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Pakeitimas 59
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Turėtų būti laikoma, kad norint 
pasiekti taršos prevencijos ir sumažinimo 
tikslus, ir siekiant, kad būtų užtikrinta 
aukšto lygio aplinkos, vandens, oro, 
dirvožemio ir visuomenės apsauga, būtina 
laikytis šioje direktyvoje nustatytų 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, bet 
vien to neužtenka. Siekiant įgyvendinti 
šiuos tikslus, gali prireikti nustatyti 
griežtesnes šioje direktyvoje 
reglamentuojamų taršiųjų medžiagų 
ribines vertes, kitų išmetamųjų medžiagų 
ir aplinkos elementų ribines vertes ir kitas 
reikiamas sąlygas.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų nurodyti, kad pasitelkti GGP – būdas pasiekti konkrečių direktyvos tikslų; todėl 
ribinių verčių nustatymą reikėtų laikyti bendru minimaliu reikalavimu, kuris pats savaime 
nėra optimalus ir kurio neužtenka siekiant reikiamai sumažinti taršą, jos poveikį aplinkai ir su 
tuo susijusį poveikį sveikatai, nesvarbu, kokia aplinkos būklė.

Pakeitimas 60
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Skirtingai reglamentuojant teršalų 
išmetimą į orą, vandenį arba dirvožemį, 
gali būti skatinamas taršos plitimas iš 

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

aplinkos terpės į kitą, o ne gerinama 
aplinkos apsauga. Todėl tikslinga numatyti, 
kad veikla tokiose srityse, kaip antai: 
teršalų išmetimo į orą, vandenį ir žemę 
prevencija bei kontrolė, atliekų tvarkymas, 
efektyvus energijos vartojimas ir avarijų 
prevencija, būtų vykdoma koordinuotai.

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlymo 1 straipsnyje kalbama apie „žemę“, o ne „dirvožemį“, ir ji suprantama kaip 
dirvožemis ir uolienos.

Išmetamam anglies dioksidui ir vandens garams reaguojant su klintimis ir anglies dioksidu 
formuojasi karstas – silpna anglies rūgštis skverbiasi į dirvožemį arba į uolienų paviršių. Dėl 
to gali kilti antropogeninis žemės paviršiaus formų žalojimas.

Pakeitimas 61
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Organiniai tirpikliai yra taršos šaltinis, todėl tvari gamyba turėtų būti grindžiama 
priemonėmis, kurias taikant nenaudojama tirpiklių arba visų pirma naudojamas vanduo.
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Pakeitimas 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant išvengti dvigubo reguliavimo, 
leidime įrenginiui, kuriam taikoma 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvą 96/61/EB, neturėtų būti 
nurodoma išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ribinė vertė, išskyrus 
atvejus, kai būtina užtikrinti, kad vietos 
lygmeniu nebūtų sukelta didelė tarša, 
arba kai minėta sistema įrenginiui 
laikinai netaikoma.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dideli kurą deginantys įrenginiai išmeta į orą daug anglies dioksido, taip skatindami klimato 
kaitą. PTS suteikia labai naudingas gaires  išmetamų ŠESD kiekiui visose ekonomikos srityse 
sumažinti, bet neduoda pakankamai stipraus ženklo kainomis, kad į sistemą nepatektų nauji 
labai dideli sutelktieji anglies dioksido šaltiniai. Todėl į TIPK direktyvos skyrių, susijusį su 
naujais dideliais įrenginiais, reikia įtraukti nuostatas, pagal kurias būtų reikalaujama 
nustatyti į orą išmetamo anglies dioksido ribines vertes.

Pakeitimas 63
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant išvengti dvigubo reguliavimo, 
leidime įrenginiui, kuriam taikoma 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų leidimų sistemą 

Išbraukta.
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Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvą 96/61/EB, neturėtų būti 
nurodoma išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ribinė vertė, išskyrus 
atvejus, kai būtina užtikrinti, kad vietos 
lygmeniu nebūtų sukelta didelė tarša, 
arba kai minėta sistema įrenginiui 
laikinai netaikoma.

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvą reikėtų įtraukti didelių kurą deginančių įrenginių išmetamo anglies dioksido 
slenkstines vertes.

Pakeitimas 64
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Leidime turėtų būti numatytos visos 
aukštam aplinkos apsaugos lygiui užtikrinti 
būtinos priemonės, nurodytos išmetamųjų 
taršiųjų medžiagų ribinės vertės ir nustatyti 
atitinkami dirvožemio ir požeminio 
vandens apsaugos bei monitoringo 
reikalavimai. Nustatant leidimo sąlygas 
turėtų būti atsižvelgiama į geriausias 
galimas priemones.

(9) Leidime turėtų būti numatytos visos 
aukštam visuomenės sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygiui užtikrinti būtinos 
priemonės, oro apsaugos reikalavimai, 
įskaitant nurodytas išmetamųjų taršiųjų 
medžiagų ribines vertes, ir nustatyti 
atitinkami žemės paviršiaus, dirvožemio ir 
požeminio vandens apsaugos bei 
monitoringo reikalavimai. Nustatant 
leidimo sąlygas turėtų būti atsižvelgiama į 
geriausias galimas priemones (GGP).

Or. pl

Pagrindimas

ES prioritetas yra ne tik aplinkos, bet ir visuomenės sveikatos apsauga. Juk oro tarša veikia ir 
žmogaus sveikatą. Be to, žmogaus sveikatos apsauga minima ir pasiūlymo 19, 22 ir 23 
konstatuojamose dalyse, 3 straipsnio 2 dalyje ir 33, 41, 53 ir 59 straipsniuose.

Dujų išmetimas į atmosferą daro poveikį žemės paviršiui ir kraštovaizdžiui.
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Pakeitimas 65
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Leidime turėtų būti numatytos visos 
aukštam aplinkos apsaugos lygiui užtikrinti 
būtinos priemonės, nurodytos išmetamųjų 
taršiųjų medžiagų ribinės vertės ir nustatyti 
atitinkami dirvožemio ir požeminio 
vandens apsaugos bei monitoringo 
reikalavimai. Nustatant leidimo sąlygas 
turėtų būti atsižvelgiama į geriausias 
galimas priemones.

(9) Leidime turėtų būti numatytos visos 
aukštam aplinkos apsaugos lygiui užtikrinti 
būtinos priemonės, nurodytos išmetamųjų 
taršiųjų medžiagų ribinės vertės, nustatyti 
atitinkami dirvožemio ir požeminio 
vandens apsaugos bei monitoringo 
reikalavimai ir pateiktas pavojingų 
medžiagų arba preparatų, naudojamų 
kaip apibrėžta 1967 m. birželio 27 d. 
Tarybos direktyvoje 67/548/EB, sąrašas.
Nustatant leidimo sąlygas turėtų būti 
atsižvelgiama į geriausias galimas 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti skaidrumą pavojingų šių medžiagų naudojimo klausimu ir nustatyti tinkamą 
leidimo suteikimo sąlygoms nustatyti, į pagrindą leidimą turėtų būti įtrauktas atitinkamame 
įrenginyje naudojamų pavojingų medžiagų sąrašas.

Pakeitimas 66
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant atsižvelgti į tam tikras 
ypatingas aplinkybes, kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti sudarytos 
galimybės taikyti išimtis, t. y. leisti, kad
išmetamųjų teršalų ribinės vertės viršytų
išmetamųjų teršalų kiekį, susijusį su GGP 

(11) Siekiant atsižvelgti į tam tikras 
ypatingas aplinkybes, kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti sudarytos 
galimybės nustatyti išmetamųjų teršalų 
ribines vertes, lygiaverčius parametrus 
arba technines priemones, kurias taikant 
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informaciniuose dokumentuose apibūdintų 
geriausių galimų priemonių taikymu. 
Tokios išimtys turėtų būti taikomos 
remiantis tinkamai nustatytais kriterijais, 
o išmetamųjų teršalų kiekis neturėtų 
viršyti šioje direktyvoje nustatytų 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių.

išmetamųjų teršalų kiekis gali viršyti
išmetamųjų teršalų kiekį, susijusį su GGP 
informaciniuose dokumentuose apibūdintų 
geriausių galimų priemonių taikymu.

Or. fr

Pagrindimas

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Pakeitimas 67
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant atsižvelgti į tam tikras 
ypatingas aplinkybes, kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti sudarytos 
galimybės taikyti išimtis, t. y. leisti, kad 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės viršytų 
išmetamųjų teršalų kiekį, susijusį su GGP 
informaciniuose dokumentuose apibūdintų 
geriausių galimų priemonių taikymu. 
Tokios išimtys turėtų būti taikomos 
remiantis tinkamai nustatytais kriterijais, 
o išmetamųjų teršalų kiekis neturėtų 
viršyti šioje direktyvoje nustatytų 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių.

(11) Siekiant atsižvelgti į tam tikras 
ypatingas aplinkybes, pasiūlyme numatyta, 
kad kompetentingos institucijos leisti, kad 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės viršytų 
išmetamųjų teršalų kiekį, susijusį su GGP 
informaciniuose dokumentuose apibūdintų 
geriausių galimų priemonių taikymu.

Or. en
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Pagrindimas

Galimybė taikyti išimtis nėra veiksminga, nes kiekvienu atveju reikia elgtis taip, kaip 
apibrėžtuoju išimties atveju. Integruotas požiūris neturi būti taikomas remiantis išimtimi.

Pakeitimas 68
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant atsižvelgti į tam tikras 
ypatingas aplinkybes, kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti sudarytos 
galimybės taikyti išimtis, t. y. leisti, kad 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės viršytų 
išmetamųjų teršalų kiekį, susijusį su GGP 
informaciniuose dokumentuose apibūdintų 
geriausių galimų priemonių taikymu. 
Tokios išimtys turėtų būti taikomos 
remiantis tinkamai nustatytais kriterijais, o 
išmetamųjų teršalų kiekis neturėtų viršyti 
šioje direktyvoje nustatytų išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių.

(11) Siekiant atsižvelgti į tam tikras 
ypatingas aplinkybes, pasiūlyme numatyta, 
kad kompetentingos institucijos leisti, kad 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės viršytų 
išmetamųjų teršalų kiekį, susijusį su GGP 
informaciniuose dokumentuose apibūdintų 
geriausių galimų priemonių taikymu. 
Tokios išimtys turėtų būti taikomos 
remiantis tinkamai nustatytais kriterijais, o 
išmetamųjų teršalų kiekis neturėtų viršyti 
šioje direktyvoje nustatytų išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių. Norint nustayti 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios 
būtų žemesnės už išmetamųjų teršalų 
kiekį, susijusį su GGP informaciniuose 
dokumentuose apibūdintų geriausių 
galimų priemonių taikymu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas attitinka šio teisės akto teisinį pagrindą (Sutarties 175 straipsnį), kuriuo remiantis 
kompetentingoms valdžios institucijoms neturėtų būti kliudoma nustatyti išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių, kurios būtų griežtesnės už išmetamųjų teršalų kiekį, susijusį su geriausių 
galimų priemonių taikymu.
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Pakeitimas 69
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Tręšimui naudojant gyvulių mėšlą ir 
srutas aplinkos kokybei gali būti 
padarytas didelis poveikis. Siekiant 
užtikrinti koordinuotą šio poveikio 
prevenciją ir kontrolę, veiklos vykdytojas 
arba trečiosios šalys, tręšimui naudodami 
mėšlą ir srutas, susidarančius vykdant 
šioje direktyvoje nurodytą veiklą, turi 
taikyti geriausias galimas priemones. Kad 
valstybės narės galėtų lanksčiau laikytis 
šių reikalavimų, leidime arba kitose 
priemonėse gali būti numatyta, kad 
veiklos vykdytojas arba trečioji šalis 
tręšdami taikytų geriausias galimas 
priemones.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Gyvulių mėšlo ir srutų naudojimas tręšimui jau reglamentuojamas pagal Nitratų direktyvą.

Pakeitimas 70
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Būtina užtikrinti, kad eksploatuojant 
įrenginį nepablogėtų dirvožemio arba 
požeminio vandens kokybė. Todėl leidimo 
sąlygose turėtų būti numatytas dirvožemio 
ir požeminio vandens monitoringas, o 
galutinai nutraukdamas veiklą jos 
vykdytojas turėtų pašalinti eksploatavimo 

Išbraukta.
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vietai padarytą žalą.

Or. en

Pakeitimas 71
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Būtina užtikrinti, kad eksploatuojant 
įrenginį nepablogėtų dirvožemio arba 
požeminio vandens kokybė. Todėl leidimo 
sąlygose turėtų būti numatytas dirvožemio 
ir požeminio vandens monitoringas, o 
galutinai nutraukdamas veiklą jos 
vykdytojas turėtų pašalinti eksploatavimo 
vietai padarytą žalą.

(16) Būtina užtikrinti, kad eksploatuojant 
įrenginį nepablogėtų dirvožemio arba 
požeminio vandens kokybė. Todėl leidimo 
sąlygose turėtų būti nustatyti dirvožemio ir 
požeminio vandens monitoringo, 
reikalingo siekiant įgyvendinti šį tikslą, 
aspektai, o galutinai nutraukdamas veiklą 
jos vykdytojas turėtų pašalinti 
eksploatavimo vietai padarytą žalą.

Or. en

Pakeitimas 72
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Būtina užtikrinti, kad eksploatuojant 
įrenginį nepablogėtų dirvožemio arba 
požeminio vandens kokybė. Todėl leidimo 
sąlygose turėtų būti numatytas dirvožemio 
ir požeminio vandens monitoringas, o 
galutinai nutraukdamas veiklą jos 
vykdytojas turėtų pašalinti eksploatavimo 
vietai padarytą žalą.

(16) Būtina užtikrinti, kad eksploatuojant 
įrenginį nepablogėtų dirvožemio arba 
požeminio vandens kokybė. Todėl leidimo 
sąlygose turėtų būti numatytas atitinkamas 
dirvožemio ir požeminio vandens 
monitoringas, o galutinai nutraukdamas 
veiklą jos vykdytojas, prireikus, turėtų 
pašalinti eksploatavimo vietai padarytą 
žalą.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad tam tikromis aplinkybėmis nebūtina vykdyti dirvožemio ir požeminio 
vandens monitoringo ir šalinti eksploatavimo vietai padarytos žalos.

Pakeitimas 73
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Būtina užtikrinti, kad eksploatuojant 
įrenginį nepablogėtų dirvožemio arba
požeminio vandens kokybė. Todėl leidimo 
sąlygose turėtų būti numatytas dirvožemio 
ir požeminio vandens monitoringas, o 
galutinai nutraukdamas veiklą jos 
vykdytojas turėtų pašalinti eksploatavimo 
vietai padarytą žalą.

(16) Būtina užtikrinti, kad eksploatuojant 
įrenginį nepablogėtų dirvožemio, 
požeminio vandens ir kraštovaizdžio 
kokybė. Todėl leidimo sąlygose turėtų būti 
numatytas oro, dirvožemio ir požeminio 
vandens monitoringas, o galutinai 
nutraukdamas veiklą jos vykdytojas turėtų 
pašalinti eksploatavimo vietai padarytą 
žalą.

Or. pl

Pagrindimas

Eksploatuojami irenginiai, ypač kaimo turizmui tinkamose kaimo vietovėse, gali daryti 
poveikį ne tik dirvožemiui ir požeminiam vandeniui, bet taip pat, ir visų pirma, 
kraštovaizdžiui.

Pakeitimas 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant užtikrinti veiksmingą šios 
direktyvos įgyvendinimą ir jo kontrolę, 
veiklos vykdytojai kompetentingai 
institucijai turėtų reguliariai pranešti apie 
tai, kaip laikomasi leidimo sąlygų. 

(17) Siekiant užtikrinti veiksmingą šios 
direktyvos įgyvendinimą ir jo kontrolę, 
veiklos vykdytojai kompetentingai 
institucijai turėtų reguliariai pranešti apie 
tai, kaip laikomasi leidimo sąlygų. 
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Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šios 
direktyvos pažeidimo atvejais veiklos 
vykdytojas ir kompetentinga institucija 
imtųsi reikiamų priemonių ir numatytų 
aplinkosauginių tikrinimų sistemą.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
vykdytojai laikytųsi šių sąlygų ir kad šios 
direktyvos pažeidimo atvejais veiklos 
vykdytojas ir kompetentinga institucija 
imtųsi reikiamų priemonių ir numatytų 
aplinkosauginių tikrinimų sistemą.
Valstybės narės nustato, kokia 
įgyvendinimo sistema tinkamiausia, 
įskaitant tai, kaip turėtų būti taikomos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės. 

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo sistemas turi nustatyti valstybės narės.

Pakeitimas 75
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Veiksmingas visuomenės dalyvavimas 
priimant sprendimus sudaro palankias 
sąlygas visuomenei reikšti nuomonę, o 
sprendimų priėmėjams atsižvelgti į jos 
nuomonę ir interesus, kurie gali būti 
svarbūs priimant tuos sprendimus. Taip 
didinama atskaitomybė, sprendimų 
priėmimo proceso skaidrumas, visuomenė 
geriau informuojama aplinkosaugos 
klausimais, o priimti sprendimai susilaukia 
daugiau paramos. Suinteresuotosios 
visuomenės nariams turėtų būti suteikta 
galimybė kreiptis į teismus ir taip padėti 
apsaugoti teisę gyventi sveikatai 
nekenksmingoje ir gerovę užtikrinančioje 
aplinkoje.

(18) Atsižvelgiant į Orhuso konvencijos 
nuostatas, veiksmingas visuomenės 
dalyvavimas priimant sprendimus sudaro 
palankias sąlygas visuomenei reikšti 
nuomonę, o sprendimų priėmėjams 
atsižvelgti į jos nuomonę ir interesus, kurie 
gali būti svarbūs priimant tuos sprendimus. 
Taip didinama atskaitomybė, sprendimų 
priėmimo proceso skaidrumas, visuomenė 
geriau informuojama aplinkosaugos 
klausimais, o priimti sprendimai susilaukia
daugiau paramos. Suinteresuotosios 
visuomenės nariams turėtų būti suteikta 
galimybė kreiptis į teismus ir taip padėti 
apsaugoti teisę gyventi sveikatai 
nekenksmingoje ir gerovę užtikrinančioje 
aplinkoje.

Or. pl
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nurodyti konkretų 1998 m. birželio 25 d. Orhuse parengtą ES 
dokumentą, susijusį su prieiga prie informacijos, visuomenės dalyvavimu priimant 
sprendimus ir teise kreiptis į teismus dėl su aplinka susijusių klausimų.

Pakeitimas 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Dideli kurą deginantys įrenginiai 
taip pat išmeta į orą daug anglies 
dioksido, todėl ore padidėja anglies 
dioksido koncentracija, o tai skatina 
visuotinį klimato atšilimą ir daro įvairų 
žalingą poveikį žmogaus ir ekologinėms 
sistemoms. Ši didėjanti koncentracija 
netrukus gali pasiekti kritinę ribą arba 
jau yra ją peržengusi, dėl to iš esmės 
paspartės klimato kaita, žemės paviršiaus 
vidutinė temperatūra taps daug aukštesnė 
už ES 2° C tikslą ir žmogui taps 
neįmanoma per įsivaizduojamą laikotarpį 
suvaldyti klimato kaitos ar sugrąžinti 
ankstesnės padėties.  Bendrijos prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistema PTS 
gali suteikti naudingas, nors ir lėtai 
veikiančias, gaires išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiui visose 
ekonomikos srityse sumažinti, bet 
neduoda pakankamai stipraus ženklo 
kainomis, kad į sistemą nepatektų ar joje 
neliktų nauji labai dideli sutelktieji 
anglies dioksido šaltiniai, kurie sukeltų 
ES išmetamųjų teršalų leidimų kainų 
infliaciją. Todėl į Bendrijos pramoninės 
taršos teisę reikia įtraukti nuostatas, pagal 
kurias būtų reikalaujama nustatyti naujų 
įrenginių, kurių elektros energijos galia 
didesnė nei 300 MW, į orą išmetamo 
anglies dioksido ribines vertes ir tinkamu 
laiku pradėti jas taikyti esamiems 
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įrenginiams. 

Or. en

Pakeitimas 77
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Siekiant įgyvendinti Bendrijos 
dioksinų, furanų ir polichlorintų bifenilų
strategiją reikia persvarstyti dibenzo-p-
dioksinų ir dibenzofuranų 
ekvivalentiškumo koeficientus ir galimybę 
išplėsti šių keoficientų taikymo sritį ir 
pradėti juos taikyti į dioksinus panašiems 
polichlorintiems bifenilams.

Or. it

Pagrindimas

Išmetamų PCDD ir PCDF koncentracijos skaičiavimai turėtų būti grindžiami PSO priimtais 
metodais (ekvivalentiškumo koeficientais) ir, kaip siūlo PSO, jei turi apimti į dioksinus 
panašius PCB, nes jie, kaip PCDD ir PCDF, yra vieni iš medžiagų, kurių išmetimo kiekį 
Bendrijos strategijoje numatyta mažinti.

Pakeitimas 78
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Įmonėms, kurių pagrindinė 
paskirtis nėra atliekų deginimas, neturėtų 
būti leidžiama, kad teršiančios medžiagos 
jų išmetamosiose dujose viršytų 
specializuotoms atliekų deginimo 
įmonėms leistiną kiekį, ir todėl joms ir 
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toliau turėtų būti taikomi atitinkami 
apribojimai.

Or. en

Pagrindimas

Principas, kad bendras atliekų deginimas neturėtų sukelti didesnės taršos negu atliekų 
deginimas, yra pagrindinis Atliekų deginimo direktyvos 2000/76/EB principas. Jis turėtų būti 
aiškiai nurodytas ir naujame tekste.

Pakeitimas 79
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Įmonėms, kurių pagrindinė 
paskirtis nėra atliekų deginimas, neturėtų 
būti leidžiama, kad teršiančios medžiagos 
jų išmetamosiose dujose viršytų 
specializuotoms atliekų deginimo 
įmonėms leistiną kiekį, ir todėl joms ir 
toliau turėtų būti taikomi atitinkami 
apribojimai.

Or. en

Pagrindimas

Principas, kad bendras atliekų deginimas neturėtų sukleti didesnės taršos negu atliekų 
deginimas, yra pagrindinis Atliekų deginimo direktyvos 2000/76/EB principas (dabartinė 27 
konstatuojamoji dalis), ir nauja redakcija išdėstytoje direktyvoje neturėtų būti išbrauktas.
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Pakeitimas 80
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įmonėms, kurių pagrindinė paskirtis nėra 
atliekų deginimas, neturėtų būti 
leidžiama, kad teršiančios medžiagos jų 
išmetamosiose dujose viršytų 
specializuotoms atliekų deginimo 
įmonėms leistiną kiekį, ir todėl joms 
turėtų būti taikomi atitinkami apribojimai. 

Or. en

Pagrindimas

Tai labai svarbu, norint užtikrinti ir tolesnę aplinkos ir sveikatos apsaugą, kai atliekas degina 
įmonės, kurių pagrindinė paskirtis nėra atliekų deginimas.  Siūlomos konstatuojamosios 
dalies tekstas jau yra Atliekų deginimo Direktyvoje 2000/26/EB (27 konstatuojamoji dalis) ir 
nauja redakcija išdėstytoje direktyvoje neturėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 81
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Įmonėms, kurių pagrindinė 
paskirtis nėra atliekų deginimas, neturėtų 
būti leidžiama, kad teršiančios medžiagos 
jų išmetamosiose dujose viršytų 
specializuotoms atliekų deginimo 
įmonėms leistiną kiekį, ir todėl joms 
turėtų būti taikomi atitinkami apribojimai.

Or. fr
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Pagrindimas

Siūlomame pakeitime perimama Direktyvos 2000/26/EB 27 konstatuojamoji dalis dėl atliekų 
deginimo, kuris apima ir bendrą atliekų deginimą.  Bendras atliekų deginimas turėtų būti 
įtrauktas į Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos taikymo sritį, kad bendrai deginant 
atliekas būtų nuolat atsižvelgiama į sveikatos ir aplinkos apsaugą. Tačiau kadangi bendras 
atliekų deginimas aptariamas ir kitose direktyvos nuostatose, visiškai pagrįsta jį įtraukti ir 
čia.

Pakeitimas 82
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Titano dioksido gamybos įrenginiai 
gali sukelti didelę oro ir vandens taršą. Kad 
šis poveikis būtų sumažintas, būtina 
Bendrijos lygmeniu nustatyti griežtesnes 
tam tikrų išmetamų taršiųjų medžiagų 
ribines vertes.

(24) Titano dioksido gamybos įrenginiai 
gali sukelti didelę oro ir vandens taršą ir 
kelti toksikologinį pavojų. Kad šis 
poveikis būtų sumažintas, būtina Bendrijos 
lygmeniu nustatyti griežtesnes tam tikrų 
išmetamų taršiųjų medžiagų ribines vertes.

Or. pl

Pagrindimas

Titano dioksidas kelia toksikologinį pavojų, nes jis dirgina odą, akis ir kvėpavimo takų 
gleivines.

Pakeitimas 83
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl nuobaudų taikymo pažeidus 
šios direktyvos nuostatas ir garantuoti, kad 
jos bus vykdomos. Šios nuobaudos turėtų 
būti veiksmingos, proporcingos ir 

(27) Remiantis principu „teršėjas moka“, 
valstybės narės turėtų nustatyti taisykles 
dėl nuobaudų taikymo pažeidus šios 
direktyvos nuostatas ir garantuoti, kad jos 
bus vykdomos. Šios nuobaudos turėtų būti 
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atgrasomos. veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad nuostata būtų aiškesnė ir kad valstybėms narėms būtų lengviau imtis 
teisinių priemonių prieš teršėjus.

Pakeitimas 84
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos taisyklės, 
reglamentuojančios  integruotą taršos, 
kurią sukelia pramoninės  veiklos rūšys, 
prevenciją ir kontrolę. 

Šia direktyva nustatomos taisyklės, 
reglamentuojančios visuomenės sveikatos 
apsaugą ir integruotą taršos, kurią sukelia 
pramoninės  veiklos rūšys, prevenciją ir 
kontrolę. 

Ja taip pat  nustatomos taisyklės, skirtos 
užkirsti kelią teršalų išmetimui į orą, 
vandenį ir žemę, arba, jei tai 
neįgyvendinama, jam mažinti ir užkirsti 
kelią atliekų susidarymui , siekiant aukšto 
aplinkos apsaugos lygio.

Ja taip pat  nustatomos taisyklės, skirtos 
užkirsti kelią teršalų išmetimui į orą, 
vandenį ir žemę, arba, jei tai 
neįgyvendinama, jam mažinti ir užkirsti 
kelią atliekų susidarymui , siekiant aukšto 
aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos 
lygio.

Or. pl

Pakeitimas 85
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
I skyriuje pateiktos bendrosios nuostatos, 
taikomos visų šioje direktyvoje nurodytų 
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rūšių pramoninei veiklai.
II skyrius taikomas I priede išvardytoms 
veiklos rūšims.    
III–VI skyriuose nustatyti būtiniausi 
reikalavimai atitinkamai dideliems kurą 
deginantiems įrenginiams, atliekų 
deginimo įrenginiams, tirpiklius 
naudojantiems įrenginiams ir titano 
dioksido gamybos įrenginiams.
VII skyriuje pateikiamos nuostatos, 
susijusios su kompetentingomis 
institucijomis, valstybių narių 
perduodama informacija bei 
nuobaudomis, ir tipinės baigiamosios 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Į vieną sujungus septynias direktyvas tekstas tampa sudėtingas. Įtraukus straipsnį, kuriame 
būtų paaiškinta direktyvos struktūra, jis taptų aiškesnis. Pakeitimo tekstas paimtas iš 
Aiškinamojo memorandumo, kuris pateikiamas su pasiūlymu, bet kuris nebus įtrauktas į 
direktyvą.

Pakeitimas 86
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Ši direktyva netaikoma mokslinių 
tyrimų ir plėtros veiklai arba naujų 
produktų ir technologijų bandymui.

2) Ši direktyva netaikoma mokslinių 
tyrimų veiklai, kaip ją apibrėžia Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Minimos sąvokos turi būti aiškiai apibrėžtos. Kai kuriuose įrenginiuose, kuriems taikomas 
šios direktyvos I priedas, „plėtros veikla“ ar „naujų produktų ir technologijų bandymas“ 
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vykdomi reguliariai, tačiau tai neturėtų sudaryti pagrindo neįtraukti šios veiklos į šios 
direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 87
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) tarša – žmonių veiklos sukeliamas 
tiesioginis arba netiesioginis medžiagų, 
virpesių, šilumos arba triukšmo skleidimas 
ore, vandenyje ar žemėje, galintis kenkti 
žmonių sveikatai arba aplinkai arba daryti 
žalą materialiajam turtui;

Or. de

Pakeitimas 88
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) kompetentinga institucija – valdžios 
institucija ar institucijos arba 
organizacijos pagal valstybių narių 
teisines nuostatas atsakingos už 
įsipareigojimų, atsirandančių 
įgyvendinant šią direktyvą, vykdymą;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti palikta ankstesnė kompetentingos institucijos apibrėžtis, nes visame direktyvos 



PE412.169v01-00 22/75 AM\746405LT.doc

LT

tekste joms skiriama didelė svarba.

Pakeitimas 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) išmetamųjų teršalų kiekis, susijęs su 
geriausių galimų priemonių taikymu –
išmetamųjų teršalų kiekis, išskiriamas 
normaliomis darbo sąlygomis taikant 
geriausių galimų priemonių (GGP) 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdintas geriausias galimas priemones 
ir išreikštas vidurkiais per tam tikrą 
laikotarpį. 

Or. en

Pagrindimas

Reikia pateikti GGPITK apibrėžtį.

Pakeitimas 90
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) su geriausių galimų priemonių 
taikymu susijęs išmetamųjų teršalų kiekis 
(GGPITK) – išmetamųjų teršalų kiekis, 
kurio būtų galima tikėtis visame tam 
tikrame sektoriuje normaliomis darbo 
sąlygomis taikant geriausių galimų 
priemonių informaciniame dokumente 
apibūdintas priemones. 
GGPITK suteikia tinkamą atskaitos tašką, 
kuris gali padėti leidime nustatant 
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išmetamųjų teršalų ribines vertes, ir 
skiriasi nuo išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių, nes nustatant pastarąsias taip pat 
reikia atsižvelgti į monitoringo ir atitikties 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinėse naujosiose Komisijos pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija nuostatose 
nurodomas su geriausių galimų priemonių taikymu susijęs išmetamųjų teršalų kiekis 
(GGPITK). Turi būti aišku, kad GGPITK ir išmetamųjų teršalų ribinės vertės (ITRV) yra 
skirtingos sąvokos. Komisijos pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija apibrėžiamos ITRV.

Todėl siekiant teisinio aiškumo pasiūlyme reikia pateikti ir GGPITK apibrėžtį. Ši apibrėžtis 
grindžiama Komisijos paskelbto GGP informacinio dokumento nuostatomis.

Pakeitimas 91
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) su geriausių galimų priemonių 
taikymu susijęs išmetamųjų teršalų kiekis 
– atsižvelgiant į vykdomą veiklą tipinis 
išmetamųjų teršalų kiekis, išskiriamas 
taikant tam tikrą priemonę arba 
priemonių kombinaciją, išreikštas 
vidurkiais, pasiekiamais normaliomis 
darbo sąlygomis per tam tikrą laikotarpį 
taikant geriausias galimas priemones.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į siūlomos direktyvos koncepciją, ypač į 16 straipsnio 3 dalį, sąvoka „su 
geriausių galimų priemonių taikymu susijęs išmetamųjų teršalų kiekis (GGPITK)“ taps itin 
svarbi, todėl ją reikia aiškiai apibrėžti. Be to, šia apibrėžtimi ir 20 bei 24 pakeitimais 
išaiškinama, kad išmetamųjų teršalų ribinės vertės (arba lygiaverčiai parametrai ar techninės 
priemonės) skiriasi nuo GGPITK. 
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Atsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnį, šis pakeitimas priimtinas dėl ryšio su 
Komisijos pasiūlymu dėl 16 straipsnio 3 dalies.

Pakeitimas 92
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) leidimas – rašytinis dokumentas, kuriuo 
suteikiama teisė eksploatuoti visą įrenginį , 
kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo 
įrenginį, bendro atliekų deginimo įrenginį
arba jų dalį; 

7) leidimas – rašytinis dokumentas, kuriuo 
suteikiama teisė  eksploatuoti visą įrenginį 
, kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo 
įrenginį, bendro atliekų deginimo įrenginį
arba jų dalį;  

Leidimas gali būti taikomas dviem arba 
daugiau įrenginių ar jų dalių, to paties 
veiklos vykdytojo eksploatuojamų toje 
pačioje vietoje. 
Leidimas gali būti taikomas vienam ar 
daugiau veikimo požiūriu susijusių 
įrenginių ar jų dalių skirtingose 
eksploatavimo vietose arba skirtingų 
veiklos vykdytojų valdomiems veikimo 
požiūriu susijusiems įrenginiams ar jų 
dalims toje pačioje eksploatavimo vietoje.

Or. it

Pagrindimas

Jeigu toje pačioje eksploatavimo vietoje yra keletas įrenginių, kiekvienam iš kurių suteiktas 
skirtingas leidimas, taikant privalomą bendrą leidimą visiems toje vietoje veikiantiems 
įrenginiams, atsirastų prievolė atsižvelgti į kumuliacinį poveikį aplinkai ir saugai, kaip 
numatyta, pvz., „Seveso“ direktyvose; jei tas pats veiklos vykdytojas valdo keletą 
eksploatavimo vietų, suteikiamu leidimu turėtų būti sudarytos sąlygos procesų sąryšiui, pvz., 
atliekų deginimo įrenginio ir (kietųjų) atliekų valymo įrenginių sąryšiui.
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Pakeitimas 93
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pagal šią apibrėžtį įrenginio pakeitimas ar 
išplėtimas laikomas esminiu, jei viršija 
nustatytas ribas arba yra joms lygus, arba 
jei dėl padidėjimo, atsiradusio pakeitus 
arba išplėtus įrenginį, viršijamos I, VII 
arba VIII prieduose nustatytos ribos. 

Or. it

Pagrindimas

Jei esminio pakeitimo apibrėžtyje nebus paminėta jokių kiekių (kaip jau yra galiojančioje 
TIPK direktyvoje), skirtingos valstybės narės šį klausimą gali traktuoti labai nevienodai.

Pakeitimas 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nustatant geriausias galimas priemones, 
ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į 
III priede išvardytus aspektus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis integruoto požiūrio būtina nurodyti III priede išvardytus kriterijus. Turi būti 
nurodyta, kaip nustatyti GGP. Tai turi būti atliekama atsižvelgiant į priemonių, kurias galima 
taikyti tam tikram įrenginiui, sąnaudas ir teikiamą naudą, ir į III priede (TIPK direktyvoje 
96/61/EB – IV priedas) nustatytus kriterijus.
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Pakeitimas 95
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) išmetamųjų teršalų kiekis, susijęs su 
geriausių galimų priemonių taikymu –
išmetamųjų teršalų kiekis, išskiriamas 
normaliomis darbo sąlygomis taikant 
geriausių galimų priemonių (GGP) 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdintas geriausias galimas 
priemones, išreikštas vidurkiais per laiko 
vienetą standartinėmis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis labai svarbi, norint nurodyti, kaip nustatomos išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
pagal 16 straipsnio 2 dalį. Joje aiškiai nurodoma, kad išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
grindžiamos GGP informaciniuose dokumentuose nustatytais orientaciniais kiekiais, ir pvz., 
neapima neįprastų darbo sąlygų (pvz., įrenginio paleidimo, sustabdymo, remonto laikotarpių 
arba normalaus darbo sutrikimų).

Pakeitimas 96
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) išmetamųjų teršalų kiekis, susijęs su 
GGP taikymu – atitiktis aplinkos 
apsaugos reikalavimams, kurios būtų 
galima tikėtis tam tikrame sektoriuje 
taikant atitinkamame informaciniame 
dokumente apibūdintas priemones, 
atsižvelgiant į sanaudų ir privalumų, 
susijusių su GGP apibrėžtimi, 
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pusiausvyrą.

Or. en

Pagrindimas

Išmetamųjų teršalų kiekis, susijęs su GGP taikymu, bus laikomas orientaciniu nustatant 
leidimo suteikimo sąlygas, įskaitant išmetamųjų teršalų ribines vertes. Ši sąvoka naudojama 
straipsnių tekste, todėl turėtų būti apibrėžta 3 straipsnyje. Ši apibrėžtis paimta iš GGP 
informacinio dokumento atliekų deginimo tema GGP skyriaus teksto.

Pakeitimas 97
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10) veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris eksploatuoja arba 
kontroliuoja įrenginį , kurą deginantį 
įrenginį, atliekų deginimo įrenginį arba 
bendro atliekų deginimo įrenginį,  arba, jei 
tai numato nacionaliniai teisės aktai, 
kuriam suteikti ekonominiai įgaliojimai 
spręsti įrenginio techninius klausimus; Du 
arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų 
gali bendrai eksploatuoti įrenginį arba 
gali eksploatuoti skirtingas įrenginio 
dalis;

Or. nl

Pagrindimas

Plg. 5 straipsnio pakeitimą. Siekiant tekstą padaryti aiškesnį, 5 straipsnis perkeliamas į 
3 straipsnio 10 dalyje pateikiamą „veiklos vykdytojo“ apibrėžtį 
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Pakeitimas 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) nauja priemonė – tai pramoninei 
veiklai skirtas naujoviškas metodas, kurį
komerciškai išplėtojus būtų galima 
užtikrinti geresnį aplinkos apsaugos lygį 
arba sumažinti sąnaudas labiau nei
naudojant esamas geriausias galimas 
priemones;

13) nauja priemonė – tai naujoviška
priemonė, kurią taikant, jei ji pasiteisintų 
pramonėje ir būtų komerciškai išplėtota, 
būtų galima užtikrinti geresnį arba panašų 
aplinkos apsaugos lygį arba sumažinti 
sąnaudas labiau arba panašiai kaip
naudojant esamas geriausias galimas 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.

Pakeitimas 99
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) „nauja priemonė“ – tai pramoninei 
veiklai skirtas naujoviškas metodas, kurį
komerciškai išplėtojus būtų galima 
užtikrinti geresnį aplinkos apsaugos lygį
arba sumažinti sąnaudas labiau nei 
naudojant esamas geriausias galimas 
priemones;

13) nauja priemonė – tai pramoninei 
veiklai skirta naujoviška priemonė, kurią
komerciškai išplėtojus būtų užtikrintas 
geresnis aplinkos apsaugos lygis arba 
sumažintos sąnaudos labiau nei naudojant 
esamas geriausias galimas priemones;
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitime aiškiai nurodoma, kad konkretus naujų priemonių taikymas duotų naudos. 

Pakeitimas 100
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) pagrindinė ataskaita – tai kiekybinė 
informacija apie dirvožemio ir požeminių 
vandenų užterštumą pavojingomis 
medžiagomis; 

15) pagrindinė ataskaita – tai išsami 
kiekybinė informacija apie dirvožemio, 
įskaitant dirvožemio biologinę įvairovę, ir 
požeminių vandenų būklę, siekiant 
grąžinti eksploatavimo vietą į būklę, kuri 
jai buvo būdinga prieš pradedant 
ekspoatuoti naują įrenginį aeba 
atnaujinant esamo įrenginio leidimą;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinė ataskaita itin svarbi siekiant, kad TIPK direktyva galėtų būti veiksmingai taikoma 
įgyvendinant kitas aplinkos politikos kryptis.  Dirvožemio biologinė įvairovė – veiksmingas 
dirvožemio sveikumo ir kokybės rodiklis, galintis suteikti patikimą pagrindą padarytos žalos 
šalinimui ir veiklos vykdytojų įsipareigojimo vertinimui atsižvelgiant į principą „teršėjas 
moka“, o siūloma pagrindinė ataskaita – būtina to sąlyga.

Pakeitimas 101
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) pagrindinė ataskaita – tai kiekybinė 
informacija apie dirvožemio ir požeminių 
vandenų užterštumą pavojingomis 
medžiagomis;

15) pagrindinė ataskaita – tai išsami 
kiekybinė informacija apie dirvožemio, 
įskaitant dirvožemio biologinę įvairovę, ir 
bet kokį požeminių vandenų užterštumą 
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pavojingomis medžiagomis siekiant 
pašalinti eksploatavimo vietai padarytą 
žalą ir ją atkurti;

Or. en

Pakeitimas 102
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) pagrindinė ataskaita – tai kiekybinė 
informacija apie dirvožemio ir požeminių 
vandenų užterštumą pavojingomis 
medžiagomis;

15) pagrindinė ataskaita – tai kiekybinė 
informacija apie dirvožemio ir požeminių 
vandenų užterštumą, kurį lemia juose 
esančios pavojingos medžiagos;

Or. en

Pakeitimas 103
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) pagrindinė ataskaita – tai kiekybinė 
informacija apie dirvožemio ir požeminių 
vandenų užterštumą pavojingomis 
medžiagomis;

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti, kad pagrindinėje ataskaitoje nereikėtų pateikti informacijos apie visas 
galimas pavojingas medžiagas (jų gali būti keletas šimtų), vertinimą aprėptį reikia apriboti 
užterštumu dideliais kiekiais pavojingų medžiagų.
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Pakeitimas 104
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) pagrindinė ataskaita – tai kiekybinė 
informacija apie dirvožemio ir požeminių 
vandenų užterštumą pavojingomis 
medžiagomis; 

15) pagrindinė ataskaita – tai kiekybinė 
informacija apie dirvožemio ir požeminių 
vandenų užterštumą svarbiomis 
pavojingomis medžiagomis;

Or. nl

Pagrindimas

Plg. 23 straipsnio 3 dalies pakeitimą. Dėl „pavojingų medžiagų“ apibrėžties ir pagrindinės 
ataskaitos susiejimo su šių medžiagų buvimu taikymo sritis tampa labai plati. Įterpus žodį 
„svarbiomis“ galima reikiamai susiaurinti taikymo sritį. 

Pakeitimas 105
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 17 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) aplinkosauginis tikrinimas – bet 
kokia veikla, kuria siekiama patikrinti 
įrenginio atitiktį jam nustatytiems 
aplinkos apsaugos reikalavimams; 

Or. en

Pagrindimas

„Aplinkosauginio tikrinimo“ sąvoką skirtingos valstybės narės interpretuoja skirtingai. 
Todėl, siekiant, kad direktyvos įgyvendinimo ataskaitos būtų teikiamos laikantis tų pačių 
principų, reikia pateikti aiškią apibrėžtį. 



PE412.169v01-00 32/75 AM\746405LT.doc

LT

Pakeitimas 106
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 20 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20) biomasė: 20) biomasė – biologiškai iri dalis 
produktų, atliekų ir likučių, gaunamų 
žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir 
gyvulinės kilmės medžiagas), 
miškininkystėje ir susijusiose pramonės 
šakose, taip pat biologiškai iri pramonės ir 
komunalinių atliekų dalis;

a) produktai, kuriuos sudaro iš žemės 
ūkio arba miškininkystės veiklos gauta 
augalinė medžiaga , kuri gali būti 
naudojama kaip kuras, reikalingas jos 
sunaudojamai energijai atkurti ;  
b) toliau išvardytos kaip kuras 
naudojamos atliekos:
i) žemės ūkio ir miškininkystės veiklos 
augalinės atliekos;
ii) maisto perdirbimo pramonės augalinės 
atliekos, jeigu gaunama šiluma yra 
panaudojama;
iii) pluoštinės augalinės atliekos, 
gaunamos gaminant pirminę celiuliozę ir 
popierių iš medienos masės, jeigu jos yra 
kartu sudeginamos gamybos vietoje, o 
gauta šiluma panaudojama;
iv) kamštinės medienos atliekos;
v) medienos atliekos, išskyrus tas 
medienos atliekas, kuriose dėl medžiagų 
apdirbimo konservantais arba dengimo 
gali būti halogenintų organinių junginių 
arba sunkiųjų metalų;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi svarbu, kad visi ES dokumentai, ypač juose pateikiamos apibrėžtys, būtų nuoseklūs, 
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ir Atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvoje (2001/77/EB), ir pasiūlyme dėl direktyvos dėl 
pramoninių išmetamųjų teršalų biomasės apibrėžtis turi būti vienoda. Pakeitus apibrėžtį 
atsirastų sumaištis ir kiltų pavojus jau padarytoms investicijoms.

Pakeitimas 107
Niels Busk

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 20 dalies v a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) maisto perdirbimo pramonės 
gyvulinės atliekos, jeigu gaunama šiluma 
yra panaudojama;

Or. en

Pagrindimas

Deginti maisto perdirbimo pramonės gyvulinių riebalų atliekas turėtų būti leidžiama 
netaikant daug kainuojančių monitoringo reikalavimų. 
Mineralinį kurą pakeitus gyvulinių riebalų atliekų deginimu būtų sumažintas išmetamo 
anglies dioksido kiekis, o maisto pramonė sutaupytų lėšų.  Naftą pakeitus gyvulinių riebalų 
atliekomis nebūtų keliama grėsmė aplinkai. Tai nepadidins kuro katilų poveikio aplinkai. 

Pakeitimas 108
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 26 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26) atliekų  deginimo įrenginys –
stacionarus arba mobilus techninis vienetas 
ir įrengimas, skirtas atliekoms termiškai 
apdoroti naudojant pagaminamą šilumą ar 
jos nenaudojant kai terminis apdorojimas 
apima  deginimą oksiduojant atliekas ir 
kitus terminius procesus, , jei susidariusios 
medžiagos po to yra sudeginamos; 

26) 26) atliekų deginimo įrenginys –
stacionarus arba mobilus techninis vienetas 
ir įrengimas, skirtas atliekoms termiškai 
apdoroti naudojant pagaminamą šilumą ar 
jos nenaudojant, kai terminis apdorojimas 
apima deginimą oksiduojant atliekas ir 
kitus terminius procesus, pvz., pirolizę, 
pavertimą dujomis arba plazminius 
procesus, jei susidariusios medžiagos po to 
yra sudeginamos;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant aiškumo, pirolizė, pavertimas dujomis arba plazminiai procesai turėtų likti įtraukti į 
direktyvą. Terminio arba pusiau terminio atliekų apdorojimo būdų nėra tiek daug, taigi 
galima parengti išsamų jų sąrašą. Šių technologijų pavadinimų pašalinimas iš direktyvos būtų 
ženklas, kad jos nebepatenka į direktyvos taikymo sritį. Taigi pavojus, kad bus sudarytos 
sąlygos taikyti tam tikrus atliekų apdorojimo būdus siekiant apeiti direktyvos taikymo sritį 
arba kreiptis į ETT, pakeitimo nepateisina.

Pakeitimas 109
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 26 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26) atliekų deginimo įrenginys –
stacionarus arba mobilus techninis vienetas 
ir įrengimas, skirtas atliekoms termiškai 
apdoroti naudojant pagaminamą šilumą ar 
jos nenaudojant kai terminis apdorojimas 
apima deginimą oksiduojant atliekas ir 
kitus terminius procesus, jei susidariusios 
medžiagos po to yra sudeginamos; 

26) 26) atliekų deginimo įrenginys –
stacionarus arba mobilus techninis vienetas 
ir įrengimas, skirtas atliekoms termiškai 
apdoroti naudojant pagaminamą šilumą ar 
jos nenaudojant, kai terminis apdorojimas 
apima deginimą oksiduojant atliekas ir 
kitus terminius procesus, pvz., pirolizę, 
pavertimą dujomis arba plazminius 
procesus, jei susidariusios medžiagos po to 
yra sudeginamos; 

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškiai nurodyti, kad direktyva taikoma ir pirolizei, pavertimui dujomis 
bei plazminiams procesams.

Pakeitimas 110
Karin Scheele

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 27 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) bendro atliekų deginimo įrenginys – 27) atliekų deginimo įrenginys –
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stacionarus arba mobilus techninis 
objektas, kurio pagrindinis tikslas yra 
energijos arba materialių produktų gamyba 
ir kuris naudoja atliekas kaip įprastinį arba 
kaip papildomą kurą, arba kuriame atliekos 
yra termiškai apdorojamos tam, kad būtų 
sunaikintos, deginant, kai oksiduojamos 
atliekos, ir atliekant kitus terminius 
procesus, jei susidariusios medžiagos po to 
yra sudeginamos;

stacionarus arba mobilus techninis vienetas 
ir įrengimas, skirtas atliekoms termiškai 
apdoroti naudojant pagaminamą šilumą ar 
jos nenaudojant, kai terminis apdorojimas 
apima deginimą oksiduojant atliekas ir 
kitus terminius procesus, pvz., pirolizę, 
pavertimą dujomis arba plazminius 
procesus, jei susidariusios medžiagos po to 
yra sudeginamos;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškiai nurodyti, kad direktyva taikoma ir pirolizei, pavertimui dujomis 
bei plazminiams procesams. Atitinka 3 straipsnio 26 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 111
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 30 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30) likučiai – skystos arba kietos atliekos  , 
susidariusios atliekų  deginimo įrenginyje
arba bendro atliekų  deginimo įrenginyje  ;

30) likučiai – direktyvos 75/442/EEB 1a 
straipsnyje atliekomis nustatytos skystos 
arba kietos atliekos (įskaitant pelenų 
nuosėdas ir šlaką, lakiuosius pelenus ir 
boilerių dulkes, kietus dujų perdirbimo 
produktus, vandens valymo įrenginiuose 
susidaręs nuotekų šlamas, panaudoti 
katalizatoriai ir panaudotos aktyvintos 
anglys), susidariusios atliekų deginimo 
įrenginyje arba bendro atliekų deginimo 
įrenginyje;

Or. en

Pagrindimas

Dėl Pagrindų direktyvos dėl atliekų 5 straipsnyje nustatytos naujos šalutinių produktų 
apibrėžties nuosėdų ir lakieji pelenai galėtų būti laikomi šalutiniais produktais ir nustoti būti 
laikomais atliekomis, o dėl to kai kuriems nacionaliniams teisės aktams galėtų iškilti 
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nesklandumų ir, visų pirma, padidėtų pavojus  aplinkai ir sveikatai. todėl reikia aiškiai kaip 
atliekas nurodyti nuosėdų pelenus, šlaką, lakiuosius pelenus, boilerių dulkes ir kietus dujų 
perdirbimo produktus.

Pakeitimas 112
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 31 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31) organinis junginys – junginys, 
kuriame yra bent elementas anglies ir
vienas ar keli vandenilio, halogeno, 
deguonies, sieros, fosforo, silicio arba 
azoto atomai, išskyrus anglies oksidus ir 
neorganinius karbonatus ir bikarbonatus;

Išbraukta. 

Or. en

Pagrindimas

Ši lakaus organinio junginio (LOJ) apibrėžtis paimta iš Išmetamų tirpiklių direktyvos 
1999/13/EB 52 straipsnio. Ši apibrėžtis neturėtų būti naudojama visai TIPK (3 straipsnis), 
nes ji tinka tik tirpikliams ir sukeltų daug painiavos, jei ji būtų taikoma TIPK įrenginiams.
Nurodyta garų slėgio vertės riba neatitinka kituose TIPK įrenginiuose taikomų garų slėgio 
vertės ribų. Todėl ši apibrėžtis turėtų būti nustatyta 52 straipsnyje ir taikoma įrenginiams, 
patenkantiems į V dalies taikymo sritį.

Pakeitimas 113
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 32 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32) lakusis organinis junginys – organinis 
junginys ir kreozoto frakcija , kurių garų 
slėgis esant 293,15 K temperatūrai yra 
0,01 kPa ar didesnis, arba kurie pasižymi 
atitinkamu lakumu esant konkrečioms 
naudojimo sąlygoms;

Išbraukta. 
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Or. en

Pagrindimas

Ši lakaus organinio junginio (LOJ) apibrėžtis paimta iš Išmetamų tirpiklių direktyvos 
1999/13/EB 52 straipsnio. Ši apibrėžtis neturėtų būti naudojama visai TIPK (3 straipsnis), 
nes ji tinka tik tirpikliams ir sukeltų daug painiavos, jei ji būtų taikoma TIPK įrenginiams. 
Nurodyta garų slėgio vertės riba neatitinka kituose TIPK įrenginiuose taikomų garų slėgio 
vertės ribų. Todėl ši apibrėžtis turėtų būti nustatyta 52 straipsnyje ir taikoma įrenginiams, 
patenkantiems į V dalies taikymo sritį.

Pakeitimas 114
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 33 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33) organinis tirpiklis – lakusis organinis 
junginys, naudojamas: 

Išbraukta.

a) vienas ar drauge su kitais agentais, ir 
be cheminių pakitimų naudojamas 
žaliavoms, produktams ar atliekoms 
tirpinti;
b) kaip valymo medžiaga teršalams
tirpinti; 
c) kaip tirpiklis;
d) kaip  dispersinė terpė;
e) kaip klampumo koregavimo medžiaga ;
f) kaip  paviršiaus įtampos koregavimo 
medžiaga;
g)| kaip plastifikatorius;
h) kaip  konservantas;

Or. en
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Pagrindimas

Ši lakaus organinio junginio (LOJ) apibrėžtis paimta iš Išmetamų tirpiklių direktyvos 
1999/13/EB 52 straipsnio. Ši apibrėžtis neturėtų būti naudojama visai TIPK (3 straipsnis), 
nes ji tinka tik tirpikliams ir sukeltų daug painiavos, jei ji būtų taikoma TIPK įrenginiams. 
Nurodyta garų slėgio vertės riba neatitinka kituose TIPK įrenginiuose taikomų garų slėgio 
vertės ribų. Todėl ši apibrėžtis turėtų būti nustatyta 52 straipsnyje ir taikoma įrenginiams, 
patenkantiems į V dalies taikymo sritį.

Pakeitimas 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 34 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34a) Išmetamųjų teršalų kiekis, susijęs su 
geriausių galimų priemonių taikymu –
teršalų kiekis, išskiriamas normaliomis 
darbo sąlygomis taikant geriausių galimų 
priemonių (GGP) informaciniuose 
dokumentuose apibūdintas geriausias 
galimas priemones ir išreikštas vidurkiais 
per laiko vienetą.
Išmetamųjų teršalų kiekiu, susijusiu su 
geriausių galimų priemonių taikymu, 
suteikiamas atskaitos taškas leidime 
nustatant išmetamųjų teršalų ribines 
vertes ir jos skiriasi nuo išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, nes pastarosioms 
nustatyti reikia atsižvelgti į monitoringo ir 
atitikties reikalavimus bei kiekvieno 
atskiro įrenginio technines savybes, 
geografinę padėtį ir vietos aplinkos 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinėse naujosiose Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos išdėstymo nauja redakcija 
nuostatose nurodomas išmetamųjų teršalų kiekis, susijęs su geriausių galimų priemonių 
taikymu. Turi būti aišku, kad išmetamųjų teršalų kiekis, susijęs su geriausių galimų priemonių 
taikymu, ir išmetamųjų teršalų ribinės vertės yra labai skirtingos sąvokos. Komisijos 



AM\746405LT.doc 39/75 PE412.169v01-00

LT

pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija apibrėžiamos tik išmetamųjų teršalų ribinės vertės. 
Todėl siekiant teisinio aiškumo pasiūlyme reikia nustatyti ir išmetamųjų teršalų kiekio, 
susijusio su geriausių galimų priemonių taikymu, apibrėžtį. Š i apibrėžtis paremta Komisijos 
publikuotų GGP rekomendacijų ir orientacinių gairių dokumento nuostatomis.

Pakeitimas 116
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 34 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34a) bendrosios privalomosios taisyklės –
aplinkos apsaugos įstatymais, taisyklėmis 
ar potvarkiais nustatytos ribines vertės ar 
kitos sąlygos, kurios yra skirtos 
tiesioginiam naudojimui nustatant 
leidimo sąlygas. 

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškios „bendrųjų privalomų taisyklių“ apibrėžties. 

Pakeitimas 117
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 34 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34a) avarijų atvejais naudojami įrenginiai 
–kiekvienas įrenginys, skirtas bet kokiu 
atveju užtikrinti pagrindinių įrenginių 
veikimą, papildomas paslaugas, įrenginio 
priežiūrą, saugumo įrenginių valdymą ir 
įrenginių paleidimą iš naujo, ypač 
hidroelektrines, įskaitant elektros tiekimo 
sistemos gedimo atvejus ar atvejus, kai 
nėra išorės tinklo.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau nustatyti 2 pakeitime dėl 4 straipsnio įvestos išimties (leidimas avarijų 
atvejais naudojamiems įrenginiams nukrypti nuo Direktyvos nuostatų) taikymo sritį, būtinai 
reikia nustatyti naują apibrėžtį.

Pakeitimas 118
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.  Leidimas gali būti taikomas vienam 
arba daugiau įrenginių ar jų dalių, kurie 
eksploatuojami toje pačioje vietoje. 

2.  Leidimas gali būti taikomas vienam 
arba daugiau įrenginių ar jų dalių, kurie 
eksploatuojami toje pačioje vietoje. 

Leidimas gali būti taikomas vienam ar 
daugiau funkciniu požiūriu susijusių 
įrenginių ar jų dalių skirtingose vietose 
arba skirtingų veiklos vykdytojų 
valdomiems vienam ar daugiau funkciniu 
požiūriu susijusių įrenginių ar jų dalių 
toje pačioje vietoje.

Jeigu leidimas taikomas dviem arba 
daugiau įrenginių, kiekvienas įrenginys 
atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Jeigu leidimas taikomas dviem arba 
daugiau įrenginių, kiekvienas įrenginys 
atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Jeigu toje pačioje vietoje keletas veiklos 
vykdytojų valdo skirtingus įrenginius ar jų 
dalis, leidime nurodomos bendros šiems 
veiklos vykdytojams sąlygos.

Or. it

Pagrindimas

Remdamosi šiais dviem pakeitimais valstybės narės galės suteikti bendrus leidimus įvairioms 
įrenginių rūšims ir(arba) jų vietoms, ir skirtingiems veiklos vykdytojams, taip leidžiant  
įvertinti visą įrenginių vietos kaip visumos įtaką ir skirtingiems veiklos vykdytojams nustatyti 
bendras taisykles, atsižvelgiant į galimą kumuliacinį ir(arba) „domino“ poveikį.
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Pakeitimas 119
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Leidimas gali būti taikomas dviem  arba 
daugiau įrenginių ar jų dalių, kuriie 
eksploatuojmi toje pačioje vietoje arba
skirtingose vietose .

2. Leidimas gali būti taikomas dviem arba 
daugiau įrenginių ar jų dalių, kurie 
eksploatuojami toje pačioje vietoje. 

Or. nl

Pagrindimas

Pridedant žodžius „skirtingose vietose“ teisės aktas nepadaromas paprastesniu. Tai kliudys ir 
viešų tikrinimų organizavimui, ir poveikio aplinkai vertinimui. 

Pakeitimas 120
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu leidimas taikomas dviem arba 
daugiau įrenginių, kiekvienas įrenginys 
atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Jeigu leidimas taikomas dviem arba 
daugiau įrenginių, kiekvienas įrenginys 
atskirai atitinka šios direktyvos 
reikalavimus.

Or. en
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Pakeitimas 121
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šia Direktyva nustatyti įpareigojimai 
netaikomi avarijų atvejais naudojamiems 
įrenginiams, nustatytiems šios direktyvos 
3 straipsnio 35 dalyje, įskaitant dujomis 
kūrenamus įrenginius ir įrenginius, 
naudojančius skystą kurą.

Or. en

Pagrindimas

Avarijų atvejais naudojami įrenginiai (įrengti dujomis kūrenamuose įrenginiuose ir 
hidroelektrinėse) neįtraukiami į šios direktyvos taikymo sritį, nes dėl savo riboto veikimo jie 
neturi žymios įtakos išmetamų teršalų lygiui. Be to, šia nuostata būtų prisidedama mažinant 
nereikalingą administracinę naštą hidroelektrinėms, kurioms netaikomi šia direktyva nustatyti 
įpareigojimai.

Pakeitimas 122
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Veiklos vykdytojai

Du arba daugiau fizinių ar juridinių 
asmenų gali bendrai eksploatuoti įrenginį, 
kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo 
įrenginį arba bendro atliekų deginimo 
įrenginį, arba gali eksploatuoti skirtingas 
įrenginio dalis.

Or. nl
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Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio 10 dalies pakeitimą. Siekiant tekstą padaryti aiškesnį, 5 straipsnis perkeltas į 
3 straipsnio 10 dalyje nurodytą „veiklos vykdytojo“ apibrėžtį  

Pakeitimas 123
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija išduoda 
leidimą, jei  įrenginys atitinka šios 
direktyvos reikalavimus.

1. Nepažeisdama kitų reikalavimų, 
nurodytų nacionaliniuose ar Bendrijos 
teisės aktuose, kompetentinga institucija 
išduoda leidimą, kuriame nurodomos 
sąlygos, kuriomis garantuojama, kad
įrenginys atitinka šios direktyvos 
reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.
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Pakeitimas 124
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
garantuoti, kad:

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
garantuoti, kad:

1) veiklos vykdytojas ne rečiau kaip kas 
dvylika mėnesių kompetentingai 
institucijai teiktų atitikties leidimo 
sąlygoms ataskaitą;

a. veiklos vykdytojai, kurie teikia 
ataskaitas remiantis 2006 m. sausio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 166/2006 dėl 
Europos išleidžiamų ir perduodamų 
teršalų registro sukūrimo nuostatomis, ne 
rečiau kaip kas trejus metus
kompetentingai institucijai teiktų atitikties 
leidimo sąlygoms ataskaitą;

b. veiklos vykdytojai, kurie remiantis 2006 
m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 166/2006 
dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų 
teršalų registro sukūrimo nuostatomis 
ataskaitų neteikia, kompetentingos 
institucijos prašymu teiktų atitikties 
leidimo sąlygoms ataskaitą;

2) veiklos vykdytojas kompetentingai 
institucijai nedelsdamas praneštų apie 
kiekvieną didelį  poveikį aplinkai turintį 
incidentą ar avariją .

c. veiklos vykdytojas kompetentingai 
institucijai nedelsdamas praneštų apie 
kiekvieną didelį  poveikį aplinkai turintį 
incidentą ar avariją .

__________
1OL L 33, 2006 2 4, p. 1-17

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta prievolė teikti atitikties ataskaitą turėtų neproporcingos įtakos administracinei ir 
reguliavimo naštai. Ši našta galėtų būti lengvai sumažinama įvedus rizikos analize pagrįstą 
reikalavimą. Pavyzdžiui, ataskaitas teikti galėtų būti privaloma tik veiklos vykdytojams, 
kuriems taip pat privaloma teikti ataskaitas remiantis Europos išleidžiamų ir perduodamų 
teršalų registro Reglamentu (E-PRTR). Tuo būdu pagrindinis dėmesys būtų skiriamas 
didžiausiems teršėjams. Papildomos galimybės – tai ataskaitų teikimo dažnio mažinimas ir 
IRT paremtų ataskaitų teikimo priemonių vystymo ir naudojimo skatinimas.
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Pakeitimas 125
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) veiklos vykdytojas ne rečiau kaip kas 
dvylika mėnesių kompetentingai 
institucijai teiktų atitikties leidimo 
sąlygoms ataskaitą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atitiktis leidimo sąlygoms turi būti nustatyta iš leidimo. Apie tai teikti ataskaitą nebūtina. 

Pakeitimas 126
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) veiklos vykdytojas ne rečiau kaip kas 
dvylika mėnesių kompetentingai 
institucijai teiktų atitikties leidimo 
sąlygoms ataskaitą;

1) veiklos vykdytojas ne rečiau kaip kas 
dvylika mėnesių kompetentingai 
institucijai teiktų atitikties leidimo 
sąlygoms ataskaitą; jei įrenginys 
kiekvienais metais atitiko visas leidimo 
sąlygas, po penkių metų ataskaitos 
teikimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 
24 mėnesių;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti biurokratizmą kai kuriais atvejais ataskaitos teikimo reikalavimus galima 
būtų sumažinti. 
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Pakeitimas 127
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) veiklos vykdytojas ne rečiau kaip kas 
dvylika mėnesių kompetentingai 
institucijai teiktų atitikties leidimo 
sąlygoms ataskaitą;

1) veiklos vykdytojas ne rečiau kaip kas 
trejus metus kompetentingai institucijai 
teiktų atitikties leidimo sąlygoms ataskaitą;
kurą deginančių įrenginių, patenkančių į 
III skyriaus taikymo sritį ir kurių bendras 
nominalus šiluminis našumas yra 50 MW 
arba didesnis, bei į IV skyriaus taikymo 
sritį patenkančių įrenginių atvejais 
atitikties ataskaita pateikiama kasmet;
pirmos pastraipos nuostatos netaikomos 
atliekų deginimo bei bendro atliekų 
deginimo įrenginiams, kurių nominalus 
pajėgumas mažesnis kaip dvi tonos per 
valandą; 

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitos teikimo laikotarpis pratęsiamas iki trejų metų, išskyrus didesnius kurą deginančius 
įrenginius ir atliekų deginimo (bendro atliekų deginimo) įrenginius. Dabar galiojančiame 
Direktyvos 200/76/EB 12 straipsnio 2 dalyje iš atliekų deginimo įrenginių, kurių nominalus 
pajėgumas mažesnis kaip dvi tonos per valandą veiklos vykdytojų nereikalaujama, kad jie 
pateiktų metinę ataskaitą. Tokiems mažiems, dažnai mažų ir vidutinio dydžio įmonių 
valdomiems įrenginiams 8 straipsnyje siūlomas kasmetinis ataskaitos teikimas yra 
neproporcingas. Išlaikomas anksčiau minėtas atleidimas nuo reikalavimų vykdymo.
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Pakeitimas 128
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) veiklos vykdytojas ne rečiau kaip kas 
dvylika mėnesių kompetentingai 
institucijai teiktų atitikties leidimo 
sąlygoms ataskaitą;

1) veiklos vykdytojas ne rečiau kaip kas 
dvylika mėnesių parengtų atitikties 
leidimo sąlygoms ataskaitą, ir ją saugotų, 
leisdamas kompetentingai institucijai su 
ja susipažinti;

Or. nl

Pagrindimas

Vienas iš persvarstymo tikslų – sumažinti administracinę naštą valstybėms narėms ir verslui. 
Šiuo aspektu atrodo pakankama, kad ataskaita būtų saugoma leidžiant su ja susipažinti 
patikrinimo metu.  

Pakeitimas 129
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) veiklos vykdytojas ne rečiau kaip kas 
dvylika mėnesių kompetentingai 
institucijai teiktų atitikties leidimo 
sąlygoms ataskaitą;

1) veiklos vykdytojas kompetentingai 
institucijai teiktų atitikties leidimo 
sąlygoms dešimties metų suvestinę;

Or. fr

Pagrindimas

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
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simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Pakeitimas 130
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) veiklos vykdytojas kompetentingai 
institucijai nedelsdamas praneštų apie 
kiekvieną didelį  poveikį aplinkai turintį 
incidentą ar avariją .

(2) veiklos vykdytojas kompetentingai 
institucijai nedelsdamas praneštų apie 
kiekvieną didelį poveikį aplinkai arba 
žmogaus sveikatai turintį incidentą ar 
avariją.

Or. pl

Pakeitimas 131
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos vykdytojas  ir kompetentinga 
institucija imtųsi priemonių, reikalingų
užtikrinti, kad reikalavimų būtų vėl pradėta 
laikytis per trumpiausią įmanomą 
laikotarpį.

b) veiklos vykdytojas imtųsi priemonių, 
reikalingų užtikrinti, kad reikalavimų būtų 
vėl pradėta laikytis per trumpiausią 
įmanomą laikotarpį.

Or. nl

Pagrindimas

Atsakomybės požiūriu reikia aiškiai atskirti veiklos vykdytoją ir kompetentingą instituciją. 
Institucijos negalima prilyginti operatoriui. 
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Pakeitimas 132
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Išmetamosios šiltnamio efektą 

sukeliančios dujos
1. Jeigu iš įrenginio, atsižvelgiant į jame 
vykdomą veiklą, išmetamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos yra nurodytos 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, tiesiogiai 
išmetamų tų dujų ribinė vertė leidime 
nenustatoma, jeigu nebūtina užtikrinti, 
kad vietos aplinkos teršimo mastas būtų 
nedidelis. 
2. Jei tai yra Direktyvos 2003/87/EB 
I priede išvardytos veiklos, valstybės narės 
gali apsispręsti nenustatyti su deginimo 
arba anglies dioksidą veiklos vietoje 
išmetančių kitų įrenginių energetiniu 
naudingumo koeficientu susijusių 
reikalavimų.
3. Jeigu būtina, kompetentingos 
institucijos tam tikrais atvejais iš dalies 
pakeičia leidimą. 
4. 1–3 dalys netaikomos įrenginiams, 
kurie pagal Direktyvos 2003/87/EB 
27 straipsnį laikinai neįtraukiami į 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų 
leidimų sistemą Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvą reikėtų įtraukti didelių kurą deginančių įrenginių išmetamo anglies dioksido 
slenkstines vertes.



PE412.169v01-00 50/75 AM\746405LT.doc

LT

Pakeitimas 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Išmetamosios šiltnamio efektą 

sukeliančios dujos
1. Jeigu iš įrenginio, atsižvelgiant į jame 
vykdomą veiklą, išmetamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos yra nurodytos 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, tiesiogiai 
išmetamų tų dujų ribinė vertė leidime 
nenustatoma, jeigu nebūtina užtikrinti, 
kad vietos aplinkos teršimo mastas būtų 
nedidelis. 
2. Jei tai yra Direktyvos 2003/87/EB 
I priede išvardytos veiklos, valstybės narės 
gali nuspręsti nenustatyti reikalavimų, 
susijusių su deginimo įrenginių arba kitų 
įrenginių, išmetančių anglies dioksidą 
eksploatavimo vietoje , energetiniu 
naudingumo koeficientu .
3. Jeigu būtina, kompetentingos 
institucijos tam tikrais atvejais iš dalies 
pakeičia leidimą. 
4. 1–3 dalys netaikomos įrenginiams, 
kurie pagal Direktyvos 2003/87/EB 
27 straipsnį laikinai neįtraukiami į 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų 
leidimų sistemą Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Dideli kurą deginantys įrenginiai išmeta į orą daug anglies dioksido, taip skatindami klimato 
kaitą.  PTS suteikia labai naudingas gaires  išmetamų ŠESD kiekiui visose ekonomikos srityse 
sumažinti, bet neduoda pakankamai stipraus ženklo kainomis, kad į sistemą nepatektų nauji 
labai dideli sutelktieji anglies dioksido šaltiniai. Todėl į TIPK direktyvos skyrių, susijusį su 
naujais dideliais įrenginiais, reikia įtraukti nuostatas, pagal kurias būtų reikalaujama 
nustatyti į orą išmetamo anglies dioksido ribines vertes. 
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Pakeitimas 134
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Prekybos išmetamųjų teršalų leidimais 

sistemos
1. Laikotarpiu prieš priimant Bendrijos 
taisykles dėl prekybos kitų išmetamųjų 
teršalų, nei šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, leidimais, valstybės narės gali 
pasirinkti taikyti nacionalines prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais taisykles 
kaip alternatyvą išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių nustatymui leidimuose, jei 
patenkinamos šios sąlygos:
a. šios medžiagos reguliuojamos 
Direktyva 2001/81/EB1 dėl tam tikrų 
atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių 
ribų;
b. laikomasi šios direktyvos 19 straipsnio 
nuostatų;
c. laikomasi III ir VI dalyse nustatytų 
specialiųjų nuostatų.
2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie nacionalines prekybos išmetamųjų 
teršalų leidimais taisykles, priimtas 
vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi.
_______
1 OL L 309, 2001 11 27, p. 22-30

Or. en

Pagrindimas

Remiama Komisijos iniciatyva sukurti Europos taisykles dėl prekybos kitų išmetamųjų 
teršalų, nei šiltnamio efektą sukeliančių dujų, leidimais. Ši iniciatyva turėtų būti rengiama 
tokiu būdu, kad Europos taisyklės dėl prekybos kitų išmetamųjų teršalų leidimais įsigaliotu 



PE412.169v01-00 52/75 AM\746405LT.doc

LT

tuo pačiu metu, kaip ir TIPK direktyva. Jei tai neįmanoma, tokia nuostata gali būti nustatyta 
TIPK direktyvoje. Tuo atveju esamos nacionalinės prekybos leidimais sistemos galėtų būti 
tęsiamos kaip bandymas ar eksperimentas pereinamojo laikotarpio metu, kol bus sukurtos 
Europos taisykles dėl prekybos kitų išmetamųjų teršalų, nei šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
leidimais. 

Pakeitimas 135
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) taikomos  geriausios galimos 
priemonės  ;

2) išmetamųjų teršalų kiekiai atitinka 
kiekius, kuriuos galima pasiekti taikant 
geriausias galimas priemones;

Or. en

Pagrindimas

Nors tai ir nenurodyta, bet 12 straipsnio 2 punktas yra esminis pasikeitimas, palyginus su 
Direktyva 96/61/EB, kurioje tiesiogiai nereikalaujama, kad būtų taikomos geriausios galimos 
priemonės. Naujos redakcijos tekstas prieštarauja 16 straipsnio 2 daliai, kurioje 
reikalaujama, kad „išmetamųjų teršalų ribinės vertės grindžiamos geriausiomis galimomis 
priemonėmis, nenustatant kokio nors vieno metodo ar konkrečios technologijos“.

Pakeitimas 136
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) galutinai nutraukiant veiklą  imamasi 
reikiamų priemonių, kad būtų išvengta 
taršos grėsmės, o eksploatavimo vietos 
būklė atkurta taip, kaip apibrėžta 
23 straipsnio 2 ir 3 dalyse .

8) galutinai nutraukiant veiklą imamasi 
reikiamų priemonių ne tiktai, kad būtų 
išvengta taršos grėsmės, bet ir kad atkurta 
patenkinama eksploatavimo vietos būklė, 
kaip apibrėžta 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse .

Or. en
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Pakeitimas 137
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įrenginio eksploatavimo  vietos sąlygos; d) vietovės, kurioje yra įrenginys, aplinkos 
elementų sąlygos;

Or. pl

Pagrindimas

Šio punkto tikslas – nustatyti aptariamas sąlygas. Vietos įvertinimas priklauso nuo atskirų 
aplinkos elementų, kaip, pvz., vanduo, oras, gruntas ir t. t., įvertinimo.

Pakeitimas 138
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kai taikytina, pagrindinė ataskaita; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinės ataskaitos reikėtų reikalauti tik didesniems įrenginiams.
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Pakeitimas 139
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e punktas

Text proposed by the Commission Amendment

e) kai taikytina, pagrindinė ataskaita; e) ataskaita apie įrenginio vietos sąlygas, 
įskaitant pagrindinę ataskaitą su 
kiekybine ir detalia grunto, įskaitant 
dirvožemio biologinę įvairovę, būklės ir 
požeminio vandens būklės informacija;

Or. en

Pakeitimas 140
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kai taikytina, pagrindinė ataskaita; e) ataskaita apie įrenginio vietos sąlygas, 
įskaitant pagrindinę ataskaitą su 
kiekybine ir detalia dirvožemio, įskaitant 
dirvožemio biologinę įvairovę, ir 
požeminio vandens būklės informacija;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinė ataskaita itin svarbi siekiant, kad TIPK direktyva galėtų būti veiksmingai taikoma 
įgyvendinant kitas aplinkos politikos kryptis.  Dirvožemio biologinė įvairovė – veiksmingas 
dirvožemio sveikumo ir kokybės rodiklis, galintis suteikti patikimą pagrindą padarytos žalos 
šalinimui ir veiklos vykdytojų įsipareigojimo vertinimui atsižvelgiant į principą „teršėjas 
moka“, o siūloma pagrindinė ataskaita – būtina to sąlyga.
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Pakeitimas 141
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pavojingų medžiagų arba preparatų, 
naudojamų kaip apibrėžta 1967 m. 
birželio 27 d. Tarybos direktyvoje 
67/548/EB, kiekis;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti skaidrumą pavojingų šių medžiagų naudojimo klausimu ir nustatyti tinkamą 
pagrindą leidimo suteikimo sąlygoms nustatyti, į leidimą turėtų būti įtrauktas atitinkamame 
įrenginyje naudojamų pavojingų medžiagų sąrašas.

Pakeitimas 142
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) atliekų susidarymo įrenginyje 
prevencijos ir jų naudojimo priemonės;

h) jei būtina, atliekų susidarymo įrenginyje 
prevencijos ir jų naudojimo priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Nėra aišku, ar šios priemonės yra griežtai būtinos kai kuriems įrenginiams, kaip, pvz., kurą 
deginantis įrenginys, kurio nominalus šiluminis našumas yra 20–50 MW (jei patenka į 
direktyvos nauja redakcija taikymo sritį).  Pagrindinis susirūpinimas dėl šių įrenginių kyla 
dėl jų į orą išmetamų teršalų poveikio ir manome, kad visiškai integruotas požiūris įtraukti į 
dirvožemį ir vandenį išmetamų teršalų  prevencijos ir kontrolės (t. y. atliekų poveikio) 
priemones yra nebūtinas.
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Pakeitimas 143a
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) įrenginio eksploatavimo palyginimas 
su nuoroda į atitinkamą dokumentą dėl 
geriausių galimų priemonių;

Or. fi

Pagrindimas

Viešai publikuojamais šios rūšies palyginimais būtų padedama užtikrinti, kad taikomos 
priemonės yra geriausios tikslui pasiekti.

Pakeitimas 143b
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į prašymą išduoti leidimą taip pat 
įtraukiama ne techninio pobūdžio pirmoje 
pastraipoje nurodytos išsamios 
informacijos santrauka.

Į prašymą išduoti leidimą taip pat 
įtraukiama ne techninio pobūdžio pirmoje 
pastraipoje nurodytos išsamios 
informacijos santrauka ir, kai taikytina, 
pagrindinė ataskaita.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinės ataskaitos reikėtų reikalauti tik didesniems įrenginiams.
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Pakeitimas 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GGP informaciniai dokumentai GGP informaciniai dokumentai ir 
minimalūs reikalavimai

Or. en

Pagrindimas

Minimalius reikalavimus arba europinį apsaugos tinklą nustatytų komitologija, bet įtraukus 
suinteresuotas šalis prieš komitologijos procedūrą (komitologija su technine ekspertize). 
Europinis saugumo tinklas turėtų būti paremtas naujais arba atnaujintais GGP 
informaciniais dokumentais ir turi būti nustatytas „kai taikytina“. Taip yra todėl, kad kai 
kuriose pramonės šakose procesai yra beveik visiškai skirtingi netgi tai pačiai medžiagai ar 
medžiagų rūšiai; todėl gali būti atvejų, kai Europos europinis apsaugos tinklas nustatomas 
gamybos procesui/technologijai, kurie naudojami tik viename įrenginyje.

Pakeitimas 145
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GGP informaciniai dokumentai GGP informaciniai dokumentai ir 
minimalūs reikalavimai

Or. de
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Pakeitimas 146
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GGP informaciniai dokumentai GGP informaciniai dokumentai ir 
keitimasis informacija

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dabartinį GGP informacinių dokumentų rengimo ir priėmimo procesą 
būtina sujungti ir pritaikyti 14 ir 29 straipsnius. 

Pakeitimas 147
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GGP informaciniai dokumentai GGP informaciniai dokumentai ir 
keitimasis informacija

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktas 29 straipsnis. Jis perkeltas į šį siekiant pagerinti teisės aktų rengimą. 

Siekiant užtikrinti tinkamą GGP informacinių dokumentų rengimo proceso veikimą ir kad jie 
būtų plačiai naudojami, įvedami šie klausimai:

– siekiant užtikrinti daugiau pusiausvyros atstovaujant procese, geriau atstovaujami įrangos 
tiekėjai;

– turėtų būti apibrėžtas esamo keitimosi informacija forumo vaidmuo;

– Komisija turėtų parengti suinteresuotų šalių duomenų rinkimo rekomendacijas;
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– GGP informacinių dokumentų dalys dėl GGP turėtų būti išverstos, siekiant veiksmingesnio 
jų naudojimo.

Pakeitimas 148
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Text proposed by the Commission Amendment

1. Komisija patvirtina GGP informacinius 
dokumentus remdamasi 29 straipsnyje 
nurodyto keitimosi informacija rezultatais.

1. Remiantis 29 straipsnyje nurodyto 
keitimosi informacija rezultatais, GGP 
informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
ir jų suvartojimo kiekiai ir atitinkamos 
monitoringo priemonės, dirvožemio ir 
požeminių vandenų monitoringo 
priemonės, eksploatavimo vietai padarytos 
žalos šalinimo priemonės po įrenginio 
uždarymo ir naujos priemonės, ypač 
atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija užtikrina, kad GGP
informaciniai dokumentai peržiūrimi 
remiantis 29 straipsnyje nurodytu 
keitimusi informacija ir, prireikus, 
atnaujinami.

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius 
dokumentus.

1a. Nepažeisdama 1b dalies nuostatų, kai 
baigiama keistis informacija, kaip 
nurodyta 1 dalyje, Komisija, remdamasi 
GGP informaciniais dokumentais, nustato 
teršalų išmetimo ribojimo priemones 
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(išmetamųjų teršalų ribines vertes, 
lygiaverčius parametrus arba technines 
priemones), taip pat monitoringo ir 
atitikties reikalavimus, kaip minimalius 
atitinkamos veiklos reikalavimus.
Šios priemonės, kurios yra skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti jas papildant, priimamos 
laikantis 69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
1b. Komisija koreguoja V, VI, VII ir VIII 
priedus priimdama teršalų išmetimo 
ribojimo priemones, kaip minimalius 
reikalavimus, remdamasi atitinkamais 
GGP informaciniais dokumentais.
Šios priemonės, kurios yra skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti jas papildant, priimamos 
laikantis 69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
1c. Prieš 69 straipsnio 2 dalyje nurodytam 
komitetui priimant sprendimą dėl 
priemonių pagal 1a ir 1b dalis, Komisija 
konsultuojasi su atitinkamomis pramonės 
ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
praneša apie konsultacijų rezultatus, bei 
kaip į juos atsižvelgta.
1d. Po to, kai Komisija pateikia pagal 69 
straipsnio 2 dalį įsteigtam komitetui 
priemonės, kurios reikėtų imtis remiantis 
1a arba 1b dalimi, projektą ir nustatomas 
nuomonės pateikimo terminas, kaip 
nurodyta Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnio 2 dalies 2 sakinyje, Komisija 
paskelbia GGP informacinį dokumentą. 

Or. de

Pagrindimas

Informacijos mainai, vykdomi siekiant parengti GGP informacinius dokumentus (Sevilijos 
procesas), turi būti išsaugomi. Tačiau Komisija siūlo, kad privalomos išmetamųjų teršalų 
ribinės vertės būtų nustatomos pagal GGP informacinį dokumentą, o dėl to sumažėtų 
pramonės noras dalyvauti šiame procese. Todėl europinio saugumo tinklo būdu nustatant 
ribines vertes, kurių įrenginys jokiu būdu neturi viršyti, turi būti naudojama komitologijos 
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procedūra, kurios metu konsultuojamasi su visomis suinteresuotomis šalimis.

Pakeitimas 149
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija patvirtina GGP informacinius 
dokumentus remdamasi 29 straipsnyje 
nurodyto keitimosi informacija 
rezultatais.

1. Komisija organizuoja Komisijos, 
valstybių narių, atitinkamų pramonės 
šakų bei aplinkos apsaugos srityje 
veikiančių nevyriausybinių organizacijų 
keitimąsi informacija siekiant sukurti ir 
tinkamai atnaujinti GGP informacinius 
dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dabartinį GGP rekomendacijų ir orientacinių gairių rengimo ir priėmimo 
procesą būtina sujungti ir pritaikyti 14 ir 29 straipsnius. 

Pakeitimas 150
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija patvirtina GGP informacinius 
dokumentus remdamasi 29 straipsnyje
nurodyto keitimosi informacija rezultatais.

1. Su valstybėmis narėmis , atitinkamomis
pramonės šakomis, kurias proporcingai 
atstovauja pramoninių sistemų tiekėjai ir 
veiklos vykdytojai, bei aplinkos apsaugos 
srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis, Komisija organizuoja 
keitimąsi informacija šiais klausimais: 
a) įrenginių eksploatavimo 
charakteristikos, susijusios su teršalų 
išmetimu, tarša, žaliavų naudojimu ir jų 
pobūdžiu, energijos naudojimu arba 
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atliekų susidarymu;
b) taikomos geriausios galimos 
priemonės, su jomis susijęs monitoringas 
ir jų vystymas.
Komisija įkuria keitimosi informacija 
forumą, apimantį valstybes nares, 
atitinkamų pramonės šakų ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovus, dėl 
1 dalyje nurodyto keitimosi informacija 
organizavimo.
Komisija parengia keitimosi informacija, 
įskaitant duomenų rinkimą ir GPP 
informacinių dokumentų turinio 
nustatymą, rekomendacijas. Komisija 
paskelbia vertinimo ataskaitą. Ši ataskaita 
pasiekiama internete.
1a. Atsižvelgdama į keitimosi informacija 
forume išreikštą nuomonę, Komisija 
patvirtina naujus ir atnaujintus GGP 
informacinius dokumentus remdamasi 1 
dalyje nurodyto keitimosi informacija 
rezultatais.

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktas 29 straipsnis. Jis perkeltas į šį siekiant pagerinti teisės aktų rengimą. 

Siekiant užtikrinti tinkamą GGP informacinių dokumentų rengimo proceso veikimą ir kad jie 
būtų plačiai naudojami, įvedami šie klausimai:

– siekiant užtikrinti daugiau pusiausvyros atstovaujant procese, geriau atstovaujami įrangos 
tiekėjai;

– turėtų būti apibrėžtas esamo keitimosi informacija forumo vaidmuo;

– Komisija turėtų parengti suinteresuotų šalių duomenų rinkimo rekomendacijas;

– GGP informacinių dokumentų dalys dėl GGP turėtų būti išverstos, siekiant veiksmingesnio 
jų naudojimo.
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Pakeitimas 151
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija patvirtina GGP informacinius 
dokumentus remdamasi 29 straipsnyje 
nurodyto keitimosi informacija rezultatais.

1. Pasikonsultavusi su suinteresuotomis 
šalimis, Komisija patvirtina GGP 
informacinius dokumentus remdamasi 29 
straipsnyje nurodyto keitimosi informacija 
rezultatais.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos mainai, vykdomi siekiant parengti GGP informacinius dokumentus (Sevilijos 
procesas), neturėtų būti keičiami.

Pakeitimas 152
Caroline Jackson

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija patvirtina GGP informacinius 
dokumentus remdamasi 29 straipsnyje 
nurodyto keitimosi informacija rezultatais.

1. Remiantis 29 straipsnyje nurodyto 
keitimosi informacija rezultatais.

Or. en

Pagrindimas

Sevilijos procesas turėtų išlikti nepakeistas. TIPK tikslas yra aplinkos apsauga. Europinio 
saugumo tinklo koncepcija turėtų padėti, nes juo bandoma nustatyti darnią sistemą 
skirtingose ES valstybėse narėse – į jį galėtų būti įtrauktos Europos lygiu išplėtotos nuotėkio 
aptikimo ir remonto programos. Ne visada tinkama, kad Komisija nustatytų išmetamųjų 
teršalų ribines vertes (ITRV), nes kai kuriose pramonės srityse kiekvienas gamybos procesas 
yra skirtingas. Todėl reikia, kad valstybių narių kompetentinga institucija savo nuožiūra 
galėtų nustatyti ITRV.
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Pakeitimas 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija patvirtina GGP informacinius 
dokumentus remdamasi 29 straipsnyje 
nurodyto keitimosi informacija rezultatais.

1. Komisija patvirtina 29 straipsnyje 
nurodyto keitimosi informacija rezultatus, 
kaip GGP informacinius dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Pakeitimas 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Nepažeisdama 4 dalies ir 68 straipsnio 
nuostatų, remdamasi naujais arba 
atnaujintais GGP informaciniais 
dokumentais, prireikus Komisija gali 
pateikti pasiūlymų dėl teršalų išmetimo 
ribojimo priemonių (išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių, lygiaverčių parametrų arba 
techninių priemonių), taip pat dėl 
monitoringo ir atitikties reikalavimų, kaip
minimalių atitinkamos pramoninės 
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veiklos reikalavimų. 
Komisija gali pasiūlyti nustatyti 
minimalius reikalavimus specifinėms 
medžiagoms, dėl kurių ES lygiu kyla 
susirūpinimo ir kurios yra svarbios 
atitinkamai pramoninei veiklai.
Šiuose minimaliuose reikalavimuose 
atsižvelgiama į atitinkamos ES pramonės 
ekonominį pagrįstumą ir ypač į technines 
savybes, taršos poveikį įvairioms aplinkos 
terpėms ir, jei reikia, konkrečiai veiklai 
nustatyti pereinamuosius laikotarpius. 
Siūlant tokius minimalius reikalavimus, 
atliekamas ES lygio sektorinių poveikio 
įvertinimas, atsižvelgiant į įvairius atvejus 
visose valstybėse narėse.
Pateikdama pasiūlymus dėl minimalių 
reikalavimų, Komisija konsultuojasi su 
atitinkamomis suinteresuotomis šalimis, 
įtrauktomis į 29 straipsnyje nurodytą 
keitimąsi informacija. 
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
69 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.
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Pakeitimas 155
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Į šį keitimąsi informacija įtraukiami 
bent šie klausimai: 
a) įrenginių eksploatavimo 
charakteristikos, susijusios su teršalų 
išmetimu, tarša, žaliavų naudojimu ir jų 
pobūdžiu, energijos naudojimu arba 
atliekų susidarymu; 
b)  taikomos geriausios galimos 
priemonės, su jomis susijęs monitoringas 
ir jų pokyčiai.
1b. GGP informaciniai dokumentai 
ruošiami remiantis 1 dalyje nurodytu 
keitimusi informacija ir ypač atsižvelgiant 
į III priede išvardytus kriterijus, juose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminio 
vandens monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės. 
1c. Komisija patvirtina ir paskelbia 
naujus ir atnaujintus GGP informacinius 
dokumentus remdamasi 1 straipsnyje 
nurodyto keitimosi informacija 
rezultatais. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dabartinį GGP rekomendacijų ir orientacinių gairių rengimo ir priėmimo 
procesą būtina sujungti ir pritaikyti 14 ir 29 straipsnius. 
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Pakeitimas 156
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GGP informaciniuose dokumentuose
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius 
dokumentus.

2. GGP informaciniai dokumentai 
ruošiami remiantis 1 dalyje nurodytu 
keitimusi informacija ir ypač atsižvelgiant 
į III priede išvardytus kriterijus, juose
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės.

2a. Komisija patvirtina ir paskelbia 
naujus ir atnaujintus GGP informacinius 
dokumentus remdamasi 1 straipsnyje 
nurodyto keitimosi informacija 
rezultatais. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dabartinį GGP rekomendacijų ir orientacinių gairių rengimo ir priėmimo 
procesą būtina sujungti ir pritaikyti 14 ir 29 straipsnius. 

Pakeitimas 157
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų
ir jų suvartojimo kiekiai ir atitinkamos 
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priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius 
dokumentus.

monitoringo priemonės, dirvožemio ir 
požeminių vandenų monitoringo 
priemonės, eksploatavimo vietai padarytos 
žalos šalinimo priemonės ir naujos 
priemonės, ypač atsižvelgiant į III priede 
išvardytus kriterijus. Komisija arba 
valstybės narės užtikrina, kad GGP 
informacinių dokumentų skyriai, 
kuriuose nustatomos GPP, pateikiami 
oficialiomis ES kalbomis.

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktas 29 straipsnis. Jis perkeltas į šį siekiant pagerinti teisės aktų rengimą. 

Siekiant užtikrinti tinkamą GGP informacinių dokumentų rengimo proceso veikimą ir kad jie 
būtų plačiai naudojami, įvedami šie klausimai:

– siekiant užtikrinti daugiau pusiausvyros atstovaujant procese, geriau atstovaujami įrangos 
tiekėjai;

– turėtų būti apibrėžtas esamo keitimosi informacija forumo vaidmuo;

– Komisija turėtų parengti suinteresuotų šalių duomenų rinkimo rekomendacijas;

– GGP informacinių dokumentų dalys dėl GGP turėtų būti išverstos, siekiant veiksmingesnio 
jų naudojimo.

Pakeitimas 158
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo galutinai nutraukus įrenginio 
veiklą priemonės ir naujos priemonės, ypač 
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kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius dokumentus.

atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija mažiausiai kas dešimt 
metų peržiūri ir atnaujina GGP 
informacinius dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos mainai, vykdomi siekiant parengti GGP informacinius dokumentus (Sevilijos 
procesas), neturėtų būti keičiami.

Pakeitimas 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius 
dokumentus.

Tokiuose GGP informaciniuose 
dokumentuose apibūdinamos geriausios 
galimos priemonės, atitinkamų išmetamųjų 
teršalų kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. GGP informaciniai dokumentai
prireikus peržiūrimi ir atnaujinami 
remiantis 29 straipsnyje nurodyta 
keitimosi informacija sistema.

Or. en

Pagrindimas

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
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special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Pakeitimas 160
Caroline Jackson

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius 
dokumentus.

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
ir jų suvartojimo kiekiai ir atitinkamos 
monitoringo priemonės, ir naujos 
priemonės, ypač atsižvelgiant į III priede 
išvardytus kriterijus.

a) Kai baigiama keistis informacija, kaip 
nurodyta 1 dalyje, nepažeisdama 4 dalies 
ir 68 straipsnio nuostatų, Komisija, 
remdamasi GGP informaciniais 
dokumentais, prireikus, naudodama 
bendro sprendimo procedūrą, gali 
inicijuoti teršalų išmetimo ribojimo 
priemones (išmetamųjų teršalų ribines 
vertes, lygiaverčius parametrus arba 
technines priemones), taip pat 
monitoringo ir atitikties reikalavimus, 
kaip minimalius atitinkamos veiklos 
reikalavimus ir aukštesnius už GGPITK 
vertes.
b) Komisija, remdamasi atitinkamais GGP 
informaciniais dokumentais, kaip 
minimalius reikalavimus nustato teršalų 
išmetimo ribojimo priemones ir koreguoja 
V priedo 1 ir 2 dalis, VI priedo 3, 4 ir 5 
dalis, VII priedo 2, 3, 4 ir 5 dalis bei VIII 
priedo 1 ir 3 dalis.
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c) Rengdama savo pasiūlymą Komisija 
atsižvelgia į Mokslinio komiteto dėl 
toksiškumo, ekologinio toksiškumo ir 
aplinkos reikalų, valstybių narių, Europos 
Parlamento, Europos aplinkos agentūros, 
Bendrijos mokslo tiriamųjų programų, 
tarptautinių organizacijų, įskaitant 
organizacijas, atstovaujančias smulkioms 
ir vidutinėms įmonėms, Europos aplinkos 
apsaugos organizacijų rekomendacijas bei 
į kitą atitinkamą informaciją, kurią ji 
sužino.
d) Komisija prireikus persvarsto ir pasiūlo 
minėtąsias teršalų išmetimo ribojimo 
priemones.
e) Laikydamasi Direktyvos 85/337/EEB, 
pakeistos Direktyvomis 97/11/EB ir 
2003/35/EB, dėl poveikio aplinkai 
vertinimo nuostatose nurodytų savo 
įpareigojimų, kompetentinga institucija 
įvertina apriboti teršalų išmetimą skirtų 
priemonių poveikį ir nustato konkrečias 
išmetamųjų teršalų ribines vertes 
atitinkamai kiekvienam III priede 
nurodytam įrenginiui.

Or. en

Pagrindimas

Sevilijos procesas turėtų išlikti nepakeistas. TIPK tikslas yra aplinkos apsauga. Europinio 
saugumo tinklo koncepcija turėtų padėti, nes juo bandoma nustatyti darnią sistemą 
skirtingose ES valstybėse narėse – į jį galėtų būti įtrauktos Europos lygiu išplėtotos nuotėkio 
aptikimo ir remonto programos. Ne visada tinkama, kad Komisija nustatytų išmetamųjų 
teršalų ribines vertes (ITRV), nes kai kuriose pramonės srityse kiekvienas gamybos procesas 
yra skirtingas. Todėl reikia, kad valstybių narių kompetentinga institucija savo nuožiūra 
galėtų nustatyti ITRV.
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Pakeitimas 161
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius dokumentus.

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius dokumentus
ir baigia peržiūrą vėliausiai po 7 metų 
nuo paskutinės versijos paskelbimo.. 
Komisija arba valstybės narės užtikrina, 
kad kompetentingos institucijos prašymu, 
20 straipsnyje nurodytų GGP galutinių 
informacinių dokumentų skyriai, 
kuriuose nustatomos GGP, pateikiami jos 
oficialiąja kalba.

Or. en

Pagrindimas

GGP informaciniai dokumentai yra svarbiausi nustatant GGP. Svarbiausių jų skyrių vertimas 
į Europos Sąjungos oficialiąsias kalbas – veiksmingo naudojimosi jais užtikrinimo sąlyga. 
GGP informaciniai dokumentai atspindi techninių rezultatų, dėl kurių susitariama po 5 metų 
trunkančio skirtingų techninių ekspertų diskusijų proceso, dinamišką koncepciją ir reikėtų 
pripažinti dinamišką technologinių pokyčių pobūdį GGP informacinius dokumentus 
atnaujinant sistemiškiau ir reguliariau, bent kas 7 metus.



AM\746405LT.doc 73/75 PE412.169v01-00

LT

Pakeitimas 162
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius dokumentus.

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 
kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius dokumentus
ir baigia peržiūrą vėliausiai po 7 metų 
nuo paskutinės versijos paskelbimo.. 
Komisija arba valstybės narės užtikrina, 
kad su GGP informaciniais dokumentais 
būtų galima susipažinti Sąjungos 
oficialiosiomis kalbomis. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausių GGP informacinių dokumentų skyrių vertimas į Europos Sąjungos oficialiąsias 
kalbas – veiksmingo naudojimosi jais užtikrinimo sąlyga. Reikėtų pripažinti dinamišką 
technologinių pokyčių pobūdį ir GGP informacinius dokumentus atnaujinti sistemiškiau ir 
reguliariau, bent kas 7 metus.

Pakeitimas 163
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GGP informaciniuose dokumentuose 
apibūdinamos geriausios galimos 
priemonės, atitinkamų išmetamųjų teršalų 

2. Tokiuose GGP informaciniuose 
dokumentuose apibūdinamos geriausios 
galimos priemonės, atitinkamų išmetamųjų 
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kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės, dirvožemio ir požeminių 
vandenų monitoringo priemonės, 
eksploatavimo vietai padarytos žalos 
šalinimo priemonės ir naujos priemonės, 
ypač atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. Komisija prireikus peržiūri ir 
atnaujina GGP informacinius dokumentus.

teršalų kiekiai ir atitinkamos monitoringo 
priemonės ir naujos priemonės, ypač 
atsižvelgiant į III priede išvardytus 
kriterijus. GGP informaciniai dokumentai
prireikus turi būti peržiūrimi ir 
atnaujinami, keičiantis informacija pagal 
29 straipsnio nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la  
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.

Pakeitimas 164
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepaisant 68 straipsnio nuostatų, jei 
nustatoma, kad reikia imtis veiksmų 
Bendrijos mastu, ypač jei yra didelė 
būtinybė saugoti aplinką ir užkirsti kelią 
konkurencijos iškraipymams vidaus, 
Komisija, remdamasi GGP informaciniais 
dokumentais, siūlo teršalų išmetimo 
ribojimo priemones (išmetamųjų teršalų 
ribines vertes, lygiaverčius parametrus 
arba technines priemones), monitoringo ir 
atitikties reikalavimus, kaip minimalius 
reikalavimus vienai ar daugiau šiame 
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skyriuje aptariamų veiklos rūšių.  

Or. en

Pagrindimas

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17. 
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