Tarybos pozicija
14 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 21

Tarybos pozicija
14 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Jeigu įrenginyje vykdomai veiklai arba 
gamybos proceso rūšiai GPGB išvados 
netaikomos, arba jeigu tose išvadose 
nenumatytos visos galimos veiklos ar 
proceso poveikio aplinkai rūšys, 
kompetentinga institucija, ypač 
atsižvelgdama į III priede išvardytus 
kriterijus, nustato leidimo sąlygas 
remdamasi geriausiais prieinamais 
gamybos būdais, kuriuos ji yra 
nustačiusi atitinkamai veiklai arba 
procesams.

6. Jeigu įrenginyje vykdomai veiklai arba 
gamybos proceso rūšiai GPGB išvados 
netaikomos, arba jeigu tose išvadose 
nenumatytos visos galimos veiklos ar 
proceso poveikio aplinkai rūšys, 
kompetentinga institucija,
pasikonsultavusi su veiklos vykdytoju ir
ypač atsižvelgdama į III priede išvardytus 
kriterijus, nustato leidimo sąlygas 
remdamasi geriausiais prieinamais 
gamybos būdais, kuriuos ji yra 
nustačiusi atitinkamai veiklai arba 
procesams.

Or. en

Pagrindimas
Veiklos vykdytojas geriausiai žino savo metodą ir jis turėtų dalyvauti nustatant leidimo 
sąlygas, kurios gali būti nustatytos taikant GPGB. Dalinai vėl įrašomas pirmojo svarstymo 30 
pakeitimas.

Pakeitimas 22

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 3 dalies, remdamasi 
aplinkosaugos ir ekonominių sąnaudų bei 
naudos vertinimu ir atsižvelgdama į 
atitinkamo įrenginio technines savybes, jo 
geografinę padėtį ir vietos aplinkos 
sąlygas, kompetentinga institucija
ypatingais atvejais gali nustatyti išmetamų 
teršalų ribines vertes, nukrypdama nuo 
išmetamų teršalų ribinių verčių, nustatytų 
taikant 3 dalį.

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

a) atitinkamo įrenginio geografinės 
vietovės ar vietos aplinkos sąlygos visai ar 
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iš dalies neleidžia įrenginiui taikyti 
geriausių prieinamų gamybos būdų, 
aprašytų GPGB informaciniame 
dokumente, arba
b) atitinkamo įrenginio techninės savybės 
visai ar iš dalies neleidžia įrenginiui 
taikyti geriausių prieinamų gamybos 
būdų, aprašytų GPGB informaciniame 
dokumente, arba
c) pritaikius GPGB informaciniame 
dokumente aprašytus geriausius 
prieinamus gamybos būdus atsirastų 
akivaizdus skirtumas tarp ekonominių 
sąnaudų ir aplinkos privalumų ir todėl 
reikėtų iš naujo apsvarstyti 
proporcingumo klausimą.

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

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

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

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

Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiems visuomenės atstovams 
būtų sudarytos išankstinės ir palankios 
sąlygos dalyvauti sprendimų, susijusių su 
šioje dalyje nurodytos išimties suteikimu, 
priėmime.

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

Komisija, pasinaudodama pagal 76 
straipsnį priimtais deleguotaisiais teisės 
aktais, gali priimti šioje dalyje minimos 
išlygos suteikimo kriterijus.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 32 pakeitimas.
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Pakeitimas 23

Tarybos pozicija
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

4a. 2, 3 ir 4 dalys taikomos gyvulių mėšlo 
ir srutų skleidimui už I priedo 6.6 punkte 
nurodyto įrenginio eksploatavimo vietos 
ribų, išskyrus vietas, kurioms taikoma 
1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 
91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo 
taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių1.
1 OL L 375, 1991 12 31, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 114 pakeitimas.

Pakeitimas 24

Tarybos pozicija
17 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Priimdamos bendrąsias privalomas 
taisykles kaip nurodyta 6 straipsnyje,
valstybės narės užtikrina integruotus
sistemos taikymo būdus ir aukštą aplinkos 
apsaugos lygį, lygiavertį lygiui, 
pasiekiamam laikantis atskiro leidimo 
sąlygų. Valstybės narės užtikrina, kad tos
bendrosios privalomos taisyklės būtų 
atnaujinamos atsižvelgiant į geriausių 
prieinamų gamybos būdų raidą.

1. Priimdamos bendrąsias privalomas 
taisykles valstybės narės užtikrina 
integruotus tokios tvarkos taikymo būdus ir 
aukštą aplinkos apsaugos lygį, lygiavertį 
lygiui, pasiekiamam laikantis atskiro 
leidimo sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiamas tekstas, kurį pridėjo Taryba. Pakeitimas susijęs su 17 straipsnio 3a dalies 
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(naujos) pakeitimu.

Pakeitimas 25

Tarybos pozicija
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Bendrosios privalomos taisyklės 
grindžiamos geriausiomis galimomis 
priemonėmis, tačiau jose nenumatomas 
kokios nors vienos priemonės arba 
konkrečios technologijos taikymas, kad 
būtų užtikrintas atitikimas 14 ir 15 
straipsniams.

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 34 pakeitimas.

Pakeitimas 26

Tarybos pozicija
17 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1b. Valstybės narės užtikrina, kad 
bendrosios privalomos taisyklės būtų 
atnaujinamos atsižvelgiant į geriausių 
galimų priemonių raidą, kad būtų 
užtikrintas atitikimas 21 straipsniui.

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 35 pakeitimas.
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Pakeitimas 27

Tarybos pozicija
17 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1c. Pagal 1–1b dalis priimtose 
bendrosiose privalomose taisyklėse 
daroma nuoroda į šią direktyvą, arba 
tokia nuoroda daroma jas oficialiai 
skelbiant.

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas Komisijos pasiūlymo tekstas.

Pakeitimas 28

Tarybos pozicija
19 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija stebėtų
geriausių prieinamų gamybos būdų raidą 
arba kad jai būtų apie tai pranešama ir kad 
jai būtų pranešama apie naujų arba 
atnaujintų GPGB išvadų paskelbimą.

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija stebėtų geriausių 
prieinamų gamybos būdų raidą arba kad jai 
būtų apie tai pranešama ir kad jai būtų 
pranešama apie naujų arba atnaujintų 
GPGB išvadų paskelbimą, taip pat 
informuojant suinteresuotus visuomenės 
atstovus.

Or. en

Pagrindimas

Naudinga, kad valstybės narės informuotų suinteresuotus asmenis apie GPGB informacinių 
dokumentų pokyčius. Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 36 pakeitimas.



PE430.626v02-00 22/42 PR\809082LT.doc

LT

Pakeitimas 29

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 atitinkamų 
pavojingų medžiagų didelių 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.

Or. en

Pagrindimas

Dalinai perkeliamas pirmojo svarstymo 41 pakeitimas.

Pakeitimas 30

Tarybos pozicija
23 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Remdamasi tikrinimų planais, 
kompetentinga institucija reguliariai rengia
planinių aplinkosauginių tikrinimų 
programas, be kita ko, skirtingų rūšių 
įrenginiams nustato apsilankymų vietoje 
dažnumą.

4. Remdamasi tikrinimų planais, 
kompetentinga institucija reguliariai rengia 
tikrinimų programas ir skirtingų rūšių 
įrenginiams nustato apsilankymų vietoje 
dažnumą.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
pakankamai tinkamai kvalifikuotų 
asmenų šiems tikrinimams atlikti.
Šiose programose numatomas bent vienas 
atsitiktinis apsilankymas vietoje 
kiekvienoje vietovėje per 18 mėnesių. Šis 
apsilankymų skaičius turi būti padidintas 
bent iki vieno karto per šešis mėnesius, jei 
tikrinimo metu buvo nustatytas leidimo 
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sąlygų pažeidimas.
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.

Jeigu šios programos grindžiamos
sistemingu atitinkamų įrenginių pavojaus 
aplinkai vertinimu, apsilankymų vietoje 
skaičius gali būti sumažintas ne daugiau 
kaip iki mažiausiai vieno karto per 24 
mėnesius.

Sistemingas pavojaus aplinkai vertinimas
grindžiamas bent šiais kriterijais:

Sistemingas pavojaus aplinkai vertinimas
turi būti paremtas objektyviais kriterijais, 
pvz.:

a) galimas ir realus atitinkamų įrenginių 
poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai, 
atsižvelgiant į išmetamų teršalų kiekius 
bei rūšis, vietos aplinkos pažeidžiamumą 
bei avarijų pavojų;
b) atitikimo leidimo sąlygoms ataskaita; a) veiklos vykdytojo atitikties leidimo 

sąlygoms apskaita;

b) įrenginio poveikiu aplinkai ir žmonių 
sveikatai; arba

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

c) veiklos vykdytojo dalyvavimu Europos
Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistemoje (EMAS), kaip numatyta 
Reglamente (EB) Nr. 1221/20091, arba 
lygiaverčių aplinkosaugos vadybos 
sistemų taikymu.
Komisija, pasinaudodama pagal 
76 straipsnį priimtais deleguotaisiais 
teisės aktais, gali priimti kitus pavojaus 
aplinkai vertinimo kriterijus.
1 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl 
organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) 
(OL L 342, 2009 12 22, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 44 pakeitimas (EP, pirmasis svarstymas, 25 straipsnio 4 
dalis).
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Pakeitimas 31

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 aplinką1.

Per du mėnesius ataskaita perduodama 
atitinkamam veiklos vykdytojui. Ataskaita 
per keturis mėnesius po apsilankymo
vietoje kompetentingos institucijos 
paskelbiama viešai internete.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies perkeliamas pirmojo svarstymo 46 pakeitimas. 

Pakeitimas 32

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

ca) atnaujinant leidimą įrenginiui arba jo 
leidimo sąlygas, jei turi būti taikoma 
išimtis pagal 15 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 47 pakeitimas (EP, pirmasis svarstymas, 25 straipsnio 4 
dalis).
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Pakeitimas 33

Tarybos pozicija
24 straipsnio 2 dalies e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

e) kaip, atsižvelgiant į GPGB geriausius 
prieinamus gamybos būdus ir atitinkamus
išmetamų teršalų kiekius, nustatytos 
leidimo sąlygos, įskaitant išmetamų 
teršalų ribines vertes;

e) kaip, atsižvelgiant į GGP 
informaciniuose dokumentuose
apibūdintas geriausias galimas priemones
ir atitinkamus išmetamųjų teršalų kiekius, 
nustatytos 14 straipsnyje nurodytos
leidimo sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 51 pakeitimas. 

Pakeitimas 34

Tarybos pozicija
24 straipsnio 2 dalies f punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

f) jeigu taikoma 15 straipsnio 4 dalis, – jos
taikymo priežastys, kaip nurodyta 
15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje.

f) jeigu pagal 15 straipsnio 4 dalį suteikta 
išimtis, – specialios jos suteikimo
priežastys remiantis toje dalyje nustatytais 
kriterijais ir nustatytos sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 52 pakeitimas. 

Pakeitimas 35

Tarybos pozicija
24 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

fa) leidimo sąlygų persvarstymo rezultatą, 



PE430.626v02-00 26/42 PR\809082LT.doc

LT

kaip numatyta 21 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 53 pakeitimas. 

Pakeitimas 36

Tarybos pozicija
28 straipsnio 2 pastraipos i punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

i) dujų turbinoms, naudojamoms atviroje 
jūroje esančiose platformose;

i) dujų turbinoms ir dujų varikliams,
naudojamiems atviroje jūroje esančiose 
platformose;

Or. en

Pagrindimas

Dujų turbinos ir dujų varikliai – tai atviroje jūroje esančių platformų rinkos dalyje 
konkuruojančios technologijos. Siekiant šioms dviems technologijoms taikyti vienodas 
sąlygas, iš šios direktyvos taikymo srities reikėtų išbraukti atviroje jūroje esančiose 
platformose naudojamus dujų variklius.

Pakeitimas 37

Tarybos pozicija
32 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Pereinamojo laikotarpio nacionalinis 

planas
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 
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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.
Į pereinamojo laikotarpio nacionalinį 
planą neįtraukiami šie kurą deginantys 
įrenginiai:
a) kuriems taikoma 33 straipsnio 1 dalis;

b) kurie randasi naftos perdirbimo 
įmonėse ir savo reikmėms atskirai arba 
kartu su kitomis kuro rūšimis naudoja 
mažo kaloringumo dujas, susidarančias 
dujofikuojant naftos perdirbimo likučius, 
arba perdirbant žalią naftą susidarančius 
distiliavimo ar konversijos likučius;
c) kuriems taikomas 35 straipsnis.

2. Kurą deginantiems įrenginiams, 
kuriems taikomas planas, gali būti 
leidžiama nesilaikyti išmetamų 
teršalų ribinių verčių, nurodytų 
30 straipsnio 2 dalyje, teršalų, kuriems 
taikomas planas, atžvilgiu arba, kai 
taikoma, 31 straipsnyje nurodytų 
nusierinimo laipsnių.
Turi būti bent išlaikomos išmetamų sieros 
dioksido, azoto oksidų ir dulkių ribinės 
vertės, nurodytos leidime kurą 
deginančiam įrenginiui, taikomame 
2015 m. gruodžio 31 d., laikantis visų 
pirma direktyvose 2001/80/EB ir 
2008/1/EB nustatytų reikalavimų.
Kurą deginantiems įrenginiams, kurių 
bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 550 MW, kuriuose deginamas 
kietas kuras ir kuriems pirmas leidimas 
išduotas po 1987 m. liepos 1 d., turi būti 
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taikomos V priedo 1 dalyje nustatytos 
azoto oksidų išmetamų teršalų ribinės 
vertės.
3. Pereinamojo laikotarpio 
nacionaliniame plane nustatomas 
kiekvieno teršalo, kuriam jis taikomas, 
limitas, nustatantis visų kurą deginančių 
įrenginių, kuriems taikomas planas, 
didžiausią bendrą metinį teršalo kiekį, 
remiantis kiekvieno įrenginio bendros 
nominalios šiluminės galios 2010 m. 
gruodžio 31 d., realaus metinio 
eksploatavimo valandų skaičiaus ir kuro 
sunaudojimo per pastaruosius dešimt 
eksploatavimo metų iki 2010 m. imtinai 
vidurkiu.
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, kuriems taikomas planas, 
bendras metinis išmetamų teršalų kiekis 
nedidinamas.
4. Į pereinamojo laikotarpio 
nacionalinį planą taip pat 
įtraukiamos nuostatos dėl stebėsenos bei 
ataskaitų teikimo, kurios yra suderintos 



PR\809082LT.doc 29/42 PE430.626v02-00

LT

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.
5. Ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. 
valstybės narės perduoda Komisijai savo 
pereinamojo laikotarpio nacionalinius 
planus.
Komisija įvertina planą ir, jei ji per 12 
mėnesių nuo plano gavimo nepareiškia 
prieštaravimų, atitinkama valstybė narė 
laiko, kad jos planui yra pritarta.
Jei Komisija mano, kad planas nėra 
suderintas su pagal 41 straipsnio b punktą 
nustatytomis įgyvendinimo taisyklėmis, ji 
informuoja atitinkamą valstybę narę, kad 
jos planui negali būti pritarta. 
Antroje pastraipoje nurodytas valstybės 
narės Komisijai pateikiamos naujos plano 
redakcijos įvertinimo laikotarpis yra šeši 
mėnesiai.
6. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie tolesnius plano pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą padidės išmetamųjų teršalų kiekis. 
Be to, įgyvendinant šią nuostatą gali būti iškraipoma konkurencija Bendrijoje, nes kai kurie 
kurą deginantys įrenginiai jau investavo, kad galėtų atitikti atitinkamas išmetamųjų teršalų 
ribines vertes, ir kadangi ne visos valstybės narės įgyvendins pereinamojo laikotarpio 
nacionalinius planus. Išbraukiamas naujas Tarybos tekstas.

Pakeitimas 38

Tarybos pozicija
33 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
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Ribotos eksploatavimo trukmės išlyga
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:
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.;
b) veiklos vykdytojas turi kiekvienais 
metais kompetentingai institucijai 
nurodyti eksploatavimo valandų skaičių 
laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d.;
c) per likusį kurą deginančio įrenginio 
eksploatavimo laiką turi būti laikomasi 
bent leidime kurą deginančiam įrenginiui, 
taikomame 2015 m. gruodžio 31 d., 
nustatytų išmetamų sieros dioksido, azoto 
oksidų ir dulkių ribinių verčių, visų pirma 
laikantis direktyvų 2001/80/EB ir 
2008/1/EB reikalavimų. Kurą 
deginantiems įrenginiams, kurių bendra 
nominali šiluminė galia yra didesnė nei 
500 MW, kuriuose deginamas kietas 
kuras ir kuriems pirmas leidimas išduotas 
po 1987 m. liepos 1 d., turi būti taikomos 
V priedo 1 dalyje nustatytos išmetamų 
azoto oksidų ribinės vertės; taip pat
d) kurą deginančiam įrenginiui nesuteikta 
Direktyvos 2001/80/EB 4 straipsnio 
4 dalyje nurodyta išimtis.
2. Ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. 
kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai 
kurą deginančių įrenginių, kuriems 
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taikoma 1 dalis, sąrašą, nurodydama jų 
bendrą nominalią šiluminę galią, juose 
naudojamo kuro rūšis bei taikytinas 
išmetamų sieros dioksido, azoto oksidų ir 
dulkių ribines vertes. Valstybės narės
kasmet perduoda Komisijai įrenginių, 
kuriems taikoma 1 dalis, eksploatavimo 
valandų skaičių laikotarpiu nuo 2016 m. 
sausio 1 d.
3. Jei kurą deginantis įrenginys … yra 
mažos atskiros sistemos dalis ir tuo metu 
sudaro ne mažiau kaip 35 % tiekiamos 
elektros energijos toje sistemoje, ir jis dėl 
savo techninių charakteristikų neatitinka 
30 straipsnio 2 dalyje nurodytų išmetamų 
teršalų ribinių verčių, šio straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytas eksploatavimo 
valandų skaičius turi būti 18 000, 
pradedant nuo 2020 m. sausio 1 d. ir 
baigiant ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 
31 d., o šio straipsnio 1 dalies b punkte ir 
2 dalyje nurodyta data turi būti 2020 m. 
sausio 1 d.
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.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šią nuostatą gali būti iškraipoma konkurencija Bendrijoje, nes kurą deginantys 
įrenginiai, kuriems ši nuostata taikoma, neturi investuoti į geriausius prieinamus gamybos 
būdus, kad galėtų atitikti atitinkamas išmetamųjų teršalų ribines vertes. Be to, šis straipsnis 
kels pavojų 2020 m. nustatytiems ES aplinkos tikslams (Komisijos parengta Teminė oro taršos 
strategija siekiama sumažinti išmetamą SO2 kiekį 82 proc., o išmetamą NOx kiekį – 60 proc., 
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palyginti su 2000 m. lygiais). Išbraukiamas naujas Tarybos tekstas.

Pakeitimas 39

Tarybos pozicija
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

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 2019 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

Nepageidautina, kad šioje nuostatoje nustatytas terminas būtų vėlesnis nei Komisijos 
parengtoje Teminė oro taršos strategijoje numatytas 2020 m. tikslas, be kita ko, sumažinti 
išmetamą SO2 kiekį 82 proc., o išmetamą NOx kiekį – 60 proc., palyginti su 2000 m. lygiais. 
Keičiamas naujas Tarybos pateiktas straipsnis.

Pakeitimas 40

Tarybos pozicija
41 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

41 straipsnis 41 straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės Paleidimo ir sustabdymo laikotarpiai

Įgyvendinimo taisyklės nustatomos dėl: Komisija, pasinaudodama pagal 
76 straipsnį priimtais deleguotaisiais 
teisės aktais, priima taisykles dėl 
3 straipsnio 26 punkte ir V priedo 4 dalies 
1 punkte nurodytų paleidimo ir išjungimo 
laikotarpių nustatymo.

a) 3 straipsnio 26 punkte ir V priedo 
4 dalies 1 punkte nurodytų paleidimo ir 
išjungimo laikotarpių nustatymo; ir
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b) 32 straipsnyje nurodytų pereinamojo 
laikotarpio nacionalinių planų ir visų 
pirma dėl išmetamų teršalų limitų ir 
susijusios stebėsenos bei ataskaitų teikimo 
tvarkos. 
Tos įgyvendinimo taisyklės tvirtinamos 
pagal 75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą. Komisija ne 
vėliau kaip …* pateikia atitinkamus 
pasiūlymus.
* OL: 6 mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 32 straipsnio pakeitimą. Išbraukiamas naujas Tarybos tekstas.

Pakeitimas 41

Tarybos pozicija
48 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Kai Sąjungoje tampa prieinami 
atitinkami matavimo būdai, data, nuo 
kurios turi būti atliekami nuolatiniai į orą 
išmetamų sunkiųjų metalų, dioksinų ir 
furanų matavimai, nustatoma pagal 
75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą.

5. Kai Sąjungoje tampa prieinami 
atitinkami matavimo būdai, Komisija,
pasinaudodama pagal 76 straipsnį 
priimtais deleguotaisiais teisės aktais, 
nustato datą, nuo kurios turi būti atliekami 
nuolatiniai į orą išmetamų sunkiųjų metalų, 
dioksinų ir furanų matavimai.

Or. en

Pakeitimas 42

Tarybos pozicija
72 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
gautų informaciją apie šios direktyvos 
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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.

įgyvendinimą, teršalų išmetimo ir kitokio 
poveikio aplinkai tipinius duomenis, 
išmetamų teršalų ribines vertes ir geriausių
galimų priemonių taikymą pagal 14 ir 15 
straipsnius ir apie pagal 15 straipsnio 4 
dalį taikomas išimtis.

Valstybės narės rengia ir nuolatos 
atnaujina nacionalines informavimo 
sistemas, kad pirmoje pastraipoje 
nurodyta informacija Komisijai būtų 
prieinama elektronine forma. Valstybės 
narės pateikia visuomenei suteiktos 
informacijos santrauką.

Or. en

Pagrindimas

Iš naujo įrašomi per pirmąjį svarstymą svarstyti 59 ir 60 pakeitimai. 

Pakeitimas 43

Tarybos pozicija
72 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Tai, kokio tipo ir formos bei kokiu 
periodiškumu turi būti teikiama 
informacija pagal 1 dalį, nustatoma pagal 
75 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą. Be kita ko, 
nustatoma, apie kokias konkrečias veiklos 
rūšis ir teršalus pateikiami 1 dalyje 
nurodyti duomenys.

2. Komisija, pasinaudodama pagal 
76 straipsnį priimtais deleguotaisiais 
teisės aktais, priima reikalavimus, kokio 
tipo ir formos bei kokiu periodiškumu turi 
būti teikiama informacija pagal 1 dalį. Be 
kita ko, nustatoma, apie kokias konkrečias 
veiklos rūšis ir teršalus pateikiami 1 dalyje 
nurodyti duomenys.

Or. en
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Pakeitimas 44

Tarybos pozicija
73 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

ii) intensyvios gyvulininkystės; and Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiamas naujas Tarybos tekstas.

Pakeitimas 45

Tarybos pozicija
73 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

iii) tręšimo gyvulių mėšlu; ir Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Naujas Tarybos tekstas pateikiamas 15 straipsnio 4a dalies (naujos) pakeitime. Išbraukiamas 
naujas Tarybos tekstas.

Pakeitimas 46

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 

1. Siekiant šios direktyvos nuostatas 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga 
remiantis atitinkamuose GPGB 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdintais geriausiais prieinamais 
gamybos būdais, Komisija pagal 76 
straipsnį priima deleguotus aktus ir ne 
vėliau kaip per 12 mėnesių po GPGB 
išvadų paskelbimo pagal 13 straipsnį 
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pažangą. papildo ar pakeičia minimalius 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
reikalavimus ir stebėsenos ir atitikties 
taisykles, kaip jau apibrėžta šioje 
direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 61 pakeitimas.

Pakeitimas 47

Tarybos pozicija
74 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Prieš priimdama 1 dalyje nurodytas 
priemones Komisija konsultuojasi su 
atitinkamais pramonės atstovais ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
skatinančiomis aplinkos apsaugą, ir 
pateikia ataskaitą apie konsultacijų 
rezultatus ir apie tai, kaip į juos buvo 
atsižvelgta.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 61 pakeitimas.

Pakeitimas 48

Tarybos pozicija
76 straipsnio 1 dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Komisijai penkerių metų laikotarpiui 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos 
suteikiami įgaliojimai priimti 74
straipsnyje nurodytus deleguotus aktus.
Komisija ne vėliau kaip prieš šešis 
mėnesius iki penkerių metų laikotarpio 

1. Komisijai penkerių metų laikotarpiui 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos 
suteikiami įgaliojimai priimti 13, 15, 23, 
41, 48, 72 ir 74 straipsniuose nurodytus 
deleguotus aktus. Komisija ne vėliau kaip 
prieš šešis mėnesius iki penkerių metų 
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pabaigos parengia pranešimą apie 
deleguotų įgaliojimų vykdymą. Įgaliojimų 
delegavimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, jei 
Europos Parlamentas arba Taryba jo 
neatšaukia pagal 77 straipsnį.

laikotarpio pabaigos parengia pranešimą 
apie deleguotų įgaliojimų vykdymą.
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, jei Europos Parlamentas 
arba Taryba jo neatšaukia pagal 
77 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 49

Tarybos pozicija
77 straipsnio 1 dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. 74 straipsnyje nurodytų įgaliojimų 
delegavimą gali atšaukti Europos 
Parlamentas arba Taryba.

1. 13, 15, 23, 41, 48, 72 ir 74 straipsniuose
nurodytų įgaliojimų delegavimą gali 
atšaukti Europos Parlamentas arba Taryba.

Or. en

Pakeitimas 50

Tarybos pozicija
77 straipsnio 2 dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Institucija, kuri pradeda vidaus 
procedūrą siekdama nuspręsti, ar reikia 
atšaukti įgaliojimų delegavimą,
informuoja apie tai kitą instituciją ir 
Komisiją ne vėliau kaip prieš vieną 
mėnesį iki galutinio sprendimo priėmimo, 
nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie 
gali būti atšaukti, ir tokio atšaukimo 
priežastis.

2. Institucija, kuri pradeda vidaus 
procedūrą siekdama nuspręsti, ar reikia 
atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi 
informuoti apie tai kitą instituciją ir 
Komisiją per pagrįstą laikotarpį iki 
galutinio sprendimo priėmimo, 
nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie 
gali būti atšaukti, ir galimas tokio 
atšaukimo priežastis.

Or. en
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Pakeitimas 51

Tarybos pozicija
77 straipsnio 3 dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Sprendimu dėl atšaukimo panaikinamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
delegavimas. Sprendimas įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesne jame nurodyta data.
Juo nedaromas poveikio jau įsigaliojusių 
deleguotų aktų galiojimui. Jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Sprendime dėl įgaliojimų atšaukimo 
nurodomos atšaukimo priežastys ir šiuo
sprendimu nutraukiamas jame nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėlesne jame 
nurodyta data. Juo nedaromas poveikio jau 
įsigaliojusių deleguotų aktų galiojimui. Jis 
skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 52

Tarybos pozicija
78 straipsnis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali
pareikšti prieštaravimą dėl deleguoto akto 
per trijų mėnesių laikotarpį nuo pranešimo
apie jį dienos.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali
paprieštarauti deleguotajam aktui per du 
mėnesius nuo pranešimo pateikimo dienos.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiams.

2. Jeigu, pasibaigus tam laikotarpiui,
Europos Parlamentas arba Taryba 
nepareiškė prieštaravimo dėl deleguoto
akto arba, prieš pasibaigiant tam 
laikotarpiui, Europos Parlamentas ir 
Taryba praneša Komisijai, kad abi šios 
institucijos nusprendė nereikšti 
prieštaravimų, deleguotas aktas įsigalioja 
jame nurodytą dieną.

2. Jei nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo
akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame
numatytą dieną.

3. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl deleguoto akto, 
jis neįsigalioja. Prieštaravimą pareiškusi 
institucija nurodo savo prieštaravimo dėl 
deleguoto akto priežastis.

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguotojo
akto, jis neįsigalioja. Prieštaravimą 
pareiškusi institucija nurodo savo 
prieštaravimo dėl deleguoto akto priežastis.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. BENDROJI INFORMACIJA

1996 m. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos tikslas – užkirsti kelią oro, 
vandens ir dirvožemio taršai iš pramoninių įrenginių visoje Europos Sąjungoje ir ją 
kontroliuoti. Kad būtų pasiektas šis tikslas TIPK direktyva siekiama skatinti taikyti geriausius 
prieinamus gamybos būdus (GPGB), t. y. ekonominiu ir technikos požiūriu palankias 
priemones, kurios yra efektyviausios aukštam aplinkos apsaugos lygiui užtikrinti. Geriausi 
prieinami gamybos būdai apibrėžti vadinamuosiuose GPGB informaciniuose dokumentuose. 
Tai techniniai dokumentai, parengti Komisijai, valstybių narių valdžios institucijoms ir kitoms 
suinteresuotoms šalims keičiantis informacija (Sevilijos procesas).

TIPK direktyva apima apie 52 000 pramoninių įrenginių, kurie sudaro didelę dalį bendros ES 
oro taršos. Pagal TIPK direktyvą reikalaujama, kad valstybės narės, suteikdamos leidimus 
pavieniams pramoniniams įrenginiams ir tam tikriems įrenginiams nustatydamos išmetamųjų 
teršalų ribines vertes (ITRV), atsižvelgtų į GPGB informacinius dokumentus. Be oro taršos, 
vykdant pramoninę veiklą, gali būti teršiamas vanduo ir dirvožemis arba gaminamos atliekos, 
todėl reikalingas integruotas požiūris siekiant apsvarstyti bendrą poveikį aplinkai. 2005 m. 
Komisija ėmėsi peržiūrėti TIPK direktyvą ir po peržiūros pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl 
pramoninių teršalų, kurioje buvo peržiūrėtos ir sujungtos į vieną septynios galiojusios 
direktyvos dėl pramoninių teršalų. Pasiūlymo tikslas buvo užtikrinti, kad nacionalinės valdžios 
institucijos geriau įgyvendintų ir vykdytų teisės aktus, kad būtų pasiekta aukšto lygio aplinkos 
apsauga, bei supaprastinti teisės aktus ir sumažinti nereikalingą administracinę naštą. 
Pranešėjas iš esmės pritaria Komisijos strategijai ir didžiausią dėmesį skiria:

 skirtingo teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo valstybėse narėse baigimui; tam, kad 
skirtingai perkeliant esamus teisės aktus keliamas pavojus aplinkos apsaugai ir iškreipiama 
konkurencija;

 tam, kad būtų kuo labiau išsaugotas vertingas keitimasis informacija pagal Sevilijos 
procesą;

 nereikalingo biurokratizmo mažinimui. 

II. PIRMASIS SVARSTYMAS EP

Europos Parlamentas savo pirmojo svarstymo poziciją patvirtino 2009 m. kovo 10 d. 
plenariniame posėdyje didžiąja dauguma: 402 nariai balsavo už, 189 – prieš.

Svarbus pirmojo svarstymo klausimas buvo Komisijos pasiūlymas išmetamąsias teršalų 
ribines vertes nustatyti tiesiogiai remiantis GPGB informaciniais dokumentais. Europos 
Parlamento nuomone, tai nėra praktiškai įgyvendinama. Dėl to atsirastų nepageidaujama 
politinė įtaka Sevilijos procesui. Todėl Europos Parlamentas pasiūlė esminį pakeitimą, 
kuriame numatyta įsteigti komitologijos komitetą, kuriam būtų taikoma parlamentinė kontrolė 
ir kuriam būtų pavesta nustatyti taršos mažinimo priemones kaip minimalius reikalavimus. 
Minimalūs reikalavimai sudarytų Europos saugumo tinklą, kurio taisyklių negalėtų pažeisti 
joms įrenginys. Vietos kompetentingos institucijos pavieniams įrenginiams nustato taršos 
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ribojimo priemones (tačiau paliekama erdvės lankstumui, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti 
į vietos sąlygas), kurias taikant išmetamųjų teršalų kiekis apskritai atitiktų GPGB 
informaciniuose dokumentuose pateiktus reikalavimus. Šia nuostata siekiama spręsti 
problemą, kai įprastai eksploatuojant kiekvieną įrenginį, pvz., pradedant jį eksploatuoti, 
kartais didžiausias išmetamųjų teršalų kiekis gali viršyti kiekį, susijusį su GPGB 
informaciniuose dokumentuose aprašytų geriausių prieinamų gamybos būdų taikymu. Tačiau 
jokiu būdu negalima viršyti ribų, susijusių su Europos saugumo tinklu. Šiuo pasiūlymu 
užtikrinama dviejų dalykų pusiausvyra: viena, nustatomi Europos standartai, susiję su 
pramonės įrenginių eksploatacijos leidimų suteikimu, ir antra, valstybėms narėms paliekama 
būtina laisvė priimant sprendimus atsižvelgti į atitinkamų įrenginių technines savybes, jų 
geografinę vietą ir aplinkos sąlygas.

III. ANTRASIS SVARSTYMAS

Tarybos pirmojo svarstymo pozicija dėl direktyvos patvirtinta 2010 m. vasario 15 d. Europos 
Parlamento pirmojo svarstymo pozicijos tikslas buvo geriau įgyvendinti TIPK direktyvą ir 
užkirsti kelią rinkos iškraipymui, tuo tarpu, pranešėjo nuomone, iš keleto Tarybos pozicijos 
nuostatų matyti, kad siekiama eiti kita kryptimi. Tarybos pozicijoje nekeliama išmetamųjų 
teršalų ribinėms vertėms skirto Europos saugumo tinklo idėja, o suteikiama daugiau 
lankstumo dideliems kurą deginantiems įrenginiams (DKDĮ) atitinkant V–VIII prieduose 
numatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes. 

Pranešėjas antrojo svarstymo pranešime kiek galima labiau laikosi Europos Parlamento 
pirmojo svarstymo pozicijos, nes pastaroji buvo patvirtinta didžiąja dauguma. Buvo įrašyta 
daugelis pirmojo svarstymo metu patvirtintų pakeitimų. Pranešėjas pateikė naują pasiūlymą 
dėl Europos saugumo tinklo, kuriame išlaikomas tikslas užtikrinti aukšto lygio aplinkos 
apsaugą ir ištaisyti Europos Sąjungos konkurencijos iškraipymus, atsiradusius dėl nevienodo 
esamų teisės aktų perkėlimo. Pranešėjas siūlo nustatyti visoje Europos Sąjungoje taikytinus 
minimalius išmetamųjų teršalų ribinių verčių reikalavimus ir stebėsenos bei atitikties taisykles 
pagal GPGB išvadas, tačiau tik toms veiklos rūšims, kurias įgyvendinti reikalingi Europos 
Sąjungos veiksmai, remiantis šiais kriterijais: 

a) atitinkamo sektoriaus poveikis visai aplinkai;
b) GGP įgyvendinimo padėtis atitinkame sektoriuje.

Atsakydamas pranešėjas išbraukia daugelį naujų Tarybos pozicijos nuostatų dėl išlygų. 
Išlygos turėtų būti taikomos tik išskirtiniais atvejais. Vadinamasis Pereinamojo laikotarpio 
nacionalinis planas (PLNP), kurį valstybės narės gali įgyvendinti suteikdamos DKDĮ 
papildomus penkerius metus V priede numatytoms išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms 
įgyvendinti, suteikia pernelyg daug lankstumo. Jis gali sukelti Europos Sąjungos rinkos 
iškraipymus, nes kai kurie deginimo įrenginiai jau investavo, kad atitiktų atitinkamas 
išmetamųjų teršalų ribines vertes. Be to, ne visos valstybės narės įgyvendins pereinamojo 
laikotarpio nacionalinį planą. Taip pat įgyvendinant ribotos eksploatavimo trukmės išlygą gali 
būti iškraipoma konkurencija Sąjungoje. Kurą deginantys įrenginiai, kurių eksploatavimo 
trukmė – 20 000 eksploatavimo valandų, neturi investuoti į geriausius prieinamus gamybos 
būdus, kad galėtų atitikti V priede nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes. Be to, ribotos 
eksploatavimo trukmės išlyga kels pavojų Komisijos parengtai Teminei oro taršos strategijai, 
kuria, be kita ko, siekiama sumažinti išmetamą SO2 kiekį 82 proc., o išmetamą NOx kiekį –
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60 proc., palyginti su 2000 m. lygiais. Dėl šios priežasties pranešėjas taip pat siūlo apriboti 
centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių eksploatavimo pabaigos datą, kuri negali būti vėlesnė 
nei 2020 m.

Pranešėjas nepritaria, kad teisės aktas būtų toliau komplikuojamas nustatant rinka pagrįstas 
priemones direktyvos tikslams pasiekti. Įgyvendinant tokias rinka pagrįstas priemones kaip 
prekyba greta išmetamųjų teršalų ribinių verčių nustatymo tik toliau bus ribotai mažinamas 
išmetamųjų teršalų kiekis panaudojant neproporcingas sąnaudas. 


