
AM\746405LV.doc PE412.169v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2007/0286(COD)

8.10.2008

GROZĪJUMI Nr. - I daļa
59 - 164
Ziņojuma projekts
Holger Krahmer
(PE407.661v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) 
(pārstrādāts)

Priekšlikums direktīvai
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))



PE412.169v02-00 2/73 AM\746405LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\746405LV.doc 3/73 PE412.169v02-00

LV

Grozījums Nr. 59
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šajā direktīvā noteikto emisiju 
robežvērtību ievērošana ir vajadzīgs, 
tomēr nepietiekams priekšnoteikums, lai 
sasniegtu mērķus par piesārņojuma 
novēršanu un samazināšanu un lielāku 
vides, ūdens, gaisa, augsnes un 
sabiedrības aizsardzību. Lai sasniegtu 
minētos mērķus, iespējams, vajadzēs 
noteikt stingrākas robežvērtības šajā 
direktīvā minētajām piesārņotājvielām, 
emisiju vērtības citām vielām un vides 
komponentiem, kā arī citus atbilstošus 
nosacījumus.

Or. it

Pamatojums

Jāuzsver, ka LPTP izmantošana ir veids, kā sasniegt direktīvas īpašos mērķus; līdz ar to 
robežvērtību noteikšana ir jāuzskata par vispārēju obligāto prasību, kas pati par sevi nav ne 
optimāls, ne pietiekams pasākums, lai neatkarīgi no vides stāvokļa līdz vajadzīgajam līmenim 
samazinātu piesārņojumu, iedarbību uz vidi un ar to saistīto ietekmi uz sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 60
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Atšķirīgas pieejas emisiju 
samazināšanai gaisā, ūdenī un augsnē var 
veicināt piesārņojuma pārnesi no vienas 
dabas vides segmenta citā, nevis vides 
aizsardzību kopumā. Tādēļ ir lietderīgi 

(3) Atšķirīgas pieejas emisiju 
samazināšanai gaisā, ūdenī un zemē var 
veicināt piesārņojuma pārnesi no vienas 
dabas vides segmenta citā, nevis vides 
aizsardzību kopumā. Tādēļ ir lietderīgi 
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nodrošināt integrētu pieeju, lai novērstu un 
kontrolētu emisijas gaisā, ūdenī vai 
augsnē, apsaimniekotu atkritumus, efektīvi 
izmantotu enerģiju un novērstu nelaimes 
gadījumus.

nodrošināt integrētu pieeju, lai novērstu un 
kontrolētu emisijas gaisā, ūdenī vai zemē, 
apsaimniekotu atkritumus, efektīvi 
izmantotu enerģiju un novērstu nelaimes 
gadījumus.

Or. pl

Pamatojums

Priekšlikuma 1. pants atsaucas uz „zemi”, ar to saprotot augsni un klintis.

CO2 emisijas kopā ar ūdens tvaikiem iedarbojas uz kaļķakmeni un dolomītu, veidojot karsta 
procesu — vājas ogļskābes iesūkšanos augsnē vai klints virsmā. Tas var novest pie zemes 
reljefa deformācijas antropoloģisku iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 61
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai garantētu piesārņojuma novēršanu 
un kontroli, iekārtas ekspluatē tikai tad, ja 
tām piešķirta atļauja vai — atsevišķas 
iekārtas un darbības, kurās izmanto 
organiskos šķīdinātājus — tikai tad, ja tām 
piešķirta atļauja vai tās ir reģistrētas.

(5) Lai garantētu piesārņojuma novēršanu 
un kontroli, iekārtas ekspluatē tikai tad, ja 
tām piešķirta atļauja vai — atsevišķas 
iekārtas un darbības, kurās izmanto 
organiskos šķīdinātājus — tikai tad, ja tām 
piešķirta atļauja vai tās ir reģistrētas. Ir 
jāsamazina organisko šķīdinātāju 
vispārēja izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Organiskie šķīdinātāji ir piesārņojuma avots un ilgspējīgā ražošanā ir jāizmanto tehniski 
paņēmieni bez šķīdinātājiem vai uz ūdens bāzes.
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Grozījums Nr. 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Priekšlikums direktīvai
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai novērstu dubulta regulējuma 
veidošanos, tādas iekārtas atļaujā, uz 
kuru attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2003/87, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu
96/61/EK, nebūtu jāietver siltumnīcefekta 
gāzu emisiju robežvērtības, izņemot 
gadījumus, kad jānovērš nozīmīga vietējā 
piesārņojuma rašanās, vai attiecībā uz 
iekārtu, kurai uz laiku nepiemēro minēto 
tirdzniecības sistēmu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lielas sadedzināšanas iekārtas rada apjomīgas oglekļa dioksīda emisijas un līdz ar to veicina 
klimata pārmaiņas. ETS ir ļoti noderīga sistēma SEG emisiju samazināšanai tautsaimniecībā, 
tomēr neparedz pietiekami spēcīgu oglekļa cenu signālu, lai novērstu jaunu apjomīgu oglekļa 
dioksīda radītāju ienākšanu sistēmā. Tādējādi IPNK ir jāiekļauj noteikumi, kas jaunām 
sadedzināšanas iekārtām nosaka oglekļa dioksīda emisiju robežvērtības gaisā.

Grozījums Nr. 63
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai novērstu dubulta regulējuma 
veidošanos, tādas iekārtas atļaujā, uz 
kuru attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2003/87, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 

svītrots
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Kopienā un groza Padomes Direktīvu 
96/61/EK, nebūtu jāietver siltumnīcefekta 
gāzu emisiju robežvērtības, izņemot 
gadījumus, kad jānovērš nozīmīga vietējā 
piesārņojuma rašanās, vai attiecībā uz 
iekārtu, kurai uz laiku nepiemēro minēto 
tirdzniecības sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā ir jāiekļauj CO2 emisiju robežvērtības lielām sadedzināšanas iekārtām.

Grozījums Nr. 64
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atļaujā jāietver visi pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu augstu vides 
aizsardzības līmeni kopumā, jāietver arī 
piesārņotājvielu emisiju robežvērtības, 
attiecīgas prasības augsnes un gruntsūdeņu 
aizsardzībai, kā arī monitoringa prasības. 
Atļaujas noteikumi jāparedz, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem.

(9) Atļaujā jāietver visi pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu augstu sabiedrības 
veselības un vides aizsardzības līmeni 
kopumā, jāietver arī prasības gaisa 
aizsardzībai, tostarp piesārņotājvielu 
emisiju robežvērtības, un attiecīgas 
prasības zemes virsmas, augsnes un 
gruntsūdeņu aizsardzībai, kā arī 
monitoringa prasības. Atļaujas noteikumi 
jāparedz, pamatojoties uz labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem 
(LPTP).

Or. pl

Pamatojums

ES prioritāte ir ne tikai vide, bet arī sabiedrības veselība. Gaisa piesārņojums ietekmē cilvēku 
veselību. Arī priekšlikuma 19., 22. un 23. apsvērums un 3. panta 2. punkts un 33., 41., 52. un 
59. pants atsaucas uz cilvēku veselību.

Gāzu nonākšana atmosfērā ietekmē arī zemes virsmu un ainavu.
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Grozījums Nr. 65
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atļaujā jāietver visi pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu augstu vides 
aizsardzības līmeni kopumā, jāietver arī 
piesārņotājvielu emisiju robežvērtības, 
attiecīgas prasības augsnes un gruntsūdeņu 
aizsardzībai, kā arī monitoringa prasības. 
Atļaujas noteikumi jāparedz, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem.

(9) Atļaujā jāietver visi pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu augstu vides 
aizsardzības līmeni kopumā, jāietver arī 
piesārņotājvielu emisiju robežvērtības, 
attiecīgas prasības augsnes un gruntsūdeņu 
aizsardzībai, kā arī monitoringa prasības 
un to bīstamo vielu vai preparātu 
sarakstu, kurus izmanto, kā noteikts 
Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvā 
67/548/EK. Atļaujas noteikumi jāparedz, 
pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem.

Or. en

Pamatojums

Atļaujā jāietver attiecīgajā iekārtā izmantoto bīstamo vielu sarakstu, lai palielinātu šo vielu 
izmantošanas pārredzamību un paredzētu atbilstošu pamatu atļaujas izdošanas 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 66
Françoise Grossetête

Priekšlikums direktīvai
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai ņemtu vērā atsevišķus konkrētus 
apstākļus, kompetentajām iestādēm jābūt 
iespējām piešķirt atkāpes, lai atļautu
emisiju robežvērtībām pārsniegt tādu 
emisijas līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos. 

(11) Lai ņemtu vērā atsevišķus konkrētus 
apstākļus, kompetentajām iestādēm jābūt 
iespējām noteikt emisiju robežvērtības vai 
līdzvērtīgus parametrus vai tehniskus 
rādītājus, kuri paredz emisijas līmeni, kas 
var pārsniegt tādu emisijas līmeni, kas 
saistīts ar labākajiem pieejamajiem 
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Šādu atkāpju pamatā jābūt labi definētiem
kritērijiem, un tām nedrīkst pārsniegt šajā 
direktīvā noteiktās emisiju robežvērtības.

tehniskajiem paņēmieniem, kā aprakstīts 
LPTP atsauces dokumentos.

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 67
Anja Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai ņemtu vērā atsevišķus konkrētus 
apstākļus, kompetentajām iestādēm jābūt 
iespējām piešķirt atkāpes, lai atļautu
emisiju robežvērtībām pārsniegt tādu 
emisijas līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos. 
Šādu atkāpju pamatā jābūt labi 
definētiem kritērijiem, un tām nedrīkst 
pārsniegt šajā direktīvā noteiktās emisiju 
robežvērtības.

(11) Lai ņemtu vērā atsevišķus konkrētus 
apstākļus, kompetentajām iestādēm jābūt 
iespējām atļaut emisiju robežvērtībām 
pārsniegt tādu emisijas līmeni, kas saistīts 
ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem, kā aprakstīts LPTP atsauces 
dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Atkāpju paredzēšana nav efektīva, jo atkāpju piešķiršanā paredzēto procedūru faktiski ir 
jāizmanto visos gadījumos. Integrēto pieeju nevajadzētu iekļaut, paredzot atkāpes.
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Grozījums Nr. 68
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai ņemtu vērā atsevišķus konkrētus 
apstākļus, kompetentajām iestādēm jābūt 
iespējām piešķirt atkāpes, lai atļautu 
emisiju robežvērtībām pārsniegt tādu 
emisijas līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos. 
Šādu atkāpju pamatā jābūt labi definētiem 
kritērijiem, un tām nedrīkst pārsniegt šajā 
direktīvā noteiktās emisiju robežvērtības.

(11) Lai ņemtu vērā atsevišķus konkrētus 
apstākļus, kompetentajām iestādēm jābūt 
iespējām piešķirt atkāpes, lai atļautu 
emisiju robežvērtībām pārsniegt tādu 
emisijas līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos. 
Šādu atkāpju pamatā jābūt labi definētiem 
kritērijiem, un tām nedrīkst pārsniegt šajā 
direktīvā noteiktās emisiju robežvērtības. 
Nav nepieciešamas atkāpes, lai ļautu 
noteikt emisiju vērtības, kas ir zemākas 
par LPTP atsauces dokumentos 
noteiktajām vērtībām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šā tiesību akta juridisko pamatojumu (Līguma 175. pantu) kompetentās iestādes 
var bez ierobežojumiem noteikt emisiju vērtības, kas ir stingrākas par LPTP atbilstošo 
emisiju līmeni.

Grozījums Nr. 69
Christa Klaß

Priekšlikums direktīvai
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kūtsmēslu un pusšķidro mēslu 
lietošana var radīt būtisku ietekmi uz 
vides kvalitāti. Lai nodrošinātu minētās
ietekmes novēršanu un kontroli integrētā 
veidā, operatoram vai trešajām pusēm 

svītrots
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kūtsmēsli un pusšķidrie mēsli, kuri rodas 
minētajā direktīvā noteikto darbību 
rezultātā, jālieto, izmantojot labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus. Lai 
nodrošinātu dalībvalstīm elastību minēto 
prasību izpildē, operatoram vai trešajām 
pusēm, kas veic izkliedēšanu, izsniegtajā 
atļaujā vai citos pasākumos varētu būt 
noteikts izmantot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus.

Or. de

Pamatojums

Kūtsmēslu un pusšķidro mēslu lietošanu jau regulē Nitrātu direktīva.

Grozījums Nr. 70
Anja Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jānodrošina, ka iekārtas 
ekspluatācijas rezultātā nepasliktinās 
augsnes un gruntsūdeņu kvalitāte. Tādēļ 
atļaujas noteikumos jāietver augsnes un 
gruntsūdeņu monitorings, un operatoram 
jāveic teritorijas attīrīšana pēc darbības 
pilnīgas izbeigšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 71
Vittorio Prodi

Priekšlikums direktīvai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jānodrošina, ka iekārtas ekspluatācijas (16) Jānodrošina, ka iekārtas ekspluatācijas 
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rezultātā nepasliktinās augsnes un 
gruntsūdeņu kvalitāte. Tādēļ atļaujas 
noteikumos jāietver augsnes un 
gruntsūdeņu monitorings, un operatoram 
jāveic teritorijas attīrīšana pēc darbības 
pilnīgas izbeigšanas.

rezultātā nepasliktinās augsnes un 
gruntsūdeņu kvalitāte. Tādēļ atļaujas 
noteikumos jāietver augsnes un 
gruntsūdeņu monitoringa aspekti, kas 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai, un 
operatoram jāveic teritorijas attīrīšana pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jānodrošina, ka iekārtas ekspluatācijas 
rezultātā nepasliktinās augsnes un 
gruntsūdeņu kvalitāte. Tādēļ atļaujas 
noteikumos jāietver augsnes un 
gruntsūdeņu monitorings, un operatoram 
jāveic teritorijas attīrīšana pēc darbības 
pilnīgas izbeigšanas.

(16) Jānodrošina, ka iekārtas ekspluatācijas 
rezultātā nepasliktinās augsnes un 
gruntsūdeņu kvalitāte. Tādēļ atļaujas 
noteikumos jāietver atbilstošs augsnes un 
gruntsūdeņu monitorings, un operatoram 
vajadzības gadījumā jāveic teritorijas 
attīrīšana pēc darbības pilnīgas izbeigšanas.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka noteiktos apstākļos augsnes un gruntsūdeņu monitorings un teritorijas 
attīrīšana nav nepieciešami.

Grozījums Nr. 73
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jānodrošina, ka iekārtas ekspluatācijas 
rezultātā nepasliktinās augsnes un 
gruntsūdeņu kvalitāte. Tādēļ atļaujas 

(16) Jānodrošina, ka iekārtas ekspluatācijas 
rezultātā nepasliktinās augsnes un 
gruntsūdeņu, kā arī ainavas kvalitāte. 
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noteikumos jāietver augsnes un 
gruntsūdeņu monitorings, un operatoram 
jāveic teritorijas attīrīšana pēc darbības 
pilnīgas izbeigšanas.

Tādēļ atļaujas noteikumos jāietver gaisa, 
augsnes un gruntsūdeņu monitorings, un 
operatoram jāveic teritorijas attīrīšana pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas.

Or. pl

Pamatojums

Iekārtas ekspluatācija īpaši lauku rajonos, kas piemēroti lauku tūrismam, var ietekmēt ne 
tikai augsni un gruntsūdeņus, bet arī (un galvenokārt) ainavu.

Grozījums Nr. 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu šīs direktīvas faktisku 
īstenošanu un izpildi, operatoriem regulāri 
jāsniedz kompetentajām iestādēm ziņojums 
par atbilstību atļaujas noteikumiem. 
Dalībvalstīm jānodrošina, ka operators un 
kompetentā iestāde veic vajadzīgos 
pasākumus gadījumā, ja nav panākta 
atbilstība šīs direktīvas prasībām, un 
nodrošina sistēmu vides pārbaužu
veikšanai.

(17) Lai nodrošinātu šīs direktīvas faktisku 
īstenošanu un izpildi, operatoriem regulāri 
jāsniedz kompetentajām iestādēm ziņojums 
par atbilstību atļaujas noteikumiem. 
Dalībvalstīm jānodrošina, ka operators šos 
noteikumus ievēro un ka operators un 
kompetentā iestāde veic vajadzīgos 
pasākumus gadījumā, ja nav panākta 
atbilstība šīs direktīvas prasībām, un 
nodrošina sistēmu vides pārbaužu 
veikšanai. Dalībvalsts nosaka 
piemērotākos izpildes pasākumus, tostarp 
attiecībā uz to, kā ievērot emisiju 
robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Izpildes pasākumi ir jānosaka dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 75
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīga efektīva sabiedrības 
līdzdalība lēmumu pieņemšanā, lai dotu 
iespēju sabiedrībai paust un lēmumu 
pieņēmējam ņemt vērā viedokļus un bažas, 
kas var būt saistītas ar minētajiem 
lēmumiem, tādējādi palielinot politisko 
atbildību un lēmumu pieņemšanas procesa 
pārskatāmību un sekmējot sabiedrības 
informētību vides jautājumos un atbalstu 
pieņemtajiem lēmumiem. Attiecīgās 
sabiedrības pārstāvjiem jānodrošina tiesas 
pieejamība, lai palīdzētu aizsargāt personu 
tiesības dzīvot veselībai un labklājībai 
piemērotā vidē.

(18) Ņemot vērā Orhūsas konvencijas 
noteikumus, ir vajadzīga efektīva 
sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā, 
lai dotu iespēju sabiedrībai paust un 
lēmumu pieņēmējam ņemt vērā viedokļus 
un bažas, kas var būt saistītas ar 
minētajiem lēmumiem, tādējādi palielinot 
politisko atbildību un lēmumu pieņemšanas 
procesa pārskatāmību un sekmējot 
sabiedrības informētību vides jautājumos 
un atbalstu pieņemtajiem lēmumiem. 
Attiecīgās sabiedrības pārstāvjiem 
jānodrošina tiesas pieejamība, lai palīdzētu 
aizsargāt personu tiesības dzīvot veselībai 
un labklājībai piemērotā vidē.

Or. pl

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir sniegt atsauci uz noteiktu ES dokumentu, kuru izstrādāja Orhūsā 
1998. gada 25. jūnijā un kurš attiecas uz piekļuvi informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un tiesas pieejamību vides jautājumos.

Grozījums Nr. 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Priekšlikums direktīvai
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lielas sadedzināšanas iekārtas arī 
rada apjomīgas oglekļa dioksīda emisijas, 
kas gaisā palielina oglekļa dioksīda 
koncentrāciju, tādējādi veicinot globālas 
klimata pārmaiņas un dažādos kaitīgos 
veidos ietekmējot cilvēkus un ekoloģiskās 
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sistēmas. Minētā koncentrācija ātri 
tuvojas kritiskajai robežvērtībai vai to jau 
ir pārsniegusi, kas radīs ievērojami 
lielākas klimata pārmaiņas un palielinās 
vidējo virsmas temperatūru daudz vairāk 
par ES noteikto rādītāju — mazāk par 2° 
pēc Celsija — , kuru cilvēki vairs nespēs 
kontrolēt vai samazināt paredzamā laika 
posmā. Kopienas emisiju tirdzniecības 
sistēma (ETS) ir lietderīgs, tomēr lēns 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas veids tautsaimniecībā, un 
tā neparedz pietiekami spēcīgu cenu 
signālu, lai novērstu jaunu ļoti apjomīgu 
oglekļa dioksīda radītāju ienākšanu un 
palikšanu sistēmā, tādējādi palielinot ES 
emisiju kvotu (ESK) cenas. Tādēļ ir 
jāiekļauj noteikumi, kas Kopienas tiesību 
aktos par industriālo piesārņojumu 
paredz jaunām iekārtām ar elektrisko 
jaudu lielāku ar 300MW piemērot oglekļa 
dioksīda emisiju robežvērtības gaisā, kā 
arī paredz ar laiku šīs robežvērtības 
piemērot arī pašreizējām iekārtām.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai īstenotu Kopienas stratēģiju par 
dioksīdiem, furāniem un 
polihlorbifeniliem, ir jāpārskata dibenzo-
p-dioksīnu un dibenzofurānu ekvivalences 
faktoru izteikšanas veidi un šie faktori 
jāpaplašina, lai tos attiecinātu uz tādiem 
dioksīniem kā polihlorbifenili.

Or. it
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Pamatojums

PCDD vai PCDF emisiju koncentrāciju aprēķināšanai ir jābalstās uz PVO pieņemtajām 
metodēm (ekvivalences faktoriem) un atbilstīgi PVO priekšlikumam jāattiecas uz 
dioksīnveidīgajiem PHB, jo tie tāpat kā PCDD un PCDF ir vielas, kuru lietošanu Kopienas 
stratēģija paredz samazināt.

Grozījums Nr. 78
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Līdzsadedzināšanas iekārtās, kurās 
dedzina atkritumus, bet kas sākotnēji nav 
paredzētas atkritumu dedzināšanai, 
nevajadzētu pieļaut piesārņotājvielu 
emisiju palielināšanos tajā dūmgāzu 
daudzumā, kas rodas, sadedzinot arī 
atkritumus, salīdzinājumā ar atkritumu 
sadedzināšanai īpaši paredzētajām 
iekārtām, un tāpēc tām būtu jānosaka 
attiecīgi ierobežojumi.

Or. en

Pamatojums

Minētais princips, ka atkritumu līdzsadedzināšana nedrīkst radīt lielāku piesārņojumu kā to 
sadedzināšana, ir bijis Atkritumu sadedzināšanas direktīvas 2000/76/EK pamatprincips. Tas 
joprojām ir skaidri jānosaka jaunajā tiesību aktā.

Grozījums Nr. 79
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Līdzsadedzināšanas iekārtās, kurās 
dedzina atkritumus, bet kas sākotnēji nav 
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paredzētas atkritumu dedzināšanai, 
nevajadzētu pieļaut piesārņotājvielu 
emisiju palielināšanos tajā dūmgāzu 
daudzumā, kas rodas, sadedzinot arī 
atkritumus, salīdzinājumā ar atkritumu 
sadedzināšanai īpaši paredzētajām 
iekārtām, un tāpēc tām būtu jānosaka 
attiecīgi ierobežojumi.

Or. en

Pamatojums

Minētais princips, ka atkritumu līdzsadedzināšana nedrīkst radīt lielāku piesārņojumu kā to 
sadedzināšana, ir bijis Atkritumu sadedzināšanas direktīvas 2000/76/EK pamatprincips 
(pašreizējais 27. apsvērums), un to pārstrādātajā direktīvā nedrīkst svītrot.

Grozījums Nr. 80
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Līdzsadedzināšanas iekārtās, kurās 
dedzina atkritumus, bet kas sākotnēji nav 
paredzētas atkritumu dedzināšanai, 
nevajadzētu pieļaut piesārņotājvielu 
emisiju palielināšanos tajā dūmgāzu 
daudzumā, kas rodas, sadedzinot arī 
atkritumus, salīdzinājumā ar atkritumu 
sadedzināšanai īpaši paredzētajām 
iekārtām, un tāpēc tām būtu jānosaka 
attiecīgi ierobežojumi. 

Or. en

Pamatojums

Atkritumu sadedzināšanā ir būtiski nodrošināt vides un sabiedrības veselības aizsardzību. 
Ierosinātā apsvēruma teksts jau ir atrodams Atkritumu sadedzināšanas direktīvā 2000/76/EK 
(27. apsvērums), un to pārstrādātajā direktīvā nedrīkst svītrot.
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Grozījums Nr. 81
Anne Ferreira

Priekšlikums direktīvai
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Līdzsadedzināšanas iekārtās, kurās 
dedzina atkritumus, bet kas sākotnēji nav 
paredzētas atkritumu dedzināšanai, 
nevajadzētu pieļaut piesārņotājvielu 
emisiju palielināšanos tajā dūmgāzu 
daudzumā, kas rodas, sadedzinot arī 
atkritumus, salīdzinājumā ar atkritumu 
sadedzināšanai īpaši paredzētajām 
iekārtām, un tāpēc tām būtu jānosaka 
attiecīgi ierobežojumi.

Or. fr

Pamatojums

Ierosinātais grozījums atkārtoti norāda Direktīvas 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu, 
tostarp līdzsadedzināšanu, 27. apsvēruma tekstu. Līdzsadedzināšana ir jāiekļauj Rūpniecisko 
emisiju direktīvas darbības jomā, lai atkritumu līdzsadedzināšanā nodrošinātu nepārtrauktu 
veselības un vides aizsardzību. Ņemot vērā, ka to paredz arī citi šīs direktīvas noteikumi, 
attiecīgā jautājuma iekļaušana šādā gadījumā ir vairāk nekā pamatota.

Grozījums Nr. 82
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Iekārtas, kurās ražo titāna dioksīdu, 
var izraisīt ievērojamu piesārņojumu gaisā 
un ūdenī. Lai samazinātu šādu ietekmi, 
Kopienas mērogā jānosaka stingrākas 
atsevišķu piesārņotājvielu emisiju 
robežvērtības.

(24) Iekārtas, kurās ražo titāna dioksīdu, 
var izraisīt ievērojamu piesārņojumu gaisā 
un ūdenī un radīt toksikoloģisku 
apdraudējumu. Lai samazinātu šādu 
ietekmi, Kopienas mērogā jānosaka 
stingrākas atsevišķu piesārņotājvielu 
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emisiju robežvērtības.

Or. pl

Pamatojums

Titāna dioksīds rada toksikoloģisku apdraudējumu, jo tas kairina ādu, acis un elpošanas ceļu 
gļotādu.

Grozījums Nr. 83
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi par 
sankcijām, kas piemērojamas attiecībā uz 
šīs direktīvas noteikumu pārkāpumiem, un 
jānodrošina, lai tās tiktu īstenotas. Šīm 
sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.

(27) Saskaņā ar principu „maksā 
piesārņotājs” dalībvalstīm jāpieņem 
noteikumi par sankcijām, kas 
piemērojamas attiecībā uz šīs direktīvas 
noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina, 
lai tās tiktu īstenotas Šīm sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Or. pl

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt noteikumu un dalībvalstīm atvieglot juridisku sankciju 
piemērošanu piesārņotājiem.

Grozījums Nr. 84
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā izklāstīti noteikumi  par tāda 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli, ko rada rūpnieciskās  darbības. 

Šajā direktīvā izklāstīti noteikumi par 
sabiedrības veselības aizsardzību un tāda 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
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kontroli, ko rada rūpnieciskās darbības. 
Tajā arī  ietverti noteikumi , kas paredzēti, 
lai novērstu vai — gadījumos, kad 
novēršana nav iespējama — samazinātu 
emisijas gaisā, ūdenī un zemē, kā arī 
novērstu atkritumu rašanos, , lai sasniegtu 
augstu vides aizsardzības līmeni kopumā.

Tajā arī ietverti noteikumi, kas paredzēti, 
lai novērstu vai — gadījumos, kad 
novēršana nav iespējama — samazinātu 
emisijas gaisā, ūdenī un zemē, kā arī 
novērstu atkritumu rašanos, lai sasniegtu 
augstu vides un sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni kopumā.

Or. pl

Grozījums Nr. 85
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
I nodaļā izklāstīti kopīgie noteikumi, ko 
piemēro visām šajā direktīvā ietvertajām 
rūpnieciskajām darbībām.
II nodaļā ietvertas I pielikumā izklāstītās 
darbības, un tajā noteikti īpaši noteikumi 
par minētajām darbībām.   
III līdz VI nodaļā iekļautas obligātās 
tehniskās prasības attiecīgi lielām 
sadedzināšanas iekārtām, atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, šķīdumu 
ražošanas iekārtām un titāna dioksīda 
ražošanas iekārtām.
VII nodaļā iekļauti noteikumi par 
kompetentajām iestādēm, dalībvalstu 
ziņošanas pienākumu, komiteju, 
sankcijām un standarta noteikumi par 
objekta slēgšanu.

Or. en

Pamatojums

Septiņu direktīvu apvienošana vienā rada saprotamu tekstu. Skaidrību palielina, iekļaujot 
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pantu par direktīvas struktūru. Grozījuma teksts ņemts no paskaidrojuma raksta, kas 
pievienots priekšlikumam, bet nav iekļauts direktīvā.

Grozījums Nr. 86
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šī direktīva neattiecas uz jaunu 
produktu un procesu izpētes, izstrādes vai 
testēšanas darbībām.

(2) Šī direktīva neattiecas uz Komisijas 
noteiktajām izpētes darbībām.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jādefinē atsauces termini. Ja „izpētes darbības” vai „jaunu produktu un procesu 
testēšana” regulāri notiek dažās šīs direktīvas I pielikumā noteiktajās iekārtās, tas tomēr 
nenozīmē, ka šīs darbības var izslēgt no šīs direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr. 87
Christa Klaß

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „piesārņojums” ir cilvēka darbības 
izraisīta vielu, vibrācijas, siltuma vai 
trokšņa tieša vai netieša novadīšana gaisā, 
ūdenī vai zemē, kam var būt kaitīga 
ietekme uz cilvēka veselību vai vides 
kvalitāti, kas var radīt kaitējumu īpašumam 
vai sabojāt vai traucēt vides pievilcību un 
citus likumīgus vides izmantošanas
veidus;

(2) „piesārņojums” ir cilvēka darbības 
izraisīta vielu, vibrācijas, siltuma vai 
trokšņa tieša vai netieša novadīšana gaisā, 
ūdenī vai zemē, kam var būt kaitīga 
ietekme uz cilvēka veselību vai vides 
kvalitāti vai kas var radīt kaitējumu 
īpašumam;

Or. de
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Grozījums Nr. 88
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) „kompetentā iestāde” ir iestāde, 
iestādes vai struktūrvienības, kas saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību normām ir 
atbildīgas par šajā direktīvā paredzēto 
saistību izpildi;

Or. en

Pamatojums

Ir jāsaglabā iepriekšējā kompetentās iestādes definīcija, jo tai ir būtiska nozīme visā 
direktīvā.

Grozījums Nr. 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) „Emisiju līmeņi, kas saistīti ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem” ir emisiju apjomi, kas 
panākti, normālos ekspluatācijas 
apstākļos piemērojot LPTP atsauces 
dokumentos minētos labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, un izteikti kā 
vidējās vērtības noteiktā laika periodā. 

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga ELSLPTP definīcija.
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Grozījums Nr. 90
Holger Krahmer

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Emisiju līmeņi, kas saistīti ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem (ELSLPTP) ir emisiju 
līmeņi, kurus varētu sagaidīt, normālos 
ekspluatācijas apstākļos noteiktai nozarei 
kopumā piemērojot noteiktā labāko 
pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces 
dokumentā minētos tehniskos 
paņēmienus.  
ELSLPTP ir piemērots atsauces punkts 
emisiju robežvērtību noteikšanai atļaujā 
un tie atšķiras no emisiju robežvērtībām, 
kurās ņem vērā arī prasības par 
monitoringu un atbilstību.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pārstrādātajā priekšlikumā svarīgākie jaunie noteikumi attiecas uz ELSLPTP —
emisiju līmeņiem, kas saistīti ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem. Jābūt 
skaidrībai, ka ELSLPTP un emisiju robežvērtības (ER) ir divi dažādi jēdzieni. Komisijas 
pārstrādātajā priekšlikumā minēta tikai ER definīcija.

Tāpēc juridiskās skaidrības labad ir jāiekļauj arī ELSLPTP definīcija. Šī definīcija ir 
Komisijas publicētā BREF izklāsta un metodikas dokumenta garā.

Grozījums Nr. 91
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) „emisiju līmeņi, kas saistīti ar 
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labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem” ir notikta tehniskā 
paņēmiena vai tehnisko paņēmienu 
kopuma reprezentatīvie ekspluatācijas 
emisiju līmeņi, kas izteikti kā pietiekami 
ilga laika perioda vidējās vērtības un 
panākti, normālos ekspluatācijas 
apstākļos piemērojot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā direktīvā, jo īpaši 16. panta 3. punktā, terminam „emisiju līmeņi, kas saistīti ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem” būs ļoti liela nozīme, tādēļ tam ir 
vajadzīga skaidra definīcija. Turklāt šī definīcija kopā ar grozījumu Nr. 20 un 24 nosaka 
atšķirību starp emisiju robežvērtībām (vai līdzvērtīgiem parametriem vai tehniskajiem 
rādītājiem) un ELSLPTP. 

Šis grozījums ir pieņemams atbilstīgi Reglamenta 80a punktam, jo tas ir saistīts ar Komisijas 
priekšlikuma 16. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 92
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „atļauja” ir rakstisks pilnvarojums, ar 
kuru tiek dota atļauja ekspluatēt iekārtu vai 
tās daļu, vai sadedzināšanas iekārtu, 
atkritumu sadedzināšanas iekārtu vai 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtu; 

(7) „atļauja” ir rakstisks pilnvarojums, ar 
kuru tiek dota atļauja ekspluatēt iekārtu vai 
tās daļu, vai sadedzināšanas iekārtu, 
atkritumu sadedzināšanas iekārtu vai 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtu;  

Atļauja var attiekties uz vienu vai 
vairākām iekārtām vai to daļām, kuras 
darbina viens un tas pats operators vienā 
un tajā pašā vietā. 
Atļauja var attiekties uz vienu vai 
vairākām funkcionāli saistītām iekārtām 
vai to daļām dažādās vietās vai 
funkcionāli saistītām iekārtām vai to 
daļām vienā un tajā pašā vietā, bet ar 
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dažādiem operatoriem;

Or. it

Pamatojums

Ja vienā vietā ir vairākas iekārtas ar dažādām atļaujām, obligāta atļauja šai vietai kopumā 
paredzētu pienākumu ņemt vērā to kumulatīvo ietekmi uz vidi un drošību, kā tas noteikts, 
piemēram, „Seveso” direktīvās; kas attiecas uz dažādām vietām ar vienu un to pašu 
operatoru, ar piešķirto atļauju ir jāparedz procesu savstarpējā saistība, piemēram, starp 
sadedzināšanas iekārtu un (cieto) atkritumu pārstrādes iekārtām.

Grozījums Nr. 93
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 8. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs definīcijas nolūkā iekārtas izmaiņas 
vai paplašināšanu uzskata par būtiskām, 
ja tās pārsniedz jebkuras robežvērtības vai 
ir tām līdzvērtīgas vai arī ja palielinājums 
no šīm izmaiņām vai paplašināšanas 
pārsniedz jebkuras I, VII un 
VIII pielikumā minētās robežvērtības.

Or. it

Pamatojums

Atstājot būtisko izmaiņu definīciju bez kvantitatīvas atsauces (kā tā, kas jau ir pašreizējā 
LPTP direktīvā) var novest pie tā, ka atsevišķas dalībvalstis pieņem ļoti dažādas pieejas šajā 
jautājumā.
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Grozījums Nr. 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 9. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot labākos pieejamos tehniskos
paņēmienus, īpaši jāņem vērā 
III pielikumā minētās pozīcijas.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu integrētu pieeju, ir pilnīgi noteikti jānorāda atsauce uz III pielikuma 
kritērijiem.  Ir jāparedz noteiktumi par LPTP noteikšanu. Tas jādara, ņemot vērā attiecīgajai 
iekārtai pieejamo tehnisko paņēmienu izmaksas un sniegto labumu un III pielikumā (iepriekš 
IV pielikums Direktīvā 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli) minētos 
kritērijus.

Grozījums Nr. 95
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) „emisiju līmeņi, kas saistīti ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem” ir emisiju līmeņi, kas 
panākti, normālos ekspluatācijas 
apstākļos piemērojot LPTP atsauces 
dokumentos minētos labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, un izteikti kā 
vidējās vērtības noteiktā laika periodā, 
ievērojot noteiktus atsauces nosacījumus;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir būtiska, lai precizētu 16. panta 2. punktā minēto emisiju robežvērtību 
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noteikšanu. Tā precizē, ka emisiju robežvērtības pamatojas uz BREF noteiktajām atsaucēm 
un neattiecas, piemēram, uz neparastiem ekspluatācijas apstākļiem (piemēram, ieslēgšanu, 
izslēgšanu, apkopes laiku vai iekārtas normālas ekspluatācijas apstākļu pārtraukumu).

Grozījums Nr. 96
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) „emisiju līmeņi, kas saistīti ar 
LPTP” ir ekoloģiskie raksturlielumi, 
kurus varētu sagaidīt, noteiktai nozarei 
piemērojot attiecīgajā atsauces 
dokumentā minētos tehniskos 
paņēmienus, ņemot vērā LPTP definīcijā 
ietverto izmaksu un sniegtā labuma 
attiecību.

Or. en

Pamatojums

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi būs atskaites punkts, nosakot atļauju izsniegšanas 
nosacījumus, turpmāk — emisiju robežvērtības.
Šis jēdziens lietots pantu tekstā un tāpēc būtu jādefinē 3. pantā. Iepriekšminētā definīcija ir 

ņemta no LPTP nodaļas atsauces dokumentā par atkritumu sadedzināšanu.

Grozījums Nr. 97
Brieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „operators” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ekspluatē vai kontrolē iekārtu 
vai sadedzināšanas iekārtu, atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu vai atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtu , vai —
gadījumos, kad to paredz valstu tiesību 

akti — persona, kurai deleģētas noteicošas 

(10) „operators” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ekspluatē vai kontrolē iekārtu 
vai sadedzināšanas iekārtu, atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu vai atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtu, vai —
gadījumos, kad to paredz valstu tiesību 

akti — persona, kurai deleģētas noteicošas 
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ekonomiskas pilnvaras attiecībā uz iekārtas 
vai attīrīšanas iekārtas  tehnisku darbību;

ekonomiskas pilnvaras attiecībā uz iekārtas 
vai attīrīšanas iekārtas tehnisku darbību.
Divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas 
personas var būt iekārtas vai iekārtas 
atsevišķu daļu operatori.

Or. nl

Pamatojums

Skatīt 5. panta grozījumu. Teksta skaidrības nolūkos 5. pantu pārceļ pie termina „operators” 
definīcijas 3. panta 10. punktā.

Grozījums Nr. 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) „jauns paņēmiens” ir rūpnieciskai 
darbībai paredzēts jauns paņēmiens, kas, ja 
tiek ieviests ražošanā, varētu nodrošināt 
augstāku vispārējo vides aizsardzības 
līmeni vai lielākus izmaksu ietaupījumus 
nekā pašreizējie labākie pieejamie 
tehniskie paņēmieni;

(13) „jauns paņēmiens” ir jauns paņēmiens, 
kas, ja tiek rūpnieciski pārbaudīts un
ieviests ražošanā, varētu nodrošināt 
līdzvērtīgu vai augstāku vispārējo vides 
aizsardzības līmeni vai līdzvērtīgus vai 
lielākus izmaksu ietaupījumus nekā 
pašreizējie labākie pieejamie tehniskie 
paņēmieni;

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 99
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) „jauns paņēmiens” ir rūpnieciskai 
darbībai paredzēts jauns paņēmiens, kas, ja 
tiek ieviests ražošanā, varētu nodrošināt
augstāku vispārējo vides aizsardzības 
līmeni vai lielākus izmaksu ietaupījumus 
nekā pašreizējie labākie pieejamie 
tehniskie paņēmieni;

(13) „jauns paņēmiens” ir rūpnieciskai 
darbībai paredzēts jauns paņēmiens, kas, ja 
tiek ieviests ražošanā, nodrošinātu
augstāku vispārējo vides aizsardzības 
līmeni vai lielākus izmaksu ietaupījumus 
nekā pašreizējie labākie pieejamie 
tehniskie paņēmieni;

Or. en

Pamatojums

Tas precizē, ka jaunu paņēmienu piemērošana sniegs labumu, ja tos īstenos praksē. 

Grozījums Nr. 100
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) „pamatziņojums” ir kvantitatīva 
informācija par bīstamu vielu 
piesārņojuma stāvokli augsnē un 
gruntsūdeņos; 

(15) „pamatziņojums” ir kvantitatīva un 
detalizēta informācija par augsnes, tostarp 
augsnes bioloģiskās daudzveidības, un 
gruntsūdeņu stāvokli, lai attiecīgo vietu 
atgrieztu tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija 
pirms jaunas iekārtas darbības 
uzsākšanas vai jau esošas iekārtas 
atļaujas atjaunināšanas;

Or. en

Pamatojums

Pamatziņojums ir galvenais līdzeklis, lai IPNK direktīva darbotos saskaņā ar citiem vides 
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politikas virzieniem.  Augsnes bioloģiskā daudzveidība ir efektīvs augsnes veselības un 
kvalitātes rādītājs, uz kā pamata var stabili atlīdzināt un novērtēt operatora pienākumu 
izpildi saskaņā ar principu „maksā piesārņotājs”, un ierosinātais pamatziņojums ir 
priekšnoteikums.

Grozījums Nr. 101
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) „pamatziņojums” ir kvantitatīva 
informācija par bīstamu vielu 
piesārņojuma stāvokli augsnē un 
gruntsūdeņos;

(15) „pamatziņojums” ir detalizēta un 
kvantitatīva informācija par augsnes, 
tostarp augsnes bioloģiskās 
daudzveidības, un gruntsūdeņu stāvokli un 
jebkādu bīstamu vielu piesārņojumu, lai 
attiecīgo vietu varētu atveseļot un 
atjaunot;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Vittorio Prodi

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) „pamatziņojums” ir kvantitatīva 
informācija par bīstamu vielu 
piesārņojuma stāvokli augsnē un 
gruntsūdeņos;

(15) „pamatziņojums” ir kvantitatīva 
informācija par piesārņojuma stāvokli 
augsnē un gruntsūdeņos, ko radījusi 
bīstamu vielu klātbūtne;

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) „pamatziņojums” ir kvantitatīva 
informācija par bīstamu vielu
piesārņojuma stāvokli augsnē un 
gruntsūdeņos;

(15) „pamatziņojums” ir kvantitatīva 
informācija par piesārņojuma stāvokli 
augsnē un gruntsūdeņos, ko radījis 
ievērojams attiecīgo bīstamo vielu apjoms;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka pamatziņojumā ir jāiekļauj visas iespējamās bīstamās vielas (to skaits 
var sasniegt vairākus simtus), ir novērtējums jāveic tikai piesārņojumam, ko radījis 
ievērojams bīstamo vielu apjoms.

Grozījums Nr. 104
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) „pamatziņojums” ir kvantitatīva 
informācija par bīstamu vielu piesārņojuma 
stāvokli augsnē un gruntsūdeņos; 

(15) „pamatziņojums” ir kvantitatīva 
informācija par attiecīgu bīstamu vielu 
piesārņojuma stāvokli augsnē un 
gruntsūdeņos;

Or. nl

Pamatojums

Skatīt 23. panta 3. punkta grozījumu. Termina „bīstamas vielas” definīcija un pamatziņojuma 
attiecināšana uz šo vielu klātbūtni rada ļoti plašu darbības jomu. To var ierobežot, iekļaujot 
vārdu „attiecīgas”. 



AM\746405LV.doc 31/73 PE412.169v02-00

LV

Grozījums Nr. 105
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.a) „vides inspekcija” ir jebkura 
darbība, kas paredz pārbaudīt iekārtu 
atbilstību vides prasībām; 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis dažādi interpretē jēdzienu „vides inspekcija”. Tādēļ ir jānosaka skaidra 
definīcija, lai nodrošinātu vienotas atskaites par direktīvas īstenošanu. 

Grozījums Nr. 106
Anja Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) „biomasa” ir kāds no šādiem 
produktiem:

(20) „biomasa” ir bioloģiski noārdāmā 
frakcija lauksaimniecības (tostarp augu 
un dzīvnieku izcelsmes vielas), 
mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru 
produktos, atkritumos un atliekās, kā arī 
bioloģiski noārdāmā frakcija rūpniecības 
un sadzīves atkritumos;

(a) produkti, kuru sastāvā ir tādi augu 
izcelsmes materiāli no lauksaimniecības 
vai mežsaimniecības, kurus var izmantot 
tajos esošās enerģijas iegūšanai;  
(b) šādi atkritumi, ko izmanto kā 
kurināmo:
(i) augu atkritumi no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības;
(ii) augu atkritumi no pārtikas 
rūpniecības gadījumos, kad iegūto 
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siltumenerģiju reģenerē;
(iii) šķiedraini augu atkritumi no 
celulozes masas ražošanas un papīra 
ražošanas no celulozes, ja tās 
līdzsadedzina ražošanas vietā un 
izdalījušos siltumenerģiju reģenerē;
(iv) korķa atkritumi;
(v) koksnes atkritumi, izņemot tādus 
koksnes atkritumus, kuros pēc apstrādes 
ar koksnes aizsargvielām vai 
pārklājumiem var būt halogēnorganiskie 
savienojumi vai smagie metāli;

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir svarīgi nodrošināt visu ES tiesību aktu konsekvenci, jo īpaši definīcijās, abos 
dokumentos — sākotnējā atjaunojamo energoresursu direktīvā (2001/77/EK) un direktīvas 
priekšlikumā par rūpnieciskajām emisijām —  ir jāizmanto viena un tā pati biomasas 
definīcija. Definīcijas maiņa radītu apjukumu un apdraudētu jau uzsāktos ieguldījumus.

Grozījums Nr. 107
Niels Busk

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 20. punkts – va apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(va) dzīvnieku atliekas no pārtikas 
rūpniecības gadījumos, kad iegūto 
siltumenerģiju reģenerē;

Or. en

Pamatojums

Ir jāļauj sadedzināt dzīvnieku tauku atkritumus no pārtikas rūpniecības, nepiemērojot dārgās 
monitoringa prasības. 
Fosilā kurināmā aizvietošana ar dzīvnieku tauku atkritumu sadedzināšanu samazinās CO2 
emisijas un pārtikas rūpniecības nozares izmaksas. Minerāleļļas aizvietošana ar dzīvnieku 
tauku atkritumiem ir videi nekaitīgs risinājums. Tas nepalielinās ietekmi uz vidi. 
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Grozījums Nr. 108
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 26. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) „atkritumu sadedzināšanas iekārta” 
nozīmē jebkuru stacionāru vai mobilu 
tehnisku ierīci un iekārtu, kas paredzēta 
atkritumu termiskai pārstrādei ar 
sadedzināšanā iegūtās siltumenerģijas 
reģenerāciju vai bez tās , veicot atkritumu 
sadedzināšanu oksidējot, kā arī citi 
termiskās apstrādes procesi, ja šādā 
apstrādē radušās vielas pēc tam sadedzina; 

(26) „atkritumu sadedzināšanas iekārta” 
nozīmē jebkuru stacionāru vai mobilu 
tehnisku ierīci un iekārtu, kas paredzēta 
atkritumu termiskai pārstrādei ar 
sadedzināšanā iegūtās siltumenerģijas 
reģenerāciju vai bez tās , veicot atkritumu 
sadedzināšanu oksidējot, kā arī citi 
termiskās apstrādes procesi, piemēram, 
pirolīze, gazificēšana vai plazmas process,
ja šādā apstrādē radušās vielas pēc tam 
sadedzina;

Or. en

Pamatojums

Teksta skaidrības nolūkos direktīvā joprojām ir jāiekļauj pirolīze, gazificēšana un plazmas 
process. Tā kā termiskās vai „daļēji termiskās” apstrādes procesu nav pārāk daudz, to 
saraksts var būt pilnīgs. Šo tehnoloģiju nosaukumu izņemšana no direktīvas radītu 
pieņēmumu, ka direktīvas darbības joma uz tām vairs neattiecas. Tādējādi šīs izmaiņas 
neattaisno risku, ka noteikti apstrādes procesi paliks ārpus direktīvas darbības jomas vai ka 
nāksies lūgt Eiropas Kopienu Tiesas atzinumu.

Grozījums Nr. 109
Karin Scheele

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 26. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) „atkritumu  sadedzināšanas iekārta” 
nozīmē jebkuru stacionāru vai mobilu 
tehnisku ierīci un iekārtu, kas paredzēta 
atkritumu termiskai pārstrādei ar 
sadedzināšanā iegūtās siltumenerģijas 
reģenerāciju vai bez tās , veicot  atkritumu 
sadedzināšanu oksidējot, kā arī citi 

(26) „atkritumu sadedzināšanas iekārta” 
nozīmē jebkuru stacionāru vai mobilu 
tehnisku ierīci un iekārtu, kas paredzēta 
atkritumu termiskai pārstrādei ar 
sadedzināšanā iegūtās siltumenerģijas 
reģenerāciju vai bez tās , veicot atkritumu 
sadedzināšanu oksidējot, kā arī citi 
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termiskās apstrādes procesi, ja šādā 
apstrādē radušās vielas pēc tam sadedzina; 

termiskās apstrādes procesi, piemēram, 
pirolīze, gazificēšana vai plazmas process, 
ja šādā apstrādē radušās vielas pēc tam 
sadedzina; 

Or. de

Pamatojums

Grozījums paredz precizēt, ka teksts attiecas arī uz pirolīzi, gazificēšanu vai plazmas procesu.

Grozījums Nr. 110
Karin Scheele

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) „atkritumu  līdzsadedzināšanas 
iekārta” nozīmē stacionāru vai mobilu 
tehnisku vienību , kas paredzēta enerģijas 
vai materiālu produktu ražošanai un kurā
atkritumus izmanto par kurināmo vai 
papildu kurināmo vai kurā atkritumu 
iznīcināšanai tos apstrādā termiski, veicot 
atkritumu sadedzināšanu oksidējot, kā arī 
citi termiskās apstrādes procesi, ja šādā 
apstrādē radušās vielas pēc tam sadedzina
;

(27) „atkritumu  līdzsadedzināšanas 
iekārta” nozīmē stacionāru vai mobilu 
tehnisku vienību , kas paredzēta enerģijas 
vai materiālu produktu ražošanai un kurā 
atkritumus izmanto par kurināmo vai 
papildu kurināmo vai kurā atkritumu 
iznīcināšanai tos apstrādā termiski, veicot 
atkritumu sadedzināšanu oksidējot, kā arī 
citi termiskās apstrādes procesi, piemēram, 
pirolīze, gazificēšana vai plazmas process, 
ja šādā apstrādē radušās vielas pēc tam 
sadedzina;

Or. de

Pamatojums

Grozījums paredz precizēt, ka teksts attiecas arī uz pirolīzi, gazificēšanu vai plazmas procesu. 
Tas atbilst 3. panta 2. punkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 111
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) „atlikumi” nozīmē jebkādus šķidrus 
vai cietus atkritumus  , kas rodas atkritumu
sadedzināšanas iekārtās  vai atkritumu
līdzsadedzināšanas iekārtās.

(30) „atlikumi” nozīmē jebkādus šķidrus 
vai cietus atkritumus (tostarp smagos 
pelnus un izdedžus, vieglos pelnus un 
katla putekļus, cietos reakcijas produktus 
pēc gāzu attīrīšanas, dūņas pēc 
notekūdeņu attīrīšanas, izlietotus 
katalizatorus un izlietotu aktīvo ogli), kas 
Direktīvas 75/442/EEK 1. panta 
a) apakšpunktā definēti kā atkritumi, kas 
rodas atkritumu sadedzināšanas iekārtās 
vai atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtās.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar atkritumu pamatdirektīvā (5. pants) minēto blakusproduktu jauno definīciju 
smagos un vieglos pelnus var uzskatīt par blakusproduktiem, nevis atkritumiem, kas noteiktu 
dalībvalstu tiesību aktos radītu problēmas un galvenokārt palielinātu kaitējumu videi un 
sabiedrības veselībai. Tādēļ ir skaidri jānosaka, ka smagie pelni, izdedži, vieglie pelni, katla 
putekļi un cietie reakcijas produkti pēc gāzu attīrīšanas uzskatāmi par atlikumiem.

Grozījums Nr. 112
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 31. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) „organisks savienojums" ir jebkurš 
savienojums, kurā ietilpst vismaz elements 
ogleklis un viens vai vairāki no šādiem 
elementiem: ūdeņradis, halogēni, 
skābeklis, sērs, fosfors, silīcijs vai 
slāpeklis, izņemot oglekļa oksīdus un 
neorganiskos karbonātus un 
bikarbonātus;

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šī GOS definīcija ir ņemta no Šķīdinātāju emisijas direktīvas 1999/13/EK 52. panta. Šo 
definīciju nevajadzētu vispārināti piemērot IPNK (3. pants) iekārtām kopumā, jo tā attiecas 
tikai uz šķīdinātājiem un pretējā gadījumā radītu lielu apjukumu. Norādītais tvaika spiediena 
limits neatbilst tvaika spiediena limitam, ko piemēro citām IPNK iekārtām. Šā iemesla pēc 
definīcija ir jāņem no 52. panta, tādējādi iekļaujot V pielikumā minētās iekārtas.

Grozījums Nr. 113
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 32. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) „gaistoši organiskie savienojumi ” ir 
jebkuri organiskie savienojumi, kā arī 
kreozota frakcija , kam temperatūrā 
293,15 K tvaiku spiediens ir 0,01 kPa vai 
lielāks vai kam ir konkrētos izmantošanas 
apstākļos attiecīga gaistamība;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī GOS definīcija ir ņemta no Šķīdinātāju emisijas direktīvas 1999/13/EK 52. panta. Šo
definīciju nevajadzētu vispārināti piemērot IPNK (3. pants) iekārtām kopumā, jo tā attiecas 
tikai uz šķīdinātājiem un pretējā gadījumā radītu lielu apjukumu. Norādītais tvaika spiediena 
limits neatbilst tvaika spiediena limitam, ko piemēro citām IPNK iekārtām. Šā iemesla pēc 
definīcija ir jāņem no 52. panta, tādējādi iekļaujot V pielikumā minētās iekārtas.
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Grozījums Nr. 114
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 33. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) „organiskais šķīdinātājs” ir jebkurš 
gaistošs organiskais savienojums , ko 
izmanto šādos nolūkos : 

svītrots

(a) tam ķīmiski nemainoties, atsevišķi vai 
kopā ar citām vielām, lai šķīdinātu 
jēlvielas, ražojumus un atkritumvielas;
(b) par tīrīšanas līdzekli, lai šķīdinātu 
piemaisījumus; 
(c) par šķīdinātāju;
(d) par disperģējošu vidi;
(e) par viskozitātes korektoru;
(f) par virsmas spraiguma korektoru;
(g) par plastifikatoru;
(h) par konservantu;

Or. en

Pamatojums

Šī GOS definīcija ir ņemta no Šķīdinātāju emisijas direktīvas 1999/13/EK 52. panta. To 
nevajadzētu vispārināti piemērot IPNK (3. pants) iekārtām kopumā, jo tā attiecas tikai uz 
šķīdinātājiem un pretējā gadījumā radītu lielu apjukumu. Norādītais tvaika spiediena limits 
neatbilst tvaika spiediena limitam, ko piemēro citām IPNK iekārtām. Šā iemesla pēc definīcija 
ir jāņem no 52. panta, tādējādi iekļaujot V pielikumā minētās iekārtas.

Grozījums Nr. 115
Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 34.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34.a) „Ar labākajiem pieejamajiem 
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tehniskajiem paņēmieniem saistītie 
emisiju līmeņi” ir emisiju apjomi, kas 
panākti, normālā ekspluatācijas režīmā 
piemērojot LPTP atsauces dokumentos 
minētos labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, un izteikti kā vidējās vērtības 
noteiktā laika periodā.
LPTPSEL ir piemērots atsauces punkts, 
lai palīdzētu noteikt emisiju robežvērtības 
atļaujā, un tie atšķiras no emisiju 
robežvērtībām, kurās jāņem vērā arī 
prasības par monitoringa un atbilstības 
prasības, kā arī tehniskos parametrus, 
atrašanās vietu un vietējos vides apstākļus 
katrai attiecīgajai iekārtai.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pārstrādātajā priekšlikumā svarīgākie jaunie noteikumi attiecas uz LPTPSEL — ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītajiem emisiju līmeņiem. Jābūt 
skaidrībai, ka ELSLPTP un emisiju robežvērtības (ER) ir divi dažādi jēdzieni. Komisijas 
pārstrādātajā priekšlikumā minēta tikai ER definīcija. Tāpēc juridiskās skaidrības labad 
priekšlikumā ir jāiekļauj arī ELSLPTP definīcija. Šī definīcija ir Komisijas publicētā BREF 
izklāsta un metodikas dokumenta garā.

Grozījums Nr. 116
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 34.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34.a) „vispārīgi saistošie noteikumi” ir 
vides jomas tiesību aktos, noteikumos un 
rīkojumos noteiktās robežvērtības vai citi 
nosacījumi nozares vai plašākā līmenī, 
kas paredzēti ar nolūku noteikt atļaujas 
izdošanas nosacījumus. 

Or. en
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Pamatojums

Ir jānosaka skaidra termina „vispārīgi saistošie noteikumi” definīcija. 

Grozījums Nr. 117
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
3. pants – 34.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34.a) „iekārtas, kas paredzētas 
darbināšanai ārkārtas situācijās” ir 
jebkura iekārta, kas paredz jebkādā 
situācijā nodrošināt galveno iekārtu 
darbību, papildpakalpojumus, iekārtas 
pārraudzību, drošības iekārtu vadību un 
iekārtu — jo īpaši ūdens spēkstaciju —
atkārtotu iedarbināšanu sistēmas 

vispārējā darbības pārtraukuma vai ārējās 
enerģijas padeves trūkuma gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga jauna definīcija, lai labāk raksturotu ar 4. panta grozījumu Nr. 2 (iekārtu, kas 
paredzētas darbināšanai ārkārtas situācijās, atbrīvošana no direktīvā ierosinātajiem 
noteikumiem) ieviesto izņēmumu.

Grozījums Nr. 118
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atļauja var attiekties uz divām  vai 
vairākām iekārtām vai to daļām, , kuras 
darbina vienā un tajā pašā vai dažādās 
vietās . 

2. Atļauja var attiekties uz divām  vai 
vairākām iekārtām vai to daļām, , kuras 
darbina vienā un tajā pašā vai dažādās 
vietās . 
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Atļauja var attiekties uz vienu vai 
vairākām funkcionāli saistītām iekārtām 
vai to daļām dažādās vietās vai 
funkcionāli saistītām iekārtām vai to 
daļām vienā un tajā pašā vietā, bet ar 
dažādiem operatoriem.

Ja atļauja attiecas uz divām vai vairākām
iekārtām, jāpanāk katras iekārtas atbilstība 
šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

Ja atļauja attiecas uz divām vai vairākām 
iekārtām, jāpanāk katras iekārtas atbilstība 
šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

Ja vairāki operatori ekspluatē atšķirīgas 
iekārtas vai iekārtu atšķirīgas daļas vienā 
vietā, šiem operatoriem atļaujā var noteikt 
kopējus nosacījumus un noteikumus.

Or. it

Pamatojums

Šīs abas izmaiņas ļaus dalībvalstīm izdot atļaujas par iekārtu veidiem un/vai to atrašanās 
vietām, kā arī pieļaut, ka iekārtām var būt vairāki operatori, kas tādējādi ļautu novērtēt vietas 
vai iekārtas vispārējo ietekmi kopumā un atšķirīgiem operatoriem noteikt kopējus noteikumus, 
ņemot vērā, ka var rasties kumulatīva un/vai ķēdes reakcijas iedarbība.

Grozījums Nr. 119
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atļauja var attiekties uz divām  vai 
vairākām iekārtām vai to daļām, kuras 
darbina vienā un tajā pašā vai dažādās 
vietās.

2. Atļauja var attiekties uz vienu vai 
vairākām iekārtām vai to daļām, kuras 
darbina viens un tas pats operators vienā un 
tajā pašā vietā. 

Or. nl

Pamatojums

Frāzes „vai dažādās vietās” pievienošana nevienkāršo tiesību aktu. Tā traucēs valsts 
inspekciju darbu un ietekmes uz vidi novērtēšanu. 
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Grozījums Nr. 120
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja atļauja attiecas uz divām vai vairākām 
iekārtām, jāpanāk katras iekārtas atbilstība 
šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

Ja atļauja attiecas uz divām vai vairākām 
iekārtām, jāpanāk katras iekārtas 
individuāla atbilstība šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs direktīvas noteikumi neattiecas uz 
tās 3. panta 35. punktā definētajām 
iekārtām, kas paredzētas darbināšanai 
ārkārtas situācijās, tostarp ar gāzi 
kurināmām iekārtām un iekārtām ar 
šķidro kurināmo.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības joma neattiecas uz iekārtām, kas paredzētas darbināšanai ārkārtas 
situācijās (kas ietilpst lielajās sadedzināšanas iekārtās un ūdens spēkstacijās), jo to 
ierobežotā darbība būtiski neietekmē emisiju līmeņus. Turklāt šis noteikums palīdzēs 
samazināt nevajadzīgu administratīvu slogu ūdens spēkstacijām, uz kurām neattiecas 
direktīvā noteiktās saistības.
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Grozījums Nr. 122
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants Svītrots
Operatori

Divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas 
personas var būt ražošanas iekārtas vai 
sadedzināšanas iekārtas, atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas vai atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtas kopīgais 
operators, vai ražošanas iekārtas vai 
attīrīšanas iekārtas atsevišķu daļu 
operatori.

Or. nl

Pamatojums

Skatīt 3. panta 10. punkta grozījumu. Teksta skaidrības nolūkos 5. pantu pārceļ pie termina 
„operators” definīcijas 3. panta 10. punktā. 

Grozījums Nr. 123
Anja Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. , Kompetentā iestāde piešķir atļauju, ja
iekārta atbilst šīs direktīvas prasībām.

1. Neskarot citus valsts vai Kopienas 
tiesību aktu noteikumus, kompetentā 
iestāde piešķir atļauju ar nosacījumiem, 
kas garantē to, ka iekārta atbilst šīs 
direktīvas prasībām.

Or. de
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 124
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka:

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka:

(1) operators vismaz reizi divpadsmit 
mēnešos iesniedz kompetentajai iestādei 
ziņojumu par atbilstību atļaujas 
noteikumiem;

a. operatori, kuriem ir pienākums sniegt 
ziņojumus saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. janvāra Regulu (EK) Nr. 166/2006 par 
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu 
pārneses reģistra ieviešanu, vismaz reizi 
trijos gados kompetentajai iestādei 
iesniedz ziņojumu par atbilstību atļaujas 
noteikumiem;
operatori, kuriem nav pienākums sniegt 
ziņojumus saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. janvāra Regulu (EK) Nr. 166/2006 par 
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu 
pārneses reģistra ieviešanu, pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma 
iesniedz ziņojumu par atbilstību atļaujas 
noteikumiem;

(2) operators  nekavējoties informē 
kompetento iestādi  par starpgadījumu vai 
negadījumu, kuram ir būtiska ietekme uz 

c. operators  nekavējoties informē 
kompetento iestādi  par starpgadījumu vai 
negadījumu, kuram ir būtiska ietekme uz 
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vidi. vidi.

__________
1OV L 33, 4.2.2006., 1.-17. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās saistības par atbilstības ziņojumu sniegšanu neproporcionāli palielinās 
administratīvo un normatīvo slogu. To varētu viegli samazināt, ieviešot riska novēršanas 
prasību. Piemēram, obligāti ziņojumi būs jāsniedz tikai operatoriem, kuriem ir pienākums 
sniegt ziņojumus saskaņā ar regulu par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses 
reģistru. Tas liktu uzsvaru uz lielākajiem emisiju radītājiem. Papildus varētu samazināt 
ziņojumu sniegšanas biežumu un veicināt IST pamatotu ziņošanas instrumentu attīstību un 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 125
Lambert van Nistelrooij

Priekšlikums direktīvai
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) operators vismaz reizi divpadsmit 
mēnešos iesniedz kompetentajai iestādei 
ziņojumu par atbilstību atļaujas 
noteikumiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

No atļaujām ir jāizriet, ka operatoriem ir jāievēro atļaujas noteikumi. Par to nevajadzētu 
iesniegt ziņojumus. 
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Grozījums Nr. 126
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) operators vismaz reizi divpadsmit 
mēnešos iesniedz kompetentajai iestādei 
ziņojumu par atbilstību atļaujas 
noteikumiem;

(1) operators vismaz reizi divpadsmit 
mēnešos iesniedz kompetentajai iestādei 
ziņojumu par atbilstību atļaujas 
noteikumiem; pēc pieciem gadiem, ja 
iekārta visus gadus ir atbildusi atļaujas 
noteikumiem, ziņojuma periodu pagarina 
līdz 24 mēnešiem;

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu birokrātiju, noteiktos gadījumos prasības par ziņojumu sniegšanu var 
pazemināt. 

Grozījums Nr. 127
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) operators vismaz reizi divpadsmit 
mēnešos iesniedz kompetentajai iestādei 
ziņojumu par atbilstību atļaujas 
noteikumiem;

(1) operators vismaz reizi trijos gados
iesniedz kompetentajai iestādei ziņojumu 
par atbilstību atļaujas noteikumiem. Par 
III nodaļā minētajām sadedzināšanas 
iekārtām, kuru nominālā aprēķinātā 
termiskā jauda ir 50 MW vai vairāk, un 
IV nodaļā minētajām iekārtām ziņojumus 
par atbilstību iesniedz katru gadu.
Pirmo daļu nepiemēro atkritumu 
sadedzināšanas un atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtām, kuru 
normālā jauda ir mazāka par divām 
tonnām stundā. 
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Or. en

Pamatojums

Ziņojumu iesniegšanas periodu pagarina līdz trijiem gadiem, izņemot lielākas sadedzināšanas 
un atkritumu sadedzināšanas (līdzsadedzināšanas) iekārtas. Direktīvas 2000/76/EK 
pašreizējā 12. panta 2. punkts neparedz sniegt ikgadēju ziņojumu tiem operatoriem, kuru 
sadedzināšanas iekārtu nominālā jauda ir mazāka par divām tonnām stundā. 8. pantā 
ierosinātais pienākums sniegt ikgadējus ziņojumus par šādām mazākām iekārtām, kuras bieži 
ekspluatē mazie un vidējie uzņēmumi, ir neproporcionāls. Ir jāsaglabā iepriekš minētā 
atkāpe.

Grozījums Nr. 128
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) operators vismaz reizi divpadsmit 
mēnešos iesniedz kompetentajai iestādei
ziņojumu par atbilstību atļaujas 
noteikumiem;

(1) operators vismaz reizi divpadsmit 
mēnešos izstrādā ziņojumu par atbilstību 
atļaujas noteikumiem un padara to 
kompetentajai iestādei pieejamu;

Or. nl

Pamatojums

Viens no pārskatīšanas mērķiem ir samazināt dalībvalstu un uzņēmumu administratīvo slogu. 
No šī viedokļa šķiet pietiekami, ka ziņojums ir pieejams inspekcijai.  

Grozījums Nr. 129
Anne Laperrouze

Priekšlikums direktīvai
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) operators vismaz reizi divpadsmit 
mēnešos iesniedz kompetentajai iestādei 
ziņojumu par atbilstību atļaujas 

(1) operators iesniedz kompetentajai 
iestādei desmit gadu novērtējumu par 
atbilstību atļaujas noteikumiem;
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noteikumiem;

Or. fr

Pamatojums

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 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Grozījums Nr. 130
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) operators  nekavējoties informē 
kompetento iestādi  par starpgadījumu vai 
negadījumu, kuram ir būtiska ietekme uz 
vidi.

(2) operators  nekavējoties informē 
kompetento iestādi  par starpgadījumu vai 
negadījumu, kuram ir būtiska ietekme uz 
vidi vai cilvēku veselību.

Or. pl

Grozījums Nr. 131
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) operators un kompetentās iestādes  
veic vajadzīgos  pasākumus, lai 
nodrošinātu atbilstību iespējami īsākā 
laikā.

(b) operators veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu atbilstību iespējami īsākā 
laikā.

Or. nl
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Pamatojums

Ir skaidri jānodala operatora un kompetentās iestādes atbildība. Nevar būt nekādas norādes 
uz to, ka atbildīgā iestāde un operators atrastos vienā līmenī. 

Grozījums Nr. 132
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Siltumnīcefekta gāzu emisijas

1. Ja siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas no iekārtas ir noteiktas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā 
saistībā ar iekārtā veicamajām darbībām, 
atļaujā neietver attiecīgās gāzes tiešās 
emisijas robežvērtības, ja vien tas nav 
nepieciešams, lai nerastos nozīmīgs 
vietējais piesārņojums. 
2. Saistībā ar darbībām, kas minētas 
I pielikumā Direktīvā 2003/87/EK , 
dalībvalstis var izvēlēties neizvirzīt 
prasības attiecībā uz energoefektivitāti 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām objektā, kuras emitē oglekļa 
dioksīdu
3. Nepieciešamības gadījumā kompetentās 
iestādes atļauju attiecīgi groza. 
4. 1. līdz 3. punktā paredzētie noteikumi 
neattiecas uz iekārtām, kurām uz laiku 
nepiemēro siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas kvotu Kopienas 
tirdzniecības sistēmu saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā ir jāiekļauj CO2 emisiju robežvērtības lielām sadedzināšanas iekārtām.

Grozījums Nr. 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Priekšlikums direktīvai
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Siltumnīcefekta gāzu emisijas

1. Ja siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas no iekārtas ir noteiktas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā 
saistībā ar iekārtā veicamajām darbībām, 
atļaujā neietver attiecīgās gāzes tiešās 
emisijas robežvērtības, ja vien tas nav 
nepieciešams, lai nerastos nozīmīgs 
vietējais piesārņojums. 
2. Saistībā ar darbībām, kas minētas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 
dalībvalstis var izvēlēties neizvirzīt 
prasības attiecībā uz energoefektivitāti 
sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām objektā, kuras emitē oglekļa 
dioksīdu.

3. Nepieciešamības gadījumā kompetentās 
iestādes atļauju attiecīgi groza. 
4. Trīs iepriekšējās punkta daļas 
neattiecas 1. līdz 3  punktā paredzētie 
noteikumi neattiecas uz iekārtām, kurām 
uz laiku nepiemēro siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu Kopienas 
tirdzniecības sistēmu saskaņā ar 
Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu.
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Or. en

Pamatojums

Lielas sadedzināšanas iekārtas rada apjomīgas oglekļa dioksīda emisijas un līdz ar to veicina 
klimata pārmaiņas.  ETS ir ļoti noderīga sistēma SEG emisiju samazināšanai 
tautsaimniecībā, tomēr neparedz pietiekami spēcīgu oglekļa cenu signālu, lai novērstu jaunu 
apjomīgu oglekļa dioksīda radītāju ienākšanu sistēmā. Tādēļ IPNK ir jāiekļauj noteikumi, kas 
paredz jaunām lielām iekārtām piemērot oglekļa dioksīda emisiju robežvērtības gaisā. 

Grozījums Nr. 134
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Emisiju tirdzniecības sistēmas

1. Laikā, kamēr vēl nav pieņemti 
Kopienas noteikumi par emisiju 
tirdzniecību vielām, kas nav 
siltumnīcefekta gāzes, dalībvalstis var 
veikt emisiju tirdzniecību, pamatojoties uz 
valsts tiesību aktiem, kā alternatīvu 
atļaujās iekļaujot emisiju robežvērtības ar 
šādiem nosacījumiem:
a. attiecīgās vielas reglamentē Direktīva 
2001/811 par valstīm noteikto maksimāli 
pieļaujamo emisiju;
b. nodrošināta atbilstība šīs direktīvas 
19. pantam;
c. nodrošināta atbilstība III un VI nodaļā 
minētajiem īpašajiem noteikumiem.
2. Dalībvalstis informē Komisiju par 
valsts tiesību aktiem par emisiju 
tirdzniecību, kas pieņemti saskaņā ar 1. 
punktu.
_______
1 OV L 309, 27.11.2001., 22.-30. lpp.
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Or. en

Pamatojums

Tiek atbalstīts Komisijas ierosinājums sagatavot Eiropas Savienības noteikumus par emisiju 
tirdzniecību vielām, kuras nav siltumnīcas efektu izraisošās gāzes. Šo ierosinājumu ir vēlams 
izstrādāt tādā veidā, ka Eiropas Savienības noteikumu par emisiju tirdzniecību stātos spēkā 
tajā pašā laikā, kad IPNK direktīva. Ja tas nav paredzams, šāds noteikums var būt IPNK 
direktīvā. Spēkā esošās valsts emisiju tirdzniecības sistēmas tad turpinātu kā izmēģinājumu 
pārējas periodā līdz  Eiropas Savienības noteikumu pieņemšanai  par emisiju tirdzniecību 
vielām, kuras nav siltumnīcas efektu izraisošās gāzes. 

Grozījums Nr. 135
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) izmantojot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus;

(2) emisiju līmeņi atbilst tiem, kurus 
varētu sasniegt, izmantojot LPTP;

Or. en

Pamatojums

Lai arī tas nav norādīts, 12. panta 2. punkts būtiski atšķiras no Direktīvas 96/61/EK, kas 
neparedz LPTP izmantošanu kā tādu. Pārstrādātais teksts ir pretrunā ar 16. panta 2. punktu, 
kas paredz, ka „emisijas robežvērtības (..) jānosaka, pamatojoties uz labākajām pieejamām 
metodēm, nenorādot kādas konkrētas metodes vai īpašu tehnoloģiju”.

Grozījums Nr. 136
Vittorio Prodi

Priekšlikums direktīvai
12. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) pēc darbības pilnīgas izbeigšanas tiek 
veikti pasākumi, kas vajadzīgi 
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas 

(8) pēc darbības pilnīgas izbeigšanas tiek 
veikti pasākumi, kas vajadzīgi ne tikai 
piesārņojuma riska novēršanai, bet arī



PE412.169v02-00 52/73 AM\746405LV.doc

LV

ekspluatācijas vietas sakārtošanai stāvoklī, 
kas definēts saskaņā ar 23. panta 
2. punktu .

iekārtas ekspluatācijas vietas sakārtošanai 
stāvoklī, kas definēts 23. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) apstākļi iekārtas uzstādīšanas vietā, (d) vides elementu apstākļi iekārtas 
atrašanās vietā,

Or. pl

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt minētos apstākļus. Vietas novērtējums ir atkarīgs no atsevišķu 
vides elementu, piemēram, ūdens, augsnes, klinšu u.c., novērtējuma.

Grozījums Nr. 138
Marcello Vernola

Priekšlikums direktīvai
13. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) attiecīgā gadījumā pamatziņojums, svītrots

Or. en

Pamatojums

Pamatziņojumu pieprasa veikt tikai par lielākajām iekārtām.
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Grozījums Nr. 139
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
13. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) attiecīgā gadījumā pamatizņojums, (e) ziņojums par iekārtas uzstādīšanas 
vietas apstākļiem, tostarp pamatziņojums 
ar kvantitatīvu un detalizētu informāciju 
par augsnes, tostarp augsnes bioloģiskās 
dažādības, un gruntsūdeņu stāvokli,

Or. en

Grozījums Nr. 140
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
13. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) attiecīgā gadījumā pamatizņojums, (e) ziņojums par iekārtas uzstādīšanas 
vietas apstākļiem, tostarp pamatziņojums
ar kvantitaīvu un detalizētu informāciju 
par augsnes, tostarp augsnes bioloģiskās 
dažādības, un gruntsūdeņu stābokli,

Or. en

Pamatojums

Pamatziņojums ir galvenais līdzeklis, lai IPNK direktīva darbotos saskaņā ar citiem vides 
politikas virzieniem.  Augsnes bioloģiskā daudzveidība ir efektīvs augsnes veselības un 
kvalitātes rādītājs, uz kā pamata var stabili atlīdzināt un novērtēt operatora pienākumu 
izpildi saskaņā ar principu „maksā piesārņotājs”, un ierosinātais pamatziņojums ir 
priekšnoteikums.
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Grozījums Nr. 141
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
13. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) iekārtā izmantoto bīstamo vielu vai 
preparātu apjoms, kā noteikts Padomes 
1967. gada 27. jūnija Direktīvā 
67/548/EK,

Or. en

Pamatojums

Atļaujā jāietver attiecīgajā iekārtā izmantoto bīstamo vielu sarakstu, lai palielinātu šo vielu 
izmantošanas pārredzamību un paredzētu atbilstošu pamatu atļaujas izdošanas 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 142
Robert Sturdy

Priekšlikums direktīvai
13. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) pasākumi atkritumu rašanās novēršanai 
iekārtā vai iekārtā radušos atkritumu 
pārstrādei,

(h) vajadzības gadījumā pasākumi 
atkritumu rašanās novēršanai iekārtā vai 
iekārtā radušos atkritumu pārstrādei,

Or. en

Pamatojums

Rodas šaubas, vai šie pasākumi noteiktām iekārtām ir stingri nepieciešami, piemēram, 
sadedzināšanas iekārtām, kuru termiskā jauda ir 20-50 MW (ja uz tām attiecina pārskatītās 
direktīvas darbības jomu).  Šo iekārtu sakarā galvenās bažas ir par emisiju ietekmi uz gaisu, 
tāpēc uzskatām, ka nav vajadzīga pilnībā integrēta pieeja, iekļaujot pasākumus emisiju 
novēršanai un kontrolei uz zemes un ūdenī (piemēram, atkritumu ietekme).
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Grozījums Nr. 143a
Riitta Myller

Priekšlikums direktīvai
13. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) iekārtas darbības salīdzināšana ar 
attiecīgo atsauces dokumentu par 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem,

Or. fi

Pamatojums

Iekļaujot šāda veida salīdzinājumu publiskā paziņojumā, tas palīdzēs nodrošināt, ka 
izmantotie tehniskie paņēmieni vislabāk atbildīs attiecīgajam mērķim.

Grozījums Nr. 143b
Marcello Vernola

Priekšlikums direktīvai
13. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj arī 
pirmajā daļā minētās informācijas 
netehnisku kopsavilkumu.

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj arī 
pirmajā daļā minētās informācijas 
netehnisku kopsavilkumu un attiecīgajā 
gadījumā pamatziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Pamatziņojumu pieprasa veikt tikai par lielākajām iekārtām.
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Grozījums Nr. 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Priekšlikums direktīvai
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LPTP atsauces dokumenti LPTP atsauces dokumenti un obligātās 
prasības

Or. en

Pamatojums

Obligātās prasības vai Eiropas Drošības tīklu nodrošinātu ar komitoloģijas procedūru, bet 
pirms tās iesaistot ieinteresētās personas (komitoloģijas procedūra ar tehnisku novērtējumu). 
EDT pamatotos uz jebkuru jaunu vai atjauninātu LPTP atsauces dokumenti, un to 
nodrošinātu „attiecīgajā gadījumā”. Tas ir tāpēc, ka noteiktās nozarēs gandrīz visi procesi ir 
dažādi pat vienām un tām pašām vielām vai vielu grupām; tādējādi var būt gadījumi, kad 
Eiropas ER nosaka rūpniecības procesam/tehniskajam paņēmienam, kuru izmanto tikai vienā 
iekārtā.

Grozījums Nr. 145
Holger Krahmer

Priekšlikums direktīvai
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LPTP atsauces dokumenti LPTP atsauces dokumenti un obligātās 
prasības

Or. de
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Grozījums Nr. 146
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LPTP atsauces dokumenti LPTP atsauces dokumenti un informācijas 
apmaiņa

Or. en

Pamatojums

14. un 29. panta apvienošana un pieņemšana ir svarīga, lai nodrošinātu pašreizējo atsauces 
dokumentu izstrādes un pieņemšanas procesu. 

Grozījums Nr. 147
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LPTP atsauces dokumenti LPTP atsauces dokumenti un informācijas 
apmaiņa

Or. en

Pamatojums

29. pantu svītro — to pārceļ uz šo pantu, lai uzlabotu juridisko formulējumu. 

Iekļauj turpmāk minētos jautājumus, lai nodrošinātu atsauces dokumentu izstrādes procesu 
un plašu lietošanu:

– lai procesā nodrošinātu līdzsvarotāku pārstāvību, jābūt labāk pārstāvētiem iekārtu 
piegādātājiem; 

– ir jāprecizē pašreizējā Informācijas apmaiņas foruma nozīme;

– Komisijai ir jāizstrādā pamatnostādnes, lai uzlabotu datu vākšanu no ieinteresētajām 
personām;
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– ir jāiztulko atsauces dokumentu nodaļas par LPTP, lai nodrošinātu to efektīvāku 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 148
Holger Krahmer

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem LPTP atsauces 
dokumentus, kuru pamatā ir 29. pantā 
minētās informācijas apmaiņas rezultāti.

1. Pamatojoties uz 29. pantā minētās 
informācijas apmaiņas rezultātiem, LPTP 
dokumentos jo īpaši aprakstīti labākie 
pieejamie tehniskie paņēmieni, ar tiem 
saistītie emisiju un patēriņa līmeņi un 
attiecīgā uzraudzība, vietas attīrīšana pēc 
iekārtas ekspluatācijas pārtraukšanas un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija nodrošina, ka LPTP 
atsauces dokumentus pārskata saskaņā ar 
29. minēto informācijas apmaiņu un 
vajadzības gadījumā atjaunina.

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi 
atjaunina LPTP atsauces dokumentus.

1.a Neskarot 1.b punktā minētos 
noteikumus, Komisija pēc 1. punktā 
minētās informācijas apmaiņas 
pabeigšanas, pamatojoties uz LPTP 
atsauces dokumentu, nosaka pasākumus 
emisiju ierobežošanai (emisiju 
robežvērtības, līdzvērtīgus parametrus vai 
tehniskus pasākumus) un monitoringam 
un noteikumu ievērošanas prasības kā 
obligātas prasības attiecīgās darbības 
veikšanai.



AM\746405LV.doc 59/73 PE412.169v02-00

LV

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, tos papildinot, pieņem saskaņā 
ar 69. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
1.b Komisija pielāgo V, VI, VII un VIII 
pielikumu, pieņemot emisiju 
ierobežošanas pasākumus kā obligātos 
pasākumus, pamatojoties uz attiecīgajiem 
LPTP atsauces dokumentiem.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, tos papildinot, pieņem saskaņā 
ar 69. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
1.c Pirms 69. panta 2. punktā minētās 
komitejas lēmuma par pasākumiem 
attiecībā uz 1.a un 1.b punktu Komisija 
apspriežas ar attiecīgajām nozares un 
nevalstiskajām organizācijām un ziņo par 
šo apspriežu rezultātiem un to, kā tie 
ņemti vērā.
1.d Pēc tam, kad Komisija 69. panta 
2. punktā minētajai komitejai iesniegusi 
saskaņā ar 1.a vai 1.b punktu īstenojamā 
pasākuma projektu un saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
2. punkta otro teikumu ir noteikts 
atzinuma iesniegšanas termiņš, tā publicē 
LPTP atsauces dokumentu.

Or. de

Pamatojums

Ir jāsaglabā informācijas apmaiņa ar mērķi izstrādāt LPTP atsauces dokumentus (Seviļas 
process). Tomēr Komisija ierosina saistošās emisiju robežvērtības atvasināt no LPTP 
atsauces dokumenta, kas samazinātu nozares vēlmi piedalīties šajā procesā. Tādējādi to 
robežvērtību noteikšana ar „Eiropas Drošības tīklu”, kuras iekārtas nekādā gadījumā 
nedrīkst pārsniegt, ir jāveic, izmantojot komitoloģijas procedūru, kuras laikā notiek 
apspriedes ar ieinteresētajām personām.
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Grozījums Nr. 149
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem LPTP atsauces 
dokumentus, kuru pamatā ir 29. pantā 
minētās informācijas apmaiņas rezultāti.

1. Komisija organizē informācijas 
apmaiņu starp Komisiju, dalībvalstīm, 
iesaistīto nozaru pārstāvjiem un 
nevalstiskajām organizācijām, kuras 
veicina vides aizsardzību, lai izstrādātu un 
attiecīgi atjauninātu LPTP atsauces 
dokumentus.

Or. en

Pamatojums

14. un 29. panta apvienošana un pieņemšana ir svarīga, lai nodrošinātu pašreizējo atsauces 
dokumentu izstrādes un pieņemšanas procesu. 

Grozījums Nr. 150
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem LPTP atsauces 
dokumentus, kuru pamatā ir 29. pantā
minētās informācijas apmaiņas rezultāti.

1. Komisija organizē informācijas 
apmaiņu ar dalībvalstīm, iesaistītajām 
nozarēm, pamatojoties uz rūpniecības 
sistēmas izpildītāju un pakalpojumu 
sniedzēju vienlīdzīgu pārstāvību, un 
nevalstiskajām organizācijām, kuras 
veicina vides aizsardzību, par šādiem 
jautājumiem: 
(a) iekārtu darbība attiecībā uz emisijām, 
piesārņojumu, izejvielu patēriņu un 
īpašībām, enerģijas izmantošanu vai 
atkritumu rašanos;
(b) izmantotie labākie pieejamie tehniskie 
paņēmieni, attiecīgais monitorings un to 



AM\746405LV.doc 61/73 PE412.169v02-00

LV

pilnveidošana.
Komisija izveido Informācijas apmaiņas 
forumu par 1. punktā minētās 
informācijas apmaiņas organizāciju, kurā 
piedalās dalībvalstis, iesaistīto nozaru 
pārstāvji un nevalstiskās organizācijas.
Komisija izstrādā pamatnostādnes par 
informācijas apmaiņu, tostarp par datu 
vākšanu un LPTP atsauces dokumentu 
satura noteikšanu. Komisija nāk klajā ar 
novērtējuma ziņojumu. Šis ziņojums ir 
pieejams internetā.
1.a Ņemot vērā Informācijas apmaiņas 
forumā pausto viedokli, Komisija pieņem
jaunus un atjauninātus LPTP atsauces 
dokumentus, kuru pamatā ir 1. punktā
minētās informācijas apmaiņas rezultāti.

Or. en

Pamatojums

29. pantu svītro — to pārceļ uz šo pantu, lai uzlabotu juridisko formulējumu. 

Iekļauj turpmāk minētos punktus, lai nodrošinātu atsauces dokumentu izstrādes procesu un 
plašu lietošanu:

– lai procesā nodrošinātu līdzsvarotāku pārstāvību, jābūt labāk pārstāvētiem iekārtu 
piegādātājiem; 

– ir jāprecizē pašreizējā Informācijas apmaiņas foruma nozīme;

– Komisijai ir jāizstrādā pamatnostādnes, lai uzlabotu datu vākšanu no ieinteresētajām 
personām;

– ir jāiztulko atsauces dokumentu nodaļas par LPTP, lai nodrošinātu to efektīvāku 
izmantošanu.
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Grozījums Nr. 151
Marcello Vernola

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem LPTP atsauces 
dokumentus, kuru pamatā ir 29. pantā 
minētās informācijas apmaiņas rezultāti.

1. Pēc regulāras apspriešanās ar interešu 
grupām Komisija pieņem LPTP atsauces 
dokumentus, kuru pamatā ir 29. pantā 
minētās informācijas apmaiņas rezultāti.

Or. en

Pamatojums

Informācijas apmaiņa, lai izstrādātu LPTP atsauces dokumentus (Seviļas process), ir 
jāsaglabā nemainīga.

Grozījums Nr. 152
Caroline Jackson

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem LPTP atsauces 
dokumentus, kuru pamatā ir 29. pantā 
minētās informācijas apmaiņas rezultāti.

1. Pamatojoties uz 29. pantā minētās 
informācijas apmaiņas rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Seviļas process ir jāsaglabā nemainīgs. IPNK mērķis ir vides aizsardzība. Eiropas Drošības 
tīkla koncepcija varētu būt lietderīga, jo tā paredz izveidot konsekventu sistēmu visās ES 
dalībvalstīs; tas varētu ietvert Eiropas līmenī izstrādātas noplūdes noteikšanas un 
atjaunošanas programmas. Ne vienmēr ir atbilstīgi tas, ka Komisija nosaka emisiju 
robežvērtības (ER), jo dažu nozaru sektoros katrs ražošanas process ir atšķirīgs. Tādēļ 
dalībvalstu kompetentajai iestādei vajadzētu būt izvēles tiesībām noteikt ER.
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Grozījums Nr. 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem LPTP atsauces 
dokumentus, kuru pamatā ir 29. pantā 
minētās informācijas apmaiņas rezultāti.

1. Komisija pieņem 29. pantā minētās 
informācijas apmaiņas rezultātā 
izstrādātos dokumentus kā LPTP atsauces 
dokumentus. 

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Neskarot 4. punkta un 68. panta 
noteikumus, pamatojoties uz jaunajiem 
vai atjauninātajiem LPTP atsauces 
dokumentiem, Komisija vajadzības 
gadījumā var ierosināt emisijas 
ierobežošanas pasākumus (emisijas 
robežvērtības, atbilstīgus parametrus vai 
atbilstīgus tehniskus pasākumus), kā arī 
monitoringa un noteikumu ievērošanas 
prasības kā obligātās prasības attiecīgās 
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darbības veikšanai. 
Komisija var ierosināt noteikt obligātas 
prasības noteiktām vielām, kas 
raksturotas kā tādas, kuras rada bažas ES 
līmenī, un ietekmē attiecīgo nozares 
darbību.
Nosakot obligātās prasības, ņem vērā 
attiecīgas nozares nozīmi ES un jo īpaši 
tehnisko raksturojumu, cita veida ietekmi, 
un vajadzības gadījumā noteiktām 
darbībām nosaka pārejas periodu. 
Par šo obligāto prasību priekšlikumiem 
veic ES līmeņa nozaru ietekmes 
novērtējumu, aplūkojot visu dalībvalstu 
dažādās situācijas.
Komisija, izstrādājot obligāto prasību 
priekšlikumus, apspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, kas iesaistītas 
29. pantā minētajā informācijas apmaiņā. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 155
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šajā informācijas apmaiņā izskata 
vismaz šādus jautājumus: 
(a) iekārtu darbība attiecībā uz emisijām, 
piesārņojumu, izejvielu patēriņu un 
īpašībām, enerģijas izmantošanu vai 
atkritumu rašanos; 
(b) par labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem izmantotajiem paņēmieniem, 
attiecīgo monitoringu un to 
pilnveidošanu.
1.b LPTP atsauces dokumentus izstrādā, 
pamatojoties uz 1. punktā minēto 
informācijas apmaiņu, un, pievēršot īpašu 
uzmanību III pielikumā uzskaitītajiem 
kritērijiem, tajos jo īpaši aprakstīti labākie 
pieejamie tehniskie paņēmieni, ar tiem 
saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni. 
1.c Komisija pieņem un publicē jaunus un 
atjauninātus LPTP atsauces dokumentus 
saskaņā ar 1. punktā minētās 
informācijas apmaiņas rezultātiem. 

Or. en

Pamatojums

14. un 29. panta apvienošana un pieņemšana ir svarīga, lai nodrošinātu pašreizējo atsauces 
dokumentu izstrādes un pieņemšanas procesu. 
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Grozījums Nr. 156
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi 
atjaunina LPTP atsauces dokumentus.

2. LPTP atsauces dokumentus izstrādā, 
pamatojoties uz 1. punktā minēto 
informācijas apmaiņu un, pievēršot īpašu 
uzmanību III pielikumā uzskaitītajiem 
kritērijiem, tajos jo īpaši aprakstīti labākie 
pieejamie tehniskie paņēmieni, ar tiem 
saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni.

2.a Komisija pieņem un publicē jaunus un 
atjauninātus LPTP atsauces dokumentus 
saskaņā ar 1. punktā minētās 
informācijas apmaiņas rezultātiem. 

Or. en

Pamatojums

14. un 29. panta apvienošana un pieņemšana ir svarīga, lai nodrošinātu pašreizējo atsauces 
dokumentu izstrādes un pieņemšanas procesu. 

Grozījums Nr. 157
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi, patēriņa 
līmeņi un attiecīgā uzraudzība, augsnes un 
gruntsūdeņu uzraudzība, kā arī vietas 
attīrīšana un jaunākie paņēmieni, īpašu 
uzmanību pievēršot III pielikumā 
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kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi 
atjaunina LPTP atsauces dokumentus.

noteiktajiem kritērijiem. Komisija vai 
dalībvalstis nodrošina, ka LPTP atsauces 
dokumentu nodaļas par LPTP ir 
pieejamas visās ES oficiālajās valodās.

Or. en

Pamatojums

29. pantu svītro — to pārceļ uz šo pantu, lai uzlabotu juridisko formulējumu. 

Iekļauj turpmāk minētos punktus, lai nodrošinātu atsauces dokumentu izstrādes procesu un
plašu lietošanu:

– lai procesā nodrošinātu līdzsvarotāku pārstāvību, jābūt labāk pārstāvētiem iekārtu 
piegādātājiem; 

– ir jāprecizē pašreizējā Informācijas apmaiņas foruma nozīme;

– Komisijai ir jāizstrādā pamatnostādnes, lai uzlabotu datu vākšanu no ieinteresētajām 
personām;

– ir jāiztulko atsauces dokumentu nodaļas par LPTP, lai nodrošinātu to efektīvāku 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 158
Marcello Vernola

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi
atjaunina LPTP atsauces dokumentus.

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana pēc 
iekārtas darbības pilnīgas izbeigšanas un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un atjaunina 
LPTP atsauces dokumentus vismaz reizi 
desmit gados.

Or. en
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Pamatojums

Informācijas apmaiņa, lai izstrādātu LPTP atsauces dokumentus (Seviļas process), ir 
jāsaglabā nemainīga.

Grozījums Nr. 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi 
atjaunina LPTP atsauces dokumentus.

Šādos LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība un jaunākie paņēmieni, īpašu 
uzmanību pievēršot III pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem LPTP atsauces 
dokumentus attiecīgi pārskata un atjaunina
saskaņā ar 29. pantā minēto informācijas 
apmaiņas sistēmu.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 160
Caroline Jackson

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi 
atjaunina LPTP atsauces dokumentus.

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju un patēriņa līmeņi un 
attiecīgā uzraudzība un jaunākie 
paņēmieni, īpašu uzmanību pievēršot 
III pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

(a) Neskarot 4. punktā un 68. pantā 
minētos noteikumus, Komisija pēc 
1. punktā paredzētās informācijas 
apmaiņas noslēgšanas, pamatojoties uz 
LPTP atsauces dokumentu, vajadzības 
gadījumā ar koplēmuma procedūru var 
ierosināt emisijas ierobežošanas 
pasākumus (emisijas robežvērtības, 
atbilstīgus parametrus vai atbilstīgus 
tehniskus pasākumus), kā arī uzraudzības 
un noteikumu ievērošanas prasības kā 
obligātās prasības attiecīgās darbības 
veikšanai, kas pārsniedz ELSLPTP 
apjomu.
(b) Komisija veic pielāgojumus 
V pielikuma 1. un 2. daļā, VI pielikuma 
3., 4., un 5. daļā, VII pielikuma 2., 3., 4., 
un 5. daļā, kā arī VIII pielikuma 1. un 
3. daļā, nosakot emisijas ierobežošanas 
pasākumus kā obligātas prasības, kuru 
pamatā ir attiecīgie LPTP atsauces 
dokumenti.
(c) Sagatavojot priekšlikumu, Komisija 
ņem vērā ieteikumus, ko sniedz 
Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides 
zinātniskās komiteja, dalībvalstis, Eiropas 
Parlaments, Eiropas Vides aģentūra, 
Kopienas pētījumu programmas, 
starptautiskās organizācijas, tostarp tās, 
kuras pārstāv mazos un vidējos 
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uzņēmumus, Eiropas vides organizācijas, 
un citu attiecīgu informāciju, kas nonāk 
tās uzmanības lokā.
(d) Vajadzības gadījumā Komisija 
pārskata un ierosina emisijas 
ierobežošanas pasākumus.
(e) Saskaņā ar saistībām, kas noteiktas 
Direktīvā 85/337/EEK, kura grozīta ar 
Direktīvu 97/11/EK un 2003/35/EK par 
ietekmes novērtējumu attiecībā uz vidi, 
kompetentā iestāde novērtē emisiju 
ierobežošanas pasākumu ietekmi uz vidi 
un attiecīgi katrai III pielikumā minētajai 
iekārtai nosaka īpašas emisiju 
robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Seviļas process ir jāsaglabā nemainīgs. IPNK mērķis ir vides aizsardzība. Eiropas Drošības 
tīkla koncepcija varētu būt lietderīga, jo tā paredz izveidot konsekventu sistēmu visās ES 
dalībvalstīs. tas varētu ietvert Eiropas līmenī izstrādātas noplūdes noteikšanas un 
atjaunošanas programmas. Ne vienmēr ir atbilstīgi tas, ka Komisija nosaka emisiju 
robežvērtības (ER), jo dažu nozaru sektoros katrs ražošanas process ir atšķirīgs. Tādēļ 
dalībvalstu kompetentajai iestādei vajadzētu būt izvēles tiesībām noteikt ER.

Grozījums Nr. 161
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi 
atjaunina LPTP atsauces dokumentus.

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi 
atjaunina LPTP atsauces dokumentus, 
noslēdzot to pārskatīšanu vēlākais 7 gadus 
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pēc pēdējās versijas publicēšanas. 
Komisija vai dalībvalstis nodrošina, ka 
20. pantā minēto galīgo dokumentu 
nodaļas par LPTP pēc pieprasījuma ir 
pieejamas kompetentās iestādes oficiālajā 
valodā.

Or. en

Pamatojums

Atsauces dokumentu galvenā nozīme ir LPTP noteikšana — svarīgāko nodaļu tulkošana ES 
oficiālajās valodās ir priekšnosacījums to efektīvai izmantošanai. Atsauces dokumenti 
atspoguļo tehnisko dokumentu dinamismu un tos parasti pieņem pēc 5 gadu ilga procesa, 
vienojoties dažādiem tehniskajiem ekspertiem; ir jāņem vērā tehnikas attīstība, vismaz ik pēc 
7 gadiem sistemātiskāk un regulārāk atjauninot atsauces dokumentus.

Grozījums Nr. 162
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi 
atjaunina LPTP atsauces dokumentus.

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi 
atjaunina LPTP atsauces dokumentus, 
noslēdzot to pārskatīšanu vēlākais 7 gadus 
pēc pēdējās versijas publicēšanas. 
Komisija vai dalībvalstis nodrošina, ka 
LPTP atsauces dokumenti ir pieejami ES
oficiālajās valodās.

Or. en

Pamatojums

Atsauces dokumentu svarīgāko nodaļu tulkošana Eiropas Savienības oficiālajās valodās ir 
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priekšnosacījums to efektīvai izmantošanai. Ir jāņem vērā tehnikas attīstības dinamisms, un 
tas jāizsaka, vismaz ik pēc 7 gadiem sistemātiskāk un regulārāk atjauninot atsauces 
dokumentus.

Grozījums Nr. 163
Françoise Grossetête

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi 
atjaunina LPTP atsauces dokumentus.

2. LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība un jaunākie paņēmieni, īpašu 
uzmanību pievēršot III pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem. LPTP atsauces 
dokumentus attiecīgi pārskata un 
atjaunina, veicot 29. pantā minēto 
informācijas apmaiņu.

Or. fr

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 164
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot 68. panta noteikumus, ja ir 
atzīta vajadzība pēc Kopienas rīcības, jo 
īpaši, lai apmierinātu būtisku vajadzību 
pēc vides aizsardzības vai lai nepieļautu 
konkurences traucējumus iekšējā tirgū, 
Komisija, pamatojoties uz atsauces 
dokumentiem, vienai vai vairākām šajā 
nodaļā minētajām darbībām ierosina 
emisiju ierobežošanas pasākumus 
(emisijas robežvērtības, atbilstīgus 
parametrus vai atbilstīgus tehniskus 
pasākumus), kā arī uzraudzības un 
noteikumu ievērošanas prasības. 

Or. en

Pamatojums

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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