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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par projektu Padomes lēmumam, ar ko akceptē grozījumus 1979. gada Konvencijas par 

gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem 

metāliem 

2014/0359(NLE)) 

(Piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (08648/2015), 

– ņemot vērā grozījumus 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos 

attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem (08648/2015 ADD 1), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 

a) apakšpunktu (C8-0157/2015), 

– ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, 

kā arī 108. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 

(A8-0002/2016), 

1. sniedz piekrišanu grozījumu apstiprināšanai Protokolā, 

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī 

dalībvalstu valdībām un parlamentiem. 
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ĪSS PAMATOJUMS 

Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos mērķis ir aizsargāt cilvēkvidi 

no gaisa piesārņojuma. Vairākos pētījumos, kas veikti laikā no 1972. līdz 1977. gadam ir 

pierādīts, ka gaisu piesārņojošās vielas var pārvietoties vairākus tūkstošus kilometru pirms tās 

nosēžas. Tāpēc gaisa piesārņojuma izraisītās problēmas ir jārisina starptautiskā līmenī. 

Konvencija, kuru parakstīja 1979. gadā un kura stājās spēkā 1983. gadā bija pirmais 

starptautiskais juridiski saistošais instruments šajā jomā. Tā izveidoja regulējumu saskaņā ar 

kuru kontrolēt un samazināt pārrobežu gaisa piesārņojuma izraisīto kaitējumu cilvēka 

veselībai un videi. Konvencijā par tās sekretariātu ir noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EKK) izpildsekretariāts. Konvenciju īsteno un uzrauga 

ar Sadarbības programmu tāldarbīga pārrobežu gaisa piesārņotājvielu monitoringam un 

novērtēšanai Eiropā  (EMEP). 

 

Līdz šai dienai Konvencija ir tikusi paplašināta ar astoņiem protokoliem, kuros noteikti īpaši 

pasākumi, kas pusēm jāveic, lai mazinātu gaisa piesārņotāju emisijas. Pirmais šīs Konvencijas 

protokols tika parakstīts 1984. gadā un tajā tika noteikta finansēšanas shēma EMEP darbībām. 

Otrais protokols, kas attiecās uz sēra emisijām, bija pirmais konkrētais pasākums gaisa 

piesārņojuma samazināšanai. Trešais, ceturtais un piektais protokols attiecās uz slāpekļa 

oksīdiem, gaistošiem organiskiem savienojumiem (GOS) un vēlreiz uz sēra emisijām un to 

pārrobežu plūsmām. Protokols attiecībā uz GOS (1991. gads) iesāka virzību uz efektīvāku — 

vielu grupu pieeju, nevis tikai vienas vielas pieeju. Šī pieeja tika turpināta ar diviem 

1998. gada Orhūsas protokoliem attiecībā uz smagajiem metāliem un noturīgiem organiskiem 

piesārņotājiem (NOP). Astotais protokols, kura mērķis ir novērst paskābināšanos, eitrofikāciju 

un piezemes ozona problēmu, ir pirmais protokols, kas attiecas uz daudzām piesārņojošām 

vielām un daudziem ietekmes veidiem, un tajā noteiktas gan valstu emisiju robežvērtības, gan 

samazināšanas saistības attiecībā uz vairākām vielām. 

 

Orhūsas 1998. gada Protokola (protokols) par smagajiem metāliem mērķis ir samazināt un 

kontrolēt svina (Pb), kadmija (Cd) un dzīvsudraba (Hg) antropogēnās emisijas gaisā.  Tajā 

pusēm ir noteikts pienākums samazināt šo trīs metālu kopējās gada emisijas, lai to līmenis 

būtu zemāks nekā 1990. gadā vai citā gadā, kas ietilpst laikposmā no 1985. līdz 1995. gadam. 

Protokola mērķis ir samazināt emisijas no rūpnieciskajiem avotiem (dzels un tērauda 

rūpniecības, krāsaino metālu rūpniecības), sadedzināšanas procesiem (enerģijas ražošana, 

autoceļu transports), kā arī no atkritumu sadedzināšanas. Tajā noteiktas robežvērtības 

emisijām no konkrētiem  galvenajiem stacionārajiem avotiem un noteikta prasība izmantot 

labākās pieejamās tehnoloģijas. Pusēm arī jāizstrādā un jāuztur Pb, Cd un Hg emisiju pārskati, 

pakāpeniski jāizskauž etilētais benzīns un jāsamazina dzīvsudraba koncentrācijas līmeņi 

sārmu baterijās. Protokols arī ierosina ieviest ražojumu pārvaldības pasākumus attiecībā uz 

citiem dzīvsudrabu saturošiem ražojumiem, tostarp mērierīcēm. 

 

Kopienas pievienošanos šim Protokolam Kopienas vārdā apstiprināja ar Padomes 2001. gada 

4. aprīļa Lēmumu 2001/379/EK. Protokols, kas stājās spēkā 2003. gada 29. decembrī, ir 

transponēts ES tiesību aktos ar vairāku instrumentu palīdzību. Puses pārskatīja protokolu 

attiecībā uz tā saistību pietiekamību un atbilstību un  2009. un 2010. gadā vienojās par sarunu 

sākšanu attiecībā uz Protokola teksta un pielikumu pārskatīšanu. Protokols tika grozīts 

2012. gada decembrī ar Lēmumiem  20012/5, 2012/6 un 2012/7, pēdējie divi attiecībā uz 

labākajām pieejamajām tehnoloģijām. 
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Lēmums 2012/5 ir Pusēm ir jāratificē. Grozītais Protokols paredz stingrākas emisiju 

robežvērtības attiecībā uz putekļu emisijām no konkrētiem lielajiem stacionārajiem avotiem, 

kā arī elastīgus pārejas pasākumus, no kā labumu gūs Puses, kuras pievienosies grozītajam 

Protokolam līdz 2019. gada beigām, tostarp Austrumeiropas un Dienvidaustrumeiropas 

valstis.  

 

Minētie grozījumi lielā mērā jau ir atspoguļoti ES tiesību aktos un tiks arī transponēti ar jaunu 

direktīvu, ar kuru atjauninās valstu emisiju robežvērtības konkrētiem gaisa piesārņotājiem un 

paredzēs ikgadēju valsts emisiju pārskatu, kas cita starpā attieksies uz svina, kadmija un 

dzīvsudraba emisijām. 

 

Komisijas lēmuma projektā ir minēts grozījuma teksts Protokolā atsaucoties uz 

Lēmumu 2012/5 tā pielikumā. Kā jau paskaidrots iepriekš, grozījums pilnībā atbilst spēkā 

esošajiem ES tiesību aktiem. Grozījuma ratificēšana būs nozīmīgs solis ceļā uz cilvēku 

veselības un vides augstāka līmeņa aizsardzību no gaisa pārrobežu piesārņojuma. Tāpēc 

referents atzinīgi vērtē Padomes lēmuma projektu un ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 22.12.2015    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

60 

2 

0 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, 

Catherine Bearder, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, 

Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Miriam 

Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, 

Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, 

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens 

Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jean-

François Jalkh, Giovanni La Via, Norbert Lins, Susanne Melior, 

Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. 

Piecha, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, 

Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert 

Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Jan 

Huitema, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, James Nicholson, Alojz 

Peterle, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Lucy Anderson, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Neena 

Gill, Monika Hohlmeier, Sander Loones, Helga Stevens 

 
 


