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Pakeitimas 382
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant 1.1 punkte nurodytų 
įrenginių bendrą nominalų šiluminį 
našumą, į šiuos skaičiavimus sveikatos 
priežiūros įstaigose naudojamų kurą 
deginančių įrenginių atveju įtraukiami tik 
įprasti veiklos pajėgumai.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atkreipiamas dėmesys į tai, kad ligoninėms reikia didelių atsarginių 
pajėgumų, nes jie būtini siekiant užtikrinti nenutrūkstamą pacientų priežiūrą sutrikus elektros 
energijos tiekimui. Taip pat siekiama išvengti padėties, kai ligoninėms skiriamos baudos ne už 
faktinį išmetamųjų teršalų kiekį, bet už išmetamų teršalų potencialą.

Pakeitimas 383
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant 1.1 punkte nurodytų 
įrenginių bendrą nominalų šiluminį 
našumą, į šiuos skaičiavimus sveikatos 
priežiūros įstaigose naudojamų kurą 
deginančių įrenginių atveju įtraukiami tik 
įprasti veiklos pajėgumai.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime atkreipiamas dėmesys į tai, kad ligoninėms reikia didelių atsarginių 
pajėgumų, nes jie būtini siekiant užtikrinti nenutrūkstamą pacientų priežiūrą sutrikus elektros 
energijos tiekimui. Taip pat siekiama išvengti padėties, kai ligoninėms skiriamos baudos ne už 
faktinį išmetamųjų teršalų kiekį, bet už išmetamų teršalų potencialą.

Pakeitimas 384
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant 1.1 punkte nurodytų 
įrenginių bendrą nominalų šiluminį 
našumą, kurą deginantys įrenginiai, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 
mažesnis nei 50 MW ir kurie
eksploatuojami ne daugiau kaip 350 
valandų per metus, į šiuos skaičiavimus 
neįtraukiami.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Į deginimo įrenginius, kurių šiluminis našumas sudaro 3–50 MW, turėtų būti atsižvelgiama 
tuomet, kai sumuojami pajėgumai siekiant nustatyti, ar minėti deginimo įrenginiai viršija 
šioje direktyvoje nustatytą 20 MW ribinę vertę.

Pakeitimas 385
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant 1.1 punkte nurodytų 
įrenginių bendrą nominalų šiluminį 
našumą, kurą deginantys įrenginiai, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 

Išbraukta.
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mažesnis nei 50 MW ir kurie 
eksploatuojami ne daugiau kaip 350 
valandų per metus, į šiuos skaičiavimus 
neįtraukiami.

Or. en

Pagrindimas

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Pakeitimas 386
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
Annex I – point 2.5. – point c

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) lydyto metalo gaminius gaminančių 
spalvotųjų metalų liejyklų, kurių švino ir 
kadmio liejinių gamybos pajėgumas 
didesnis kaip 2,4 tonos per dieną, o kitų 
metalų – 12 tonų per dieną, 
eksploatavimas.

(c) lydyto metalo gaminius gaminančių 
spalvotųjų metalų liejyklų, kurių švino ir 
kadmio liejinių gamybos pajėgumas 
didesnis kaip 2,4 tonos per dieną, o kitų 
metalų – 12 tonų per dieną, 
eksploatavimas. (Šis pakeitimas tekstui 
lietuvių kalba įtakos neturi).

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 387
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Cemento klinkerio gamyba rotacinėse 
krosnyse, kai gamybos pajėgumas didesnis 
kaip 500 tonų per dieną, arba kalkių 
gamyba rotacinėse krosnyse ar kitose 
krosnyse  , kai gamybos pajėgumas 
didesnis kaip 50 tonų per dieną.

Cemento klinkerio gamyba rotacinėse 
krosnyse, kai gamybos pajėgumas didesnis 
kaip 50 tonų per dieną, arba kalkių gamyba 
rotacinėse krosnyse ar kitose krosnyse , kai 
gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų 
per dieną.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad padaryta klaida ir nurodoma ne 50, bet 500 tonų per dieną cemento gamybos 
rotacinėse krosnyse riba. Tai reikia ištaisyti.

Pakeitimas 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3.5. punktas

Komisijos siūlomas tekstas 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 arba
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 vienos 
krosnies džiovinimo talpa didesnė kaip 
300 kg/ m3.

Or. xm

Pagrindimas

Tokie labai maži įrenginiai, kaip veikiančios su pertrūkiais krosnys, laboratorijose ir 
amatams naudojamos nepramoninės krosnys, kurių dydis yra 1 arba 2 m³, neturėtų būti 
įtrauktos į šios direktyvos taikymo sritį. Pagal šį pakeitimą „krosnių, kurių pajėgumas 
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didesnis negu 4 m³“ kriterijus būtų nereikalingas siekiant, kad tam tikri įrenginiai nepatektų į 
direktyvos taikymo sritį. Be to, pagal šį pakeitimą visoje Europoje būtų suderinama ir 
supaprastinama keraminių įrenginių apibrėžtis, taip pat būtų užtikrinama aplinkos apsauga 
bei sumažinama administracinė našta.

Pakeitimas 389
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 4.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1. Šių organinių cheminių medžiagų 
gamyba:

4.1. Šių pagrindinių organinių cheminių 
medžiagų gamyba:

Or. en

Pagrindimas

Naujos redakcijos pasiūlyme pateikus redakcinius pakeitimus siekiama paaiškinti formuluotę 
ir taip pat išlaikyti esamą cheminių medžiagų gamybos veiklos taikymo sritį, kuri numatyta 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) direktyvoje. Tačiau išbraukus žodį 
„pagrindinių“ taikymo sritis iš karto padidėja, kadangi gali būti įtraukiami mišiniai, kuriuose 
vyksta cheminė sąveika. Todėl, nors tai nėra Komisijos tikslas, gali būti daromas poveikis 
daugeliui sektorių.  Taigi mes siūlome palikti pirminį tekstą siekdami išlaikyti numatytos 
taikymo srities vienareikšmiškumą ir teisinį aiškumą.

Pakeitimas 390
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 4.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šių neorganinių cheminių medžiagų 
gamyba:

Šių pagrindinių neorganinių cheminių 
medžiagų gamyba:

Or. en



PE412.329v01-00 8/114 AM\743553LT.doc

LT

Pagrindimas

Naujos redakcijos pasiūlyme pateikus redakcinius pakeitimus siekiama paaiškinti formuluotę 
ir taip pat išlaikyti esamą cheminių medžiagų gamybos veiklos taikymo sritį, kuri numatyta 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) direktyvoje. Tačiau išbraukus žodį 
„pagrindinių“ taikymo sritis iš karto padidėja, kadangi gali būti įtraukiami mišiniai, kuriuose 
vyksta cheminė sąveika. Todėl, nors tai nėra Komisijos tikslas, gali būti daromas poveikis 
daugeliui sektorių.  Taigi mes siūlome palikti pirminį tekstą siekdami išlaikyti numatytos 
taikymo srities vienareikšmiškumą ir teisinį aiškumą. 

Pakeitimas 391
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) saugojimą, kai saugojimo pajėgumas 
viršija 10 tonų;

(f) saugojimą (D15, R13), kai bendras 
pajėgumas viršija 10 000 m3;

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į saugojimą, kaip ribinę vertę tikslinga nustatyti tik bendrą pajėgumą. Leidimai 
taip pat susiję su šiais pajėgumais. Be to, reikia palikti klasifikaciją pagal R ir D kodus, 
kadangi jie naudojami atliekų pramonės srityje.

Pakeitimas 392
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2. Nepavojingų  atliekų deginimas, kai 
pajėgumas didesnis kaip 3 tonos per 
valandą.

5.2. Nepavojingų atliekų deginimas ir 
bendras deginimas, kai pajėgumas 
didesnis kaip 3 tonos per valandą.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl to, kad išmetamas toks pats išmetamųjų dujų kiekis, bendras nepavojingų atliekų 
deginimas, kaip ir 5.1 punkto c papunktyje nurodytas bendras pavojingų atliekų deginimas, 
turi būti įtrauktas į taikymo sritį.

Pakeitimas 393
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2. Nepavojingų  atliekų deginimas, kai 
pajėgumas didesnis kaip 3 tonos per 
valandą.

5.2. Nepavojingų atliekų deginimas ir 
bendras deginimas, kai pajėgumas 
didesnis kaip 3 tonos per valandą.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas siejamas su pakeitimu, pagal kurį įterpiama nauja 23a konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas 394
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.3. Nepavojingų atliekų šalinimas arba 
panaudojimas, kai pajėgumas didesnis 
kaip 50 tonų per dieną, įskaitant šią 
veiklą:

5.3. Nepavojingų atliekų šalinimas arba 
panaudojimas, įskaitant šią veiklą:

Or. en

Pagrindimas

Dėl to, kad išmetamas toks pats išmetamųjų dujų kiekis, bendras nepavojingų atliekų 
deginimas, kaip ir 5.1 punkto c papunktyje nurodytas bendras pavojingų atliekų deginimas, 
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turi būti įtrauktas į taikymo sritį.

Dėl poveikio aplinkai kitos atliekų apdorojimo operacijos, įskaitant tas, kurių pajėgumas 
mažesnis negu 50 tonų per dieną, turi būti įtrauktos į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 395
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.3. punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) biologinį apdirbimą; (a) biologinį apdirbimą (D8);

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme TIPK taisyklių taikymo sritis išplečiama ir apima komposto ir biodujų 
įrenginius. Toks taikymo srities išplėtimas nėra pagrįstas, nes ši veikla išmetamųjų teršalų 
požiūriu negali būti lyginama su veikla, kuriai jau taikomos TIPK taisyklės.

Pakeitimas 396
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.3. punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pirminis atliekų paruošimas bendram 
deginimui;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

TIPK taisyklių taikymas šiai veiklai yra nepagrįstas, nes ši veikla išmetamųjų teršalų požiūriu 
negali būti lyginama su veikla, kuriai jau taikomos TIPK taisyklės.
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Pakeitimas 397
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.3. punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) šlakų ir nuosėdų apdirbimas; Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

TIPK taisyklių taikymas šiai veiklai yra nepagrįstas, nes ši veikla išmetamųjų teršalų požiūriu 
negali būti lyginama su veikla, kuriai jau taikomos TIPK taisyklės.

Pakeitimas 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.3 punktas d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) šlakų ir nuosėdų apdirbimas; (d) šlakų ir nuosėdų apdirbimas, kuris 
neįtrauktas į kitas pramonės veiklos rūšių 
kategorijas;

Or. en

Pagrindimas

I priede nurodytos pramonės veiklos rūšys jau iš dalies aprėpia kai kurias Komisijos 
pasiūlyme nurodytas naujas veiklos rūšis. Todėl reikia paaiškinti, kad nurodomos naujos 
veiklos rūšys, susijusios su atvejais, kurie dar neįtraukti į taikymo sritį.
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Pakeitimas 399
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) metalo likučių apdirbimas. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

TIPK direktyvoje siekiama apimti visų pirma visas aplinkosaugos aspektu svarbias pramonės 
sektoriaus veiklos rūšis. Įtraukus paprastus mechaninius metalo likučių apdirbimo procesus 
būtų nesilaikoma šio tikslo. Be to, galiojančioje Pagrindų direktyvoje dėl atliekų numatomas 
labai tinkamas teisinis pagrindas siekiant kontroliuoti šią veiklą, o Parlamentui jį neseniai 
persvarsčius buvo atlikti tolesni patobulinimai leidimų, registravimo ir minimalių standartų 
srityse.

Pakeitimas 400
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) metalo likučių apdirbimas. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

TIPK direktyvoje siekiama apimti visų pirma visas aplinkosaugos aspektu svarbias pramonės 
sektoriaus veiklos rūšis. Įtraukus paprastus mechaninius metalo likučių apdirbimo procesus 
būtų nesilaikoma šio tikslo. Be to, galiojančioje Pagrindų direktyvoje dėl atliekų numatomas 
labai tinkamas teisinis pagrindas siekiant kontroliuoti šią veiklą, o Parlamentui jį neseniai 
persvarsčius buvo atlikti tolesni patobulinimai leidimų, registravimo ir minimalių standartų 
srityse.
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Pakeitimas 401
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.3 punktas e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) metalo likučių apdirbimas. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

TIPK direktyvoje siekiama apimti visų pirma visas aplinkosaugos aspektu svarbias pramonės 
sektoriaus veiklos rūšis. Įtraukus paprastus mechaninius metalo likučių apdirbimo procesus 
būtų nesilaikoma šio tikslo. Be to, galiojančioje Pagrindų direktyvoje dėl atliekų numatomas 
labai tinkamas teisinis pagrindas siekiant kontroliuoti šią veiklą, o Parlamentui jį neseniai 
persvarsčius buvo atlikti tolesni patobulinimai leidimų, registravimo ir minimalių standartų 
srityse.

Pakeitimas 402
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.3. punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) metalo likučių apdirbimas. (e) metalo likučių smulkinimo įrenginiai 
(R4, R12).

Or. de

Pagrindimas

TIPK taisyklių taikymas vien tik metalo likučiams skirtiems įrenginiams yra nepagrįstas, nes 
ši veikla išmetamųjų teršalų požiūriu negali būti lyginama su veikla, kuriai jau taikomos TIPK 
taisyklės. Be to, reikia palikti klasifikaciją pagal R ir D kodus, kadangi jie naudojami atliekų
pramonės srityje.
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Pakeitimas 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) metalo likučių apdirbimas. (e) metalo likučių apdirbimas, kuris 
neįtrauktas į kitas pramonės veiklos rūšių 
kategorijas;

Or. en

Pagrindimas

I priede nurodytos pramonės veiklos rūšys jau iš dalies aprėpia kai kurias Komisijos 
pasiūlyme nurodytas naujas veiklos rūšis. Todėl reikia paaiškinti, kad nurodomos naujos 
veiklos rūšys, susijusios su atvejais, kurie dar neįtraukti į taikymo sritį.

Pakeitimas 404
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.3. a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.3.a. I priedo nuostatos netaikomos 
biologinio ir fizinio cheminio apdirbimo 
procesams siekiant panaudoti 
nepavojingas atliekas pagal 1991 m. 
gegužės 21 d. Direktyvą 91/271/EEB dėl 
miesto nuotekų valymo [OL žr.]¹, kurių 
metu gaunamas vien tik valytas dumblas, 
kaip nustatyta 1986 m. birželio 12 d. 
Direktyvoje 86/278/EEB.
¹ [žr. Oficialusis leidinys L 181, 1986 07 04 P. 
0006 - 0012 išnaša]

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant Direktyvą dėl miesto nuotekų valymo buvo sudarytos sąlygos žymiai 
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veiksmingesnei aplinkos apsaugai, skatinamas Vandens pagrindų direktyvos ir jos antrinių 
direktyvų įgyvendinimas. Todėl taikant TIPK direktyvos reikalavimus kitiems teisės aktams 
būtų sukuriama papildomų taisyklių, o tai prieštarautų geresnio reguliavimo ir teisės aktų 
supaprastinimo principams. Be to, nuotekų valymo veikla nėra pramonės veikla.

Pakeitimas 405
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5.4. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.4. Sąvartynai, priimantys daugiau negu 
10 tonų atliekų per dieną, arba kurių 
bendras pajėgumas didesnis kaip 25000 
tonų, išskyrus inertinių atliekų sąvartynus.

5.4. Sąvartynai, kurių bendras pajėgumas 
didesnis kaip 25000 tonų, išskyrus inertinių 
atliekų sąvartynus (D1, D5, D12).

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sąvartynus, kaip ribinę vertę tikslinga nustatyti tik bendrą pajėgumą. Leidimai 
taip pat susiję su šiais pajėgumais. Be to, reikia palikti klasifikaciją pagal R ir D kodus, 
kadangi jie naudojami atliekų pramonės srityje.

Pakeitimas 406
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.4. (a) skerdyklų, kurių skerdenos 
gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų 
per dieną, eksploatavimas ;

6.4. (a) skerdyklų, kurių skerdenos 
gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų 
per dieną, eksploatavimas (ketvirčio 
vidurkis);

Or. en
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Pagrindimas

Kaip pasiūlyta, į naujos redakcijos direktyvos tekstą bus įtraukta keletas mažesnių skerdyklų, 
o pašarų gamintojams ūkyje ir skystų pašarų parengimo įmonėms bus taikomi I priedo 6.4 
punkto pakeitimai.  Iš naujo įrašius žodžius „ketvirčio vidurkis“ būtų užtikrinta, kad nebus 
baudžiami mažesni gamintojai, kurie galbūt turi pajėgumų pagaminti tam tikrą kiekį, bet to 
nedaro.

Pakeitimas 407
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.4 punkto b papunkčio ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) augalinės žaliavos, kai gatavos 
produkcijos gamybos pajėgumas didesnis 
kaip 300 tonų per dieną,

(ii) augalinės žaliavos, kai gatavos 
produkcijos gamybos pajėgumas didesnis 
kaip 300 tonų per dieną (ketvirčio 
vidurkis)

Or. en

Pagrindimas

Žr. I priedo 6.4 punkto a papunkčio pakeitimą.

Pakeitimas 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.4 punkto b papunkčio ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) augalinės žaliavos, kai gatavos 
produkcijos gamybos pajėgumas didesnis 
kaip 300 tonų per dieną,

(ii) augalinės žaliavos, kai gatavos 
produkcijos gamybos pajėgumas didesnis 
kaip 300 tonų per dieną (ketvirčio 
vidurkis)

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime siekiama nurodyti, kad galutinio produkto gamybos vertė turėtų būti 
nustatoma apskaičiuojant trijų mėnesių vidurkį. TIPK direktyvos taikymo sritis neaprėptų 
kasdienės gamybos didžiausių kiekių, kurie dažniausiai priklauso nuo žaliavų tiekimo, bet taip 
pat nuo sezoninių ir (arba) aplinkosaugos veiksnių, kurie daro poveikį žemės ūkio veiklai, jei 
šie didžiausi kiekiai būtų išlyginami apskaičiuojant trijų mėnesių vidurkį. Taigi nėra 
priežasčių keisti esamą požiūrį.

Pakeitimas 409
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.4. punkto b papunkčio ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) augalinės žaliavos, kai gatavos 
produkcijos gamybos pajėgumas didesnis 
kaip 300 tonų per dieną,

(ii) augalinės žaliavos, kai gatavos 
produkcijos gamybos pajėgumas didesnis 
kaip 300 tonų per dieną (ketvirčio 
vidurkis)

Or. fr

Pagrindimas

Referencinis laikotarpis augalinėms žaliavoms ir toliau turėtų būti trys mėnesiai. Šią taisyklę 
visiškai supranta susiję pramonės ir valdžios institucijų atstovai ir nereikėtų jos keisti.

Teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 2008 m. birželio 6 d. nuomonėje buvo aiškiai 
nurodyta, kad Komisijos pasiūlytas šios teksto dalies pakeitimas sudarė esminį naujos 
redakcijos pasiūlymo pakeitimą.

Pakeitimas 410
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.4 punkto b papunkčio iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gyvulinių ir augalinių žaliavų mišinys, kai 
gatavos produkcijos gamybos pajėgumas 
tonomis didesnis nei:

gyvulinių ir augalinių žaliavų mišinys, kai 
gatavos produkcijos gamybos pajėgumas 
(ketvirčio vidurkis) tonomis didesnis nei:
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75, jei A lygu 10 arba daugiau, arba 75, kai augalinių žaliavų, kurios sudaro 
galutinio produkto gamybos pajėgumą, 
dydis dalijamas iš 4.

[300 – (22,5 x A)] visais kitais atvejais,
kai „A“ yra galutinės produkcijos 
gamybos pajėgumo gyvūninės kilmės 
medžiagos dalis (procentais).

Or. en

Pagrindimas

Žr. I priedo 6.4 punkto a papunkčio pakeitimą.

Pakeitimas 411
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.4 punkto b papunkčio i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) gyvulinės žaliavos (išskyrus vien
pieną), kai gatavos produkcijos gamybos 
pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per 
dieną,

(i) gyvulinės žaliavos (išskyrus vien pieną), 
kai gatavos produkcijos gamybos 
pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną 
(ketvirčio vidurkis);

Or. en

Pagrindimas

Žr. I priedo 6.4 punkto a papunkčio pakeitimą.

Pakeitimas 412
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.4. punkto b papunkčio ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) gyvulinių ir augalinių žaliavų mišinys, gyvulinių ir augalinių žaliavų mišinys, kai 
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kai gatavos produkcijos gamybos 
pajėgumas tonomis didesnis nei:

gatavos produkcijos gamybos pajėgumas 
tonomis didesnis nei:

75, jei A lygu 10 arba daugiau, arba 75, kai augalinių žaliavų, kurios sudaro 
galutinio produkto gamybos pajėgumą, 
dydis dalijamas iš 4.

[300 – (22,5 x A)] visais kitais atvejais,
kai „A“ yra galutinės produkcijos 
gamybos pajėgumo gyvūninės kilmės 
medžiagos dalis (procentais).

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta mišri taisyklė yra itin sudėtinga ir nacionalinėms valdžios institucijoms 
bei veiklos vykdytojams bus labai sunku ją įgyvendinti. Ypač todėl, kad joje neatsispindi 
koeficientas 1:4, kaip apibrėžta esamoje direktyvoje, kuris taikomas nustatant skirtingas 
gyvulinių bei augalinių žaliavų gamybos ribas (NB:  75 tonos gyvulinių žaliavų palyginti su
300 tonų augalinių žaliavų). Šiame pakeitime įvairiems mišiniams nuosekliai taikomas 
koeficientas 1:4.

Pakeitimas 413
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 40 000 vietų broileriams, 30 000 vietų 
vištoms dedeklėms, 24 000 vietų antims 
arba 11 500 vietų kalakutams;

(a) 36 000 vietų broileriams, 27 000 vietų 
vištoms dedeklėms, 22 000 vietų antims 
arba 10 000 vietų kalakutams;

Or. en

Pagrindimas

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007)  suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
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positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Pakeitimas 414
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 40 000 vietų broileriams, 30 000 vietų 
vištoms dedeklėms, 24 000 vietų antims 
arba 11 500 vietų kalakutams;

(a) 36 000 vietų broileriams, 27 000 vietų 
vištoms dedeklėms, 22 000 vietų antims 
arba 10 000 vietų kalakutams;

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų instituto „Alterra“ tyrime buvo apskaičiuotos naminių paukščių ribinės 
vertės remiantis kiaulių (>30kg) auginimo ribinėmis vertėmis, kai manoma, kad vidutinis 
vienam gyvūnui tenkantis išskyrimo dydis N yra 11 kg per metus, todėl TIPK direktyvoje 
kiekvienam įrenginiui nustatomas 22 000 kg per metus ribinis dydis. Tačiau kai 
apskaičiuojama naudojant instituto „Alterra“ nustatytą vidutinį išskyrimo dydį N, ribiniai 
dydžiai yra mažesni: 36 000 broilerių, 27 500 vištų dedeklių, 22 000 ančių ir 10 476  
kalakutų.

Pakeitimas 415
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 40 000 vietų broileriams, 30 000 vietų 
vištoms dedeklėms, 24 000 vietų antims 
arba 11 500 vietų kalakutams;

(a) 40000 vietų naminiams paukščiams,

Or. nl
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Pagrindimas

Siūloma iš naujo įtraukti pirminės direktyvos nuostatą, nes Komisijos pakeitimas yra 
neproporcingas šių naminių gyvūnų įrenginių poveikiui aplinkai ir todėl laikomas itin 
problemišku.

Pakeitimas 416
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 40 000 vietų broileriams, 30 000 vietų 
vištoms dedeklėms, 24 000 vietų antims 
arba 11 500 vietų kalakutams;

(a) 40000 vietų naminiams paukščiams;

Or. en

Pagrindimas

Padalijus naminių paukščių apibrėžtį direktyvos taikymo sritis apimtų daugiau įrenginių. 
Abejotina, ar tai neštų didelės naudos aplinkos apsaugai, tačiau administracinė našta būtų 
didelė.

Pakeitimas 417
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.6 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tame pačiame įrenginyje auginami a 
punkte nenurodytų rūšių paukščiai arba 
a, b ir c punktuose išvardytų skirtingų 
rūšių gyvūnai, slenkstinė riba 
apskaičiuojama remiantis pirmiau 
nurodytas ribas atitinkančiais azoto 
išskyrimo faktoriais.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Padalijus naminių paukščių apibrėžtį, direktyvos taikymo sritis apimtų daugiau įrenginių. 
Abejotina, ar tai turėtų didelės naudos aplinkos apsaugai, tačiau administracinė našta būtų 
didelė.

Pakeitimas 418
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.6 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tame pačiame įrenginyje auginami a 
punkte nenurodytų rūšių paukščiai arba 
a, b ir c punktuose išvardytų skirtingų 
rūšių gyvūnai, slenkstinė riba 
apskaičiuojama remiantis pirmiau 
nurodytas ribas atitinkančiais azoto 
išskyrimo faktoriais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje pasiūlymo pastraipoje nurodomi „ribas atitinkantys azoto išskyrimo faktoriai“, kurie 
neapibrėžiami ir nenurodomas jų šaltinis arba su jais susijęs mechanizmas, neatsižvelgiant į 
bendro sprendimo procedūrą. Bet kokiu atveju, siekiant nustatyti įrenginius, kuriems taikoma 
ši nuostata, susidarytų papildomų reguliavimo išlaidų.

Pakeitimas 419
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.6. a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.6.a. Intensyvus vandens rūšių 
auginimas arba tukinimas, kai:
(a) naudojami įrenginiai, kuriuos 
eksploatuojant tiesiogiai pašalinamos 
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nuotekos ir užauginama:
– bent 45 000 kg pelekinių žuvų per metus 
sistemose su pratekėjimu arba 
recirkuliacijos sistemose, iš kurių 
nuotekos šalinamos bent 30 dienų per 
metus;
– bent 45 000 kg pelekinių žuvų per  
metus tinklinių aptvarų arba panardintų 
narvų sistemose;
(b) naudojamas tiesiogiai jūros ar 
pakrantės vandenyse įtaisytas įrenginys, 
kuriame per metus užauginama bent 
1000 t/ha dvigeldžių;
(c) priimamas vandens regiono 
kompetentingos institucijos, apibrėžtos ES 
direktyvoje, pagal kurią nustatomi
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindai1, sprendimas 
atsižvelgiant į vietines regiono, kuriame 
bus naudojamas įrenginys, sąlygas ir 
laikantis GGP informaciniuose 
dokumentuose nustatytų kriterijų.
____________
1 200/60/EB, OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukus vandens ūkį į TIPK direktyvos taikymo sritį būtų sudaromos sąlygos ieškoti ir kurti 
sistemingus metodus siekiant mažinti dėl šios veiklos vietoje išmetamus teršalus ir taip 
pagerinti vandens ūkio poveikį aplinkos apsaugai.

Pakeitimas 420
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.9. Medienos ir medienos gaminių 
konservavimas, kai gamybos pajėgumas 

6.9. Medienos ir medienos gaminių 
konservavimas, kai gamybos pajėgumas 
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didesnis nei 75 m3 per dieną. didesnis nei 50 m3 per dieną.

Or. en

Pagrindimas

Ribinis kiekis turėtų būti sumažintas iki 50 m³ per dieną siekiant užtikrinti atitiktį PRTR 
ribiniam kiekiui ir padėti sumažinti konkretų poveikį aplinkai, pvz. išmetamų lakiųjų 
organinių junginių (LOJ), susidarančių dėl medžiagų su tirpikliais, ir teršiamąjį poveikį 
dirvožemiui ir vandeniui, kuris susidaro dėl aktyvių medžiagų (biocidų) arba kitų ekotoksiškų 
medžiagų.

Pakeitimas 421
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6.9. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.9. Medienos ir medienos gaminių 
konservavimas, kai gamybos pajėgumas 
didesnis nei 75 m3 per dieną.

6.9. Medienos ir medienos gaminių 
konservavimas, kai gamybos pajėgumas 
didesnis nei 50 m3 per dieną.

Or. en

Pagrindimas

Ribinis kiekis turėtų būti sumažintas iki 50 m³ per dieną siekiant užtikrinti atitiktį PRTR 
ribiniam kiekiui ir padėti sumažinti konkretų poveikį aplinkai, pvz. išmetamų lakiųjų 
organinių junginių (LOJ), susidarančių dėl medžiagų su tirpikliais, ir teršiamąjį poveikį 
dirvožemiui ir vandeniui, kuris susidaro dėl aktyvių medžiagų (biocidų) arba kitų ekotoksiškų 
medžiagų.

Pakeitimas 422
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas ŽEMĖ (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŽEMĖ
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1. Sieros dioksidas ir kiti sieros turintys 
junginiai.
2. Azoto oksidai ir kiti azoto turintys 
junginiai.
3. Lakieji organiniai junginiai, kurie 
patenka į dirvožemį.
4. Fosforo organiniai junginiai.
5. Asbesto pluoštai.
6. Chloras ir jo junginiai.
7. Halogeninti organiniai junginiai ir 
medžiagos, galinčios sudaryti tokius 
junginius dirvožemyje.
8. Organitino junginiai.
9. Biocidai ir augalų apsaugos produktai.
10. Fluoras ir jo junginiai.
11. Ilgai nesuyrantys angliavandeniliai ir
ilgai nesuyrančios bei bioakumuliacinių 
savybių turinčios toksiškos medžiagos.
12. Metalai ir jų junginiai.
13. Arsenas ir jo junginiai.
14. Cianidai.
15. Medžiagos, neigiamai veikiančios 
dirvožemio deguonies pusiausvyrą.
16. Polichlorinti dibenzodioksinai ir 
polichlorinti dibenzofuranai.
17. Medžiagos ir preparatai, kurie, kaip 
įrodyta, turi kancerogeninių ar 
mutageninių savybių arba tokių savybių, 
kurios gali veikti dauginimąsi žemės 
paviršiuje.

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlyme išvardijamos tik tos medžiagos, kurios kenkia dviem aplinkos elementams. Reikia 
taip pat įtraukti sąrašą medžiagų, kurios kenksmingos žemės paviršiui.
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Pakeitimas 423
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo VANDUO 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Medžiagos, išvardytos 2000 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus, X priede.

13. Medžiagos, išvardytos 2000 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus, VIII ir X prieduose.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su siekiu įtraukti vandens ūkį į TIPK direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 424
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pradiniame sprendimo priėmimo etape 
arba  vėliausiai, kai toliau nurodyta 
informacija gali būti pagrįstai suteikta, 
visuomenė (viešais skelbimais arba kitomis 
atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
jei įmanoma, elektroninėmis informacijos 
perdavimo priemonėmis ) informuojama 
apie:

1. Laikantis Orhuso konvencijos 
nuostatų, pradiniame sprendimo priėmimo 
etape arba vėliausiai, kai toliau nurodyta 
informacija gali būti pagrįstai suteikta, 
visuomenė (viešais skelbimais arba kitomis 
atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
jei įmanoma, elektroninėmis informacijos 
perdavimo priemonėmis ) informuojama 
apie:

Or. pl
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Pakeitimas 425
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išsamias visuomenės informavimo 
priemones  (pavyzdžiui, skelbimus tam 
tikru spinduliu ar skelbimus vietiniuose 
laikraščiuose) ir konsultavimosi su 
suinteresuotąja visuomene priemones 
(pavyzdžiui, raštu ar rengiant visuomenės 
apklausas) nustato valstybės narės. Kad 
būtų pakankamai laiko visuomenei 
informuoti, o suinteresuotajai visuomenei 
pasirengti ir veiksmingai dalyvauti 
priimant sprendimą aplinkos klausimais 
pagal šio priedo nuostatas, turi būti 
numatyti tinkami įvairių etapų terminai.

5. Išsamias visuomenės informavimo 
priemones  (pavyzdžiui, skelbimus tam 
tikru spinduliu ar skelbimus vietiniuose 
laikraščiuose) ir konsultavimosi su 
suinteresuotąja visuomene priemones 
(pavyzdžiui, raštu ar rengiant visuomenės 
apklausas) nustato valstybės narės. Kad 
būtų pakankamai laiko visuomenei 
informuoti, o suinteresuotajai visuomenei 
pasirengti ir veiksmingai dalyvauti 
priimant sprendimą aplinkos klausimais, 
laikantis Orhuso konvencijos ir pagal šio 
priedo nuostatas, turi būti numatyti tinkami 
įvairių etapų terminai.

Or. pl

Pakeitimas 426
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 2 punktas
Komisijos siūlomas tekstas

2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens anglis ir 
rusvosios anglys

Biomasė Durpės Skystasis kuras

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Kietąjį kurą naudojantiems kurą deginantiems įrenginiams, kuriems leidimas buvo išduotas 
iki 2002 m. lapkričio 27 d. ir kurie eksploatuojami ne ilgiau kaip 1500 valandų per metus 
(svyruojantis penkerių metų vidurkis), išmetamo SO2 ribinė vertė yra 800 mg/ Nm3.
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Pakeitimas

2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus 
šiluminis našumas 
(MWth)

Akmens anglis 
ir rusvosios 
anglys

Biomasė Durpės Skystasis kuras

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Kietąjį ar skystąjį kurą naudojantiems kurą deginantiems įrenginiams, kurie eksploatuojami 
ne ilgiau kaip 1500  valandų per metus (svyruojantis penkerių metų vidurkis), išmetamo SO2
ribinė vertė yra 800 mg/ Nm3.

Kietąjį arba skystąjį kurą naudojantiems kurą deginantiems įrenginiams, kuriems leidimas 
buvo išduotas iki 2002 m. lapkričio 27 d. ir kurie bus eksploatuojami ne ilgiau kaip 20 000 
valandų per kitus aštuonerius metus, taikoma 800 mg/Nm3 išmetamo SO2 ribinė vertė.

Or. fi

Pakeitimas 427
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 2 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir 
rusvosios anglys 
(lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Pakeitimas

2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus 
šiluminis 

Akmens ir 
rusvosios anglys 

Biomasės Durpės. Skystasis kuras



AM\743553LT.doc 29/114 PE412.329v01-00

LT

našumas 
(MWth)

(lignitas)

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Pagrindimas

Pramoninių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra ypač svarbus mažinant oro taršą. TIPK 
direktyva yra svarbi europinė priemonė, suteikianti galimybę valstybėms narėms iki 2020 m. 
pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Todėl, kaip minima GGP 
informaciniuose dokumentuose, iš didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų ribinės 
vertės turėtų būti labiau suderintos su geriausiomis galimomis priemonėmis. 

Pakeitimas 428
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 2 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir 
rusvosios anglys 
(lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Pakeitimas

2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir 
rusvosios anglys 
(lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *
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> 300 20 200 50 200
100 **

* kai taikomas degimas verdančiame sluoksnyje

** kai taikomas cirkuliuojančio verdančio sluoksnio degimas arba degimas verdančiame 
sluoksnyje esant slėgiui

Or. en

Pagrindimas

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants  applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Pakeitimas 429
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 2 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir 
rusvosios anglys 
(lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Pakeitimas

2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus 
šiluminis 
našumas 

Akmens ir 
rusvosios anglys 
(lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras
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(MWth)
50-100 200 200 200 100

150 *
100-300 100 200 200 100

150 *
> 300 20 200 50 50

100 **

* kai taikomas degimas verdančiame sluoksnyje

** kai taikomas cirkuliuojančio verdančio sluoksnio degimas arba degimas verdančiame 
sluoksnyje esant slėgiui

Or. en

Pagrindimas

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Pakeitimas 430
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 2 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas
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2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir 
rusvosios anglys 
(lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Pakeitimas

2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir 
rusvosios anglys 
(lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* kai taikomas degimas verdančiame sluoksnyje
** kai taikomas cirkuliuojančio verdančio sluoksnio degimas arba degimas verdančiame 
sluoksnyje esant slėgiui

Or. en

Pagrindimas

Bendrai oro taršai itin didelį poveikį daro dideli kurą deginantys įrenginiai, dėl kurių 
susidaro maždaug 90 % visų pramoninių išmetamųjų teršalų. Iš visų 2004 m. į Europos 
išmetamųjų teršalų registrą (angl. EPER) įtrauktų išmetamųjų teršalų kurą deginantys 
įrenginiai, kurių galia didesnė negu 50MW (2 853 000 tonos), išmetė 74 % pagrindinio oro 
teršalo SO2. Pagal nacionalines prognozes iki 2010 m. šis kiekis padidės iki 78 %. Didelių 
kurą deginančių įrenginių direktyvos 2006 m. GGP informaciniuose dokumentuose 
nurodoma, kad jau tais metais buvo galima pasiekti siūlomas išmetamo SO ribines vertes.
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Pakeitimas 431
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 2 punkto 2 a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu minėtųjų išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių neįmanoma laikytis dėl 
kuro savybių, įrenginiuose, kurių 
nominalus šiluminis našumas yra ne 
didesnis kaip 100 MWth arba jam lygus, 
pasiekiamas ne mažesnis negu 60 % 
sieros pašalinimo laipsnis, kai įrenginių 
nominalus šiluminis našumas yra 
didesnis negu 100 MWth, bet mažesnis 
kaip 300 MWth arba jam lygus, 
pasiekiama 400 mg/Nm3 išmetamųjų 
teršalų ribinė vertė arba ne mažesnis negu 
92 % sieros pašalinimo laipsnis, o kai 
įrenginių nominalus šiluminis našumas 
yra didesnis nei 300 MWth, pasiekiama 
400 mg/Nm3 išmetamųjų teršalų ribinė 
vertė ir ne mažesnis nei 95 % sieros 
pašalinimo laipsnis.

Or. de

Pagrindimas

Kai išmetamųjų teršalų ribinių verčių neįmanoma laikytis dėl kure esančio natūraliai didelio 
sieros kiekio, reikėtų užtikrinti didelį sieros pašalinimo kiekį, kaip numatyta galiojančiuose 
teisės aktuose. Tekstas, įtraukus atitinkamai didesnius reikalavimus, didžia dalimi atitinka 
galiojančias Direktyvos 2001/80/EB nuostatas. Nuostata neturi itin didelės reikšmės 
Bendrijoje išmetamam SO2 kiekiui, tačiau turi didelę ekonominę svarbą susijusių regionų 
požiūriu.

Pakeitimas 432
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas
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4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens anglis ir rusvosios 

anglys
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 300

450, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Kietąjį kurą naudojančių kurą deginančių įrenginių, kurių nominalus šiluminis našumas 
neviršija 500 MW, kuriems leidimas išduotas iki 2002 m. lapkričio 27 d. ir kurie 
eksploatuojami ne daugiau kaip 1500 valandų per metus (svyruojantis penkerių metų 
vidurkis), išmetamo NOx ribinė vertė yra 450 mg/ Nm3.

Kietajį kurą naudojantiems kurą deginantiems įrenginiams, kurių nominalus šiluminis 
našumas 500 MW arba didesnis, kuriems leidimas buvo išduotas iki 1987 m. liepos 1 d. ir
kurie eksploatuojami ne daugiau kaip 1500 valandų per metus (svyruojantis penkerių metų
vidurkis), išmetamo NOx ribinė vertė yra 450 mg/Nm3.

Pakeitimas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus 
šiluminis našumas 

(MW/h)

Akmens anglis ir rusvosios 
anglys

Biomasė ir 
durpės

Skystasis kuras

50-100 600
450, kai deginami rusvųjų 

anglių milteliai

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Kietąjį ir skystąjį kurą naudojantiems kurą deginantiems įrenginiams, kurių nominalus 
šiluminis našumas neviršija 500 MW, kurie eksploatuojami ne daugiau kaip 1500 valandų per 
metus (svyruojantis penkerių metų vidurkis), išmetamo NOx (išreikštas kaip NO2) ribinė 
vertė yra 450 mg/ Nm3.

Kietąjį ar skystąjį kurą naudojantiems kurą deginantiems įrenginiams, kurių nominalus 
šiluminis našumas 500 MW arba didesnis, kurie eksploatuojami ne daugiau kaip 1500 
valandų per metus (svyruojantis penkerių metų vidurkis), išmetamo NOx ribinė vertė yra 
600 mg/Nm3.

Kietąjį arba skystąjį kurą naudojantiems kurą deginantiems įrenginiams, kuriems leidimas 
buvo išduotas iki 2002 m. lapkričio 27 d. ir kurie bus eksploatuojami ne ilgiau kaip 20 000 
valandų per kitus aštuonerius metus, taikoma 600 mg/Nm3 išmetamo NOx ribinė vertė.
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Or. fi

Pakeitimas 433
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 4 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 300

450, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Pakeitimas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)*
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

* kai deginami anglių milteliai: įrenginių, kurių nominalus šiluminis našumas mažesnis 
negu arba lygus 300 MWth, išmetamųjų teršalų ribinė vertė yra 90 mg/Nm3

Or. en

Pagrindimas

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014). 
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
high standards are implemented across the EU.
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Pakeitimas 434
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 4 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 300

450, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Pakeitimas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)*
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 200

kai deginami rusvųjų anglių 
milteliai: įrenginių, kurių 

nominalus šiluminis 
našumas mažesnis negu 
arba lygus 300 MWth, 

išmetamųjų teršalų ribinė 
vertė yra 90mg/Nm3 

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Pagrindimas

Bendrai oro taršai itin didelį poveikį daro dideli kurą deginantys įrenginiai, dėl kurių 
susidaro maždaug 90 % visų pramoninių išmetamųjų teršalų. Iš visų 2004 m. į Europos 
išmetamųjų teršalų registrą (angl. EPER) įtrauktų išmetamųjų teršalų kurą deginantys 
įrenginiai, kurių galia didesnė negu 50MW (2 853 000 tonos), išmetė 74 % pagrindinio oro 
teršalo SO2. Pagal nacionalines prognozes iki 2010 m. šis kiekis padidės iki 78 %. Didelių 
kurą deginančių įrenginių direktyvos 2006 m. GGP informaciniuose dokumentuose 
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nurodoma, kad jau tais metais buvo galima pasiekti siūlomas išmetamo SO ribines vertes. 

Pakeitimas 435
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 4 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus šiluminis 
našumas (MWth)

Akmens anglis ir rusvosios 
anglys

Biomasė ir 
durpės

Skystasis 
kuras 

50-100 300
450, kai deginami rusvųjų 

anglių milteliai

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Pakeitimas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)

Nominalus šiluminis 
našumas (MWth)

Akmens anglis ir rusvosios 
anglys

Biomasė ir 
durpės

Skystasis 
kuras

50-100 300
450, kai deginamos rusvosios 

anglys 

300 450

100-300 200
400, kai deginamos 

rusvosios anglys

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Pagrindimas

Įrenginiams, kurių nominalus šiluminis našumas yra 50–100 MWth, 450 mg/Nm³ ribinė vertė 
neturėtų būti taikoma vien tik deginamiems rusvųjų anglių milteliams. Taip pat, išmetamųjų 
teršalų 400 mg/Nm³ ribinė vertė turėtų būti numatyta rusvųjų anglių deginimo įrenginiams, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra 100-300 MWth, nes, remiantis šios kategorijos 
įrenginių deginimo kameros dydžiu, neįmanoma laikytis 200 mg/m³ ribinės vertės 
ekonomiškai priimtinu būdu.
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Pakeitimas 436
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 4 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 300

450, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Kietąjį kurą naudojančių kurą deginančių įrenginių, kurių nominalus šiluminis našumas 
neviršija 500 MW, kuriems leidimas išduotas iki 2002 m. lapkričio 27 d. ir kurie 
eksploatuojami ne daugiau kaip 1500 valandų per metus (pasikartojantis penkerių metų 
vidurkis), išmetamo NOx ribinė vertė yra 450 mg/Nm3.
Kietąjį kurą naudojančių kurą deginančių įrenginių, kurių nominalus šiluminis našumas 
500 MW arba didesnis, kuriems leidimas buvo išduotas iki 1987 m. liepos 1 d. ir kurie 
eksploatuojami ne daugiau kaip 1500 valandų per metus (pasikartojantis penkerių metų 
vidurkis), išmetamo NOx ribinė vertė yra 450 mg/Nm3.

Pakeitimas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)*
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

* kai deginami rusvųjų anglių milteliai: įrenginių, kurių nominalus šiluminis našumas 
mažesnis negu arba lygus 300 MWth, išmetamųjų teršalų ribinė vertė yra 90 mg/Nm3

Or. en

Pagrindimas

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
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industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Pakeitimas 437
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių 
išmetamų NOx (NO2 pavidalu) ribinės 
vertės (mg/Nm3)

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol CO apribojimai taikomi iš esmės tik dujiniam kurui. Todėl atsižvelgiant į išmetamo 
CO ribines vertes, skirtingas kuras vertinamas nevienodai. Taigi geriau reikėtų visiškai 
išbraukti išmetamo CO  ribines vertes. NOx sunorminamas ir pateikiamas kaip NO2.
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Pakeitimas 438
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

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

Dujiniai katilai 100 100
Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose kaip kuras 
naudojamos gamtinės dujos

50(2)(3)  100

Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose naudojamas 
kitoks kuras nei gamtinės 
dujos

90 100

Dujų varikliai 100 100

Pakeitimas

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

Dujiniai katilai 100
2001 m. spalio 23 d. 

Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 

2001/80/EB dėl tam tikrų 
teršalų, išmetamų į orą iš 
didelių kurą deginančių 

įrenginių, kiekio 
apribojimo 4 straipsnio 1 

dalyje nurodytiems 
įrenginiams:

įrenginiams, 
naudojantiems 

aukštakrosnių arba 
koksavimo krosnių dujas, 

azoto dioksido ir azoto 
monoksido, matuojamo 

kaip azoto dioksidas, 
atvejais taikoma 

135 mg/Nm³ išmetamųjų 
teršalų ribinė vertė.

100

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

50(2)(3)  100

Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose naudojamas 

90 100
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kitoks kuras nei gamtinės 
dujos
Dujų varikliai 100 100

Or. de

Pagrindimas

Nustatant išmetamųjų teršalų reikalavimus galiojančiuose teisės aktuose atskiriami senesni ir 
naujesni įrenginiai. Šis požiūris turėtų likti atsižvelgiant į įrenginius, kuriuose naudojamos 
aukštakrosnių arba koksavimo krosnių dujos. Kadangi Direktyvos 2001/80/EB 4 straipsnio 1 
dalyje nurodomas terminas (eksploatacijos pradžia ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio mėn.), 
naujų įrenginių atvejais standartinės vertės nebus mažinamos. 135 mg/Nm3 ribinė vertė – tai 
ambicingas tikslas, kurio laikantis siekiama daugiau negu numatyta Direktyvoje 2001/80/EB, 
taip pat atsižvelgiama į šių dujų naudojimo ypatumus.

Pakeitimas 439
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

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

Dujiniai katilai 100 100
Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose kaip kuras 
naudojamos gamtinės dujos(1)

50(2)(3)  100

Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose naudojamas 
kitoks kuras nei gamtinės 
dujos(4) 

90 100

Dujų varikliai 100 100

Pakeitimas

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

Dujiniai katilai 50 30
Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose kaip kuras 
naudojamos gamtinės dujos(1)

50(2)(3)  50

Dujų turbinos (įskaitant 90 50
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KCDT), kuriose naudojamas 
kitoks kuras nei gamtinės 
dujos(4) 

Dujų varikliai 20 30

Or. en

Pagrindimas

Pramoninių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra ypač svarbus mažinant oro taršą. TIPK 
direktyva yra svarbi europinė priemonė, suteikianti galimybę valstybėms narėms iki 2020 m. 
pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Todėl, kaip minima GGP 
informaciniuose dokumentuose, iš didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų ribinės 
vertės turėtų būti labiau suderintos su geriausiomis galimomis priemonėmis. 

Pakeitimas 440
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

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

Dujiniai katilai 100 100
Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose kaip kuras 
naudojamos gamtinės dujos(1)

50(2)(3)  100

Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose naudojamas 
kitoks kuras nei gamtinės 
dujos(4) 

90 100

Dujų varikliai 100 100

Pakeitimas

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

Dujiniai katilai 50 30
Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose kaip kuras 
naudojamos gamtinės dujos(1)

20(²) 5
30, kai papildomai deginama 

(šilumos atgavimo garų 
generatorius)
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Dujų varikliai 20 30

Or. en

Pagrindimas

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Pakeitimas 441
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

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

Dujiniai katilai 100 100
Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose kaip kuras 
naudojamos gamtinės dujos(1)

50(2)(3)  100

Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose naudojamas 
kitoks kuras nei gamtinės 
dujos(4) 

90 100

Dujų varikliai 100 100

Pakeitimas

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

Dujiniai katilai, kurių 
nominalus šiluminis 
našumas mažesnis negu 
arba lygus 300 MW

150

Dujiniai katilai, kurių 
nominalus šiluminis 

100)(6)(
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našumas didesnis negu 
300 MW
Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose kaip kuras 
naudojamos gamtinės dujos(1)

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10) 

Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose naudojamas 
kitoks kuras nei gamtinės 
dujos(4) 

90

Dujų varikliai 200 (6)

Or. en

Pagrindimas

Dujinių katilų reikalavimų atskyrimas atsižvelgiant į jų dydį atitinka didelių kurą deginančių 
įrenginių direktyvą ir jis turėtų likti. Atsižvelgiant į išmetamo CO ribines vertes, skirtingas 
kuras vertinamas nevienodai, nes iki šiol CO apribojimai taikomi tik dujiniam kurui.  Taigi 
geriau reikėtų visiškai išbraukti išmetamo CO  ribines vertes. 

Pakeitimas 442
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

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

Dujiniai katilai 100 100
Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose kaip kuras 
naudojamos gamtinės 
dujos(1)

50(2)(3)  100

Dujų turbinos (įskaitant 
KCDT), kuriose naudojamas 
kitoks kuras nei gamtinės 
dujos(4) 

90 100

Dujų varikliai 100 100

Pakeitimas

5. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių  išmetamų NOx  ir CO  ribinės vertės (mg/Nm3)
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NOx CO
Dujiniai katilai 50 30
Dujų turbinos (įskaitant 
kombinuoto ciklo dujų 
turbinas (KCDT))(1)

20(2) 5
30, kai papildomai deginama 

(šilumos atgavimo garų 
generatorius)

Dujų varikliai 20 30

Or. en

Pagrindimas

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT
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Pakeitimas 443
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto 3 pastaba

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Vieno ciklo dujų turbinų, 
nepatenkančių  į nė vieną iš 2 pastaboje
išvardytų kategorijų, tačiau su didesniu 
nei 35 % naudingumo koeficientu 
(nustatomu pagal ISO bazinės įkrovos 
sąlygas), išmetamų NOx  teršalų ribinė 
vertė yra 50xη/35 (čia η – tai dujų 
turbinos naudingumo koeficientas pagal 
ISO bazinės įkrovos sąlygas , išreikštas 
procentine dalimi).

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Pakeitimas 444
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto 3 pastaba

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Vieno ciklo dujų turbinų, 
nepatenkančių  į nė vieną iš 2 pastaboje
išvardytų kategorijų, tačiau su didesniu 
nei 35 % naudingumo koeficientu 
(nustatomu pagal ISO bazinės įkrovos 
sąlygas), išmetamų NOx  teršalų ribinė 
vertė yra 50xη/35 (čia η – tai dujų 

Išbraukta.
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turbinos naudingumo koeficientas pagal 
ISO bazinės įkrovos sąlygas , išreikštas 
procentine dalimi).

Or. en

Pagrindimas

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Pakeitimas 445
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto 4 pastaba

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Šios išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
yra taikomos ir dujų turbinoms, kuriose 
kaip skystasis kuras naudojami lengvieji 
ir vidurinieji distiliatai.

Išbraukta.

Šiame punkte esančioje lentelėje 
nustatytos dujų turbinų , (įskaitant 
KCDT), išmetamų NOx ir CO ribinės 
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vertės taikomos, tik kai įkrova didesnė nei 
70 %.
Dujų turbinoms, naudojamoms avarijų 
atvejais, kurios eksploatuojamos mažiau 
nei 500 valandų per metus, šiame punkte 
nustatytos  išmetamųjų teršalų  ribinės 
vertės netaikomos. Tokių įrenginių veiklos 
vykdytojai registruoja  jų eksploatavimo 
laiką.

Or. en

Pagrindimas

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Pakeitimas 446
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto 4 pastaba

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Šios išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
yra taikomos ir dujų turbinoms, kuriose 
kaip skystasis kuras naudojami lengvieji 
ir vidurinieji distiliatai.

Išbraukta.

Šiame punkte esančioje lentelėje
nustatytos dujų turbinų , (įskaitant 
KCDT), išmetamų NOx ir CO ribinės 
vertės taikomos, tik kai įkrova didesnė nei 
70 %.
Dujų turbinoms, naudojamoms avarijų 
atvejais, kurios eksploatuojamos mažiau 
nei 500 valandų per metus, šiame punkte 
nustatytos  išmetamųjų teršalų  ribinės 
vertės netaikomos. Tokių įrenginių veiklos 
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vykdytojai registruoja  jų eksploatavimo 
laiką.

Or. en

Pagrindimas

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Pakeitimas 447
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto 4 pastabos 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame punkte esančioje lentelėje nustatytos 
dujų turbinų , (įskaitant KCDT), išmetamų 
NOx ir CO ribinės vertės taikomos, tik kai 
įkrova didesnė nei 70 %. 

(4a) Dujų turbinoms, (įskaitant KCDT), 
šiame punkte nustatytos išmetamų NOx
ribinės vertės pagal ISO bazinės įkrovos 
sąlygas taikomos tik jei įkrova didesnė nei 
70 %.

Or. en
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Pagrindimas

Tuo atveju, kai išmetamų CO ribinės vertės bus nustatytos visoms kuro rūšims, CO bus vėl 
įtraukti į šią pastraipą.

Pakeitimas 448
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto 4 pastabos 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dujų turbinoms, naudojamoms avarijų 
atvejais, kurios eksploatuojamos mažiau 
nei 500 valandų per metus, šiame punkte 
nustatytos  išmetamųjų teršalų  ribinės 
vertės netaikomos. Tokių įrenginių veiklos 
vykdytojai registruoja  jų eksploatavimo 
laiką.

(4b) Dujiniams katilams, dujų turbinoms 
ar dujiniams varikliams, kurie 
eksploatuojami mažiau nei 500 valandų 
per metus, šiame punkte nustatytos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
netaikomos. Tokių įrenginių veiklos 
vykdytojai registruoja  jų eksploatavimo 
laiką.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios senesnės dujų turbinos saugomos, kad būtų naudojamos avarijų atvejais arba, 
sugedus naujiems įrenginiams, juos remontuojant arba kai įranga dirba didžiausiu pajėgumu, 
kaip atsarginiai įrenginiai. Šie įrenginiai gali veikti daugiausia 500 valandų per metus, tačiau 
jų visas išmetamųjų teršalų kiekis nėra didelis. Tokiu atveju išmetamųjų teršalų ribinė vertė 
netaikoma.

Pakeitimas 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto 4 pastabos 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dujų turbinoms, naudojamoms avarijų 
atvejais, kurios eksploatuojamos mažiau 
nei 500 valandų per metus, šiame punkte 
nustatytos  išmetamųjų teršalų  ribinės 
vertės netaikomos. Tokių įrenginių veiklos 

Dujų turbinoms, naudojamoms avarijų 
atvejais, kurios eksploatuojamos mažiau 
nei 500 valandų per metus (pasikartojantis 
penkerių metų vidurkis), šiame punkte 
nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės 
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vykdytojai registruoja  jų eksploatavimo 
laiką.

vertės netaikomos. Tokių įrenginių veiklos 
vykdytojai registruoja jų eksploatavimo 
laiką.

Or. en

Pagrindimas

Didžiausios apkrovos įrenginiai eksploatuojami be metinio plano, jeigu yra energijos poreikis 
ir dėl sutrikusios kitų jėgainių veiklos. Taigi būtų apskaičiuoti eksploatacijos laiką 
atsižvelgiant į pasikartojantį penkerių metų vidurkį. Dėl tos pačios priežasties pasikartojantis 
penkerių metų vidurkis buvo deramai patvirtintas Direktyvoje 2001/80/EB įrenginių, kuriems 
taikoma leidžianti nukrypti nuostata, atveju.

Pakeitimas 450
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto 4 pastabos c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) Gamtinėmis dujomis kūrenamai dujų 
turbinai, kurios nominalus šiluminis 
našumas yra mažesnis negu 50 MW ir 
kuri yra dalis bendro įrenginio, kurio 
bendras nominalus šiluminis našumas yra 
50 MW arba didesnis, jei įkrova didesnė 
nei 70 %, pagal ISO bazinės įkrovos 
sąlygas taikoma kita – 100 mg/m³ 
išmetamų NOx teršalų ribinė vertė.

Or. en

Pagrindimas

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.



PE412.329v01-00 52/114 AM\743553LT.doc

LT

Pakeitimas 451
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto 4 pastabos d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4d) Dujų turbinai arba varikliui, 
turinčiam 20 Mg didžiausią NOx NO2
pavidalu srautą per metus, išmetamo NOx 
ribojimo reikalavimai netaikomi.
Kiekvienais metais iki kovo 31 d. šios dujų 
turbinos veiklos vykdytojas pateikia 
kompetentingai institucijai objektyvių 
įrodymų apie tai, kad praėjusiais metais 
buvo laikytasi reikalavimų dėl šio srauto 
dydžio.

Or. en

Pagrindimas

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Pakeitimas 452
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto 4 pastabos e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4e) Dujų turbinoms, kurioms leidimas 
buvo išduotas iki 2002 m. lapkričio 27 d. 
ir kurios eksploatuojamos ne ilgiau kaip 
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1500 valandų per metus (pasikartojantis 
penkerių metų vidurkis), išmetamo NOx 
NO2 pavidalu ribinė vertė yra 150 mg/m3.

Or. en

Pagrindimas

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Pakeitimas 453
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 5 punkto 4 pastabos f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4f) Leidžiama netaikyti išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių dujų turbinoms tuo 
atveju, kai esamos dujų turbinos veiklos 
vykdytojas iki 2016 m. birželio 30 d. 
kompetentingai institucijai pateiktoje 
rašytinėje deklaracijoje įsipareigoja nuo 
2016 m. sausio 1 d. neeksploatuoti dujų 
turbinos daugiau negu 10 000 darbo 
valandų.

Or. en

Pagrindimas

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
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emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Pakeitimas 454
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

6. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų dulkių ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens anglis ir 
rusvosios anglys

Biomasė ir durpės Skystasis kuras

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Pakeitimas

6. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų dulkių ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens anglis ir 
rusvosios anglys

Biomasė ir durpės Skystasis kuras

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Kietąjį arba skystąjį kurą naudojantiems kurą deginantiems  įrenginiams, kurių nominalus 
šiluminis našumas neviršija 50 MW ir kurie eksploatuojami ne ilgiau kaip 1500  valandų 
per metus (svyruojantis penkerių metų vidurkis), išmetamų dulkių ribinė vertė yra 50 
mg/Nm3.
Kietąjį kurą naudojantiems kurą deginantiems  įrenginiams, kuriems leidimas buvo 
išduotas iki 2002 m. lapkričio 27 d.,  ir kurie per ateinančius metus nebus eksploatuojami 
ilgiau kaip 20 000  valandų (svyruojantis penkerių metų vidurkis), išmetamų dulkių ribinė 
vertė yra 50 mg/Nm3.

Or. fi
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Pakeitimas 455
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 6 punktas
Komisijos siūlomas tekstas

6. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų dulkių ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios 

anglys (lignitas)
Biomasė ir durpės Skystasis kuras

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Pakeitimas

6. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų dulkių ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios 

anglys (lignitas)
Biomasė ir durpės Skystasis kuras

50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Pagrindimas

Pramoninių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra ypač svarbus mažinant oro taršą. TIPK 
direktyva yra svarbi europinė priemonė, suteikianti galimybę valstybėms narėms iki 2020 m. 
pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Todėl, kaip minima GGP 
informaciniuose dokumentuose, iš didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų ribinės 
vertės turėtų būti labiau suderintos su geriausiomis galimomis priemonėmis. 

Pakeitimas 456
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 7 punkto lentelės 2 stulpelio 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 10

Or. en
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Pagrindimas

Pramoninių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra ypač svarbus mažinant oro taršą. TIPK 
direktyva yra svarbi europinė priemonė, suteikianti galimybę valstybėms narėms iki 2020 m. 
pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Todėl, kaip minima GGP 
informaciniuose dokumentuose, iš didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų ribinės 
vertės turėtų būti labiau suderintos su geriausiomis galimomis priemonėmis.  

Pakeitimas 457
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 2 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

naujas 2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3) 
Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir rusvosios 
anglys (lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250, kai taikomas 
degimas 

verdančiame 
sluoksnyje

200

> 300 150
200, kai taikomas 
cirkuliuojančio 

verdančio sluoksnio 
degimas arba 

degimas 
verdančiame 

sluoksnyje esant 
slėgiui

150 150
200, kai taikomas 

degimas 
verdančiame 
sluoksnyje

150

Pakeitimas

naujas 2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3) 
Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir rusvosios 
anglys (lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 200 200 200 100
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150 *
100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* kai taikomas degimas verdančiame sluoksnyje

** kai taikomas cirkuliuojančio verdančio sluoksnio degimas arba degimas verdančiame 
sluoksnyje esant slėgiui

Or. en

Pagrindimas

Didelių kurą deginančių įrenginių direktyvos 2006 m. GGP informaciniuose dokumentuose 
nurodoma, kad jau tuo metu galima buvo pasiekti siūlomas išmetamo SO2 ribines vertes. Tai 
turėtų tapti norma, bent jau įsigaliojus šiai direktyvai (tikimasi, kad 2014 m.).

Pakeitimas 458
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 2 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

naujas 2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3) 
Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir rusvosios 
anglys (lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250, kai taikomas 
degimas

verdančiame 
sluoksnyje

200

> 300 150
200, kai taikomas 
cirkuliuojančio 

verdančio sluoksnio 
degimas arba 

150 150
200, kai taikomas 

degimas 
verdančiame 
sluoksnyje

150
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degimas 
verdančiame 

sluoksnyje esant 
slėgiui

Pakeitimas

naujas 2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3) 
Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir rusvosios 
anglys (lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150, kai taikomas 
degimas 

verdančiame 
sluoksnyje

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Pagrindimas

Pramoninių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra ypač svarbus mažinant oro taršą. TIPK 
direktyva yra svarbi europinė priemonė, suteikianti galimybę valstybėms narėms iki 2020 m. 
pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Todėl, kaip minima GGP 
informaciniuose dokumentuose, iš didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų ribinės 
vertės turėtų būti labiau suderintos su geriausiomis galimomis priemonėmis. 

Pakeitimas 459
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 2 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

naujas 2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3) 
Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir rusvosios 
anglys (lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 400 200 300 350
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100-300 200 200 300
250, kai taikomas 

degimas 
verdančiame 
sluoksnyje

200

> 300 150
200, kai taikomas 
cirkuliuojančio 

verdančio sluoksnio 
degimas arba 

degimas 
verdančiame 

sluoksnyje esant 
slėgiui

150 150
200, kai taikomas 

degimas 
verdančiame 
sluoksnyje

150

Pakeitimas

naujas 2. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3) 
Nominalus 
šiluminis 
našumas 
(MWth)

Akmens ir rusvosios 
anglys (lignitas)

Biomasės Durpės. Skystasis kuras

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* kai taikomas degimas verdančiame sluoksnyje
** kai taikomas cirkuliuojančio verdančio sluoksnio degimas arba degimas verdančiame 
sluoksnyje esant slėgiui

Or. en

Pagrindimas

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for 
pulverised coal combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should 
become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 
2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
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apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Pakeitimas 460
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 1 punkto 2 a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu minėtųjų išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių dėl kuro savybių 
neįmanoma laikytis, įrenginiuose, kurių 
nominalus šiluminis našumas yra ne 
didesnis kaip 300 MWth, pasiekiama 300 
mg/Nm3 sieros dioksido išmetamųjų 
teršalų ribinė vertė arba ne mažesnis kaip 
92 % sieros pašalinimo laipsnis. 
Įrenginiams, kurių nominalus šiluminis 
našumas yra didesnis negu 300 MWth, 
taikomas ne mažesnis negu 96 % sieros 
pašalinimo laipsnis ir kartu 400 mg/Nm3 
didžiausia leidžiama išmetamųjų teršalų 
ribinė vertė.

Or. de

Pagrindimas

Jei išmetamųjų teršalų ribinių verčių neįmanoma laikytis dėl kure esančio natūraliai didelio 
sieros kiekio, kaip numatyta galiojančiuose teisės aktuos, reikėtų užtikrinti didelį sieros 
pašalinimo kiekį. Tekstas, įtraukus atitinkamai didesnius reikalavimus, didžia dalimi atitinka 
galiojančias Direktyvos 2001/80/EB nuostatas. Nuostata neturi itin didelės reikšmės 
Bendrijoje išmetamam SO2 kiekiui, tačiau turi didelę ekonominę svarbą susijusių regionų 
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požiūriu.

Pakeitimas 461
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 4 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 300

400, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai

150 100

Pakeitimas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)*
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

* kai deginami anglių milteliai: išmetamųjų teršalų ribinė vertė yra 90 mg/Nm3 įrenginių, 
kurių nominalus šiluminis našumas mažesnis negu arba lygus 300 MWth

Or. en

Pagrindimas

Didelių kurą deginančių įrenginių direktyvos 2006 m. GGP informaciniuose dokumentuose 
nurodoma, kad jau tuo metu galima buvo pasiekti siūlomas išmetamo NOx ribines vertes. Tai 
turėtų tapti norma, bent jau įsigaliojus šiai direktyvai (tikimasi, kad 2014 m.).
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Pakeitimas 462
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 4 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 300

400, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai

150 100

Pakeitimas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

Or. en

Pagrindimas

Pramoninių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra ypač svarbus mažinant oro taršą. TIPK 
direktyva yra svarbi europinė priemonė, suteikianti galimybę valstybėms narėms iki 2020 m. 
pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Todėl, kaip minima GGP 
informaciniuose dokumentuose, iš didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų ribinės 
vertės turėtų būti labiau suderintos su geriausiomis galimomis priemonėmis. 

Pakeitimas 463
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 4 punkto lentelė
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Komisijos siūlomas tekstas

4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 300

400, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai

150 100

Pakeitimas

4. Iš kietojo ir skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens ir rusvosios anglys 

(lignitas)*
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

* kai deginami anglių milteliai: išmetamųjų teršalų ribinė vertė yra 90 mg/Nm3 įrenginių, 
kurių nominalus šiluminis našumas mažesnis negu arba lygus 300 MWth

Or. en

Pagrindimas

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% 
of the key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 
tonnes). National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF 
dating back to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for 
SO2, what could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this 
Directive enters into force (hopefully not later than 2014). Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large 
combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied 
in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%!  This equals avoiding the 
emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been 
evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 
20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated 
between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the massive annual 
profits of the operators of large combustion plants and the wider damages linked to 
aggravation of climate change and damages to environment and health. 243.657 life years 
could have been gained if the 200 highest emitters would have applied BAT (CAFE 
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Evaluation).

Pakeitimas 464
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 4 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

  4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens anglis ir rusvosios 

anglys
Biomasė ir 

durpės 
Skystasis 

kuras
50-100 300

400, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200, kai deginami rusvųjų 
anglių milteliai

150 100

Pakeitimas

  4. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų NOx ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis 

našumas (MWth)
Akmens anglis ir rusvosios 

anglys
Biomasė ir 

durpės
Skystasis 

kuras
50-100 300

450, kai deginama rusvoji
anglis

300 450

100-300 200
400, kai deginama rusvoji 

anglis

250 200

> 300 150
200, kai deginama rusvoji 

anglis

200 150

Or. de

Pagrindimas

Rusvųjų anglių miltelių deginimui neturėtų būti taikomos kitos išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės. Komisijos siūlomos išmetamųjų teršalų ribinės vertės esamuose rusvąją anglį 
naudojančiuose įrenginiuose ekonomiškai priimtinu būdu negali būti pasiektos.
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Pakeitimas 465
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 5 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

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

Dujiniai katilai 100 100
Dujų turbinos (įskaitant KCDT)1 50(2) 100
Dujų varikliai 75 100

Pakeitimas

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

Dujiniai katilai, kurių nominalus 
šiluminis našumas mažesnis negu 
arba lygus 300 MWth

150(6)

Dujiniai katilai, kurių nominalus 
šiluminis našumas didesnis negu 
300 MWth

100(6)

Dujų turbinos (įskaitant KCDT)1 50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Dujų varikliai 200(6)

Or. en

Pagrindimas

Tie patys pakeitimai kaip ir šio 5 priedo 1 dalies: dujinių katilų reikalavimų atskyrimas 
atsižvelgiant į jų dydį atitinka didelių kurą deginančių įrenginių direktyvą ir jis turėtų likti.
Atsižvelgiant į išmetamo CO ribines vertes, skirtingas kuras vertinamas nevienodai, nes iki 
šiol CO apribojimai taikomi tik dujiniam kurui. Taigi geriau reikėtų visiškai išbraukti 
išmetamo CO  ribines vertes.

Pakeitimas 466
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 5 punkto lentelė
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Komisijos siūlomas tekstas

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

Dujiniai katilai 100 100
Dujų turbinos (įskaitant KCDT)1 50(2) 100
Dujų varikliai 75 100

Pakeitimas

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

Dujiniai katilai 50 30
Dujų turbinos (įskaitant KCDT)1 20(2) 5

30 kai papildomai deginama 
(šilumos atgavimo garų 

generatorius)
Dujų varikliai 20 30

Or. en

Pagrindimas

Didelių kurą deginančių įrenginių direktyvos 2006 m. GGP informaciniuose dokumentuose 
nurodoma, kad jau tuo metu galima buvo pasiekti siūlomas išmetamo NOx ribines vertes. Tai 
turėtų tapti norma, bent jau įsigaliojus šiai direktyvai (tikimasi, kad 2014 m.). 

Pakeitimas 467
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 5 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

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

Dujiniai katilai 100 100
Dujų turbinos (įskaitant KCDT)1 50(2) 100
Dujų varikliai 75 100

Pakeitimas

5. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių išmetamų NOx ir CO ribinės vertės (mg/Nm3)
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NOx CO
Dujiniai katilai 50 30
Dujų turbinos (įskaitant KCDT)1 20(2) 50
Dujų varikliai 20 30

Or. en

Pagrindimas

Pramoninių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra ypač svarbus mažinant oro taršą. TIPK 
direktyva yra svarbi europinė priemonė, suteikianti galimybę valstybėms narėms iki 2020 m. 
pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Todėl, kaip minima GGP 
informaciniuose dokumentuose, iš didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų ribinės 
vertės turėtų būti labiau suderintos su geriausiomis galimomis priemonėmis.  

Pakeitimas 468
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 5 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

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

Dujiniai katilai 100 100
Dujų turbinos (įskaitant KCDT)1 50(2) 100
Dujų varikliai 75 100

Pakeitimas

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

Dujiniai katilai 50 30
Dujų turbinos (įskaitant KCDT)1 20(2) 5

30 kai papildomai deginama 
(šilumos atgavimo garų 

generatorius)
Dujų varikliai 20 30

Or. en
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Pagrindimas

 LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 
90% of total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 
2004, 75% of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Pakeitimas 469
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 5 punkto 1 pastaba

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Dujų turbinoms, kuriose kaip 
skystasis kuras deginami lengvieji ir 
vidurinieji distiliatai, taikomos ir šiame 
punkte nustatytos išmetamų NOx ir CO 
ribinės vertės.

(1) Gamtinės dujos – tai natūraliai 
slūgsantis metanas, kuriame yra ne 
daugiau kaip 20 % (tūrio) inertinių dujų 
ir kitų sudedamųjų dalių.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir 1 dalyje, 1 pastaboje turėtų būti pateiktas gamtinių dujų apibrėžimas. Komisijos 
tekstą reikėtų perkelti į 4 pastabą (tai bus atlikta 7 pakeitime).



AM\743553LT.doc 69/114 PE412.329v01-00

LT

Pakeitimas 470
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 5 punkto 2 pastaba

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-2) 75 mg/Nm3 toliau išvardytais atvejais, 
kai dujų turbinos naudingumo 
koeficientas yra nustatomas pagal ISO 
bazinės įkrovos sąlygas:
(i) dujų turbinos, naudojamos mišriose 
šilumos ir energijos sistemose, kai 
bendras elektros naudingumo koeficientas 
yra didesnis nei 75 %,
(ii) dujų turbinos, naudojamos 
kombinuoto ciklo įrenginiuose, kai 
vidutinis bendras metinis elektros 
naudingumo koeficientas yra didesnis nei 
55 %,
(iii) dujų turbinos mechaninėms 
pavaroms.

(2) Vieno ciklo dujų turbinų su didesniu 
nei 35 % naudingumo koeficientu 
(nustatomu pagal ISO bazinės įkrovos 
sąlygas) išmetamų teršalų ribinė vertė yra 
50*η/35 (čia η – tai dujų turbinos 
naudingumo koeficientas pagal ISO 
bazinės įkrovos sąlygas, išreikštas 
procentine dalimi).

(2) Vieno ciklo dujų turbinų su didesniu 
nei 35 % naudingumo koeficientu 
(nustatomu pagal ISO bazinės įkrovos 
sąlygas) išmetamų teršalų ribinė vertė yra
50*η/35 (čia η – tai dujų turbinos 
naudingumo koeficientas pagal ISO 
bazinės įkrovos sąlygas, išreikštas 
procentine dalimi).

(2a) Dujų turbinoms, kuriose kaip 
skystasis kuras deginami lengvieji ir 
vidurinieji distiliatai, taikomos ir šiame 
punkte nustatytos išmetamų NOx ir CO 
ribinės vertės.

Dujų turbinoms,  (įskaitant KCDT),
šiame punkte nustatytos išmetamų NOx ir 

CO ribinės vertės taikomos tik jei įkrova 
didesnė nei 70 %.

(2b) Dujų turbinoms, (įskaitant 
KCDT), pagal ISO bazinės įkrovos 
sąlygas šiame punkte nustatytos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės taikomos 
tik jei įkrova didesnė nei 70 %.

Dujų turbinoms, naudojamoms avarijų 
atvejais, kurios eksploatuojamos mažiau 

(2c) Dujiniams katilams, dujų turbinoms 
ar dujiniams varikliams, kurie 
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nei 500 valandų per metus, šiame punkte 
nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės netaikomos. Tokių įrenginių veiklos 
vykdytojai registruoja  jų eksploatavimo 
laiką.

eksploatuojami mažiau nei 500 valandų 
per metus, šiame punkte nustatytos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
netaikomos. Tokių įrenginių veiklos 
vykdytojai registruoja  jų eksploatavimo 
laiką.

(2d) Vienai gamtinėmis dujomis 
kūrenamai dujų turbinai, kurios 
nominalus šiluminis našumas yra 
mažesnis negu 50 MW, ir kuri yra dalis
bendro įrenginio, kurio bendras
nominalus šiluminis našumas yra 50 MW 
arba didesnis, jei įkrova didesnė nei 70 %, 
pagal ISO bazinės įkrovos sąlygas
taikoma kita 100 mg/m³ išmetamų NOx 
teršalų ribinė vertė. 
(2e) Vienai dujų turbinai, turinčiai 20 mg 
didžiausią NOx NO2 pavidalu srautą per 
metus, išmetamo NOx ribojimo 
reikalavimai netaikomi. Kiekvienais 
metais iki kovo 31 d. šios vienos dujų 
turbinos veiklos vykdytojas pateikia 
konpetentingai institucijai objektyvių 
įrodymų apie tai, kad praėjusiais metais 
buvo laikytasi reikalavimų dėl šio srauto 
dydžio.

Or. en

Pagrindimas

2a (naujos) pastabos tekstas yra toks pats kaip ir 1 dalies.

1 pastaboje įrašytas Komisijos tekstas turėtų būti perkeltas į 4 pastabą. Likęs tekstas yra toks 
pats kaip ir 1 dalies.

Pakeitimas 471
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 6 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

6. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų dulkių ribinės vertės (mg/Nm3)
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Nominalus šiluminis našumas (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 – biomasei ir durpėms

Pakeitimas

6. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų dulkių ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis našumas (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Pagrindimas

Pramoninių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra ypač svarbus mažinant oro taršą. TIPK 
direktyva yra svarbi europinė priemonė, suteikianti galimybę valstybėms narėms iki 2020 m. 
pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Todėl, kaip minima GGP 
informaciniuose dokumentuose, iš didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų ribinės 
vertės turėtų būti labiau suderintos su geriausiomis galimomis priemonėmis. 

Pakeitimas 472
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 6 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

6. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų dulkių ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis našumas (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 – biomasei ir durpėms

Pakeitimas

6. Iš kietojo arba skystojo kuro katilų išmetamų dulkių ribinės vertės (mg/Nm3)
Nominalus šiluminis našumas (MWth)
50- 300 10
> 300 10
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Or. en

Pagrindimas

Didelių kurą deginančių įrenginių 2006 m. GGP informaciniuose dokumentuose (p. 271 ir 
336) teigiama, kad, neatsižvelgiant į kurą, galima pasiekti bendras išmetamų dulkių ribines 
vertes, kurios yra 5 mg/Nm3. Tai, kas galėjo būti pasiekta jau 2006 m.,  turėtų tapti norma, 
bent jau įsigaliojus šiai direktyvai (tikimasi, kad ne vėliau kaip 2014 m.). Taigi visiems 
įrenginiams ir visoms kuro rūšims išmetamųjų teršalų ribines vertes reikia sumažinti iki 10 
mg/Nm3, nes tai atitinka GGP informacinių dokumentų vidurkį ir taip bus išvengta 
iškraipymų atsižvelgiant į naudojamo kuro rūšį.

Pakeitimas 473
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 7 punkto lentelės 2 stulpelio 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 10

Or. en

Pagrindimas

Pramoninių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra ypač svarbus mažinant oro taršą. TIPK 
direktyva yra svarbi europinė priemonė, suteikianti galimybę valstybėms narėms iki 2020 m. 
pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Todėl, kaip minima GGP 
informaciniuose dokumentuose, iš didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų ribinės 
vertės turėtų būti labiau suderintos su geriausiomis galimomis priemonėmis. 

Pakeitimas 474
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 3 dalies 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš kiekvieno dujinį kurą deginančio 
įrenginio, kurio nominalus šiluminis 
našumas yra 100 MW arba didesnis, 

Iš kiekvieno kurą deginančio įrenginio, 
kurio nominalus šiluminis našumas yra 100 
MW arba didesnis, išmetamose dujose 
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išmetamose dujose esančio CO 
koncentracijos nuolat matuojamos.

esančio CO koncentracijos nuolat 
matuojamos.

Or. en

Pagrindimas

Visi kurą deginantys įrenginiai išmeta CO ir nuolatinis CO matavimas yra nebrangus; taigi 
šis reikalavimas turėtų būti nustatytas visų rūšių kurą deginantiems įrenginiams.

Pakeitimas 475
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 4 dalies 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atliekant nuolatinius matavimus 
laikoma, kad 1 ir 2 dalyse nustatytų 
išmetamųjų 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 
išmetamųjų 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 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių;

(a) įteisintos vidutinės dienos vertės 
neviršija 1 ir 2 dalyse nustatytų atitinkamų 
dydžių ir

(b) įteisintos dienos vidutinės vertės 
neviršija 110 % 1 ir 2 dalyse nustatytų 
atitinkamų išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių;
(c) jeigu mažesnio kaip 50 MW šiluminio 
našumo kurą deginantys įrenginiai 
sudaryti tik iš katilų, kuriuose 
naudojamos anglys, nė viena įteisinta 
dienos vidutinė vertė neviršija 150 % 1 ir 
2 dalyse nustatytų atitinkamų išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių;
(d) 95 % visų įteisintų valandinių vidutinių 
verčių per metus neviršija 200 % 1 ir 2 
dalyse nustatytų atitinkamų išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių.

(b) 95 % visų įteisintų valandinių vidutinių 
verčių per metus neviršija 200 % 1 ir 2 
dalyse nustatytų atitinkamų dydžių.
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Or. en

Pagrindimas

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Pakeitimas 476
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 4 dalies 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atliekant nuolatinius matavimus 
laikoma, kad 1 ir 2 dalyse nustatytų 
išmetamųjų 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 
išmetamųjų 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 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių;

(a) įteisintos vidutinės dienos vertės 
neviršija 1 ir 2 dalyse nustatytų atitinkamų 
dydžių ir

(b) įteisintos dienos vidutinės vertės 
neviršija 110 % 1 ir 2 dalyse nustatytų 
atitinkamų išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių;
(c) jeigu mažesnio kaip 50 MW šiluminio 
našumo kurą deginantys įrenginiai 
sudaryti tik iš katilų, kuriuose 
naudojamos anglys, nė viena įteisinta 
dienos vidutinė vertė neviršija 150 % 1 ir 
2 dalyse nustatytų atitinkamų išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių;
(d) 95 % visų įteisintų valandinių vidutinių 
verčių per metus neviršija 200 % 1 ir 2 

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

dalyse nustatytų atitinkamų dydžių.

Or. en

Pagrindimas

Atitikties tvarka, pagal kurią neturėtų būti leidžiama išmetalams viršyti išmetamųjų teršalų 
vidutinės dienos ribinės vertės, ypač kadangi tai turėtų būti aiškinama atsižvelgiant į 9 dalies 
3 dalį (išmatuotų išmetamųjų teršalų, kuriems leidžiama viršyti ribinę vertę, 95 % patikimumo 
intervalas). Į vertes, išmatuotas jei trūksta tam tikro kuro, sutrinka taršos mažinimo įrangos 
veikla arba ji sugenda, kai pradedama arba baigiama veikla, neatsižvelgiama ir įteisintos 
vidutinės vertės nustatomos leidžiant patikimumo intervalą, pagal kurį iki 30 proc leidžiama 
viršyti išmetamųjų teršalų ribinę vertę. 

Pakeitimas 477
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 2 dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Ekvivalentiškumo 
koeficientas

2,3,7,8 — Tetrachlordibenzodioksinas (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentachlordibenzodioksinas (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — Heksachlordibenzodioksinas (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksachlordibenzodioksinas (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Heksachlordibenzodioksinas (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzodioksinas (HpCDD) 0,01

Oktachlordibenzodioksinas (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetrachlordibenzofuranas (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentachlordibenzofuranas (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuranas (PeCDF) 0,05
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1,2,3,4,7,8 — Heksachlorodibenzofuranas (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksachlordibenzofuranas (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Heksachlordibenzofuranas (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Heksachlordibenzofuranas (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzofuranas (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlordibenzofuranas (HpCDF) 0,01

Oktachlordibenzofuranas (OCDF) 0,001

Pakeitimas

Ekvivalentiškumo 
koeficientas

2,3,7,8 — Tetrachlordibenzodioksinas (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentachlordibenzodioksinas (PeCDD) 1

1,2,3,4,7,8 — Heksachlordibenzodioksinas (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksachlordibenzodioksinas (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Heksachlordibenzodioksinas (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzodioksinas (HpCDD) 0,01

Oktachlordibenzodioksinas (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetrachlordibenzofuranas (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentachlordibenzofuranas (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuranas (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Heksachlorodibenzofuranas (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksachlordibenzofuranas (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Heksachlordibenzofuranas (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Heksachlordibenzofuranas (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzofuranas (HpCDF) 0,01
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1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlordibenzofuranas (HpCDF) 0,01

Oktachlordibenzofuranas (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5 – Trichlorbifenilas (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4’ – Trichlorbifenilas (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 – Pentachlorbifenilas (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’ – Heksachlorbifenilas (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’ – Pentachlorbifenilas (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5 – Pentachlorbifenilas (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5 – Pentachlorbifenilas (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5 – Pentachlorbifenilas (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’ – Heksachlorbifenilas (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ – Heksachlorbifenilas (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’– Heksachlorbifenilas (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’ – Heptachlorbifenilas (PCB189) 0,0001

Or. it

Pagrindimas

NATO (ES) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) PCDD/F ekvivalentiškumo koeficientų 
skirtumai (žmonėms ir žinduoliams) susiję su PentaCDD ir Oktafuranais. Perėmus PSO 
koeficientus, būtų nustatyta vadinamoji bendra dioksino koncentracijos srities kalba su 
likusiu pasauliu, tačiau visų pirma tai reikštų, kad apskaičiuojant koncentraciją būtų 
įtrauktas panašaus kaip PCDD/F (panašus į dioksiną) toksiškumo PCB.
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Pakeitimas 478
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.1 punkto lentelės 2 stulpelio 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 0,5

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas.

Pakeitimas 479
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.1 punkto lentelės 6 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Azoto monoksido (NO) ir azoto dioksido (NO2) NO2  pavidalu 
vertės, taikomos esamiems  atliekų deginimo įrenginiams, kurių 
nominalus pajėgumas daugiau kaip 6 tonos per valandą, ir naujiems 
atliekų  deginimo įrenginiams

200

Pakeitimas

Azoto monoksido (NO) ir azoto dioksido (NO2)  NO2  pavidalu 
vertės, taikomos atliekų deginimo įrenginiams, kurių nominalus 
pajėgumas daugiau kaip 6 tonos per valandą  

100

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas. Esamiems ir naujiems atliekų deginimo įrenginiams turėtų būti 
taikomos vienodos ribinės vertės. Žr. kitus pakeitimus dėl azoto monoksido (NO) ir azoto 
dioksido (NO2).
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Pakeitimas 480
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.1 punkto lentelės 7 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Azoto monoksido (NO) ir azoto dioksido (NO2) NO2 pavidalu 
vertės, taikomos esamiems  atliekų deginimo įrenginiams, kurių 
nominalus pajėgumas 6 tonos per valandą arba mažiau

400

Pakeitimas

Azoto monoksido (NO) ir azoto dioksido (NO2) NO2 pavidalu 
vertės, taikomos atliekų deginimo įrenginiams, kurių nominalus 
pajėgumas 6 tonos per valandą 

150

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas. Esamiems ir naujiems atliekų deginimo įrenginiams turėtų būti 
taikomos vienodos ribinės vertės. Žr. kitus pakeitimus dėl azoto monoksido (NO) ir azoto 
dioksido (NO2).

Pakeitimas 481
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.1 punkto lentelės 7 a eilutė (nauja)

Pakeitimas

Azoto monoksido (NO) ir azoto dioksido (NO2) NO2 pavidalu 
vertės, taikomos atliekų deginimo įrenginiams, kurių nominalus 
pajėgumas mažiau kaip 2 tonos per valandą 

200

Or. de
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Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas. Esamiems ir naujiems atliekų deginimo įrenginiams turėtų būti 
taikomos vienodos ribinės vertės. Žr. kitus pakeitimus dėl azoto monoksido (NO) ir azoto 
dioksido (NO2).

Pakeitimas 482
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.1 punkto lentelės 7 b eilutė (nauja)

Pakeitimas

Gyvsidabris (Hg) 0,05

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas.

Pakeitimas 483
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.2 punkto lentelės 2 stulpelio 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 20

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas.
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Pakeitimas 484
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.2 punkto lentelės 2 stulpelio 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60 20

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas.

Pakeitimas 485
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.2 punkto lentelės 2 stulpelio 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60 20

Or. it

Pagrindimas

Druskos rūgšties ribinės vertės sumažinimas (100 % pusės valandos vidutinių verčių) 
atliekamas atsižvelgiant į konkrečius šiuo metu iš deginimo įrenginių išmetamus teršalus ir į 
nepagrįstą šio teršalo santykį, kuris yra 100% – 97% vidutinių verčių. Nėra techninių 
priežasčių leisti šešis kartus negu vidutinė dienos vertė didesnį išmetamųjų teršalų kiekį. 
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Pakeitimas 486
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.2 punkto lentelės 2 stulpelio 5 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

200 100

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas.

Pakeitimas 487
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.2 punkto lentelės 4 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas

Vandenilio fluoridas (HF) 4 2

Pakeitimas

Vandenilio fluoridas (HF) 1,4 0,7

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas.

Pakeitimas 488
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.2 punkto lentelės 7 eilutė 
Komisijos siūlomas tekstas
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Azoto monoksido (NO) ir 
azoto dioksido (NO2) NO2
pavidalu vertės, taikomos 
esamiems  atliekų deginimo 
įrenginiams, kurių nominalus 
pajėgumas daugiau kaip 6 
tonos per valandą, ir naujiems 
atliekų  deginimo 
įrenginiams 

400 200

Pakeitimas

Azoto monoksido (NO) ir 
azoto dioksido (NO2) NO2 
pavidalu vertės, taikomos 
atliekų deginimo įrenginiams, 
kurių nominalus pajėgumas 
daugiau kaip 6 tonos per 
valandą 

200 100

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas. Esamiems ir naujiems atliekų deginimo įrenginiams turėtų būti 
taikomos vienodos ribinės vertės. Vienintelis dalykas, kurį reikėtų skirti – tai nominalus 
pajėgumas. Žr. kitus pakeitimus dėl azoto monoksido (NO) ir azoto dioksido (NO2).

Pakeitimas 489
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.2 punkto lentelės 7 a eilutė (nauja)

Pakeitimas

Gyvsidabris (Hg) 0,1 0,05

Or. de
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Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas.

Pakeitimas 490
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.2 punkto lentelės 7 b eilutė (nauja)

Pakeitimas

Azoto monoksido (NO) ir 
azoto dioksido (NO2) NO2 
pavidalu vertės, taikomos 
atliekų deginimo 
įrenginiams, kurių 
nominalus pajėgumas mažiau 
kaip 2 tonos ir daugiau kaip 6 
tonos per valandą 

400 200

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas. Esamiems ir naujiems atliekų deginimo įrenginiams turėtų būti 
taikomos vienodos ribinės vertės. Vienintelis dalykas, kurį reikėtų skirti – tai nominalus 
pajėgumas. Žr. kitus pakeitimus dėl azoto monoksido (NO) ir azoto dioksido (NO2).

Pakeitimas 491
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.2 punkto lentelės 7 c eilutė (nauja)

Pakeitimas

Azoto monoksido (NO) ir 
azoto dioksido (NO2) NO2 
pavidalu vertės, taikomos 
esamiems  atliekų deginimo 
įrenginiams, kurių 

600 300
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nominalus pajėgumas
daugiau kaip 2 tonos per 
valandą  

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas. Esamiems ir naujiems atliekų deginimo įrenginiams turėtų būti 
taikomos vienodos ribinės vertės. Vienintelis dalykas, kurį reikėtų skirti – tai nominalus 
pajėgumas. Žr. kitus pakeitimus dėl azoto monoksido (NO) ir azoto dioksido (NO2).

Pakeitimas 492
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 3 dalies 1.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5a Amoniako išmetamųjų teršalų ribinė 
vertė (mg/Nm3), jei amoniakas ar 
panašios medžiagos naudojamos 
denitrifikacijai, kai mėginių ėmimo 
laikotarpis yra bent 30 minučių ir ne 
daugiau kaip 8 valandos  
Amoniakas (NH3) 5

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas.
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Pakeitimas 493
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 4 dalies 2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
nustatytos 2.2 ir 2.3 punktuose, taikomos 
kaip vidutinės bendro dulkių kiekio, HCI, 
HF, NOx, SO2 ir TOC dienos vertės 
(atliekant nuolatinius matavimus), kaip 
vidutinės mažiausiai 30 minučių, o 
daugiausiai – 8 valandų laikotarpiu paimtų 
sunkiųjų metalų mėginių vertės ir kaip 
vidutinės mažiausiai 6 valandų, o 
daugiausiai – 8 valandų laikotarpiu paimtų 
dioksinų ir furanų mėginių vertės.

Išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
nustatytos 2.2 ir 2.3 punktuose, taikomos 
kaip vidutinės bendro dulkių kiekio, HCI, 
HF, NOx, SO2, Hg ir TOC dienos vertės 
(atliekant nuolatinius matavimus), kaip 
vidutinės mažiausiai 30 minučių, o 
daugiausiai – 8 valandų laikotarpiu paimtų 
sunkiųjų metalų mėginių vertės ir kaip 
vidutinės mažiausiai 6 valandų, o 
daugiausiai – 8 valandų laikotarpiu paimtų 
dioksinų ir furanų mėginių vertės.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Atliekų deginimo direktyvą (2000/76/EB), kurią pakeičia šis pasiūlymas dėl direktyvos, 
kai nustatomos atitinkamos matavimo procedūros, reikia tuoj pat atlikti sunkiųjų metalų 
nuolatinį matavimą,. Tai taikoma Hg.

Pakeitimas 494
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 4 dalies 2.2 punkto lentelės 2 stulpelio 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 20

Or. de

Pagrindimas

Ribinė vertė turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į technikos pažangą ir šis skaičius jau dabar 
akivaizdžiai pasiekiamas.
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Pakeitimas 495
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 4 dalies 2.2 punkto lentelės 2 stulpelio 5 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

500 200

Or. en

Pagrindimas

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed 
for new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes 
per hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, 
Swedish and German cement kilns. The SNCR and SCR techniques allow for emission 
limits of NOx in ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German.

Pakeitimas 496
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 4 dalies 2.3 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija komitologijos proceso metu 
nustato suderintą metodą, kuriuo 
vavovaudamasi kompetentinga institucija
bendrai deginančios įmonės pareikalaus 
įrodyti, kad TOC ir SO2 išsiskyrė ne dėl
atliekų deginimo.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustayta metodologija, nes cemento degimo krosnių valdytojai gali įrodyti, kad 
TOC ir SO2 išsiskiria ne iš šiukšlių – taigi jie gali pasinaudoti išimtimi. Metodologija turėtų 
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būti suderinta ES lygmeniu siekiant užtikrinti, kad ji vienodai būtų taikoma visų valstybių 
narių vietos valdžios institucijose ir visose bendrai atliekas deginančiose cemento degimo 
krosnyse. 

Pakeitimas 497
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 4 dalies 2.3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3a Jei amoniakas ar panašios 
medžiagos naudojamos išmetamo NOx 
kiekiui mažinti, leidimą išduodanti 
institucija nustato denitrifikacijos proceso 
metu išmetamo amoniako kiekio ribinę 
vertę. 

Or. de

Pagrindimas

Institucija, siekdama mažinti išmetamo amoniako kiekį ir apsaugoti aplinką, turėtų nustatyti 
atitinkamą ribinę vertę.

Pakeitimas 498
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 4 dalies 3.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Cproc, išreikšta vidutine dienos verte 
(mg/Nm³) , galiojančia iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. 

3.1. Cproc, išreikšta vidutine dienos verte 
(mg/Nm³), galiojančia iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Reikia kuo skubiau įteisinti teigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai, taigi bendram atliekų 
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deginimui kurą deginančiuose įrenginiuose taikomų pasiekiamų išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių isigaliojimo datą reikia paankstinti dvejais metais.

Pakeitimas 499
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 4 dalies 3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Cproc, išreikšta vidutine dienos verte 
(mg/Nm³), galiojančia iki 2015 m. 
gruodžio 31 d.

Cproc, išreikšta vidutine dienos verte 
(mg/Nm³).

 Nustatant nominalų šiluminį kurą 
deginančių įrenginių našumą taikomos 32 
straipsnyje apibrėžtos jungimo taisyklės.

Cproc vertė, išreikšta vidutine dienos verte 
(mg/Nm³), pateikiama tarp V priedo 2 
dalyje nustatytų išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių.

Vidutinės pusės valandos vertės 
reikalingos tik apskaičiuojant vidutines 
dienos vertes.
Kietojo kuro, išskyrus biomasę , Cproc (O2
kiekis – 6 %):

Lentelės išbraukiamos.

Or. en

Pagrindimas

Kai atliekos deginamos bendrai, taikoma maišymo taisyklė (VI priedo 4 dalies 1 punktas), tai 
yra išmatuojama vidutinė atliekų ir kuro išmetamųjų teršalų vertė. Siekiant nuoseklumo, 
aiškumo ir logikos, Cproc vertės, taikomos esant normaliai didelių kurą deginančių įrenginių 
veiklai, turėtų atitikti V priede nustatytas didelių kurą deginančių įrenginių išmetamųjų 
teršalų ribines vertes. Pagal šį pakeitimą ištaisoma naujos redakcijos klaida ir taip 
išvengiama daugelio nuostatų kartojimosi.

Pakeitimas 500
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 4 dalies 3.1 punkto 1 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas
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Kietojo kuro, išskyrus biomasę , Cproc (O2 kiekis – 6 %):

Taršiosios 
medžiagos

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 - 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Dulkės 50 50 30 30

Pakeitimas

Kietojo kuro, išskyrus biomasę , Cproc (O2 kiekis – 6 %):

Taršiosios 
medžiagos

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 to 300 MWth > 300 MWth

SO2
bendras 
atvejis

- 850 200 200

SO2 kai 
naudojamas 
daug sieros 
turintis tos 

pačios šalies 
kuras 

- 850 400 ar sieros 
pašalinimo laipsnis ≥92 

%

400 ar sieros 
pašalinimo 

laipsnis ≥95 %

NOx - 400 200
300 deginant rusvąją 

anglį

200

Dulkės 50 50 30 30

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas iš esmės atitinka galiojančios Direktyvos 2000/76/EB nuostatas tais atvejais, 
kai kuras natūraliai turi daug sieros. Siūlomas minimalus sieros pašalinimo laipsnis beveik 
atitinka techninių galimybių ribas. Kai kurui naudojama rusvoji anglis, išmetamų NOx 
teršalų ribinė vertė ekonomiškai priimtinai būdais gali būti pasiekta įrenginiuose, kurių 
pajėgumas 100–300 MWth.
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Pakeitimas 501
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 4 dalies 3.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis punktas išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Kai atliekos deginamos bendrai, taikoma maišymo taisyklė (VI priedo 4 dalies 1 punktas), tai 
yra išmatuojama vidutinė atliekų ir kuro išmetamųjų teršalų vertė. Siekiant nuoseklumo, 
aiškumo ir logikos, Cproc vertės, taikomos esant normaliai didelių kurą deginančių įrenginių 
veiklai, turėtų atitikti V priede nustatytas didelių kurą deginančių įrenginių išmetamųjų 
teršalų ribines vertes. Pagal šį pakeitimą ištaisoma naujos redakcijos klaida ir taip 
išvengiama daugelio nuostatų kartojimosi.

Pakeitimas 502
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 4 dalies 3.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2 Cproc, išreikšta vidutine dienos verte 
(mg/Nm³), galiojančia nuo 2016 m. sausio 
1 d.

3.2 Cproc, išreikšta vidutine dienos verte 
(mg/Nm³), galiojančia nuo 2014 m. sausio 
1 d.

Or. en

Pagrindimas

Reikia kuo skubiau įteisinti teigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai, taigi bendram atliekų 
deginimui kurą deginančiuose įrenginiuose taikomų pasiekiamų išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių isigaliojimo datą reikia paankstinti dvejais metais.
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Pakeitimas 503
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 4 dalies 3.2.1 punkto 1 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Kietojo kuro, išskyrus biomasę , Cproc (O2 kiekis – 6 %):

Taršiosios 
medžiagos

< 50 MWth 50-100 MWth 100 - 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400
durpėms - 300

200 200

NOx - 300
rusvųjų anglių 
milteliams –

400

200 200

Dulkės 50 30 25
durpėms - 20

20

Pakeitimas

Kietojo kuro, išskyrus biomasę , Cproc (O2 kiekis – 6 %):

Taršiosios 
medžiagos

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 - 300 MWth > 300 MWth

SO2
bendras 
atvejis

- 400
durpėms - 300

200 200

SO2 kai 
naudojamas 
daug sieros 
turintis tos 

pačios šalies 
kuras 

- 400
(durpėms 300)

400 ar sieros 
pašalinimo laipsnis ≥92 

%

400 ir sieros 
pašalinimo 

laipsnis ≥96 %

NOx - 300

rusvųjų anglių 
milteliams – 400

200
300 deginant rusvąją 

anglį

200

Dulkės 50 30 25
durpėms - 20

20

Or. de
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Pagrindimas

Esamuose įrenginiuose, kurie naudoja daug sieros turintį kurą, SO2 išmetamųjų teršalų 
ribinės vertės proporcingais būdais negali būti pasiektos. Sieros pašalinimo laipsnis beveik 
atitinka techninių galimybių ribas. NOx atveju Komisijos siūloma išmetamųjų teršalų ribinė 
vertė ekonomiškai priimtinu būdu negali būti pasiekta įrenginiuose, kurių nominalus šiluminis 
našumas yra 100–300 MWth.

Pakeitimas 504
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 4 dalies 3.2.2 punkto 1 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Kietojo kuro, išskyrus biomasę , Cproc (O2 kiekis – 6 %):

Taršioji 
medžiaga

< 50 MWth 50-100 MWth 100 - 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

durpėms - 300

200

durpėms – 300, o 
jei taikomas 

degimas 
verdančiame 

sluoksnyje – 250

150

kai taikomas 
cirkuliuojančio verdančio 
sluoksnio degimas arba 
degimas verdančiame 

sluoksnyje esant slėgiui; kai 
deginamos durpės – visų 

rūšių degimui verdančiame 
sluoksnyje – 200

NOx - 300

durpėms - 250

200 150

deginant rusvosios anglies
miltelius – 200

Dulkės 50 20 20 10

durpėms - 20

Pakeitimas

Kietojo kuro, išskyrus biomasę , Cproc (O2 kiekis – 6 %):

Taršioji 
medžiaga

< 50 MWth 50-100 
MWth

100 - 300 MWth > 300 MWth
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SO2

bendras 
atvejis

- 400

durpėms -
300

200

durpėms – 300, o jei 
taikomas degimas 

verdančiame sluoksnyje 
– 250

150

kai taikomas 
cirkuliuojančio verdančio 
sluoksnio degimas arba 
degimas verdančiame 

sluoksnyje esant slėgiui; 
kai deginamos durpės –

visų rūšių degimui 
verdančiame sluoksnyje –

200

SO2 kai 
naudojamas 
daug sieros 
turintis tos 

pačios šalies 
kuras 

- 400 
(durpėms

300)

300 ar sieros pašalinimo 
laipsnis ≥92%

400 ir sieros pašalinimo 
laipsnis ≥96%

NOx - 300

durpėms -
250

200

deginant rusvąją anglį
300

150

deginant rusvąją anglį 200

Dulkės 50 20 20 10

durpėms - 20

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas iš esmės atitinka galiojančios Direktyvos 2000/76/EB nuostatas tais atvejais, 
kai kuras natūraliai turi daug sieros. Siūlomas minimalus sieros pašalinimo laipsnis beveik 
atitinka techninių galimybių ribas. Komisijos siūlomos NOx ribinės vertės proporcingomis 
pastangomis nebus pasiekiamos net ir naujuose rusvąją anglį naudojančiuose įrenginiuose, 
kurių nominalus šiluminis našumas yra mažesnis nei 100 MWth.
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Pakeitimas 505
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 4 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Specialios nuostatos metalurgijos 
krosnims, kuriose bendrai deginamos 
atliekos.
3a.1 Reikalavimai, susiję su maišymo 
taisyklės taikymu, (VI priedo 4 dalies 1 
dalis) metalurgijos krosnims turėtų būti 
priimami pagal 69 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. 

Or. de

Pagrindimas

Palyginti didelis atliekų kiekis deginamas metalurgijos krosnyse ir bendro deginimo 
įrenginiuose, kurie neminimi šiame priede. Taigi, reikia įrašyti specialias nuostatas, skirtas 
metalurginiam deginimui. 

Pagal esamą deginimo direktyvą, kuri dabar keičiama pramonės išmetamųjų teršalų 
direktyva, Komisija taip pat turi pakeisti priedą, jei palyginti didelis atliekų kiekis 
apdorojamas kito tipo bendro deginimo įrenginiuose, nepaminėtuose šiame priede.

Pakeitimas 506
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.1 punkto a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuolatiniai šių medžiagų matavimai: 
NOx, jei yra nustatytos jų ribinės vertės, 
CO, dulkių (bendras kiekis), TOC, HCl, 
HF, SO2;

(a) nuolatiniai šių medžiagų matavimai: 
NOx, jei yra nustatytos jų ribinės vertės, 
CO, dulkių (bendras kiekis), TOC, HCl, 
HF, SO2, Hg;

Or. de
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Pagrindimas

Vadovaujantis esama deginimo direktyva, kai tik patvirtinami tinkami matavimo metodai, 
reikia atlikti nuolatinius sunkiųjų metalų matavimus. Tai taikoma ir Hg.

Pakeitimas 507
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas 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.

Or. en

Pagrindimas

Tokia nuostata būtų žalinga atliekų kaip kuro deginimui, nes susijusiems įrenginiams niekada 
negalima įrodyti, kad jų išmetami teršalai neviršys nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių, net jei tai iš tiesų bus pasiekta, o įrenginiams, kaip atliekas deginantiems kitą kurą, 
galima tai įrodyti. Taigi būtų diskriminuojami atliekas deginantys įrenginiai.

Pakeitimas 508
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.5. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti nereikalauti nuolatinių HCl, HF ir 
SO2 matavimų  atliekų deginimo arba 

2.5. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti nereikalauti nuolatinių HCl, HF ir 
SO2 matavimų  atliekų deginimo arba 
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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. 

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.

Or. fr

Pagrindimas

2.5 punkte minimoms dujoms negalima visiškai netaikyti matavimo reikalavimo. Neįmanoma 
užtikrinti, kad nustatytų ribų visada bus laikomasi. O jei taip atsitiktų, turėtų būti leidžiama 
bent atlikti nuolatinius matavimus. Priešingai, NOx  reikėtų matuoti nuolat, nes jie kelia 
pavojų oro kokybei ir sveikatai.

Pakeitimas 509
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas 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.

Or. en

Pagrindimas

Be stebėjimo neįmanoma užtikrinti, kad dėl deginamų atliekų neišsiskirs daugiau HCl, HF, 
SO2 ar NOx negu išmetamųjų teršalų ribinės vertės, nes atliekos yra nevienalytės ir jose gali 
būti chlorido, fluorido ar sieros. Nuolatinius matavimus reikėtų visada atlikti tuo atveju, jei 
atliekos nekildinamos iš vienarūšių gamybos šaltinių. Stebėjimo vertinimo kokybė labai 
priklauso nuo mėginiams imamų atliekų, taigi imant sumaišytas atliekas iš įvairių šaltinių 
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mėginių kokybė gali būti bloga. 

Pakeitimas 510
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas 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.

Or. en

Pagrindimas

Netikslinga remiantis išmetamųjų teršalų kokybe suteikti išimtį HCl, HF ar SO2 stebėjimui 
deginant arba bendrai deginanat atliekas. Neįmanoma užtikrinti, kad dėl deginamų atliekų 
bet kuriuo metu neišsiskirs daugiau HCl, HF ar SO2 negu išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
nes atliekos yra nevienalytės ir jose gali būti chlorido, fluorido ar sieros.

Pakeitimas 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas 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 

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 



AM\743553LT.doc 99/114 PE412.329v01-00

LT

nereikalauti jokių matavimų, jei  veiklos 
vykdytojas gali įrodyti, kad išmetamas šių 
teršalų kiekis jokiu būdu negali būti 
didesnis už nurodytas jų ribines vertes.

nereikalauti jokių matavimų, jei  veiklos 
vykdytojas gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į 
technines žinias ir specialistų sprendimą, 
išmetamas šių teršalų kiekis jokiu būdu 
negali būti didesnis už nurodytas jų ribines 
vertes.

Or. en

Pagrindimas

Mažesnių atliekų deginimo įrenginių, kuriuos dažnai valdo mažosios arba vidutinės įmonės, 
atleidimas nuo stebėjimo neturėtų būti apribojamas tik esamais įrenginiais. 

Sprendimas dėl to, ar bus laikomasi nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių, turi 
priklausyti nuo specialistų vertinimo ir būti grindžiamas techninėmis žiniomis. Šis 1 
pastraipos pakeitimas leidžiamas vadovaujantis reglamento 80a straipsniu, nes abi VI priedo 
6 dalies 2.5. punkto pastraipos glaudžiai susijusios.

Pakeitimas 512
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas 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.

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, remdamasis informacija apie 
atitinkamų atliekų kokybę, gali įrodyti, 
kad išmetamas šių teršalų kiekis jokiu būdu 
negali būti didesnis už nurodytas jų ribines 
vertes.

Or. en

Pagrindimas

Turime užtikrinti, kad monitoringo reikalavimų supaprastinimas yra pagrįstas. Siekiant 
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užtikrinti atitiktį, šie įrenginiai turėtų būti tikrinami atsitiktinai.

Pakeitimas 513
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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 
išmetamųjų teršalų monitoringo 
rezultatais, gali įrodyti, kad išmetami NOx 
jokiomis aplinkybėmis negali viršyti 
nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2.5 punkto 1 pastraipos pagrindimą.

Pakeitimas 514
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija gali nuspręsti 
nereikalauti esamuose atliekų deginimo 

Išbraukta.
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įrenginiuose, kurių nominalus pajėgumas 
mažesnis nei 6 tonos per valandą, arba 
bendro atliekų deginimo įrenginiuose, 
kurių nominalus pajėgumas mažesnis nei 
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 
išmetamųjų teršalų monitoringo 
rezultatais, gali įrodyti, kad išmetami NOx 
jokiomis aplinkybėmis negali viršyti 
nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės.

Or. fr

Pagrindimas

Atitinka 2.5 punkto pirmos pastraipos pakeitimą.

Pakeitimas 515
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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 
išmetamųjų teršalų monitoringo 
rezultatais, gali įrodyti, kad išmetami NOx 
jokiomis aplinkybėmis negali viršyti 

Pirma pastraipa netaikoma sumaišytoms 
atliekoms iš įvairių šaltinių, kurioms 
reikalaujama atlikti nuolatinius 
matavimus.
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nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2.5 punkto 1 pastraipos pagrindimą.

Pakeitimas 516
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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 
išmetamųjų teršalų monitoringo 
rezultatais, gali įrodyti, kad išmetami NOx 
jokiomis aplinkybėmis negali viršyti 
nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės.

Pirma pastraipa gali būti netaikoma 
sumaišytoms atliekoms iš įvairių šaltinių, 
kurioms reikalaujama atlikti nuolatinius 
matavimus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2.5 punkto 1 pastraipos pagrindimą.
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Pakeitimas 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 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 
išmetamųjų teršalų monitoringo rezultatais, 
gali įrodyti, kad išmetami NOx jokiomis 
aplinkybėmis negali viršyti nustatytos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

Kompetentinga institucija gali nuspręsti 
nereikalauti atliekų deginimo įrenginiuose, 
kurių nominalus pajėgumas mažesnis nei 6 
tonos per valandą, arba bendro atliekų 
deginimo įrenginiuose, kurių nominalus 
pajėgumas mažesnis nei 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 išmetamųjų 
teršalų monitoringo rezultatais, gali įrodyti, 
kad, atsižvelgiant į technines žinias ir 
specialistų sprendimą, išmetami NOx 
jokiomis aplinkybėmis negali viršyti 
nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2.5 punkto 1 pastraipos pagrindimą.

Pakeitimas 518
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.5 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 6 
tonos per valandą, atlikti nuolatinius NOx 

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 6 
tonos per valandą, atlikti nuolatinius 
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matavimus ir pareikalauti periodinių 
matavimų, kaip nustatyta 2.1 punkto c 
papunktyje, jeigu veiklos vykdytojas, 
remdamasis informacija apie atitinkamų 
atliekų kokybę, naudotas technologijas ir 
išmetamųjų teršalų monitoringo rezultatais, 
gali įrodyti, kad išmetami NOx jokiomis 
aplinkybėmis negali viršyti nustatytos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

atsitiktinius 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 išmetamųjų 
teršalų monitoringo rezultatais, gali įrodyti, 
kad išmetami NOx jokiomis aplinkybėmis 
negali viršyti nustatytos išmetamųjų teršalų 
ribinės vertės. Kai nesilaikoma leidimų 
išdavimo sąlygų, kompetentinga 
institucija reikalauja atlikti nuolatinius 
matavimus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2.5 punkto 1 pastraipos pagrindimą.

Pakeitimas 519
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.6. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti reikalauti atlikti mažiau nei du 
sunkiųjų metalų ir dioksinų bei furanų 
matavimus per metus arba nereikalauti 
jokių šių medžiagų matavimų  šiais 
atvejais:

Išbraukta.

(a) jei deginant atliekas arba deginant 
atliekas bendro deginimo įrenginiuose 
išsiskiriančių išmetamųjų teršalų kiekis 
bet kokiomis aplinkybėmis  sudaro mažiau 
kaip 50 % jų ribinių verčių;
(b) jei atliekas, kurias reikia deginti 
atskirai ar bendrai, sudaro tik 
nepavojingų atliekų tam tikros išrūšiuotos 
degios frakcijos, netinkančios perdirbti, 
turinčios atitinkamas savybes, ir kurios 
yra smulkiau apibūdinamos atsižvelgiant į 
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c punkte minimą įvertinimą;
(c) jei veiklos vykdytojas gali įrodyti, 
remdamasis  informacija apie minėtų 
atliekų kokybę ir teršalų išmetimo 
monitoringo duomenimis , kad išmetamų 
sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų 
vertės bet kokiomis aplinkybėmis yra daug 
mažesnės už ribines vertes;

Or. en

Pagrindimas

Neatsakinga nereikalauti atlikti jokių išmetamų sunkiųjų metalų ir dioksinų bei furanų
matavimų. Pagal dabar galiojančius monitoringo reikalavimus stebima tik 0,2 proc. darbo 
valandų, neatsižvelgiant į įrenginių paleidimo bei sustabdymo laikotarpius, ir dėl to 
neįmanoma gauti patikimo deginimo krosnies išmetamų teršalų pavyzdžio. Šioje direktyvoje 
turėtų būti atsižvelgiama į monitoringo technologijų srities pažangą. 

Pakeitimas 520
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.6. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti reikalauti atlikti mažiau nei du
sunkiųjų metalų ir dioksinų bei furanų 
matavimus per metus arba nereikalauti 
jokių šių medžiagų matavimų šiais 
atvejais: 

2.6. Kompetentinga institucija reikalauja 
nuolat atlikti sunkiųjų metalų, dioksinų bei 
furanų matavimus ir nuolat imti 
halogenintų dioksinų mėginius. 
Nuolatiniai matavimai gali būti pakeisti
dviem matavimais per metus šiais atvejais: 

Or. en

Pagrindimas

Nelabai atsakinga nereikalauti atlikti jokių išmetamų sunkiųjų metalų ir dioksinų bei furanų
matavimų. Pagal dabar galiojančius monitoringo reikalavimus stebima tik 0,2 proc. darbo 
valandų, neatsižvelgiant į įrenginių paleidimo bei sustabdymo laikotarpius, ir dėl to 
neįmanoma gauti patikimo deginimo krosnies išmetamų teršalų pavyzdžio. Šioje direktyvoje 
turėtų būti atsižvelgiama į monitoringo technologijų srities pažangą. Be to, tik dioksinų iš 
deginimo krosnių imami pavyzdžiai yra chlorinti junginiai. Pavyzdžiui, į kitus halogenintus 
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dioksinus ir sumaišytus chlorintus ir bromintus dioksinus šiuo metu visiškai neatsižvelgiama.

Pakeitimas 521
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.6 punkto įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.6. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti reikalauti atlikti mažiau nei du 
sunkiųjų metalų ir dioksinų bei furanų 
matavimus per metus arba nereikalauti 
jokių šių medžiagų matavimų šiais 
atvejais:

2.6. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti reikalauti atlikti mažiau nei 6 
mėnesių nuolatinio visų sunkiųjų metalų 
matavimo bandymų laikotarpį per metus, 
t. y. atlikti mažiausiai 3 mėnesių bandymų 
laikotarpį per metus. Kompetentinga 
institucija gali nuspręsti nereikalauti 
nuolat imti dioksinių ir furanų mėginius 
ir imti mėginius bei atlikti matavimų 
tyrimus mažiausiai 4 kartus po 14 dienų 
per metus šiais atvejais:

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi teisę matuoti į orą išmetamus sunkiuosius metalus, dioksinus 
ir furanus, neatsižvelgiant į veiklos vykdytojų pateiktų ataskaitų apie atliekų kokybę 
rezultatus. Atliekų kokybės kontrolė yra nepatikima priemonė siekiant išvengti kenksmingų 
išmetalų, nes neįmanoma pašalinti sumaišytų atliekų pavojaus ir sumaišytoms atliekoms iš 
įvairių šaltinių neįmanomas patikimas patvirtinimas.

Pakeitimas 522
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.6. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti reikalauti atlikti mažiau nei du 
sunkiųjų metalų ir dioksinų bei furanų 
matavimus per metus arba nereikalauti 

2.6. Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti reikalauti atlikti mažiau nei 6 
mėnesių nuolatinio visų sunkiųjų metalų 
matavimo bandymų laikotarpį per metus, 



AM\743553LT.doc 107/114 PE412.329v01-00

LT

jokių šių medžiagų matavimų  šiais 
atvejais:

t. y. atlikti mažiausiai 3 mėnesių bandymų 
laikotarpį per metus; ir nereikalauti 
nuolat imti dioksinių ir furanų mėginius 
ir imti mėginius bei atlikti matavimų 
tyrimus mažiausiai 4 kartus po 14 dienų 
per metus šiais atvejais:

Or. en

Pagrindimas

Nepriimtina nereikalauti jokių į orą išmetamų sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų, 
grindžiamų veiklos vykdytojų pateiktomis ataskaitomis apie atliekų kokybę, matavimų. Baigus 
monitoringą, dvi sąlygos tampa nesvarbios, nes neturima monitoringo informacijos, 
reikalingos vertinant išmetamuosius teršalus. Atliekų kokybės kontrolė yra nepatikima 
priemonė siekiant išvengti kenksmingų išmetalų, nes neįmanoma pašalinti sumaišytų atliekų 
pasekmių. Neatliekant monitoringo nepastebimai daugėtų išmetamųjų teršalų.

Pakeitimas 523
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.6 punkto c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jei veiklos vykdytojas gali įrodyti, 
remdamasis  informacija apie minėtų 
atliekų kokybę ir teršalų išmetimo 
monitoringo duomenimis, kad išmetamų 
sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų vertės 
bet kokiomis aplinkybėmis yra daug 
mažesnės už ribines vertes;

(c) jei veiklos vykdytojas gali įrodyti, 
remdamasis  informacija apie minėtų 
atliekų kokybę ir teršalų išmetimo 
monitoringo duomenimis, kad išmetamų 
sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų vertės 
bet kokiomis aplinkybėmis yra daug 
mažesnės už ribines vertes; minėtų atliekų 
kokybė gali būti pagrįsta, jei laikomasi 47 
straipsnio 4a dalies reikalavimų;

Or. de

Pagrindimas

Žr. 47 straipsnio 4a dalies (naujos) ir VI priedo 9 dalies (naujos) pakeitimus.



PE412.329v01-00 108/114 AM\743553LT.doc

LT

Pakeitimas 524
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 dalies 2.6 punkto c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) jei veiklos vykdytojas gali įrodyti, kad 
neapdorojamos elektroninės atliekos arba 
atliekos, kuriuose yra chlorintų junginių. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis dioksino šaltinis yra chlorintų junginių deginimas ir vienas iš svarbiausių 
sunkiųjų metalų šaltinių yra elektroninės atliekos; taigi šios atliekos neturi būti deginamos 
įrenginiuose nematuojant dioksinių ir sunkiųjų metalų kiekio.

Pakeitimas 525
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 8 dalies 1.1 punkto d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) anglies monoksidas (CO): (d) anglies monoksidas (CO):

(-i) ne mažiau kaip 97 % visų dienos 
vidutinių verčių per metus neviršija 
atitinkamos išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės, nustatytos 3 dalies 1.5 punkto a 
papunktyje;

(i) atliekų deginimo įrenginiuose: (i) nepavojinguose atliekų deginimo 
įrenginiuose:

ne mažiau kaip 97 % visų dienos vidutinių 
verčių per metus neviršija atitinkamos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
nustatytos 3 dalies 1.5 punkto a 
papunktyje;
ir ir
ne mažiau kaip 95 % 10 minučių vidutinių 
verčių per 24 valandas arba visos pusės 

ne mažiau kaip 95 % 10 minučių vidutinių 
verčių per 24 valandas arba visos pusės 
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valandos vidutinės vertės tuo pačiu 
laikotarpiu neviršija išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių, nustatytų 3 dalies 1.5 punkto 
b ir c papunkčiuose;

valandos vidutinės vertės tuo pačiu 
laikotarpiu neviršija išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių, nustatytų 3 dalies 1.5 punkto 
b ir c papunkčiuose;

(ia) pavojinguose atliekų deginimo 
įrenginiuose:
ne mažiau kaip 95 % 10 minučių 
vidutinių verčių per mėnesį arba visos 
pusės valandos vidutinės vertės per 24 
valandas neviršija išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių, nustatytų 3 dalies 1.5 
punkto b ir c papunkčiuose;

(ii) bendro atliekų deginimo įrenginiuose: 
laikomasi 4 dalies nuostatų.

(ii) bendro atliekų deginimo įrenginiuose: 
laikomasi 4 dalies nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Pavojingų atliekų deginimo krosnių atveju susiduriama su kitomis problemomis, palyginti su 
komunalinių atliekų deginimo krosnių atveju, kai atliekos yra nevienarūšės ir procesas yra 
skirtingas (naudojant rotacines krosnis). Komunalinių atliekų deginimo krosnių atveju nėra to 
paties CO kiekio kaip pavojingų atliekų deginimo krosnių atveju. Dėl to pagrįsta, kad vidutinė 
išmetamųjų teršalų ribinė vertė būtų apskaičiuojama per ilgesnį laikotarpį.

Pakeitimas 526
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 8 dalies 1.1 punkto d punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) atliekų deginimo įrenginiuose, 
kuriuose apdorojamos pavojingos 
atliekos:

– ne mažiau kaip 95 % 10 minučių 
vidutinių verčių per mėnesį arba visos 
pusės valandos vidutinės vertės, nustatytos 
per 24 valandas, neviršija išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, nustatytų 3 dalies 
1.5 punkto b ir c papunkčiuose;
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Or. fr

Pagrindimas

Atliekų deginimo įrenginių, deginančių pavojingas atliekas, procesas, įrenginio valdymo 
būdas ir įvairus apdorojamų atliekų pobūdis gali lemti trumpus CO kiekio padidėjimus, net 
jei išmetamas CO, kai matuojama ilgesnį laikotarpį, gali neviršyti privalomų ribų. Dėl šių 
išimtinai techninių priežasčių ilgiau nei 24 valandas turi būti vertinama, ar išmetamas CO 
neviršija 10 minučių vidutinių verčių.

Pakeitimas 527
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a dalis
Atliekų, deginamų bendro atliekų 

deginimo įrenginiuose, reikalavimai
Komisija nustato ribines našumo vertes 
atliekoms, kurios skirtos deginti bendro 
atliekų deginimo įrenginiuose, ir 
atitinkamas jų laikymosi ir monitoringo 
taisykles. Šio proceso metu ji laikosi 
atitinkamų CEN standartų.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 47 straipsnio 4a dalies (naujos) pakeitimus.

Siekiant apriboti teršalų likučiuose ir gaminiuose kiekį, atliekų deginimui bendro deginimo 
įrenginiuose turėtų būti nustatytos minimalios deginamų atliekų kokybės ribinės vertės ir 
kokybės užtikrinimo reikalavimai.
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Pakeitimas 528
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo 5 dalies 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai dedamos dangos, lakas, 
klijai arba rašalas, gali būti naudojamas 
toliau pateiktas planas. Jeigu šis metodas 
netinka, kompetentinga institucija gali 
leisti veiklos vykdytojui naudoti bet kokį 
kitą planą, kurį taikant išmetamųjų teršalų 
kiekį galima sumažinti tiek pat, kiek jis 
būtų sumažintas taikant 2 ir 3 dalyse 
nurodytas išmetamųjų teršalų ribines 
vertes. Plano projekte turi būti
atsižvelgiama į tokius duomenis:

1. Tais atvejais, kai dedamos dangos, lakas, 
klijai arba rašalas, gali būti naudojamas 
toliau pateiktas planas. Kitai pramonės 
veiklai arba jeigu šis metodas netinka, 
kompetentinga institucija gali leisti veiklos 
vykdytojui naudoti bet kokį kitą planą, kurį 
taikant išmetamųjų teršalų kiekį galima 
sumažinti tiek pat, kiek jis būtų sumažintas 
taikant 2 ir 3 dalyse nurodytas išmetamųjų 
teršalų ribines vertes. Plano projekte turi 
būti  atsižvelgiama į tokius duomenis:

Or. en

Pagrindimas

Taršos mažinimo plano taikymo sritis neturėtų būti apribojama tik išvardytais pavyzdžiais, 
tačiau jis gali būti taikomas ir kitai pramonės veiklai. Tai taip pat aiškiai nustatyta Išmetamų 
lakiųjų organinių junginių (LOJ) direktyvoje (1999/13/EB) ir turėtų išlikti ir šioje direktyvoje. 

Pakeitimas 529
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo 5 dalies 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai dedamos dangos, lakas, 
klijai arba rašalas, gali būti naudojamas 
toliau pateiktas planas. Jeigu šis metodas 
netinka, kompetentinga institucija gali 
leisti veiklos vykdytojui naudoti bet kokį 
kitą planą, kurį taikant išmetamųjų teršalų 
kiekį galima sumažinti tiek pat, kiek jis 
būtų sumažintas taikant 2 ir 3 dalyse 
nurodytas išmetamųjų teršalų ribines 
vertes. Plano projekte turi būti

1. Tais atvejais, kai dedamos dangos, lakas, 
klijai arba rašalas, gali būti naudojamas 
toliau pateiktas planas. Kitai pramonės 
veiklai arba jeigu šis metodas netinka, 
kompetentinga institucija gali leisti veiklos 
vykdytojui naudoti bet kokį kitą planą, kurį 
taikant išmetamųjų teršalų kiekį galima 
sumažinti tiek pat, kiek jis būtų sumažintas 
taikant 2 ir 3 dalyse nurodytas išmetamųjų 
teršalų ribines vertes. Plano projekte turi 
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atsižvelgiama į tokius duomenis: būti atsižvelgiama į tokius duomenis:

Or. en

Pagrindimas

Šią dalį reikėtų suderinti su 54 straipsniu dėl Taršos mažinimo plano taikymo pramonės 
veiklai.

Pakeitimas 530
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 2 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūmaus toksiškumo bandymai atliekami
tiriant poveikį tam tikroms moliuskų, 
vėžiagyvių, žuvų ir planktono rūšims, 
kurios aptinkamos atliekų išleidimo 
vietose. Be to, atliekami bandymai su 
sūriavandenių krevečių rūšimis (Artemia 
salina). 1. Ūmaus toksiškumo bandymai 
atliekami  tiriant poveikį tam tikroms 
moliuskų, vėžiagyvių, žuvų ir planktono 
rūšims, kurios aptinkamos atliekų 
išleidimo vietose. Be to, atliekami 
bandymai su sūriavandenių krevečių 
rūšimis (Artemia salina).

1. Ūmaus toksiškumo bandymai atliekami
tiriant poveikį rūšims, kurios yra tipinės 
atliekų išleidimo vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Gyvų organizmų rūšių bandymai turėtų būti sumažinti iki minimumo, o tai galima pasiekti 
atliekant bandymus tik su tais rūšių tipais, kurie svarbūs atliekų išleidimo vietoje. Bandymai 
su sūriavandenėmis krevetėmis yra nesvarbūs tada, kai atliekos neišleidžiamos į druskingus 
vandenis. 
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Pakeitimas 531
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 3 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
išreikštos masės koncentracija kubiniame 
metre (Nm3),  apskaičiuojamos esant 
273,15 K temperatūrai, 101,3 kPa slėgiui, 
atėmus vandens garų kiekį išmetamosiose 
dujose. 

1. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 
išreikštos masės koncentracija kubiniame 
metre (Nm3),  apskaičiuojamos esant 
273,15 K temperatūrai, 101,3 kPa slėgiui. 

Or. en

Pagrindimas

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced.  
The proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for 
drying and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic 
for quantitative continuous monitoring. 

Pakeitimas 532
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 3 dalies 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 500 mg/Nm3 (valandos vidurkis) 
naudotas rūgštis koncentruojantiems 
įrenginiams;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 92/112/EEB nurodyta 500 mg/Nm3 naudotų rūgščių koncentracijos riba 
pramonėje niekada nebuvo taikoma ir neaišku, kokiai veiklai tai turėtų būti taikoma. Ši riba 
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nėra įtraukta į pramonės GGP informacinius dokumentus.

Pakeitimas 533
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju šios 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės neviršija 
14 straipsnio 1a dalyje nustatytų 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių.

Jei išmetamųjų teršalų ribinės vertės,
lygiaverčiai parametrai arba techninės 
priemonės nustatomos vadovaujantis šiuo 
straipsniu, priežastys, dėl kurių leidžiamos 
GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdintos išmetamųjų teršalų normos, 
turėtų būti užregistruotos ir pagrįstos 
priede prie leidimų išdavimo sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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