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ĪSS PAMATOJUMS 

Vispārīga informācija 

Gaisa piesārņojums ir izteikti pārrobežu problēma, un daudzas dalībvalstis būtisku daļu no 

piesārņojuma saņem no kaimiņvalstīm. Tāpēc, lai izveidotu saskaņotu un vērienīgu sistēmu 

emisiju mazināšanai, ir jārīkojas Savienības līmenī. 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir novērst būtisku nepilnību spēkā esošajos ES tiesību aktos. 

Attiecībā uz jaunām mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām jau ir noteikts regulējums ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvas 2009/125/EK, ar ko 

izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, 

īstenošanas noteikumiem. Savukārt patlaban lielas jaudas sadedzināšanas iekārtas reglamentē 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par 

rūpnieciskajām emisijām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra 

Direktīva 2001/80/EK  par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā 

no lielām sadedzināšanas iekārtām (līdz 2015. gada 31. decembrim). 

Tomēr līdz šim nav ES līmeņa īpaša regulējuma attiecībā uz gaisu piesārņojošo vielu 

emisijām no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (VSI), (iekārtas, kuru nominālā ievadītā 

siltumjauda ir no 1 līdz 50 MW), un referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kura 

mērķis ir novērst šo nepilnību un radīt saskaņotāku regulatīvo vidi. 

Šis priekšlikums ir svarīgs vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, saskaņā ar Komisijas ietekmes 

novērtējumu tiek lēsts, ka gaisa piesārņojums izraisa vairāk nekā 400 000 pāragras nāves 

gadījumu gadā, un tā radītās izmaksas veselības aprūpei ir EUR 940 miljardi. Tas arī veicina 

vides degradāciju būtiskā apmērā, jo 62 % no ES teritorijas ir pakļauti eitrofikācijai, un 

izraisītais kaitējums ekonomikai ir izsakāms EUR 15 miljardu apmērā zaudēto darba dienu 

dēļ, EUR 4 miljardu — veselības aprūpes izmaksās, EUR 3 miljardu — ražas zudumos un 

EUR 1 miljardu — kaitējumos ēkām. Otrkārt, samazinot emisijas no vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārtām, tiktu atbalstīta ES klimata un enerģētikas mērķu sasniegšana 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas, energoefektivitātes un atjaunojamo 

energoresursu veicināšanas jomā. Rīkojoties nekavējoties un novēršot trūkumus regulējumā, 

mēs varam sniegt skaidru signālu ieguldītājiem un vairāk stimulēt pētniecību un inovāciju 

visnovatoriskāko tehnoloģiju jomā. Tas radīs apstākļus, lai Eiropas uzņēmumi varētu ieņemt 

vadošo lomu videi draudzīgu inovāciju jomā, kam ir milzīgs potenciāls eksporta tirgos. 

Piemēram, Ķīnai gaisa piesārņojums vien izmaksā 12–13 % no gada IKP. 

Referenta ierosinātie precizējumi un izmaiņas 

Tomēr saistībā ar Komisijas priekšlikumu ir vairāki jautājumi, kas jāprecizē un jāpilnveido. 

Referents ir noteicis galvenos jautājumus, kas minēti turpmāk.  

Saistība ar spēkā esošajiem tiesību aktiem 

Tiesiskajam regulējumam ir jābūt saskaņotam un jānovērš regulējuma iespējamā pārklāšanās. 

Jo īpaši ir jāprecizē šā priekšlikuma un jau spēkā esošās Rūpniecisko emisiju direktīvas 

savstarpējā saistība. 
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MVU jautājums 

Ņemot vērā to, ka 75 % VSI darbina mazie un vidējie uzņēmumi, īpaša uzmanība ir jāvelta 

tam, lai nerastos pārmērīga administratīvā slodze. MVU nav tādas administratīvās kapacitātes 

kā lielākiem uzņēmumiem, un vairākās šā priekšlikuma un Padomes nostājas daļās tas nav 

ņemts vērā.  

Rentabilitāte 

Viennozīmīgi ir nepieciešams pienācīgi līdzsvarot izmaksas uzņēmumiem un ieguvumus 

vides un veselības jomā. Lai gan ir skaidrs, ka nepieciešams noteikt emisiju robežvērtības, 

tām tomēr jābūt proporcionālām un praktiski piemērojamām. Tai pat laikā referents uzskata, 

ka visnotaļ ir iespējama vērienīga pieeja.  

Elastīgums 

Komisijas priekšlikumā jau ir noteiktas atšķirīgas prasības jaunām un jau esošām iekārtām. 

Tomēr ir iespēja panākt elastīgāku pieeju attiecībā uz vismazākajām jau esošajām iekārtām ar 

jaudu līdz 5 MW, kurām izmaksas būtu relatīvi augstas. 

GROZĪJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Kurināmā sadedzināšanu mazas jaudas 

sadedzināšanas iekārtās un ierīcēs varētu 

aptvert tiesību akti, ar kuriem īsteno 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 21. oktobra 

Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido 

sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības 

ar enerģiju saistītiem ražojumiem15. 

Kurināmā dedzināšanu lielas jaudas 

sadedzināšanas iekārtās no 2013. gada 

7. janvāra reglamentē Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīva 2010/75/ES16, 

savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2001/80/EK17 līdz 2015. gada 

31. decembrim joprojām piemēro lielas 

jaudas sadedzināšanas iekārtām, uz kurām 

(5) Kurināmā sadedzināšanu mazas jaudas 

sadedzināšanas iekārtās un ierīcēs varētu 

aptvert tiesību akti, ar kuriem īsteno 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 

gada 21. oktobra Direktīvu 2009/125/EK15. 

Tomēr ir vajadzīgi jauni pasākumi 

saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, lai 

novērstu atlikušās normatīvās nepilnības. 

Kurināmā dedzināšanu lielas jaudas 

sadedzināšanas iekārtās no 2013. gada 

7. janvāra reglamentē Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīva 2010/75/ES16, 

savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2001/80/EK17 līdz 2015. gada 

31. decembrim joprojām piemēro lielas 

jaudas sadedzināšanas iekārtām, uz kurām 
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attiecas Direktīvas 2010/75/ES 30. panta 

2. punkts. 

attiecas Direktīvas 2010/75/ES 30. panta 

2. punkts. 

__________________ __________________ 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 21. oktobra 

Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido 

sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar 

enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 

31.10.2009., 10. lpp.). 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 

21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai 

noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju 

saistītiem ražojumiem (OV L 285, 

31.10.2009., 10. lpp.). 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2010. gada 24. novembra Direktīva 

2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām 

(piesārņojuma integrēta novēršana un 

kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 

17. lpp.). 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2010. gada 24. novembra Direktīva 

2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām 

(piesārņojuma integrēta novēršana un 

kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 

17. lpp.). 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001. gada 23. oktobra 

Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem 

attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju 

gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām 

(OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.). 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. 

gada 23. oktobra Direktīva 2001/80/EK par 

ierobežojumiem attiecībā uz dažu 

piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām 

sadedzināšanas iekārtām 

(OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp). 

Pamatojums 

Normatīvās nepilnības saistībā ar Ekodizaina direktīvu un šo priekšlikumu ir jārisina 

Ekodizaina direktīvā, kā tas ierosināts Padomes nostājā. 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Šī direktīva nebūtu piemērojama ar 

enerģiju saistītiem ražojumiem, uz ko 

attiecas īstenošanas pasākumi, kuri 

pieņemti saskaņā ar 

Direktīvu 2009/125/EK vai ar 

Direktīvas 2010/75/ES III vai IV nodaļu. 

Arī dažas citas sadedzināšanas iekārtas 

būtu jāizslēdz no šīs direktīvas darbības 

jomas, pamatojoties uz to tehniskajām 

īpašībām vai to lietojumu konkrētās 

darbībās. 

(9) Šī direktīva nebūtu piemērojama 

sadedzināšanas iekārtām, uz kurām 

attiecas īstenošanas pasākumi, kas pieņemti 

saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK vai ar 

Direktīvu 2010/75/ES. Arī dažas citas 

sadedzināšanas iekārtas būtu jāizslēdz no 

šīs direktīvas darbības jomas, pamatojoties 

uz to tehniskajām īpašībām vai to 

lietojumu konkrētās darbībās. 

Regulējumam nebūtu jāpārklājas 

attiecībā ne uz vienu sadedzināšanas 

iekārtu. Ja nepieciešams, Komisijai būtu 
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jāizstrādā precizējošas vadlīnijas. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Ņemot vērā attiecīgo sadedzināšanas 

iekārtu atrašanās vietu, kā arī tehniskos 

un ar loģistiku saistītos jautājumus, 

atbilstīgāk ir, lai emisijas robežvērtības 

vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, 

kas atrodas Kanāriju salās, noteiktu 

Spānija, Francijas aizjūras 

departamentos — Francija, bet Madeiras 

un Azoru arhipelāgos — Portugāle, 

neattiecinot uz šīm iekārtām Savienības 

vispārējās obligātās prasības. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Lai nodrošinātu, ka tiek kontrolētas 

sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu 

emisijas gaisā, katra vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārta būtu jāekspluatē 

tikai tad, ja to ir vismaz reģistrējusi 

kompetentā iestāde, pamatojoties uz 

operatora paziņojumu. 

(10) Lai nodrošinātu, ka tiek kontrolētas 

sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu 

emisijas gaisā, katra vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārta būtu jāekspluatē 

tikai tad, ja to ir vismaz reģistrējusi 

kompetentā iestāde vai minētā iestāde ir 

devusi atļauju tās darbībai, pamatojoties 

uz operatora paziņojumu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

Article 2 – paragraph 2 – point a 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) sadedzināšanas iekārtām, uz kurām (a) sadedzināšanas iekārtām, uz kurām 
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attiecas Direktīvas 2010/75/ES III vai 

IV nodaļa; 

attiecas Direktīva 2010/75/ES; 

Pamatojums 

Lai izvairītos no regulējuma pārklāšanās, uz iekārtām, kuras ietilpst Direktīvas 2010/75/ES 

darbības jomā, nevajadzētu attiecināt šo direktīvu. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ar enerģiju saistītiem ražojumiem, uz 

kuriem attiecas īstenošanas pasākumi, kas 

pieņemti saskaņā ar 

Direktīvu 2009/125/EK, ja šie īstenošanas 

akti nosaka to piesārņojošo vielu emisijas 

robežvērtības, kas uzskaitītas šīs direktīvas 

II pielikumā; 

(b) sadedzināšanas iekārtām, uz kurām 

attiecas īstenošanas pasākumi, kas pieņemti 

saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, ja šie 

īstenošanas akti nosaka to piesārņojošo 

vielu emisijas robežvērtības, kas uzskaitītas 

šīs direktīvas II pielikumā; 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) sadedzināšanas iekārtām, kurās 

degšanas gāzveida produktus izmanto 

priekšmetu vai materiālu tiešai apsildei, 

žāvēšanai vai jebkāda cita veida apstrādei; 

(c) sadedzināšanas iekārtām, kurās 

degšanas produktus izmanto tiešai apsildei, 

žāvēšanai vai jebkādai citai priekšmetu vai 

materiālu apstrādei, piemēram, 

kausēšanas krāsnīm, starppārkarsēšanas 

krāsnīm, termiskās apstrādes krāsnīm; 

Pamatojums 

Juridiskās noteiktības labad būtu jālieto tas pats formulējums, kas ir Direktīvas 2010/75/ES 

par rūpnieciskajām emisijām 28. panta a) punktā. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 
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2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) reģenerācijas katliem celulozes 

ražošanas iekārtās; 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fb) sadedzināšanas iekārtām, kurās 

sadedzina pārstrādes procesa kurināmo 

atsevišķi vai kopā ar citu kurināmo, 

enerģijas ražošanai minerāleļļas un gāzes 

pārstrādes rūpnīcās; 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šī direktīva neattiecas uz vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtu izpētes, 

izstrādes vai testēšanas darbībām. 

Dalībvalstis var noteikt īpašus 

nosacījumus šā punkta piemērošanai. 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) "daļiņas" ir jebkādas formas, struktūras 

vai blīvuma daļiņas, kuras disperģētas gāzē 

paraugu ņemšanas vietas apstākļos, kuras 

var atdalīt, veicot filtrēšanu noteiktos 

(4) "putekļi" ir jebkādas formas, struktūras 

vai blīvuma daļiņas, kuras disperģētas gāzē 

paraugu ņemšanas vietas apstākļos, kuras 

var atdalīt, veicot filtrēšanu noteiktos 



 

AD\1058971LV.doc 9/22 PE546.728v03-00 

 LV 

apstākļos pēc tam, kad iegūts analizējamās 

gāzes reprezentatīvs paraugs, un kuras 

paliek augšpus no filtra un uz tā pēc 

žāvēšanas noteiktos apstākļos; 

apstākļos pēc tam, kad iegūts analizējamās 

gāzes reprezentatīvs paraugs, un kuras 

paliek augšpus no filtra un uz tā pēc 

žāvēšanas noteiktos apstākļos; 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 

pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 

atbilstošas izmaiņas visā tekstā.) 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) "esoša sadedzināšanas iekārta" ir 

sadedzināšanas iekārta, kas nodota 

ekspluatācijā pirms [1 gads pēc 

transponēšanas dienas]; 

(6) "esoša sadedzināšanas iekārta" ir 

sadedzināšanas iekārta, kas ir sākusi 

darbību [1 gads pēc transponēšanas dienas] 

vai kurai atļauja ir piešķirta pirms 

[transponēšanas datums] saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem, ar noteikumu, ka 

iekārta ir sākusi darbību ne vēlāk kā 

[1 gads pēc transponēšanas datuma]; 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 16. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) "darbības stundas" ir stundās izteikts 

laiks, kurā sadedzināšanas iekārta izvada 

emisijas gaisā; 

(16) "darbības stundas" ir stundās izteikts 

laiks, kurā sadedzināšanas iekārta darbojas 

un izvada emisijas gaisā, izņemot 

iedarbināšanas un apturēšanas periodus; 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

3.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a pants 

 Apvienošanas noteikumi 

 Dalībvalstis var uzskatīt kombināciju, ko 
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veido divas vai vairāk jaunas vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtas, par vienu 

vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu šīs 

direktīvas nozīmē, un saskaitīt to 

nominālās ievadītās siltumjaudas, lai 

aprēķinātu iekārtu kopuma kopējo 

nominālo ievadīto siltumjaudu, ja: 

 – šādas vidējas jaudas sadedzināšanas 

iekārtu atgāzes aizvada caur vienu kopīgu 

skursteni; vai 

 – ņemot vērā tehniskos un ekonomiskos 

faktorus, šādas vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārtu atgāzes varētu 

aizvadīt caur vienu kopīgu skursteni. 

Pamatojums 

Padomes nostājā ir ierosināti obligāti apvienošanas noteikumi. Komisija atturējās no 

apvienošanas noteikumu ierosināšanas, pamatojoties ar to, ka varētu būtiski palielināties 

administratīvais slogs. Tomēr vairākās dalībvalstīs apvienošanas noteikumi jau ir spēkā. Šajā 

grozījumā ir paredzēts, ka apvienošanas noteikumu piemērošana ir brīvprātīga, tādējādi 

dodot iespēju dalībvalstīm turpināt tos piemērot, bet neuzliek par pienākumu nevienai 

dalībvalstij tos ieviest. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārtas tiek ekspluatētas 

tikai tad, ja tās ir reģistrējusi kompetentā 

iestāde. 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka neviena jauna vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārta nedarbojas 

bez atļaujas vai reģistrācijas. 

 1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka no 

2025. gada 1. janvāra neviena esoša 

vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta, 

kuras nominālā ievadītā siltumjauda ir 

lielāka par 5 MW, nedarbojas bez atļaujas 

vai reģistrācijas.  

 Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka no 2030. gada 
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1. janvāra neviena esoša vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārta, kuras nominālā 

ievadītā siltumjauda ir 5 MW vai mazāk, 

nedarbojas bez atļaujas vai reģistrācijas. 

2. Reģistrācijas procedūra ietver vismaz 

operatora paziņojumu kompetentajai 

iestādei par vidējas jaudas sadedzināšanas 

iekārtas ekspluatāciju vai nodomu šādu 

iekārtu ekspluatēt. 

2. Dalībvalstis precizē atļaujas 

piešķiršanas vai reģistrācijas procedūru. 

Tajā ietilpst vismaz operatora pienākums 

informēt kompetento iestādi par vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtas 

ekspluatāciju vai nodomu šādu iekārtu 

ekspluatēt. 

3. Operators paziņojumā iekļauj vismaz 

I pielikumā prasīto informāciju par katru 

vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu. 

3. Operators paziņojumā iekļauj vismaz 

I pielikumā prasīto informāciju par katru 

vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu. 

4. Kompetentā iestāde reģistrē vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtu viena 

mēneša laikā pēc dienas, kad operators 

iesniedzis paziņojumu, un par to informē 

operatoru. 

4. Kompetentā iestāde reģistrē vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtu vai attiecībā 

uz to uzsāk atļaujas izsniegšanas 

procedūru viena mēneša laikā pēc dienas, 

kad operators iesniedzis paziņojumu, un 

par to informē operatoru. 

5. Attiecībā uz esošajām vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārtām var noteikt 

atbrīvojumu no 2. punktā minētā 

paziņošanas pienākuma, ja visa 3. punktā 

minētā informācija ir darīta pieejama 

kompetentajām iestādēm. 

5. Attiecībā uz esošajām vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārtām var noteikt 

atbrīvojumu no 2. punktā minētā 

paziņošanas pienākuma, ja visa 3. punktā 

minētā informācija ir darīta pieejama 

kompetentajām iestādēm. 

Minētās sadedzināšanas iekārtas reģistrē 

līdz [13 mēneši pēc transponēšanas 

dienas]. 

Minētās sadedzināšanas iekārtas reģistrē 

vai attiecībā uz tām izsniedz atļauju līdz 

[13 mēneši pēc transponēšanas dienas]. 

6. Kompetentās iestādes reģistrā par katru 

vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu 

iekļauj vismaz to informāciju, kas prasīta 

I pielikumā, kā arī visu informāciju, kas 

iegūta, veicot monitoringa rezultātu 

verifikāciju vai kādu citu atbilstības 

pārbaudi, kura minēta 7. un 8. pantā. 

6. Kompetentās iestādes reģistrā par katru 

vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu 

iekļauj vismaz to informāciju, kas prasīta 

I pielikumā, kā arī visu informāciju, kas 

iegūta, veicot monitoringa rezultātu 

verifikāciju vai kādu citu atbilstības 

pārbaudi, kura minēta 7. un 8. pantā. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis var vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārtas, kas ietilpst 

iekārtās, uz kurām attiecas 

Direktīvas 2010/75/ES II nodaļa, atbrīvot 

no pienākuma ievērot II pielikumā 

paredzētās emisijas robežvērtības un 

6. panta noteikumus attiecībā uz 

piesārņojošām vielām, kuru emisijas 

robežvērtības minētajām iekārtām 

piemēro saskaņā ar 

Direktīvas 2010/75/ES 13. panta 5. punkta 

un 15. panta 3. punkta noteikumiem. 

Pamatojums 

Kā ieteica Padome, dalībvalstis var neattiecināt šīs prasības uz iekārtām, kuras ietilpst 

iekārtā, uz ko attiecas Direktīva 2010/75/ES. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Direktīvas II pielikumā noteiktās 

emisijas robežvērtības neattiecina uz 

vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām 

Kanāriju salās, Francijas aizjūras 

departamentos un Madeiras un Azoru 

arhipelāgos. Minētajām sadedzināšanas 

iekārtām dalībvalstis nosaka emisijas 

robežvērtības, lai samazinātu to emisijas 

gaisā un iespējamos riskus cilvēku 

veselībai un videi. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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2. No 2025. gada 1. janvāra sēra dioksīda, 

slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā no 

esošām vidējas jaudas sadedzināšanas 

iekārtām, kuru nominālā ievadītā 

siltumjauda ir lielāka par 5 MW, nedrīkst 

pārsniegt emisijas robežvērtības, kas 

noteiktas II pielikuma 1. daļā. 

2. No 2025. gada 1. janvāra sēra dioksīda, 

slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā no 

esošām vidējas jaudas sadedzināšanas 

iekārtām, kuru nominālā ievadītā 

siltumjauda ir lielāka par 5 MW, nedrīkst 

pārsniegt emisijas robežvērtības, kas 

noteiktas II pielikuma 1. daļā.  

No 2030. gada 1. janvāra sēra dioksīda, 

slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā no 

esošām vidējas jaudas sadedzināšanas 

iekārtām, kuru nominālā ievadītā 

siltumjauda ir 5 MW vai mazāka, nedrīkst 

pārsniegt emisijas robežvērtības, kas 

noteiktas II pielikuma 1. daļā.  

No 2030. gada 1. janvāra sēra dioksīda, 

slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā no 

esošām vidējas jaudas sadedzināšanas 

iekārtām, kuru nominālā ievadītā 

siltumjauda ir 5 MW vai mazāka, nedrīkst 

pārsniegt emisijas robežvērtības, kas 

noteiktas II pielikuma 1. daļā. 

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no 

prasības nodrošināt atbilstību emisijas 

robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 

1. daļā, attiecībā uz tādām esošām vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtām, ko 

ekspluatē ne vairāk kā 500 darbības 

stundas gadā. Šādā gadījumā iekārtām, 

kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro 

daļiņu emisijas robežvērtību, kas ir 

200 mg/Nm3. 

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no 

prasības nodrošināt atbilstību emisijas 

robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 

1. daļā, attiecībā uz tādām esošām vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuras 

slīdošā piecu gadu periodā ekspluatē vidēji 

ne vairāk kā 1000 darbības stundas gadā. 

Šādā gadījumā iekārtām, kurās dedzina 

cieto kurināmo, piemēro daļiņu emisijas 

robežvērtību, kas ir 200 mg/Nm3. 

 Līdz 2030. gada 1. janvārim esošās vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtas, kuru 

nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka 

par 5 MW, var tikt atbrīvotas no 

pienākuma ievērot šajā pantā noteiktās 

emisijas robežvērtības, ar noteikumu, ka 

vismaz 50 % no iekārtas ražotā derīgā 

siltuma 5 gadu slīdošā vidēja rādītāja 

tvaika vai karsta ūdens veidā tiek 

piegādāts centralizētās siltumapgādes 

tīklam vai ar noteikumu, ka galvenais 

kurināmais ir cietā biomasa. 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no 

prasības nodrošināt atbilstību emisijas 

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no 

prasības nodrošināt atbilstību emisijas 
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robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 

2. daļā, attiecībā uz jaunām vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārtām, ko ekspluatē ne 

vairāk kā 500 darbības stundas gadā. Šādā 

gadījumā iekārtām, kurās dedzina cieto 

kurināmo, piemēro daļiņu emisijas 

robežvērtību, kas ir 100 mg/Nm3. 

robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma 

2. daļā, attiecībā uz tādām jaunām vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuras 

slīdošā piecu gadu periodā ekspluatē vidēji 

ne vairāk kā 1000 darbības stundas gadā. 

Šādā gadījumā iekārtām, kurās dedzina 

cieto kurināmo, piemēro daļiņu emisijas 

robežvērtību, kas ir 100 mg/Nm3. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Atsevišķām vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārtām zonās, kas 

neatbilst ES gaisa kvalitātes 

robežvērtībām, kuras noteiktas 

Direktīvā 2008/50/EK, dalībvalstis 

piemēro emisijas robežvērtības, 

pamatojoties uz standartvērtībām, kas 

noteiktas III pielikumā, vai stingrākām 

vērtībām, ko nosaka dalībvalstis, ja vien 

Komisijai netiek pierādīts, ka šādu 

emisijas robežvērtību piemērošana prasītu 

nesamērīgas izmaksas un ka gaisa 

kvalitātes plānos, kuri paredzēti saskaņā ar 

Direktīvas 2008/50/EK 23. pantu, ir 

iekļauti citi pasākumi, kas nodrošina 

atbilstību gaisa kvalitātes robežvērtībām. 

4. Atsevišķām vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārtām zonās, kas 

neatbilst Savienības gaisa kvalitātes 

robežvērtībām, kuras noteiktas 

Direktīvā 2008/50/EK, dalībvalstis var 

piemērot emisijas robežvērtības, 

pamatojoties uz standartvērtībām, kas 

noteiktas III pielikumā, vai stingrākām 

vērtībām, ko nosaka dalībvalstis, ja vien 

šādu emisijas robežvērtību piemērošana 

neprasītu nesamērīgas izmaksas un gaisa 

kvalitātes plānos, kuri paredzēti saskaņā ar 

Direktīvas 2008/50/EK 23. pantu, ir 

iekļauti citi pasākumi, kas nodrošina 

atbilstību gaisa kvalitātes robežvērtībām. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

5.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Atbrīvojums līdz ekspluatācijas beigām 

 1. Dalībvalstis esošas vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārtas var atbrīvot no 

atbilstības robežvērtībām, kuras noteiktas 
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II pielikuma 1.a, 1.b un 1.c  daļā, un no 

5. pantā un IV pielikumā paredzētajām 

monitoringa un ziņošanas prasībām, uz 

pieciem gadiem, sākot no 5. panta 

2. punktā paredzētajiem piemērošanas 

datumiem, ar nosacījumu, ka vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtas operators 

rakstiskā deklarācijā, kas iesniegta 

kompetentajai iestādei apliecina, ka piecu 

gadu laikā šādu iekārtu nedarbinās vairāk 

par 11 000 stundām un ka pēc šā piecu 

gadu perioda beigām iekārtas 

ekspluatācija tiks izbeigta.  

 – Par vidējas jaudas sadedzināšanas 

iekārtām, kuru nominālā ievadītā 

siltumjauda ir 5 MW vai mazāk, rakstiskā 

deklarācija kompetentajai iestādei tiek 

iesniegta līdz 2029. gada 1. janvārim, un 

ka šo sadedzināšanas iekārtu 

ekspluatācija tiks izbeigta ne vēlāk kā 

2034. gada 31. decembrī. 

 – Par vidējas jaudas sadedzināšanas 

iekārtām, kuru nominālā ievadītā 

siltumjauda ir vairāk par 5 MW, rakstiskā 

deklarācija kompetentajai iestādei tiek 

iesniegta līdz 2024. gada 1. janvārim, un 

ka šo sadedzināšanas iekārtu 

ekspluatācija tiks izbeigta ne vēlāk kā 

2029. gada 31. decembrī. 

 2. Šā panta 1. punktā minētā piecu gadu 

perioda laikā operatoram katru gadu 

jāiesniedz kompetentajai iestādei ziņas 

par reģistrētajām darbības stundām kopš 

5. panta 2. punktā paredzētajiem 

piemērošanas datumiem. 

 3. Ja vidējas jaudas sadedzināšanas 

iekārta vēl joprojām darbojas pēc 

1. punktā minētā piecu gadu perioda 

beigām, to uzskata par jaunu vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtu. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

5.b pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.b pants 

 Energoefektivitāte 

 1. Dalībvalstis veic pasākumus lai 

veicinātu vidējas jaudas sadedzināšanas 

iekārtu energoefektivitātes palielināšanos. 

 2. Komisija līdz 2016. gada 31. decembrim 

novērtē vidējas jaudas sadedzināšanas 

iekārtām noteiktos obligātos 

energoefektivitātes standartus atbilstīgi 

labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 

paņēmieniem. 

 3. Komisija par šā novērtējuma 

rezultātiem ziņo Eiropas Parlamentam un 

Padomei, un ziņojumam pievieno tiesību 

akta priekšlikumu, kurā attiecīgā 

gadījumā nosaka energoefektivitātes 

līmeņus jaunām vidējas jaudas 

sadedzināšanas iekārtām, kuri stāsies 

spēkā no 2020. gada 1. janvāra. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu 

emisijas robežvērtību ievērošanas 

nodrošināšanai izmanto sekundāru 

piesārņojuma samazināšanas iekārtu, 

minētās iekārtas efektīvu darbību pastāvīgi 

monitorē un monitoringa rezultātus 
reģistrē. 

4. Ja vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu 

emisijas robežvērtību ievērošanas 

nodrošināšanai izmanto sekundāru 

piesārņojuma samazināšanas iekārtu, 

minētās iekārtas efektīvu pastāvīgu 

darbību uzrāda un reģistrē. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 4.a punkts (jauns) 



 

AD\1058971LV.doc 17/22 PE546.728v03-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Šā panta 2. punktā minētie dati tiek 

darīti zināmi tās teritorijas vietējām un 

reģionālajām iestādēm, kurā šī vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārta atrodas. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

12.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 12.a pants 

 Pārskatīšana 

 Emisijas robežvērtības jaunām vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtām Komisija 

pārskata 2025. gadā, bet 2035. gadā tās 

pārskata gan jaunām, gan esošām vidējas 

jaudas sadedzināšanas iekārtām. Pēc tam 

pārskatīšana tiek veikta ik pēc desmit 

gadiem. Pārskatīšanā tiek ņemtas vērā 

labākās pieejamās tehnoloģijas un 

vēlams, ka tā notiek saistībā ar 

Direktīvu (ES) .../...*]. 

 _____________ 

 *OV: lūdzu, ievietojiet numuru, 

nosaukumu un atsauci, kas iekļauta 

dokumentā COD 2013/0443. 

Pamatojums 

Ņemot vērā lielos laika periodus, ir svarīgi šo direktīvu regulāri pārskatīt saistībā ar 

jaunākajām tendencēm tehnoloģiju jomā. 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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1. Dalībvalstu normatīvie un 

administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības, stājas 

spēkā ne vēlāk kā [datums: 1,5 gadi pēc 

stāšanās spēkā]. Dalībvalstis nekavējoties 

dara Komisijai zināmu minēto noteikumu 

tekstu. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka vēlākais 

[18 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā] stājas spēkā normatīvie un 

administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības. 

Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu 

minēto noteikumu tekstu. 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izņemot 

dzinējus un gāzturbīnas 

Piesārņojoš

ā viela 

Cietā 

biomasa 

Pārējie cietie 

kurināmie 

Šķidrais 

kurināmais, 

izņemot 

mazutu 

Mazuts Dabasgāze Gāzveida 

kurināmais 

(izņemot 

dabasgāzi) 

SO2 200 400 170 350 - 35 

NOX 650 650 200 650 200 250 

Daļiņas 30(1) 30 30 30 - - 

__________________ 

(1) 45 mg/Nm3 iekārtām, kuru ievadītā siltumjauda ir mazāka par vai vienāda ar 5 MW. 

 

Grozījums 

1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm3) esošajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, 

kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir starp 1 un 5 MW. Iekārtas (izņemot 

dzinējus un gāzturbīnas) 

Piesārņojošā 

viela  

Cietā 

biomasa  

Pārējie 

cietie 

kurināmie  

Gāzeļļa  Šķidrais 

kurināmais 

(izņemot 

gāzeļļu)  

Dabasgāze  Gāzvei

da 

kurinā

mais 

(izņem

ot 

dabasg

āzi)  

SO2  200(1)(2) 400 -  350 -  200(3)  

NOx  650  650  200  650  250  250  
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Putekļi  50(4)  50(4)  -  50  -  -  

__________________ 

(1) Vērtība neattiecas uz iekārtām, kurās dedzina tikai cieto koksnes biomasu. 

(2) 300 mg/Nm3 attiecībā uz iekārtām, kurās dedzina salmus.  

(3) 400 mg/Nm³ attiecībā uz koksa krāšņu gāzēm ar zemu siltumietilpību (dzelzs un 

tērauda rūpniecība).  

(4) Līdz 01/01/2035 — 150 mg/Nm3.  

1.a Emisijas robežvērtības (mg/Nm3) esošajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, 

kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 5 MW. Iekārtas (izņemot 

dzinējus un gāzturbīnas) 

Piesārņ

ojošā 

viela  

Cietā 

biomasa  

Pārējie 

cietie 

kurināmie  

Gāzeļļa  Šķidrais 

kurināmai

s (izņemot 

gāzeļļu)  

Dabasgāze  Gāzveida 

kurināmais 

(izņemot 

dabasgāzi)  

SO2  200 (2) (3)  400   350 -  35 (1) (4)  

NOX  650  650  200 650  250  250  

Putekļi  30 (5)  30 (5)   30  -  -  

__________________ 

(1) 400 mg/Nm³ attiecībā uz koksa krāšņu gāzēm ar zemu siltumietilpību un 

200 mg/Nm³ attiecībā uz domnu gāzēm ar zemu siltumietilpību (dzelzs un tērauda 

rūpniecība).  

(2) Vērtība neattiecas uz iekārtām, kurās dedzina tikai cieto koksnes biomasu. 

(3) 300 mg/Nm3 attiecībā uz iekārtām, kurās dedzina salmus.  

(4) 170 mg/Nm3 attiecībā uz biogāzi. 

(5) 50 mg/Nm3 attiecībā uz iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir no 5 

līdz 20 MW. 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

II pielikums – 2. daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izņemot dzinējus un 

gāzturbīnas 

 

Grozījums 

1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm3) jaunām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru kopējā 
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nominālā ievadītā siltumjauda ir starp 1 un 50 MW. Iekārtas (izņemot dzinējus un gāzturbīnas). 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pirmos mērījumus veic trīs mēnešu laikā 

pēc iekārtas reģistrācijas. 

3. Pirmos mērījumus veic sešu mēnešu 

laikā pēc iekārtas atļaujas saņemšanas vai 

reģistrācijas vai darbības sākšanas datuma 

(izvēloties vēlāko no šiem datumiem). 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts ļoti īss termiņš iekārtas emisiju testēšanai pēc tās 

reģistrēšanas. Tā rezultātā ļoti bieži pieprasīs testēšanu veikt galvenajos datumos (piemēram, 

2025. un 2030. gadā, kad ir jāreģistrē jau esošas iekārtas un tām ir jāatbilst emisijas 

robežvērtībām), turklāt iekārtu nevar sākt darbināt trīs mēnešus pēc reģistrēšanas, ja ir 

kavēšanās ar nodošanu ekspluatācijā. Tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams papildu 

elastīgums attiecībā uz pirmā testa datumu. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Dalībvalstis var pieprasīt 

nepārtrauktus mērījumus kā alternatīvu 

1. punktā minētajiem periodiskajiem 

mērījumiem.  

 Nepārtrauktu mērījumu gadījumā 

automātisko mērījumu sistēmu kontroli 

veic vismaz reizi gadā, izmantojot 

paralēlus mērījumus ar standartmetodēm, 

un operators informē kompetento iestādi 

par šīs kontroles rezultātiem. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 
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IV pielikums – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Atbilstības novērtējums 

 1. Periodisku mērījumu gadījumā 

uzskata, ka 5. pantā minētās emisijas 

robežvērtības ir ievērotas, ja visu to secīgi 

veikto mērījumu vai citu procedūru 

rezultāti, kas definēti un noteikti saskaņā 

ar kompetento iestāžu izstrādātajiem 

noteikumiem, nepārsniedz attiecīgās 

emisijas robežvērtības. 

 2. Nepārtrauktu mērījumu gadījumā 

atbilstību 5. pantā minētajām emisijas 

robežvērtībām izvērtē, kā izklāstīts 

Direktīvas 2010/1/ES V pielikuma 4. daļas 

1. punktā. 

 Validētās vidējās vērtības nosaka, kā 

izklāstīts Direktīvas 2010/9/ES 

V pielikuma 3. daļas 9. un 10. punktā. 

 Lai aprēķinātu vidējās emisijas vērtības, 

neņem vērā vērtības, kas izmērītas 

laikposmos, kas minēti 5. panta 6. un 

7. punktā, kā arī iekārtas ekspluatācijas 

uzsākšanas un pārtraukšanas laikposmos.  
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PROCEDŪRA 
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vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām 
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