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– Dabartinė padėtis

1. Komisija pirmiau minėtą pasiūlymą priėmė 2007 m. gruodžio mėn.

Pasiūlymo tikslas – peržiūrėti ir sujungti į vieną direktyvą septynias skirtingas su 

pramoniniais išmetamaisiais teršalais susijusias direktyvas tam, kad būtų pasiektas aukštesnis 

aplinkos apsaugos lygis, kartu supaprastinant teisės aktus ir sumažinant nereikalingą 

administracinę naštą. Parengiant naują redakciją galima viename tekste apjungti esminius 

pakeitimus ir nuostatas, kurios lieka nepakitusios.

2. Aplinkos darbo grupė pradėjo nagrinėti pasiūlymą gegužės mėn., ir nuo to laiko darbas vyksta 

nuolat.
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Aptarus poveikio įvertinimą pradėtas sisteminis nagrinėjimas paeiliui svarstant nuostatų 

grupes, susijusias su tokiomis konkrečiomis temomis:

- parama geriausių turimų priemonių taikymui;

- įsipareigojimų laikymosi stiprinimas ir naudos aplinkai didinimas;

- leidimų suteikimo lankstumas ir ekologinių naujovių skatinimas;

- pakeitimai, susiję su dideliais kurą deginančiais įrenginiais;

- taikymo sritis;

- pakeitimai, susiję su atliekų deginimo įrenginiais, organinius tirpiklius naudojančiais 

įrenginiais ir titano dioksidą gaminančiais įrenginiais;

- baigiamosios nuostatos ir kitos nuostatos, kurių negalima buvo susieti su pirmiau 

nurodytomis temomis, išskyrus dirvožemio apsaugos klausimą.

3. Grupėje įvyko diskusijos, po kurių buvo padarytos tokios preliminarios išvados:

Bendrieji principai

- Delegacijos, atrodo remia tikslą sujungti galiojančias septynias direktyvas, kad būtų 

parengta viena direktyva dėl pramoninių išmetamųjų teršalų. Vis dėlto kai kurios nėra 

tikros, kad toks supaprastinimas sumažins administracinę naštą.

- Delegacijos remia pasiūlymo tikslą užtikrinti veiksmingesnį geriausių turimų metodų 

įgyvendinimą.

- Dauguma delegacijų mano, kad per daug aspektų yra sprendžiama komitologijos būdu ir 

kad būtų pageidautina juos patikslinti arba taikyti subsidiarumo principą.
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Geriausios praktikos informacinių dokumentų (GPID) vaidmuo

- Atrodo, visuotinai sutariama, kad būtina stiprinti GPID vaidmenį. Be to, dauguma 

delegacijų nori išsaugoti galiojančias šių dokumentų rengimo ir priėmimo procedūras, 

kartu stiprinant jų vaidmenį nustatant leidimų išdavimo sąlygas, visų pirma sąlygas, 

susijusias su išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis. Delegacijos taip pat remia 

skaidrumo principo taikymą nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes, visų pirma tais 

atvejais, kai šios vertės nustatomos remiantis GPID. 

- Keletas delegacijų baiminosi, kad Komisijos pasiūlymu taip sustiprinamas informacinių 

dokumentų vaidmuo, jog jie tampa teisiškai privalomais, visų pirma išmetamųjų teršalų 

ribinių verčių atžvilgiu, o tai nebūtų suderinama su jų parengimo ir priėmimo procesu. 

Kitų delegacijų manymu, kompetentingoms institucijoms suteikiama pakankamai 

laisvės lanksčiai remtis GPID išvadomis tais atvejais, kai tai yra pateisinama. Be to, 

kelios delegacijos mano, kad informacinių dokumentų svarbos stiprinimas reikštų, jog 

jie turėtų būti verčiami į visas oficialiąsias kalbas.

Kontrolė, patikrinimai ir leidimų peržiūra

- Dauguma delegacijų sutarė, kad reikia stiprinti kontrolės bei patikrinimo metodus ir kad 

reikia peržiūrėti leidimus kiekvieną kartą, kai parengiamas naujas ar patikslintas 

informacinis dokumentas. Peržiūros tvarkaraštį, patikrinimų periodiškumą ir pranešimų 

teikimo būdus dar reikia patikslinti.

Dideli kurą deginantys įrenginiai

- Nagrinėjant naujas nuostatas, susijusių su dideliais kurą deginančiais įrenginiais, 

paaiškėjo, kad šiame etape ne visos delegacijos joms pritaria. 

- Išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms iš esmės pritarė visos delegacijos, išskyrus 

mažesnio nei 100 MW našumo įrenginių atveju, dėl kurių buvo iškeltas klausimas, koks 

bus įdiegimo išlaidų ir galimos naudos santykis. 
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- Kelios delegacijos pageidavo, kad kai kurie veikiantys įrenginiai iki 2020 m. galėtų 

veikti lanksčiau. 

- Nemažai delegacijų prašė, kad išmetamųjų teršalų naujų ribinių verčių įsigaliojimo 

veikiančiuose kurą deginančiuose įrenginiuose data (2016 m.) būtų nukelta; dažniausiai 

buvo minima 2020 m. data.

Taikymo sritis

- Nemažai delegacijų nepritarė pasiūlymui taikyti direktyvą ir terminiams įrenginiams, 

kurių nominalus našumas yra 10–50 MW.

- Dauguma delegacijų prieštarauja pasiūlymui taikyti direktyvą ir intensyvaus auginimo 

fermoms, nes, jų nuomone, nauda nepateisina sąnaudų.

- Kai kurios delegacijos taip pat pareiškė skeptiškai vertinančios kitus pasiūlymus išplėsti 

taikymo sritį.

Kitos nuostatos

- Delegacijos iš esmės remia pasiūlymus, susijusius su konkrečiomis nuostatomis dėl 

atliekų deginimo įrenginių, organinius tirpiklius naudojančių įrenginių ir titano dioksidą 

gaminančių įrenginių. 

- Kelios delegacijos prašė nustatyti ilgesnį pereinamąjį laikotarpį, per kurį direktyvos 

nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę.

4. Pastaruosiuose grupės posėdžiuose pirmininkaujanti valstybė narė pradėjo diskusijas dėl 

kompromisinių pasiūlymų, kuriuose atsižvelgiama į delegacijų pastabas.


