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Grozījums Nr. 53
João Ferreira

Padomes nostāja
2. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(2) Lai novērstu, samazinātu un iespējami 
likvidētu piesārņojumu, ko rada 
rūpnieciskās darbības, atbilstīgi principam, 
ka "maksā piesārņotājs" un saskaņā ar 
piesārņojuma novēršanas principu
jāizveido vispārēja sistēma galveno 
rūpniecisko darbību kontrolei, piešķirot 
prioritāti vietējai intervencei un nodrošinot 
pārdomātu dabas resursu pārvaldību. 

(2) Lai novērstu, samazinātu un iespējami 
likvidētu piesārņojumu, ko rada 
rūpnieciskās darbības, jāizveido vispārēja 
sistēma galveno rūpniecisko darbību 
kontrolei, nodrošinot, ka atbildība ir 
operatoriem atbilstīgi ražošanas nozaru 
un operatoru īpatnībām, piešķirot 
prioritāti vietējai intervencei un nodrošinot 
pārdomātu dabas resursu pārvaldību. 

Or. pt

Grozījums Nr. 54
Andres Perello Rodriguez

Padomes nostāja
2. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(2) Lai novērstu, samazinātu un iespējami 
likvidētu piesārņojumu, ko rada 
rūpnieciskās darbības, atbilstīgi principam, 
ka "maksā piesārņotājs" un saskaņā ar 
piesārņojuma novēršanas principu 
jāizveido vispārēja sistēma galveno 
rūpniecisko darbību kontrolei, piešķirot 
prioritāti vietējai intervencei un nodrošinot 
pārdomātu dabas resursu pārvaldību.

(2) Lai novērstu, samazinātu un iespējami 
likvidētu piesārņojumu, ko rada 
rūpnieciskās darbības, atbilstīgi principam, 
ka "maksā piesārņotājs" un saskaņā ar 
piesārņojuma novēršanas principu 
jāizveido vispārēja sistēma galveno 
rūpniecisko darbību kontrolei, piešķirot 
prioritāti vietējai intervencei, nodrošinot 
pārdomātu dabas resursu pārvaldību un 
vajadzības gadījumā ņemot vērā darbības 
vietas sociāli ekonomisko situāciju un 
specifiskas vietējās īpašības.

Or. es
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt atbalstu Padomes nostājā iekļauto pamatoto izņēmumu 
izveidei.

Grozījums Nr. 55
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
2.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(2a) Lai garantētu piesārņojuma 
novēršanu un kontroli, iekārtas būtu 
jāekspluatē 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.  Būtu 
maksimāli jāsamazina organisko 
šķīdinātāju vispārēja izmantošana.

Or. el

Grozījums Nr. 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Padomes nostāja
3. apsvērums

Padomes nostāja 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 
nodrošināt integrētu pieeju, lai novērstu un 
kontrolētu emisijas gaisā, ūdenī un augsnē, 
apsaimniekotu atkritumus, efektīvi 
izmantotu enerģiju un novērstu nelaimes 
gadījumus.

(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 
nodrošināt integrētu pieeju, lai novērstu un 
kontrolētu emisijas gaisā, ūdenī un augsnē, 
apsaimniekotu atkritumus, efektīvi 
izmantotu enerģiju un novērstu nelaimes 
gadījumus, un izveidot godīgas 
konkurences nosacījumus Eiropas 
Savienībā, saskaņojot vides aizsardzības 
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prasības ražošanas uzņēmumiem.

Or. de

Pamatojums

Tikai tad, kad visi ražošanas uzņēmumi visā ES atbildīs uz labākajiem pieejamajiem 
paņēmieniem balstītajiem vides standartiem, būs iespējams sasniegt augstāku vides 
aizsardzības līmeni, neradot konkurences kropļojumus ES. 

Grozījums Nr. 57
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
5. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

5. Lai nodrošinātu piesārņojuma novēršanu 
un kontroli, iekārtas būtu jāekspluatē 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 nodrošinātu piesārņojuma novēršanu 
un kontroli, iekārtas būtu jāekspluatē 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. Būtu maksimāli jāsamazina 
organisko šķīdinātāju vispārēja 
izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
9. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(9)  Lai novērstu dubulta regulējuma 
veidošanos, tādas iekārtas atļaujā, uz kuru 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā, nevajadzētu 

(9)  Lai novērstu dubulta regulējuma 
veidošanos, tādas iekārtas atļaujā, uz kuru 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā, nav 
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ietvert robežvērtības attiecībā uz minētās 
direktīvas I pielikumā uzskaitītajām 
siltumnīcefekta gāzu tiešajām emisijām, 
izņemot gadījumus, kad jānovērš nozīmīga 
vietējā piesārņojuma rašanās, vai attiecībā 
uz iekārtu, kurai nepiemēro minēto 
tirdzniecības sistēmu.

nepieciešamības ietvert robežvērtības 
attiecībā uz minētās direktīvas I pielikumā 
uzskaitītajām siltumnīcefekta gāzu tiešajām 
emisijām, izņemot gadījumus, kad jānovērš 
nozīmīga vietējā piesārņojuma rašanās, vai 
attiecībā uz iekārtu, kurai nepiemēro 
minēto tirdzniecības sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir balstīts uz Reglamenta 66.panta 2. punkta d) apakšpunkta un tas i) juridiskās 
noteiktības labad ir saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 193. pantu un 
tādējādi saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem dalībvalstīm netiek liegts piemērot 
stingrākas siltumnīcefekta gāzu prasības; ii) tās dalībvalstis, kas izvēlas piemērot šādas 
prasības, var to darīt saskaņā ar integrētu atļauju, kura izdota saskaņā ar šo direktīvu. Kopš 
pirmā lasījuma Apvienotā Karaliste, Nīderlande un Komisija ir norādījušas uz atšķirīgām 
9. panta 1. punkta interpretācijām.

Grozījums Nr. 59
João Ferreira

Padomes nostāja
9. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(9) Lai novērstu dubulta regulējuma 
veidošanos, tādas iekārtas atļaujā, uz kuru 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā1, nevajadzētu 
ietvert robežvērtības attiecībā uz minētās 
direktīvas I pielikumā uzskaitītajām 
siltumnīcefekta gāzu tiešajām emisijām, 
izņemot gadījumus, kad jānovērš nozīmīga 
vietējā piesārņojuma rašanās, vai attiecībā 
uz iekārtu, kurai nepiemēro minēto 
tirdzniecības sistēmu. 

(1) OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(9) Lai novērstu dubulta regulējuma 
veidošanos, tādas iekārtas atļaujā, uz kuru 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā1, var, ja 
dalībvalstis tā nolemj, ietvert robežvērtības 
attiecībā uz minētās direktīvas I pielikumā 
uzskaitītajām siltumnīcefekta gāzu tiešajām 
emisijām, izņemot gadījumus, kad jānovērš 
nozīmīga vietējā piesārņojuma rašanās, vai 
attiecībā uz iekārtu, kurai nepiemēro 
minēto tirdzniecības sistēmu. 

(1) OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.
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Or. pt

Grozījums Nr. 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Padomes nostāja
9.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(9a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 193. pantu nekas šajā 
direktīvā neliedz dalībvalstīm saglabāt vai 
ieviest stingrākus aizsardzības 
pasākumus, piemēram, siltumnīcefekta 
gāzu prasības iekārtām, uz kurām attiecas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikums, ja 
vien šādi pasākumi atbilst Līgumiem un 
par tiem ir paziņots Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Kopš pirmā lasījuma vairākās dalībvalstīs ir sākušās sabiedriskas diskusijas par noteikumu 
pieņemšanu CO2 emisijām, ko rada jaunās termiskās elektrostacijas. Pausti pretrunīgi 
viedokļi par šādu pasākumu atbilstību ES tiesību aktiem. Tādēļ grozījuma mērķis ir to 
precizēt, un tā pamatā ir Parlamenta Reglamenta 66. panta 2. punkta d) apakšpunkts, kas ļauj 
„ņemt vērā jaunu juridisko situāciju vai jaunus faktus, kas parādījušies kopš pirmā 
lasījuma.”

Grozījums Nr. 61
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
11. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(11) Atļaujā būtu jāietver visi pasākumi, 
kas vajadzīgi, lai sasniegtu augstu vides 
aizsardzības līmeni kopumā un lai 
nodrošinātu, ka iekārta darbojas saskaņā 
ar vispārējiem principiem, kuri attiecas uz 
operatora pamatpienākumiem. Atļaujā

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

prasības un izmantoto bīstamo vielu vai 
preparātu saraksts, kā noteikts Padomes 
1967. gada 27. jūnija 
Direktīvā 67/548/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu1. Atļaujas izsniegšanas 
nosacījumiem būtu jābūt balstītiem uz 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem.
______________
1 OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
15. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(15)  Lai ņemtu vērā atsevišķus konkrētus 
apstākļus, kuros tāda emisijas līmeņa, kas 
saistīts ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem, piemērošana 
radītu nesamērīgi lielas izmaksas 
salīdzinājumā ar labumu, ko tas sniedz 
videi, kompetentajām iestādēm vajadzētu 
būt iespējām noteikt tādas emisiju 
robežvērtības, kas atšķirtos no šiem 
līmeņiem. Šādu atšķirību pamatā 
vajadzētu būt izvērtējumam, kurā ņemti 
vērā labi definēti kritēriji. Šajā direktīvā 
noteiktās emisiju robežvērtības nevajadzētu 
pārsniegt. Jebkurā gadījumā nevajadzētu 
radīt ievērojamu piesārņojumu, un kopumā 
būtu jāpanāk augsts vides aizsardzības 
līmenis.

(15)  Lai ņemtu vērā atsevišķus konkrētus 
apstākļus, kuros tāda emisijas līmeņa, kas 
saistīts ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem, piemērošana 
radītu ievērojamas negatīvas starpnozaru 
sekas, kompetentajām iestādēm vajadzētu 
būt iespējām noteikt tādas emisiju 
robežvērtības, kas atšķirtos no šiem 
līmeņiem. Šādām atšķirībām vajadzētu būt 
ar ierobežotu laiku, atbilst integrētai 
pieejai un to pamatā vajadzētu būt
detalizētam tehniskam izvērtējumam, kurā 
ņemti vērā labi definēti kritēriji. Šajā 
direktīvā noteiktās emisiju robežvērtības 
nevajadzētu pārsniegt. Jebkurā gadījumā 
nevajadzētu radīt ievērojamu 
piesārņojumu, un kopumā būtu jāpanāk 
augsts vides aizsardzības līmenis.

Or. en
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Pamatojums

Jaunā Padomes ieviestā apsvēruma grozījums.

Grozījums Nr. 63
Andres Perello Rodriguez

Padomes nostāja
15. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(15) Lai ņemtu vērā atsevišķus konkrētus 
apstākļus, kuros tāda emisijas līmeņa, kas 
saistīts ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem, piemērošana 
radītu nesamērīgi lielas izmaksas 
salīdzinājumā ar labumu, ko tas sniedz 
videi, kompetentajām iestādēm vajadzētu 
būt iespējām noteikt tādas emisiju 
robežvērtības, kas atšķirtos no šiem 
līmeņiem. Šādu atšķirību pamatā vajadzētu 
būt izvērtējumam, kurā ņemti vērā labi 
definēti kritēriji. Šajā direktīvā noteiktās 
emisiju robežvērtības nevajadzētu 
pārsniegt. Jebkurā gadījumā nevajadzētu 
radīt ievērojamu piesārņojumu, un kopumā 
būtu jāpanāk augsts vides aizsardzības 
līmenis.

(15) Lai ņemtu vērā atsevišķus konkrētus 
apstākļus, kuros tāda emisijas līmeņa, kas 
saistīts ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem, piemērošana 
radītu nesamērīgi lielas izmaksas 
salīdzinājumā ar labumu, ko tas sniedz 
videi, un īpaši negatīvas sociāli 
ekonomiskās sekas, kompetentajām 
iestādēm vajadzētu būt iespējām noteikt 
tādas emisiju robežvērtības, kas atšķirtos 
no šiem līmeņiem. Šādu atšķirību pamatā 
vajadzētu būt izvērtējumam, kurā ņemti 
vērā labi definēti kritēriji. Šajā direktīvā 
noteiktās emisiju robežvērtības nevajadzētu 
pārsniegt. Jebkurā gadījumā nevajadzētu 
radīt ievērojamu piesārņojumu, un kopumā 
būtu jāpanāk augsts vides aizsardzības 
līmenis.

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt atbalstu Padomes nostājā iekļauto pamatoto izņēmumu 
izveidei.
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Grozījums Nr. 64
Marianne Thyssen

Padomes nostāja
18. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(18) Kūtsmēslu izkliedēšana būtiski sekmē 
piesārņojošo vielu emisijas gaisā un 
ūdenī. Lai panāktu tematiskajā stratēģijā 
par gaisa piesārņojumu un Savienības 
tiesību aktos par ūdens aizsardzību 
noteiktos mērķus, Komisijai jāpārskata 
vajadzība izveidot šo emisiju 
vispiemērotāko kontroli, izmantojot 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis papildu pārskatīšanas noteikums ir lieks. Ja nākotnē radīsies vajadzība pēc šāda 
regulējuma, Eiropas Komisija jebkurā brīdī var pārskatīt direktīvu. Piemērojot Nitrātu 
direktīvu dalībvalstu līmenī, jau tika ieviesta ierobežojoša un rūpīgi izstrādāta kūtsmēslu 
politika.

Grozījums Nr. 65
Marianne Thyssen

Padomes nostāja
19. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(19) Intensīva mājputnu un liellopu 
audzēšana būtiski sekmē piesārņojošo 
vielu emisijas gaisā un ūdenī. Lai panāktu 
"Tematiskajā stratēģijā par gaisa 
piesārņojumu" un Savienības tiesību 
aktos noteiktos mērķus, Komisijai 
jāpārskata vajadzība noteikt dažādu 
mājputnu sugu audzēšanai dažādas 
jaudas robežvērtības, lai tādējādi varētu 
definēt šīs direktīvas darbības jomu, un 
jāizveido vispiemērotākā kontrole liellopu 

svītrots
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audzēšanas iekārtu radītajām emisijām.

Or. en

Pamatojums

Šis papildu pārskatīšanas noteikums ir lieks. Ja nākotnē radīsies vajadzība pēc šāda 
regulējuma, Eiropas Komisija jebkurā brīdī var pārskatīt direktīvu. Turklāt šīs direktīvas 
darbības jomas paplašināšana nav samērīga ar šo darbību iespējamo ietekmi uz vidi.  

Grozījums Nr. 66
Esther de Lange

Padomes nostāja
21. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(21) Īpašos gadījumos, kad, pārskatot un 
atjauninot atļaujas, konstatē, ka jauno 
labāko pieejamo tehniskos paņēmienu 
ieviešanai, iespējams, vajadzīgs laikposms, 
kas ilgāks par pieciem gadiem kopš LPTP 
atsauces dokumentu publicēšanas, 
kompetentās iestādes var atļaujas 
nosacījumos noteikt ilgāku laikposmu, ja 
tas ir pamatoti saskaņā ar šajā direktīvā 
noteiktajiem kritērijiem.

(21) Īpašos gadījumos, piemēram, tajos, 
kas saistīti ar esošajām iekārtām, kurām 
ir garš investīciju cikls, kad, pārskatot un 
atjauninot atļaujas, konstatē, ka jauno 
labāko pieejamo tehniskos paņēmienu 
ieviešanai, iespējams, vajadzīgs laikposms, 
kas ilgāks par pieciem gadiem kopš LPTP 
atsauces dokumentu publicēšanas, 
kompetentās iestādes var atļaujas 
nosacījumos noteikt ilgāku laikposmu, ja 
tas ir pamatoti saskaņā ar šajā direktīvā 
noteiktajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīgs saprātīgs laiks, lai esošās iekārtas pielāgotos LPTP, ņemot vērā investīciju ciklus. 
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Grozījums Nr. 67
Richard Seeber

Padomes nostāja
21. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(21) Īpašos gadījumos, kad, pārskatot un 
atjauninot atļaujas, konstatē, ka jauno 
labāko pieejamo tehniskos paņēmienu 
ieviešanai, iespējams, vajadzīgs laikposms, 
kas ilgāks par pieciem gadiem kopš LPTP 
atsauces dokumentu publicēšanas, 
kompetentās iestādes var atļaujas 
nosacījumos noteikt ilgāku laikposmu, ja 
tas ir pamatoti saskaņā ar šajā direktīvā 
noteiktajiem kritērijiem.

(21) Īpašos gadījumos, kad, pārskatot un 
atjauninot atļaujas, konstatē, ka jauno 
labāko pieejamo tehniskos paņēmienu 
ieviešanai, iespējams, vajadzīgs laikposms, 
kas ilgāks par pieciem gadiem kopš LPTP 
atsauces dokumentu publicēšanas, 
kompetentās iestādes var atļaujas 
nosacījumos noteikt ilgāku laikposmu, ja 
tas ir pamatoti saskaņā ar šajā direktīvā 
noteiktajiem kritērijiem, piemēram, lai 
ņemtu vērā investīciju ciklus. Novirzoties 
no emisiju līmeņiem, ko iespējams 
sasniegt, izmantojot labākos pieejamajos 
tehniskos paņēmienus, kompetentā 
iestāde tomēr dara sabiedrībai zināmus 
iemeslus, kuru dēļ termiņš ir pagarināts.  

Or. en

Pamatojums

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision. 

Grozījums Nr. 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Padomes nostāja
23. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(23) Lai iekārtu darbība nepasliktinātu (23) Lai iekārtu darbība nepasliktinātu 
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augsnes un gruntsūdens kvalitāti, 
izmantojot pamatziņojumu, jānosaka 
augsnes un gruntsūdens piesārņojuma 
apmērs. Pamatziņojumam vajadzētu būt 
praktiskam instrumentam, ar ko pēc 
iespējas labāk varētu kvantitatīvi salīdzināt 
minētajā ziņojumā aprakstīto teritorijas 
stāvokli un teritorijas stāvokli pēc darbības 
izbeigšanas, lai tādējādi pārliecinātos par 
to, vai augsnes vai gruntsūdens 
piesārņojums ir būtiski palielinājies. Tādēļ 
pamatziņojumā būtu jāietver informācija, 
kurā izmantoti esošie dati par augsni un 
gruntsūdens mērījumiem un dati par 
teritorijas agrāko izmantojumu.

augsnes un gruntsūdens kvalitāti, 
izmantojot pamatziņojumu, jānosaka 
augsnes un gruntsūdens piesārņojuma 
apmērs. Pamatziņojumam vajadzētu būt 
praktiskam instrumentam, ar ko pēc 
iespējas labāk varētu salīdzināt minētajā 
ziņojumā aprakstīto teritorijas stāvokli un 
teritorijas stāvokli pēc darbības 
izbeigšanas, lai tādējādi pārliecinātos par 
to, vai augsnes vai gruntsūdens 
piesārņojums ir būtiski palielinājies. Tādēļ 
pamatziņojumā būtu jāietver informācija, 
kurā izmantoti esošie dati par augsni un 
gruntsūdens mērījumiem un dati par 
teritorijas agrāko izmantojumu.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar 22. panta 2. punkta 2. grozījumu.

Grozījums Nr. 69
João Ferreira

Padomes nostāja
24. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(24) Saskaņā ar principu "piesārņotājs 
maksā" dalībvalstij, izvērtējot operatora 
radīto augsnes un gruntsūdens 
piesārņojuma nozīmīgumu, kas varētu būt 
saistīts ar pienākumu atjaunot teritoriju 
pamatziņojumā aprakstītajā stāvoklī, būtu 
jāņem vērā atļaujas noteikumi, kas bijuši 
spēkā attiecīgās darbības laikā, iekārtas 
pieņemtie piesārņojuma novēršanas 
pasākumi un attiecīgais piesārņojuma 
palielinājums salīdzinājumā ar 
pamatziņojumā minēto piesārņojuma 
līmeni. Uz atbildību par piesārņojumu, ko 
nav radījis operators, attiecas atbilstīgie 
valsts tiesību akti un, attiecīgā gadījumā, 
citi atbilstīgie Savienības tiesību akti. 

(24) Ņemot vērā nepieciešamību 
nodrošināt, ka iekārtas darbība nerada 
ievērojamu augsnes vai gruntsūdeņu 
kvalitātes pasliktināšanos, jāveic 
operatora radītā augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma novērtējums, lai piemērotu 
pienākumu atjaunot teritoriju 
pamatziņojumā aprakstītajā stāvoklī. To 
darot, dalībvalstīm būtu jāņem vērā 
atļaujas noteikumi, kas bijuši spēkā 
attiecīgās darbības laikā, iekārtas pieņemtie 
piesārņojuma novēršanas pasākumi un 
attiecīgais piesārņojuma palielinājums 
salīdzinājumā ar pamatziņojumā minēto 
piesārņojuma līmeni. Uz atbildību par 
piesārņojumu, ko nav radījis operators, 
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attiecas atbilstīgie valsts tiesību akti un, 
attiecīgā gadījumā, citi atbilstīgie 
Savienības tiesību akti. 

Or. pt

Grozījums Nr. 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco 

Padomes nostāja
24. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(24) Saskaņā ar principu "piesārņotājs 
maksā" dalībvalstij, izvērtējot operatora 
radīto augsnes un gruntsūdens 
piesārņojuma nozīmīgumu, kas varētu būt 
saistīts ar pienākumu atjaunot teritoriju 
pamatziņojumā aprakstītajā stāvoklī, būtu 
jāņem vērā atļaujas noteikumi, kas bijuši 
spēkā attiecīgās darbības laikā, iekārtas 
pieņemtie piesārņojuma novēršanas 
pasākumi un attiecīgais piesārņojuma 
palielinājums salīdzinājumā ar 
pamatziņojumā minēto piesārņojuma 
līmeni. Uz atbildību par piesārņojumu, ko 
nav radījis operators, attiecas atbilstīgie 
valsts tiesību akti un, attiecīgā gadījumā, 
citi atbilstīgie Savienības tiesību akti.

(24) Saskaņā ar principu "piesārņotājs 
maksā" dalībvalstij, izvērtējot operatora 
radīto augsnes un gruntsūdens 
piesārņojuma nozīmīgumu, kas varētu būt 
saistīts ar pienākumu atjaunot teritoriju 
pamatziņojumā aprakstītajā stāvoklī, būtu 
jāņem vērā atļaujas noteikumi, kas bijuši 
spēkā attiecīgās darbības laikā, iekārtas 
pieņemtie piesārņojuma novēršanas 
pasākumi un attiecīgais piesārņojuma 
palielinājums salīdzinājumā ar 
pamatziņojumā minēto piesārņojuma 
līmeni. Uz atbildību par piesārņojumu, ko 
nav radījis operators, attiecas atbilstīgie 
valsts tiesību akti un, attiecīgā gadījumā, 
citi atbilstīgie Savienības tiesību akti. 
Turpmāk ES tiesību akti, kas reglamentē 
augsnes un gruntsūdeņu aizsardzību, 
jāpieņem vai jāpārskata, neskarot šīs 
direktīvas noteikumus.  

Or. fr

Pamatojums

Turpmāk pieņemto ES augsnes un gruntsūdeņu aizsardzības noteikumu pamatā jābūt 
plašākam skatījumam.
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Grozījums Nr. 71
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
27. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(27) Kurināmā sadedzināšanas iekārtas, 
kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda ir mazāka par 50 MW, būtiski 
sekmē piesārņojošu vielu emisiju 
atmosfērā. Lai panāktu "Tematiskajā 
stratēģijā par gaisa piesārņojumu" 
noteiktos mērķus, Komisijai jāpārskata 
vajadzība izveidot vispiemērotāko kontroli 
šādu iekārtu emisijām.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Iekārtai, kurai ievadītā siltumjauda ir mazāka par 50 MW, emisiju līmenis ir nenozīmīgs. 
Turklāt nav pieejami LPTP atsauces dokumenti.

Grozījums Nr. 72
Jutta Haug

Padomes nostāja
29. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(29) Komisijai būtu jāpārskata vajadzība 
ieviest Savienības mēroga emisiju 
robežvērtības un grozīt V pielikumā 
noteiktās emisiju robežvērtības dažām 
lielām sadedzināšanas iekārtām, ņemot 
vērā attiecīgu LPTP atsauces dokumentu 
pārskatīšanu un atjaunināšanu. Šajā sakarā 
Komisijai būtu jāapsver pārstrādes rūpnīcu 
enerģētikas sistēmu īpatnības.

(29) Komisijai būtu jāpārskata vajadzība 
ieviest Savienības mēroga emisiju 
robežvērtības un grozīt V pielikumā 
noteiktās emisiju robežvērtības dažām 
lielām sadedzināšanas iekārtām, ņemot 
vērā attiecīgu LPTP atsauces dokumentu 
pārskatīšanu un atjaunināšanu. Šajā sakarā 
Komisijai būtu jāapsver pārstrādes rūpnīcu 
enerģētikas sistēmu īpatnības. Kamēr, 
izmantojot parasto likumdošanas 
procedūru, nav pieņemti jauni standarti, 
uz šīm iekārtām attieksies pašreizējās, 
Direktīvā 2001/80/EK noteiktās emisiju 
robežvērtības.
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Or. en

Pamatojums

Juridiskai skaidrībai jāatgādina, ka attiecībā uz šīm iekārtām pastāvošie 
Direktīvas 2001/80/EK noteikumi ir iestrādāti vairākās šī likumdošanas priekšlikuma daļās.

Grozījums Nr. 73
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
29. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(29) Komisijai būtu jāpārskata vajadzība 
ieviest Savienības mēroga emisiju 
robežvērtības un grozīt V pielikumā 
noteiktās emisiju robežvērtības dažām 
lielām sadedzināšanas iekārtām, ņemot 
vērā attiecīgu LPTP atsauces dokumentu 
pārskatīšanu un atjaunināšanu. Šajā sakarā 
Komisijai būtu jāapsver pārstrādes rūpnīcu 
enerģētikas sistēmu īpatnības.

(29) Komisijai būtu jāpārskata vajadzība 
ieviest Savienības mēroga emisiju 
robežvērtības un grozīt V pielikumā 
noteiktās emisiju robežvērtības dažām 
lielām sadedzināšanas iekārtām, ņemot 
vērā attiecīgu LPTP atsauces dokumentu 
pārskatīšanu un atjaunināšanu. Šajā sakarā 
Komisijai būtu jāapsver pārstrādes rūpnīcu 
enerģētikas sistēmu īpatnības. Kamēr 
saskaņā ar šo direktīvu nebūs pārskatīti 
LPTP atsauces dokumenti, uz šīm 
iekārtām turpinās attiekties 
Direktīvā 2001/80/EK noteiktās emisiju 
robežvērtības.

Or. it

Pamatojums

Ierosinātajā pārstrādātajā versijā vairākkārt pieminētas Direktīvā 2001/80/EK noteiktās 
emisiju robežvērtības. Juridiskās noteiktības dēļ vēlams precizēt kopējās nostājas mērķi. 

Grozījums Nr. 74
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
30. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(30) Ņemot vērā dažu vietējo cieto (30) Ņemot vērā dažu vietējo cieto 
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kurināmo īpašības, attiecībā uz 
sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
šādus kurināmos, ir lietderīgi piemērot 
minimālās sēra atdalīšanas pakāpes, nevis 
sēra dioksīda emisiju robežvērtības. 
Turklāt, tā kā degslānekļa raksturīgo 
īpašību dēļ var būt liegts izmantot tādas 
pašas sēra daudzuma samazināšanas 
tehnoloģijas vai sasniegt tādu pašu sēra 
atdalīšanas efektivitāti kā citu kurināmo 
gadījumā, ir piemēroti attiecībā uz 
iekārtām, kurās izmanto minēto kurināmo, 
noteikt nedaudz zemāku minimālo sēra 
atdalīšanas pakāpi.

kurināmo īpašības, attiecībā uz 
sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
šādus kurināmos, ir lietderīgi piemērot 
minimālās sēra atdalīšanas pakāpes, nevis 
sēra dioksīda emisiju robežvērtības. 
Turklāt, tā kā degslānekļa raksturīgo 
īpašību dēļ var būt liegts izmantot tādas 
pašas sēra daudzuma samazināšanas 
tehnoloģijas vai sasniegt tādu pašu sēra 
atdalīšanas efektivitāti kā citu kurināmo 
gadījumā, ir piemēroti attiecībā uz 
iekārtām, kurās izmanto minēto kurināmo, 
noteikt nedaudz zemāku minimālo sēra 
atdalīšanas pakāpi. Tā kā tādu vietējo cieto 
kurināmo īpatnības, kuru gaistošās vielas 
saturs ir mazāks par 10 %, neļauj ievērot 
noteiktās NOx emisiju robežvērtības, 
jānosaka augstākas obligātās NOx 
emisiju robežvērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Padomes nostāja
37. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(37) Lai rentablākajā veidā novērstu, 
samazinātu un pēc iespējas likvidētu 
piesārņojumu, ko rada rūpnieciskās 
darbības, vienlaikus kopumā nodrošinot 
augsta līmeņa vides aizsardzību, it īpaši 
īstenojot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, būtu jāizpēta iespējas ieviest 
tirgus instrumentus, piemēram, slāpekļa 
oksīdu un sēra dioksīdu emisiju kvotu 
tirdzniecību. 

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šo apsvērumu direktīvā iekļaut nevajadzētu, jo tas apsteidz pētījumu, ko Komisijas 
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pasūtījumā pašlaik veic specializēta konsultāciju firma. Nevajadzētu ieviest uz tirgu balstītu 
sistēmu tādām piesārņojošām vielām kā slāpekļa oksīds un sēra dioksīds, jo tas būtu pretrunā 
Eiropas pieejai, saskaņā ar kuru emisiju griestus nosaka dalībvalstis. 

Grozījums Nr. 76
João Ferreira

Padomes nostāja
37. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(37) Lai rentablākajā veidā novērstu, 
samazinātu un pēc iespējas likvidētu 
piesārņojumu, ko rada rūpnieciskās 
darbības, vienlaikus kopumā nodrošinot 
augsta līmeņa vides aizsardzību, it īpaši 
īstenojot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, būtu jāizpēta iespējas ieviest 
tirgus instrumentus, piemēram, slāpekļa 
oksīdu un sēra dioksīdu emisiju kvotu 
tirdzniecību.

(37) Lai rentablākajā, godīgākajā un 
efektīvākajā veidā novērstu, samazinātu un 
pēc iespējas likvidētu piesārņojumu, ko 
rada rūpnieciskās darbības, vienlaikus 
kopumā nodrošinot augsta līmeņa vides 
aizsardzību, it īpaši īstenojot labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, būtu 
jāizpēta iespējas nodrošināt 
mikrouzņēmumiem un MVU pilnīgu 
piekļuvi finansējumam to piemērošanai 
un atjaunināšanai.

Or. pt

Grozījums Nr. 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
39. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(39) Lai šīs direktīvas noteikumus varētu 
pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz dažu V, VI un 
VII pielikuma daļu pielāgošanu šādai 
zinātnes un tehnikas attīstībai. Atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām un atkritumu 

(39) Lai šīs direktīvas noteikumus varētu 
pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz LPTP secinājumu 
pieņemšanu, kā arī emisiju robežvērtību 
un noteikumu par monitoringu un 
atbilsmi LPTP secinājumiem atbilstīgi šai 
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līdzsadedzināšanas iekārtām var būt 
jāiekļauj arī kritēriju noteikšana attiecībā 
uz atkāpju piešķiršanu no pastāvīga 
kopējo putekļu emisiju monitoringa. Ir 
īpaši būtiski, ka Komisija savā 
sagatavošanas darbā apspriežas ar
ekspertiem saskaņā ar savu apņemšanos, 
kas izteikta 2009. gada 9. decembra 
Komisijas Paziņojumā par Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. panta 
īstenošanu.

direktīvai papildināšanu un pielāgošanu.

Or. en

Pamatojums

Jaunā Padomes ieviestā apsvēruma grozījums.

Grozījums Nr. 78
Richard Seeber

Padomes nostāja
39. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(39) Lai šīs direktīvas noteikumus varētu 
pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz dažu V, VI un 
VII pielikuma daļu pielāgošanu šādai 
zinātnes un tehnikas attīstībai. Atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām un atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtām var būt 
jāiekļauj arī kritēriju noteikšana attiecībā 
uz atkāpju piešķiršanu no pastāvīga kopējo 
putekļu emisiju monitoringa. Ir īpaši 
būtiski, ka Komisija savā sagatavošanas 
darbā apspriežas ar ekspertiem saskaņā ar 
savu apņemšanos, kas izteikta 2009. gada 
9. decembra Komisijas Paziņojumā par 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. panta īstenošanu.

(39) Lai šīs direktīvas noteikumus varētu 
pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz dažu V, VI un 
VII pielikuma daļu pielāgošanu šādai 
zinātnes un tehnikas attīstībai. Atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām un atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtām cita starpā var 
būt jāiekļauj arī kritēriju noteikšana 
attiecībā uz atkāpju piešķiršanu no 
pastāvīga kopējo putekļu emisiju 
monitoringa. Īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī.
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Or. en

Pamatojums

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 

Grozījums Nr. 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
39.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(39a) Lai šīs direktīvas noteikumus varētu 
papildināt vai grozīt nolūkā nodrošināt, 
ka visā Eiropas Savienībā tiek 
konsekventi piemēroti labākie pieejamie 
tehniskie paņēmieni, kas aprakstīti LPTP 
atsauces dokumentos, Komisijai būtu 
jāpiešķir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus atbilstīgi Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantam attiecībā 
uz īpašu kritēriju noteikšanu, saskaņā ar 
kuriem izņēmuma gadījumos drīkst 
atkāpties no emisiju līmeņiem, kuri saistīti 
ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
izmantošanu.  

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Richard Seeber

Padomes nostāja
39.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(39a) Lai risinātu jautājumus, kas saistīti 
ar konkurences kropļošanu iekšējā tirgū, 
vai nopietnus vides jautājumus, Komisija, 
balstoties uz labāko pieejami tehnisko 
paņēmienu izmantošanas novērtējumu 
noteiktām darbībām vai šo darbību 
ietekmes uz vidi kopumā novērtējumu, 
iesniedz priekšlikumus par obligātajām 
emisiju robežvērtību prasībām un 
monitoringa un atbilstības noteikumiem, 
kas piemērojami visā Eiropas Savienībā. 

Or. en

Grozījums Nr. 81
Edite Estrela

Padomes nostāja
39.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(39a) Lai šīs direktīvas noteikumus varētu 
pielāgot Komisijas novērtējumiem par 
nepieciešamību Eiropas Savienības līmenī 
ieviest obligātās emisiju robežvērtību 
prasības un noteikumus par monitoringu 
un atbilsmi attiecībā uz noteiktām 
darbībām, kas ietilpst LPTP secinājumu 
darbības jomā, Komisijai vajadzētu 
iesniegt priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 
294. pantu.

Or. pt
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Pamatojums

Jebkādas drošības tīkla koncepcijas iekļaušanai direktīvas priekšlikumā jāizmanto 
koplēmuma procedūra, lai palielinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību. 

Grozījums Nr. 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Padomes nostāja
3. pants – 2. punkts

Padomes nostāja 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, kas var radīt kaitējumu 
ekosistēmām vai īpašumam vai sabojāt vai 
traucēt vides pievilcību un citus likumīgus 
vides izmantošanas veidus;

Or. de

Pamatojums

Apvienoto Nāciju Organizācijas pasūtītais pētījums par ekosistēmu un bioloģiskās 
daudzveidības ekonomiskajiem aspektiem liecina, ka ekosistēmas veido dabisko kapitālu un 
sniedz būtisku ieguldījumu vides darbībā.

Grozījums Nr. 83
Mairead McGuinness

Padomes nostāja
3. pants – 17. punkts

Padomes nostāja Grozījums

(17) "bīstamas vielas" ir vielas vai 
maisījumi kā noteikts 2. panta 7. un 8. 
punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 
16. decembris) par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu;

(17) „bīstamas vielas” ir vielas vai vielu 
grupas, kas definētas Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, 2. panta 29. punktā;
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Or. en

Pamatojums

 Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate. 
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive. 
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

Grozījums Nr. 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Padomes nostāja
3. pants – 17. punkts

Padomes nostāja Grozījums

(17) "bīstamas vielas" ir vielas vai 
maisījumi kā noteikts 2. panta 7. un 8. 
punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 
16. decembris) par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu;

(17) „bīstamas vielas” ir vielas vai 
maisījumi, kā noteikts 2. panta 7. un 8. 
punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 
16. decembris) par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu,
vai vielu grupas, kas definētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā, 2. panta 29. 
punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Padomes nostāja
3. pants – 22. punkts

Padomes nostāja Grozījums

(22) "mājputni" ir mājputni, kā definēts 
2. panta 1. punktā Padomes Direktīvā 

svītrots
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90/539/EEK (1990. gada 15. oktobris) par 
dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko 
reglamentē mājputnu un inkubējamo olu 
tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no 
trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Mairead McGuinness

Padomes nostāja
3. pants – 22. punkts

Padomes nostāja Grozījums

(22) "mājputni" ir mājputni, kā definēts 
2. panta 1. punktā Padomes Direktīvā 
90/539/EEK (1990. gada 15. oktobris) par 
dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko 
reglamentē mājputnu un inkubējamo olu 
tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no 
trešām valstīm.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī mājputnu definīcija paplašina direktīvas darbības jomu tā, ka tajā vairs neietilpst tikai 
dējējvistas, broileri, tītari un pīles, bet arī irbes, fazāni un citi medījamie putni. Šos pārējos 
putnus tur iekštelpās tikai īslaicīgi, un izmaksu ziņā nebūs lietderīgi, ka ikviena šāda ēka 
atbildīs labāko pieejamo paņēmienu standartiem.

Grozījums Nr. 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
3. pants – 22. punkts

Padomes nostāja Grozījums

(22) "mājputni" ir mājputni, kā definēts 2. 
panta 1. punktā Padomes Direktīvā 
90/539/EEK (1990. gada 15. oktobris) par 
dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko 

(22) "mājputni" ir mājputni, kā definēts 2. 
panta 1. punktā Padomes Direktīvā 
90/539/EEK (1990. gada 15. oktobris) par 
dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko 
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reglamentē mājputnu un inkubējamo olu 
tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no 
trešām valstīm.

reglamentē mājputnu un inkubējamo olu 
tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no 
trešām valstīm, izņemot paipalu sugu 
mājputnus.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo direktīvu arī paipalas (0,25 kg) tiek iekļautas mājputnu kategorijā, pielīdzinot to 
audzēšanu vistu (2 kg) vai tītaru (10 kg) audzēšanai, kaut gan paipalu audzēšanas ietekme uz 
vidi ir daudz mazāka. Tāpēc ir ļoti svarīgi ņemt vērā paipalu audzēšanas īpašo raksturu 
salīdzinājumā ar citu mājputnu audzēšanu. Direktīvas attiecināšana arī uz paipalu audzēšanu 
ir nesamērīga un neattaisnojama no vides apsvērumu viedokļa. Ja šīs atšķirības tiks 
ignorētas, pastāv iespēja, ka paipalu audzēšana Eiropā varētu tikt pārtraukta un likvidētas 
simtiem darbavietu.

Grozījums Nr. 88
Åsa Westlund

Padomes nostāja
3. pants – 26. punkts

Padomes nostāja Grozījums

(26) "darbības stundas" ir stundās izteikts 
laiks, kurā sadedzināšanas iekārta pilnībā 
vai daļēji darbojas un izvada emisijas 
gaisā, izņemot iedarbināšanas un 
apturēšanas periodus;

(26) "darbības stundas" ir stundās izteikts 
laiks, kurā sadedzināšanas iekārta pilnībā 
vai daļēji darbojas un izvada emisijas 
gaisā, ieskaitot iedarbināšanas un 
apturēšanas periodus;

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātās jaunās definīcijas grozījums.
Ievērojams emisiju daudzums rodas iedarbināšanas un apturēšanas laikā.



PE439.994v01-00 26/75 AM\810288LV.doc

LV

Grozījums Nr. 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
3. pants – 26. punkts

Padomes nostāja Grozījums

(26) "darbības stundas" ir stundās izteikts 
laiks, kurā sadedzināšanas iekārta pilnībā 
vai daļēji darbojas un izvada emisijas 
gaisā, izņemot iedarbināšanas un 
apturēšanas periodus;

(26) "darbības stundas" ir stundās izteikts 
laiks, kurā sadedzināšanas iekārta pilnībā 
vai daļēji darbojas un izvada emisijas 
gaisā, ieskaitot iedarbināšanas un 
apturēšanas periodus;

Or. en

Pamatojums

Padomes ieviestā teksta grozījums.

Grozījums Nr. 90
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
3. pants – 26.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

26.a "palaišanas un apturēšanas 
operācijas" ir operācijas, ko veic, lai 
sāktu vai pabeigtu kādu darbību, sāktu vai 
beigtu kāda aprīkojuma elementa vai 
tvertnes izmantošanu vai to sagatavotu 
darbam, vai sagatavotu darba 
pārtraukšanai;

Or. it

Pamatojums

Vēlams vispārējo definīciju vidū iekļaut „palaišanas un apturēšanas operāciju” definīciju no 
57. panta 13. punkta.
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Grozījums Nr. 91
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
3. pants – 46.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(46.a) „attālākie reģioni” ir Francijas 
gadījumā Francijas aizjūras 
departamenti, Portugāles gadījumā Azoru 
salas un Madeira un Spānijas gadījumā 
Kanāriju salas.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
9. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

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 emisiju 
robežvērtības, ja vien tas nav nepieciešams, 
lai nerastos nozīmīgs vietējais 
piesārņojums. 

1. Ja siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas no iekārtas ir noteiktas Direktīvas 
2003/87/EK I pielikumā saistībā ar iekārtā 
veicamajām darbībām, dalībvalstis var 
izvēlēties nepiemērot attiecīgās gāzes 
tiešās emisiju robežvērtības, ja vien tas nav 
nepieciešams, lai nerastos nozīmīgs 
vietējais piesārņojums. 

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir balstīts uz Reglamenta 66.panta 2. punkta d) apakšpunkta un tas i) juridiskās 
noteiktības labad ir saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 193. pantu un 
tādējādi saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem dalībvalstīm netiek liegts piemērot 
stingrākas siltumnīcefekta gāzu prasības; ii) tās dalībvalstis, kas izvēlas piemērot šādas 
prasības, var to darīt saskaņā ar integrētu atļauju, kura izdota saskaņā ar šo direktīvu. Kopš 
pirmā lasījuma Apvienotā Karaliste, Nīderlande un Komisija ir norādījušas uz atšķirīgām 
9. panta 1. punkta interpretācijām.
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Grozījums Nr. 93
Chris Davies

Padomes nostāja
9. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

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 emisiju 
robežvērtības, ja vien tas nav nepieciešams, 
lai nerastos nozīmīgs vietējais 
piesārņojums. 

1. Ja siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas no iekārtas ir noteiktas Direktīvas 
2003/87/EK I pielikumā saistībā ar iekārtā 
veicamajām darbībām, dalībvalstis var 
izvēlēties nepiemērot attiecīgās gāzes 
tiešās emisiju robežvērtības, ja vien tas nav 
nepieciešams, lai nerastos nozīmīgs 
vietējais piesārņojums. 

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka šis tiesību akts neliegs dalībvalstīm izveidot savus emisiju 
standartus, lai varētu izpildīt savus iekšējos mērķus.

Grozījums Nr. 94
João Ferreira

Padomes nostāja
9. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

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 emisiju 
robežvērtības, ja vien tas nav nepieciešams, 
lai nerastos nozīmīgs vietējais 
piesārņojums.

1. Ja siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas no iekārtas ir noteiktas Direktīvas 
2003/87/EK I pielikumā saistībā ar iekārtā 
veicamajām darbībām, atļaujā var ietvert, 
ja dalībvalstis to vēlas, attiecīgās gāzes 
tiešās emisiju robežvērtības, ja vien tas nav 
nepieciešams, lai nerastos nozīmīgs 
vietējais piesārņojums.

Or. pt
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Grozījums Nr. 95
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
10. pants – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Šī nodaļa attiecas uz darbībām, kas 
izklāstītas I pielikumā, un attiecīgā 
gadījumā uz minētajā pielikumā 
noteiktajām jaudas robežvērtībām.

Šī nodaļa attiecas uz darbībām, kas 
izklāstītas I pielikumā, un attiecīgā 
gadījumā uz minētajā pielikumā 
noteiktajām jaudas robežvērtībām.

Aprēķinot kopējo nominālo siltumspēju 
I pielikuma 1.1. punktā minētajām 
iekārtām, katra atsevišķā sadedzināšanas 
iekārta ar nominālo siltumspēju zem 
50 MW, kas darbojas ne vairāk par 500 
stundām gadā, šajā aprēķinā nav 
jāiekļauj.

Or. en

Pamatojums

Novērtējot jaudas sliekšņu sasniegšanu sadedzināšanas iekārtām, jāizslēdz ārkārtas 
situācijas, maksimālā slodze un citas vienības, kas darbojas ne vairāk kā 500 stundas gadā. 

Grozījums Nr. 96
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
11. pants – h punkts

Padomes nostāja Grozījums

(h) pēc darbības pilnīgas izbeigšanas tiek 
veikti pasākumi, kas vajadzīgi 
piesārņojuma riska novēršanai un 
iekārtas ekspluatācijas vietas sakārtošanai 
atbilstīgā stāvoklī, kas definēts saskaņā ar 
23. pantu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Augsnes aizsardzība ir ļoti lokāla un saistīta ar konkrēto vietu, tādēļ kompetentajām iestādēm 
tā jāvada saskaņā ar Kopienas un dalībvalstu vides aizsardzības tiesību aktiem. Ļoti sīki 
pasākumi apraksti (piemēram, pamatziņojums ar kvantitatīviem datiem, ko iesniedz saskaņā 
ar 22. pantu) ir pretrunā subsidiaritātes un samērīguma principam.

Grozījums Nr. 97
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
11. pants – h punkts

Padomes nostāja Grozījums

(h) pēc darbības pilnīgas izbeigšanas tiek 
veikti pasākumi, kas vajadzīgi 
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas 
ekspluatācijas vietas sakārtošanai atbilstīgā
stāvoklī, kas definēts saskaņā ar 23. 
pantu.

(h) pēc darbības pilnīgas izbeigšanas tiek 
veikti pasākumi, kas vajadzīgi 
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas 
ekspluatācijas vietas sakārtošanai 
piemērotā stāvoklī.

Or. de

Pamatojums

Augsnes aizsardzība ir ļoti lokāla un saistīta ar konkrēto vietu, tādēļ tā jāuzrauga dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Birokrātiski un ļoti detalizēti Eiropas mērķi (piemēram, 
pamatziņojums ar kvantitatīviem datiem, ko iesniedz saskaņā ar 22. pantu) ir pretrunā 
subsidiaritātes un samērīguma principam. Darbības vietas sakārtošana piemērotā stāvoklī 
novērš draudus veselībai un vides piesārņojumu.

Grozījums Nr. 98
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
12. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

(e) attiecīgā gadījumā – pamatziņojums 
atbilstīgi 23. panta 2. punktam, 

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Augsnes aizsardzība ir ļoti lokāla un saistīta ar konkrēto vietu, tādēļ kompetentajām iestādēm 
tā jāvada saskaņā ar Kopienas un dalībvalstu vides aizsardzības tiesību aktiem. Ļoti sīki 
pasākumi apraksti (piemēram, pamatziņojums ar kvantitatīviem datiem, ko iesniedz saskaņā 
ar 22. pantu) ir pretrunā subsidiaritātes un samērīguma principam.

Grozījums Nr. 99
Oreste Rossi

Padomes nostāja
12. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

(e) attiecīgā gadījumā – pamatziņojums 
atbilstīgi 23. panta 2. punktam,

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 100
Edite Estrela

Padomes nostāja
12. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(ka) vajadzības gadījumā novērtējums, 
kurā konstatēta nepieciešamība noteikt 
tādas emisiju robežvērtības, kas atšķiras 
no robežvērtībām, kuras saistītas ar 
LPTP.

Or. pt

Pamatojums

Pieprasot licenci, operatoram ir jāiesniedz vērtējums, ar kuru pamato jebkuru atbrīvošanas 
pieprasījumu.
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Grozījums Nr. 101
Frédérique Ries

Padomes nostāja
13. pants – 3. punkts – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Ņemot vērā foruma viedokli, otrā daļas c) 
un d) apakšpunktā minētās pamatnostādnes 
pieņem saskaņā ar 75. panta 2) 
apakšpunktā minēto regulatīvo procedūru.

Ņemot vērā foruma viedokli, otrā daļas c) 
un d) apakšpunktā minētās pamatnostādnes 
konsekventi pieņem saskaņā ar 75. panta 
2) apakšpunktā minēto regulatīvo 
procedūru, un tām ir jāatbilst foruma 
viedoklim.

Or. en

Pamatojums

Jānostiprina princips, ka lēmumu pieņemšana regulatīvajā komitejā notiks saskaņā ar foruma 
viedokli.

Grozījums Nr. 102
Vladko Todorov Panayotov

Padomes nostāja
13. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem 
pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru.

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem 
pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tā kā lēmumi par LPTP ir saistīti ar tehnoloģiju un izejmateriālu izvēli, ūdens attīrīšanas 
iekārtām, radīto atkritumu standartiem un atkritumu apstrādes ieteikumiem, ir būtiski svarīgi, 
lai dalībvalstis ar savu pieredzi piedalītos LPTP precizēšanas procedūrā.  Parastā 
likumdošanas procedūra ļauj dalībvalstīm piedalīties lēmumu par LPTP izstrādē un 
pieņemšanā. Turklāt Eiropas Parlaments saglabā iespēju izskatīt dokumentus, kas saistīti ar 
lēmumiem par LPTP.
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Grozījums Nr. 103
Marianne Thyssen

Padomes nostāja
13. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem 
pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru.

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem no 
LPTP atsauces dokumentiem, kas 
izveidoti, organizējot informācijas 
apmaiņu saskaņā ar šo pantu, pēc 
83. pantā minētā datuma pieņem saskaņā 
ar 75. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tos atjauninātos LPTP atsauces dokumentus, kas gaida apstiprināšanu vai kuri pašlaik tiek 
pārskatīti, apspriež saistībā ar šo direktīvu un atbilstīgi pašlaik spēkā esošajiem Seviļas 
procesa noteikumiem. Lai izvairītos no traucējumiem pārskatīšanas procesā un nodrošinātu 
juridisko noteiktību tām nozarēm, kuru LPTP atsauces dokumenti vēl nav pieņemti, direktīvā 
skaidri jānorāda, ka jaunie LPTP secinājumu pieņemšanas noteikumi attiecas tikai uz tiem 
LPTP atsauces dokumentiem, kuru pārskatīšana sākas pēc pārskatītās direktīvas stāšanās 
spēkā.

Grozījums Nr. 104
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
13. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem 
pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru.

5. Komisija pieņem lēmumus par LPTP 
secinājumiem, izmantojot 76. pantā 
minētos deleģētos aktus. Tas attiecas tikai 
uz tiem LPTP atsauces dokumentiem, 
kuru pārskatīšana sākas pēc 83. pantā 
minētā datuma. 

Or. de
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Pamatojums

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Grozījums Nr. 105
Frédérique Ries

Padomes nostāja
13. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem 
pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru.

5. Izmantojot 76. pantā minētos deleģētos 
aktus, Komisija pieņem lēmumus par 
LPTP secinājumiem, kas izveidoti, 
organizējot informācijas apmaiņu 
saskaņā ar šo pantu, pēc 80. pantā minētā 
datuma.

Or. en

Pamatojums

Jānostiprina princips, ka lēmumu pieņemšana regulatīvajā procedūrā notiek saskaņā ar 
Seviļas procesa rezultātu.

Grozījums Nr. 106
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
13. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem 
pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru.

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem 
pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru pēc 
apspriešanās ar forumu. 



AM\810288LV.doc 35/75 PE439.994v01-00

LV

Šis punkts attiecas uz LPTP atsauces 
dokumentu pieņemšanu un pārskatīšanu 
pēc direktīvas stāšanās spēkā.

Or. it

Pamatojums

Jānodrošina, ka notiek apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm par tādu lēmumu pieņemšanu, 
kas saistīti ar LPTP secinājumiem. 

Juridiskās noteiktības dēļ ir svarīgi, lai uz pašlaik notiekošajām LPTP procedūrām attiektos 
pastāvošā kārtība.

Grozījums Nr. 107
Oreste Rossi

Padomes nostāja
13. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem 
pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru.

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem 
pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru pēc 
apspriešanās ar forumu.

Šis punkts attiecas uz LPTP atsauces 
dokumentu pieņemšanu un pārskatīšanu 
pēc direktīvas stāšanās spēkā. 

Or. it

Pamatojums

Jānodrošina, ka notiek apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm par tādu lēmumu pieņemšanu, 
kas saistīti ar LPTP secinājumiem. Juridiskās noteiktības dēļ ir svarīgi, lai uz pašlaik 
notiekošajām LPTP procedūrām attiektos pastāvošā kārtība.
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Grozījums Nr. 108
Rovana Plumb

Padomes nostāja
13. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem 
pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru.

5. Lēmumus par LPTP secinājumiem 
pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru. Šī procedūra 
attiecas tikai uz tādiem LPTP atsauces 
dokumentiem, kuru pārskatīšana sāksies 
pēc 83. pantā minētā datuma.

Or. en

Pamatojums

Tos atjauninātos LPTP atsauces dokumentus, kas gaida apstiprināšanu vai kuri pašlaik tiek 
pārskatīti, apspriež saistībā ar šo direktīvu un atbilstīgi pašlaik spēkā esošajiem Seviļas 
procesa noteikumiem. Lai izvairītos no traucējumiem pārskatīšanas procesā un nodrošinātu 
juridisko noteiktību tām nozarēm, kuru LPTP atsauces dokumenti vēl nav pieņemti, direktīvā 
skaidri jānorāda, ka jaunie LPTP secinājumu pieņemšanas noteikumi attiecas tikai uz tiem 
LPTP atsauces dokumentiem, kuru pārskatīšana sākas pēc pārskatītās direktīvas stāšanās 
spēkā.

Grozījums Nr. 109
Åsa Westlund

Padomes nostāja
13. pants – 5.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

5.a Pēc lēmuma par LPTP secinājumiem 
pieņemšanas saskaņā ar 5. punktu 
Komisija iesniedz priekšlikumu par visā 
Eiropas Savienībā saistošām obligātajām 
prasībām vismaz dioksīna emisijām, līdz 
2011. gada 31. decembrim furāna 
emisijām un līdz 2013. gada 
31. decembrim — dzīvsudraba emisijām.
Pēc lēmuma par LPTP secinājumiem 
pieņemšanas saskaņā ar 5. punktu 
Komisija turklāt novērtē nepieciešamību 
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pēc Eiropas Savienības rīcības, izveidojot
Eiropas Savienībā saistošas obligātās 
prasības emisiju robežvērtībām un 
pieņemot noteikumus par monitoringu un 
atbilstību tām darbībām, kas ietilpst 
attiecīgajos LPTP secinājumos, balstoties 
uz šādiem kritērijiem un lai:
a) novērtētu un novērstu attiecīgo darbību 
ietekmi uz vidi kopumā, kā arī
b) novērtētu, kā norit labāko pieejamo 
tehnisko paņēmienu izmantošana 
attiecīgajām darbībām.
Kad iegūts 3. punktā minētā foruma 
atzinums, bet ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc 
lēmuma par LPTP secinājumiem 
pieņemšanas, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
novērtējuma rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir panākt kompromisu ar Padomi par obligātajām prasībām.
Eiropas drošības tīkls nodrošina minimālo aizsardzību pret sliktas LPTP piemērošanas 
turpināšanu. Ir būtiski svarīgi, lai Eiropas drošības tīkls būtu balstīts uz tehniskiem 
apsvērumiem, kas izriet no tā, ko iespējams panākt ar LPTP. Dzīvsudrabs, dioksīni un furāni 
ir ļoti toksiskas, paliekošas un bioakulumatīvas piesārņojošas vielas, tādēļ piesārņojuma ar 
šīm vielām novēršanai un samazināšanai ir jābūt prioritātei.

Grozījums Nr. 110
Martin Callanan

Padomes nostāja
13. pants – 5.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

5.a Pēc lēmuma par LPTP secinājumiem 
pieņemšanas saskaņā ar 5. punktu 
Komisija turklāt novērtē nepieciešamību 
pēc Eiropas Savienības rīcības, izveidojot 
Eiropas Savienībā saistošas obligātās 
prasības emisiju robežvērtībām un 
pieņemot noteikumus par monitoringu un 
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atbilstības novērtējumu darbībām, kas 
ietilpst attiecīgajos LPTP secinājumos, 
balstoties uz šādiem kritērijiem:
a) attiecīgo darbību ietekme uz vidi 
kopumā kā arī

b) labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
īstenošanas stadija šīm darbībām.

Kad iegūts 3. punktā minētā foruma 
atzinums, bet ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc 
lēmuma par LPTP secinājumiem 
pieņemšanas, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
novērtējuma rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums precizē to, ka Komisijai jāveido tikai noteikumi par atbilstības tiesību aktiem 
novērtēšanu, atstājot dalībvalstu ziņā noteikt to, kādā veidā atbilstība tiesību aktiem tiek 
panākta. Turklāt 12 mēneši ir nepietiekams laiks, lai Komisija varētu pienācīgi izskatīt LPTP 
secinājumus, tāpēc vēlams tam atvēlēt 18 mēnešus.

Grozījums Nr. 111
Martin Callanan

Padomes nostāja
13. pants – 5.b punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

5.b Ja 5.a punktā minētajā ziņojumā 
konstatēts, ka vajadzīgas Eiropas 
Savienības mēroga obligātās prasības 
emisiju robežlīmeņiem vai noteikumi par 
monitoringu un atbilstības novērtējumu, 
vajadzības gadījumā ziņojumam var 
pievienot likumdošanas priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Turpmāk nosakot emisiju robežvērtības, jāizmanto nevis deleģētie akti, bet koplēmums, 
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iesaistot arī Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr. 112
Jutta Haug

Padomes nostāja
13. pants – 5.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

5.a Ja 5.a punktā minētajā ziņojumā 
konstatēts, ka vajadzīgas Eiropas 
Savienības mēroga obligātās prasības 
emisiju robežlīmeņiem vai noteikumi par 
monitoringu un atbilstības novērtējumu, 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 76. pantu, pieņem obligātās 
prasības emisiju robežvērtībām un 
noteikumus par attiecīgo darbību 
monitoringu un atbilstības novērtēšanu.
Šīs obligātās prasības pienācīgi nosaka 
virs ELSLPTP, lai piešķirtu atkāpes 
saskaņā ar 15. panta 4. punkta pirmo 
apakšpunktu.
Pirms obligāto prasību par emisiju 
robežvērtībām un noteikumu par 
monitoringu un atbilstības novērtēšanu 
pieņemšanas attiecīgajām darbībām 
Komisija dara pieejamus šajā pantā 
minētās informācijas apmaiņas rezultātā 
iegūtos secinājumus.

Or. en

Pamatojums

Nosakot Eiropas mēroga obligātās prasības, šī pieeja jāievēro arī Komisijai. Turklāt 
obligātajām prasībām jābūt virs LPTP līmeņa (ELSLPTP), lai nodrošinātu nelielu atstarpi, 
kas vajadzīga 15. panta 4. punktā minēto atkāpju piešķiršanu, nepārsniedzot obligātās 
prasības. 
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Grozījums Nr. 113
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
13. pants – 5.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

5.a Ja 5.a punktā minētajā ziņojumā 
konstatēts, ka vajadzīgas Eiropas 
Savienības mēroga obligātās prasības 
emisiju robežlīmeņiem vai noteikumi par 
monitoringu un atbilstības novērtējumu, 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 76. pantu, pieņem obligātās 
prasības emisiju robežvērtībām un 
noteikumus par attiecīgo darbību 
monitoringu un atbilstības novērtēšanu.
Obligātās prasības jānosaka tā, lai ļautu 
piemērot 15. panta 4. punktu.
Pirms obligāto prasību par emisiju 
robežvērtībām un noteikumu par 
monitoringu un atbilstības novērtēšanu 
pieņemšanas attiecīgajām darbībām 
Komisija apspriežas ar 3. punktā minēto 
forumu. Par saņemto informāciju 
Komisija sniedz ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Lai nostiprinātu LPTP piemērošanu un nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, ir 
nepieciešamas obligātas Eiropas Savienības mēroga prasības emisiju robežvērtībām. Ja tiek 
konstatēts, ka jāpieņem obligātās Eiropas Savienības mēroga prasības, Komisija pieņem šīs 
obligātās prasības. 
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Grozījums Nr. 114
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
13. pants – 5.b punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

5.b Komisija, izmantojot 76. pantā 
minētos deleģētos aktus, nosaka obligātās 
prasības emisiju robežvērtībām, 
līdzvērtīgus rādītājus vai tehniskos 
pasākumus un noteikumus par 
monitoringu un atbilstības novērtēšanu 
attiecīgajām 5.a pantā minētajām 
darbībām.
Šīs obligātās prasības ir orientētas uz 
nopietnu darbību vai iekārtu ietekmi uz 
vidi, un tās ir balstītas uz ELSLPTP.

Obligātās prasības pienācīgi nosaka virs 
ELSLPTP, lai varētu noteikt mazāk 
stingras emisiju robežvērtības saskaņā ar 
15. panta 4. punkta pirmo apakšpunktu.
Pirms obligāto prasību emisiju 
robežvērtībām un noteikumu par attiecīgo 
darbību monitoringu un atbilstības 
novērtējumu pieņemšanas Komisija 
apspriežas ar 13. panta 3. punktā minēto 
forumu un ziņo gan par apspriežu 
rezultātiem, gan par to, kā tie ņemti vērā.

Or. de

Pamatojums

Grozījumi 13. panta 5.a (jauns) un 5.b (jauns) punktam atjauno 62. grozījumu, ko Eiropas 
Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā. Jāprecizē arī tas, ka obligātajām prasībām jābūt 
augstākām par „emisiju līmeni, kas saistīts ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
izmantošanu" (ELSLPTP), tas ir, jāievēro minimālā atstarpe starp abām vērtībām. Ar to tiks 
nodrošināts, ka obligātās prasības netiek pārsniegtas pat tad, kad notiek atkāpšanās no 
15. panta 4. punkta. 
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Grozījums Nr. 115
Edite Estrela

Padomes nostāja
13. pants – 5.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

5.a Pēc tam, kad pieņemts lēmums par 
LPTP secinājumiem atbilstīgi 5. punktam, 
Padome novērtē, vai ES ir jāiejaucas, 
nosakot Eiropas Savienības mēroga 
obligātās prasības emisiju robežvērtībām 
un pieņemot noteikumus monitoringu un 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz 
noteiktām darbībām, kuras ietilpst 
attiecīgo LPTP secinājumu darbības 
jomā, balstoties uz šādiem kritērijiem:
a) attiecīgās darbības ietekme uz vidi 
kopumā kā arī 
b) ar šo darbību saistīto LPTP īstenošanas 
stadija.
Pēc tam, kad saņemts 3. punktā minētā 
foruma atzinums, Komisija sešu mēnešu 
laikā pēc lēmuma par LPTP pieņemšanas 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par novērtējuma 
secinājumiem.

Or. pt

Pamatojums

Vērtējums par drošības tīkla nepieciešamību ir jāveic tikai tad, kad pagājuši seši gadi pēc 
LPTP secinājumu pieņemšanas, jo operatoriem ir doti 5 gadi (21. panta 3. punkts) LPTP 
ieviešanai saskaņā ar pārskatītajiem LPTP atsauces dokumentiem un AEV pielāgošanai.
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Grozījums Nr. 116
Edite Estrela

Padomes nostāja
13. pants – 5.b punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

5.b Ja 5.a punktā minētajā ziņojumā 
konstatēts, ka jānosaka Eiropas 
Savienības mēroga obligātās prasības 
emisiju robežvērtībām un jāpieņem 
noteikumi par monitoringu un atbilstību, 
Komisija saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 294. pantu iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
priekšlikumu par Eiropas Savienības 
mēroga obligātajām prasībām emisiju 
robežvērtībām un noteikumiem par 
monitoringu un atbilstību, kas 
piemērojamas attiecīgajām darbībām.

Or. pt

Pamatojums

Jebkādas drošības tīkla koncepcijas iekļaušanai direktīvas priekšlikumā jāizmanto 
koplēmuma procedūra, lai palielinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību. 

Grozījums Nr. 117
Christa Klaß

Padomes nostāja
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts – i daļa

Padomes nostāja Grozījums

(i) mērījumu metodiku, biežumu un 
novērtēšanas procedūru un

(i) mērījumu metodiku, biežumu un 
novērtēšanas procedūru vai līdzvērtīgas 
metodes; un

Or. xm

Pamatojums

14. panta 1. punkts paredz, ka atļaujā jāiekļauj visi nepieciešamie mērījumi. Tie precizēti 
1. punkta c (i) apakšpunktā. Precizitātes labad jāpiebilst, ka var turpināt piemērot arī citas 
pārbaudītas metodes, kas atbilst noteiktajiem augstajiem vides standartiem. Šis grozījums 
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varētu pieļaut arī alternatīvu metožu izmantošanu, lai nevajadzētu mainīt Vācijas sistēmu 
(mērījumi netiek veikti lopu fermās, to vietā izmanto fiksēto lopu skaitīšanas metodi).

Grozījums Nr. 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Padomes nostāja
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts –i daļa

Padomes nostāja Grozījums

(i) mērījumu metodiku, biežumu un 
novērtēšanas procedūru un

(i) mērījumu metodiku, biežumu un 
novērtēšanas procedūru vai līdzvērtīgas 
metodes; un

Or. en

Grozījums Nr. 119
Mairead McGuinness

Padomes nostāja
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts –i daļa

Padomes nostāja Grozījums

(i) mērījumu metodiku, biežumu un 
novērtēšanas procedūru un

(i) mērījumu metodiku, biežumu un 
novērtēšanas procedūru vai līdzvērtīgas 
metodes; un

Or. en

Pamatojums

14. panta 1. punkts paredz, ka atļaujā jāiekļauj visi nepieciešamie mērījumi. Tie precizēti 
1. punkta c (i) apakšpunktā.  Jāļauj izmantot arī citas pārbaudītas metodes, kas arī atbilst 
noteiktajiem augstajiem vides standartiem. Šis grozījums varētu pieļaut arī alternatīvu metožu 
izmantošanu, lai nevajadzētu mainīt dalībvalstīs izmantoto  sistēmu (mērījumi netiek veikti 
lopu fermās, to vietā izmanto fiksēto lopu skaitīšanas metodi).
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Grozījums Nr. 120
Richard Seeber

Padomes nostāja
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

(d) pienākumu regulāri un vismaz reizi 
gadā sniegt kompetentajai iestādei:

(d) pienākumu regulāri un vismaz reizi 
gadā sniegt kompetentajai iestādei:

(i) informāciju, pamatojoties uz c) 
apakšpunktā minētā emisiju monitoringa
rezultātiem, un citus datus, kas ļauj 
kompetentajai iestādei pārbaudīt atbilstību 
atļaujas noteikumiem, un

(i) informāciju, pamatojoties uz c) 
apakšpunktā minētā emisiju monitoringa 
rezultātiem, un citus vajadzīgos datus, kas 
ļauj kompetentajai iestādei pārbaudīt 
atbilstību atļaujas noteikumiem,  un

(ii) ja piemēro 15. panta 3. punkta b) 
apakšpunktu - emisiju monitoringa 
rezultātu apkopojumu, lai varētu salīdzināt 
emisiju līmeņus, kas saistīti ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem.

(ii) ja piemēro 15. panta 3. punkta b) 
apakšpunktu - emisiju monitoringa 
rezultātu apkopojumu, lai varētu salīdzināt 
emisiju līmeņus, kas saistīti ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem.

Ja inspekcijas laikā nav konstatēti 
nopietni atļaujas piešķiršanas nosacījumu 
pārkāpumi, kompetentā iestāde var 
pieprasīt i) punktā sniegto informāciju 
tikai reizi 24 mēnešos. 

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir rast kompromisu attiecībā uz operatoru pienākumu sniegt atkārtotu 
ziņojumu kompetentajai iestādei. Tajā ņemts vērā 20. grozījums no Parlamenta nostājas 
pirmajā lasījumā (ziņojums ne retāk kā reizi divos gados atkarībā no inspekcijas rezultātiem) 
un precizēts, ka atļaujas piešķiršanas nosacījumos jāparedz tikai tādu datu iesniegšana, kas 
kompetentajai iestādei patiešām vajadzīgi, lai pārbaudītu atbilstību.

Grozījums Nr. 121
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
14. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Neskarot 18. pantu, kompetentā iestāde svītrots
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atļaujai var noteikt stingrākus 
nosacījumus, nekā nosacījumi, ko var 
panākt, izmantojot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kā aprakstīts 
LPTP secinājumos.

Or. it

Pamatojums

Stingrāku nosacījumu izvirzīšana par tiem, ko iespējams sasniegt, izmantojot LPTP, neatbilst 
vides prasībām. Turklāt šis noteikums ir lieks, jo 193. pants ļauj dalībvalstīm ieviest 
pasākumus, kas ir stingrāki par ES tiesību aktos paredzētajiem. 

Grozījums Nr. 122
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
14. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Neskarot 18. pantu, kompetentā iestāde 
atļaujai var noteikt stingrākus 
nosacījumus, nekā nosacījumi, ko var 
panākt, izmantojot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kā aprakstīts 
LPTP secinājumos.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Iespēja pieprasīt stingrākus atļauju izsniegšanas nosacījumus nekā LPTP bez jebkādiem 
priekšnoteikumiem ir pretrunā samērīguma principam un mazina emisiju robežvērtību 
noteikšanas centienu vērtību.
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Grozījums Nr. 123
Rovana Plumb

Padomes nostāja
14. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

Neskarot 18. pantu, kompetentā iestāde 
atļaujai var noteikt stingrākus 
nosacījumus, nekā nosacījumi, ko var 
panākt, izmantojot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kā aprakstīts 
LPTP secinājumos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation. 

Grozījums Nr. 124
Antonio Masip Hidalgo

Padomes nostāja
14. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Neskarot 18. pantu, kompetentā iestāde 
atļaujai var noteikt stingrākus 
nosacījumus, nekā nosacījumi, ko var 
panākt, izmantojot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kā aprakstīts 
LPTP secinājumos.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Adam Gierek

Padomes nostāja
15. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Neierobežojot 18. panta noteikumus, 
emisiju robežvērtības, ekvivalenti
parametri vai tehniski pasākumi, kas minēti 
14. panta 1. un 2. punktā, jānosaka, 
pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem 
paņēmieniem, nenosakot kāda konkrēta 
tehniskā paņēmiena vai īpašu tehnoloģiju
izmantošanu.

2. Neierobežojot 18. panta noteikumus, 
emisiju robežvērtības, ekvivalenti 
parametri vai tehniski pasākumi, kas minēti 
14. panta 1. un 2. punktā, jānosaka, 
pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem 
vietējiem paņēmieniem un tehnoloģijām, 
nenosakot to izmantošanu. Attiecībā uz 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem visos dokumentos, kas 
pieņemti pirms šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, nosakot emisiju robežvērtības, 
jāņem vērā arī attiecīgās iekārtas 
tehniskās īpatnības, tās ģeogrāfiskā 
atrašanās vieta, vietējo izejmateriālu 
ģeoloģiskās īpatnības un vietējie vides 
apstākļi.

Or. pl

Pamatojums

15. pantā jāparedz, ka, nosakot emisiju robežvērtības, kas notiek, balstoties uz atsauces 
dokumentiem, kuri pieņemti pirms šīs direktīvas par ražošanas emisijām stāšanās spēkā un 
kuros iekļauti labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, jāņem vērā ražošanas iekārtas tehniskās 
īpatnības, tās ģeogrāfiskā atrašanās vieta, vietējo izejmateriālu ģeoloģiskās īpatnības un 
vietējie vides apstākļi.

Grozījums Nr. 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
15. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

LPTP atsauces dokumentiem, ko pieņem 
pirms direktīvas stāšanās spēkā, emisiju 
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robežvērtībās ņem vērā arī attiecīgās 
iekārtas tehniskās īpatnības, tās 
ģeogrāfisko atrašanās vietu un vietējos 
vides apstākļus. 

Or. en

Pamatojums

Lai noteiktu emisiju robežvērtības, kas izriet no LPTP atsauces dokumentiem, kas pieņemti 
pirms Industriālo emisiju direktīvas stāšanās spēkā, jāņem vērā ražošanas iekārtas tehniskās 
īpatnības, ģeogrāfiskā atrašanās vieta un vietējie vides apstākļi. Šis apsvērums patlaban ir 
15. panta 4. punktā, kuru nevajadzētu attiecināt uz esošajiem LPTP atsauces dokumentiem.

Grozījums Nr. 127
Adam Gierek

Padomes nostāja
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) nosakot tādas emisiju robežvērtības, kas 
nepārsniedz emisijas līmeņus, kas saistīti ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem. Minētās emisiju 
robežvērtības ir noteiktas vienādiem vai 
īsākiem laikposmiem un ar tiem pašiem 
atsauces nosacījumiem, kā emisiju 
līmeņiem, kas saistīti ar labākajiem
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem; 
vai

(a) nosakot tādas emisiju robežvērtības, kas 
nepārsniedz emisijas līmeņus, kas saistīti ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem. Minētās emisiju 
robežvērtības izsaka kā vidējo novēroto 
vērtību, kas izteikta kā galvenā (vidējā) 
vērtība visu vērtību numeriskajā kopā, 
kura iegūta, izmantojot labākos pieejamos 
mērīšanas paņēmienus attiecīgajā 
monitoringa periodā; vai

Or. pl

Pamatojums

Tas saistīts ar vidējās numeriskās kopas vērtības mērīšanu, kas ļauj apstrādāt datus digitāli 
bez trokšņa ietekmes uz datorgrafiku.
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Grozījums Nr. 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, 
tās atrašanās vietu un vietējos vides 
apstākļus, var noteikt emisiju 
robežvērtības, kuras atšķiras no tām, ko 
nosaka atbilstīgi 3. punktam.

4. Atkāpjoties no 3. punkta un neskarot 
18. pantu, kompetentā iestāde izņēmuma
gadījumos uz laika periodu, kas
nepārsniedz 5 gadus, var iekārtām, kas 
pastāv LPTP secinājumu pieņemšanas 
brīdī, noteikt emisiju robežvērtības, kuras 
atšķiras no tām, ko nosaka atbilstīgi 3. 
punktam.  Šādu atkāpi var piemērot tikai 
tad, ja tehniskais novērtējums liecina, ka 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai vietējo 
vides apstākļu dēļ LPTP atsauces 
dokumentos aprakstītie labākie pieejamie 
tehniskie paņēmieni radītu ievērojamas 
negatīvas starpnozaru sekas un līdz ar to 
nebūtu savienojami ar 11. pantā minēto 
integrēto pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Sirpa Pietikäinen

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, 
tās atrašanās vietu un vietējos vides 
apstākļus, var noteikt emisiju 
robežvērtības, kuras atšķiras no tām, ko 
nosaka atbilstīgi 3. punktam.

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos izņēmuma gadījumos 
jau esošajām iekārtām var noteikt mazāk 
stingras emisiju robežvērtības.

Šādu atkāpi var piemērot tikai tad, ja 
tehniskais novērtējums liecina, ka 
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ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai vietējo 
vides apstākļu dēļ LPTP atsauces 
dokumentos aprakstītie labākie pieejamie 
tehniskie paņēmieni radītu ievērojamas 
negatīvas starpnozaru sekas un līdz ar to 
nekādā veidā nebūtu savienojami ar 
darbībām, kas minētas 11. panta c), d) un 
f) apakšpunktā Direktīvas 2000/60/EK1

4. pantā.
_____________
1 Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais elastīgums atkāpju noteikšanai ir jāierobežo, un atkāpēm ir jābalstās uz 
skaidriem kritērijiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus ražotājiem un 
veicinātu inovācijas vides jomā.

Grozījums Nr. 130
Åsa Westlund

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, 
tās atrašanās vietu un vietējos vides 
apstākļus, var noteikt emisiju 
robežvērtības, kuras atšķiras no tām, ko 
nosaka atbilstīgi 3. punktam.

4. Atkāpjoties no 3. punkta un neskarot 
18. pantu, kompetentā iestāde atsevišķos 
izņēmuma gadījumos jau esošajām 
iekārtām var noteikt mazāk stingras 
emisiju robežvērtības. Šādu atkāpi drīkst 
piemērot tikai tad, ja pētījums rāda, ka:

a) attiecīgās iekārtas specifiskā 
ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai vietējie 
vides apstākļi neļauj šajā iekārtā pilnībā 
vai daļēji īstenot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas aprakstīti 
LPTP atsauces dokumentā; vai
b) attiecīgās esošās iekārtas tehniskās 
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īpatnības neļauj šajā iekārtā pilnībā vai
daļēji īstenot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kas aprakstīti LPTP atsauces 
dokumentā; vai
c) attiecīgās esošās iekārtas tehniskās 
īpatnības, tās specifiskā ģeogrāfiskā 
atrašanās vieta vai specifiskie vietējie 
vides apstākļi ir tādi, ka, īstenojot šajā 
iekārtā labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kas aprakstīti LPTP atsauces 
dokumentā, rastos nesamērīgi augstas 
izmaksas salīdzinājumā ar ieguvumiem 
vides jomā. Šīm nesamērīgi augstajām 
izmaksām ir jābūt izmaksām, kas nav 
ņemtas vērā, apmainoties ar informāciju 
par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem.

Or. en

(Partial reinstatement of first reading amendment 32)

Pamatojums

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Grozījums Nr. 131
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, 
tās atrašanās vietu un vietējos vides 
apstākļus, var noteikt emisiju 

Atkāpjoties no 3. punkta un neskarot 
18. pantu, kompetentā iestāde izņēmuma
kārtā var noteikt mazāk stingras emisiju 
robežvērtības. Šādu atkāpi drīkst piemērot 
tikai tad, ja pētījums rāda, ka:
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robežvērtības, kuras atšķiras no tām, ko 
nosaka atbilstīgi 3. punktam.

a) attiecīgās iekārtas specifiskā 
ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai vietējie 
vides apstākļi neļauj šajā iekārtā pilnībā 
vai daļēji īstenot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas aprakstīti 
LPTP atsauces dokumentos; vai 
b) attiecīgās iekārtas tehniskās īpatnības 
neļauj šajā iekārtā pilnībā vai daļēji 
īstenot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kas aprakstīti LPTP atsauces 
dokumentos; vai
c) LPTP atsauces dokumentos aprakstīto 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
īstenošanas rezultātā radušās 
ekonomiskās izmaksas būtu nesamērīgi 
augstas salīdzinājumā ar ieguvumiem 
vides jomā.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 15. panta 4. punktu nosakot atšķirīgas emisiju robežvērtības, ir jānodrošina pēc 
iespējas lielāka pārredzamība.

Grozījums Nr. 132
Richard Seeber

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, 
tās atrašanās vietu un vietējos vides 
apstākļus, var noteikt emisiju 
robežvērtības, kuras atšķiras no tām, ko 
nosaka atbilstīgi 3. punktam.

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde izņēmuma gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu, var noteikt emisiju 
robežvērtības, kuras atšķiras no tām, ko 
nosaka atbilstīgi 3. punktam, ja:
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a) attiecīgās iekārtas ģeogrāfiskā 
atrašanās vieta vai vietējie vides apstākļi 
neļauj visā šajā iekārtā vai tās daļā īstenot 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
kas aprakstīti LPTP atsauces dokumentā; 
vai
b) attiecīgās iekārtas tehniskās īpatnības 
neļauj visā šajā iekārtā vai tās daļā īstenot 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
kas aprakstīti LPTP atsauces dokumentā; 
vai
c) īstenojot LPTP atsauces dokumentos 
aprakstītos labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, rastos acīmredzama 
neproporcionalitāte starp ekonomiskajām 
izmaksām un ieguvumiem vides jomā, kas 
liek pārskatīt šādas piemērošanas 
samērīgumu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir mēģinājums panākt kompromisu starp Padomes nostājas 15. panta 4. punktu 
un Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma nostājas 32. un 62. grozījumu. Līdz ar to 4. punkta 
izmantošana jāierobežo, ļaujot to darīt tikai izņēmuma gadījumos, kas netika vai kurus 
nevarēja pienācīgi ņemt vērā 13. pantā minētajā procesā, pārskatot LPTP atsauces 
dokumentus. 

Grozījums Nr. 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, 
tās atrašanās vietu un vietējos vides 
apstākļus, var noteikt emisiju 
robežvērtības, kuras atšķiras no tām, ko 

4. Atkāpjoties no 3. punkta un neskarot 
18. pantu, kompetentā iestāde izņēmuma
gadījumos var pieņemt mazāk stingras 
emisiju robežvērtības. Šādu atkāpi drīkst 
piemērot tikai tad, ja pētījums rāda, ka:
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nosaka atbilstīgi 3. punktam.

a) attiecīgās iekārtas specifiskā 
ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai vietējie 
vides apstākļi neļauj šajā iekārtā pilnībā 
vai daļēji īstenot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas aprakstīti 
LPTP atsauces dokumentā; vai
b) attiecīgās esošās iekārtas tehniskās 
īpatnības neļauj šajā iekārtā pilnībā vai 
daļēji īstenot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kas aprakstīti LPTP atsauces 
dokumentā;
c) ja piemēro a) apakšpunktu, īstenojot 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
rastos acīmredzamas un negatīvas 
starpnozaru sekas, tādēļ tas nebūtu 
savienojams ar šīs direktīvas 11. panta c), 
d) un f) apakšpunkta vai Direktīvas 
2000/60/EK* mērķiem.

Or. en

(Daļēji atjaunots pirmā lasījuma 32. grozījums)

Pamatojums

 Kritērijiem, saskaņā ar kuriem piešķir atkāpes no LPTP, jābūt skaidriem un precīziem, lai ES 
izvairītos no nepiemērošanas un masveida novirzīšanās no atļauju izsniegšanas 
nosacījumiem. Šāda masveida novirzīšanās radītu nelīdzvērtīgus konkurences apstākļus 
ražotājiem iekšējā tirgū, pasliktinot ES iedzīvotāju veselību un atstājot negatīvas sekas uz 
vidi. 

Grozījums Nr. 134
Edite Estrelamail.com

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, 

Atkāpjoties no 3. punkta un neskarot 
18. pantu, kompetentā iestāde izņēmuma
kārtā var noteikt mazāk stingras emisiju 
robežvērtības. Šādas atkāpes piemēro tikai 
tad, ja pēc novērtējuma ir pierādīts, ka:



PE439.994v01-00 56/75 AM\810288LV.doc

LV

tās atrašanās vietu un vietējos vides 
apstākļus, var noteikt emisiju 
robežvērtības, kuras atšķiras no tām, ko 
nosaka atbilstīgi 3. punktam.

a) iekārtas ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai 
vietējie vides apstākļi neļauj visā šajā 
iekārtā vai tās daļā īstenot labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
aprakstīti LPTP atsauces dokumentā; vai 
b) iekārtas tehniskās īpatnības ir tādas, ka 
visā iekārtā vai tās daļā nav iespējams 
īstenot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kas aprakstīti LPTP atsauces 
dokumentā; vai 
c) īstenojot LPTP atsauces dokumentā 
aprakstītos labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, rastos acīmredzama 
neproporcionalitāte starp izmaksām un 
ieguvumiem vides jomā, kas liek pārskatīt 
samērīguma aspektu.

Or. pt

Pamatojums

Atbrīvojumu piemērošanā jāiesaista sabiedrība, ja notiek sabiedriska licence piešķiršanas 
apspriešana atbilstīgi 24. panta 1. punktam. Turklāt svītrota atsauce uz 13. panta 5.b punktu 
tādēļ, ka, ja emisiju robežvērtības tiks noteiktas citām nozarēm, Komisija ierosinās 
nepieciešamās izmaiņas šajā pantā. Šī situācija tiks risināta tāpat kā apstākļi, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas V līdz VIII pielikums. 

Grozījums Nr. 135
Åsa Westlund

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, 

4. Atkāpjoties no 3. punkta un neskarot 
18. pantu, kompetentā iestāde atsevišķos 
izņēmuma gadījumos var noteikt mazāk 
stingras emisiju robežvērtības. Šādas 
atkāpes piemēro tikai tad, ja novērtējums 
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tās atrašanās vietu un vietējos vides 
apstākļus, var noteikt emisiju 
robežvērtības, kuras atšķiras no tām, ko 
nosaka atbilstīgi 3. punktam.

rāda, ka:

a) iekārtas ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai 
vietējie vides apstākļi ir tādi, ka šai 
iekārtai nav iespējams pilnībā vai daļēji 
īstenot LPTP atsauces dokumentā 
aprakstītos labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus; vai
b) attiecīgās esošās iekārtas tehniskās 
īpatnības neļauj šajā iekārtā pilnībā vai 
daļēji īstenot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kas aprakstīti LPTP atsauces 
dokumentā.

Or. en

(Partial reinstatement of first reading amendment 32)

Pamatojums

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Grozījums Nr. 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, tās 
atrašanās vietu un vietējos vides apstākļus, 

4. Kompetentā iestāde atsevišķos 
gadījumos, pamatojoties uz vides un 
ekonomisko izmaksu un ieguvumu 
novērtējumu un ņemot vērā attiecīgās 
iekārtas tehniskos parametrus, tās atrašanās 
vietu un vietējos vides apstākļus, var 
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var noteikt emisiju robežvērtības, kuras 
atšķiras no tām, ko nosaka atbilstīgi 3. 
punktam.

noteikt emisiju robežvērtības, kuras 
atšķiras no tām, ko nosaka atbilstīgi 3. 
punktam.

Or. en

Pamatojums

Nosakot emisiju robežvērtības, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt elastīgumu.

Grozījums Nr. 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, tās 
atrašanās vietu un vietējos vides apstākļus, 
var noteikt emisiju robežvērtības, kuras 
atšķiras no tām, ko nosaka atbilstīgi 3. 
punktam.

4. Kompetentā iestāde atsevišķos 
gadījumos, pamatojoties uz vides un 
ekonomisko izmaksu un ieguvumu 
novērtējumu un ņemot vērā attiecīgās 
iekārtas tehniskos parametrus, tās atrašanās 
vietu un vietējos vides apstākļus, var 
noteikt emisiju robežvērtības, kuras 
atšķiras no tām, ko nosaka atbilstīgi 3. 
punktam.

Or. fr

Pamatojums

Jāizvairās no vārda „atkāpšanās”, jo tas vedina domāt, ka pastāv iestāde, kura var piešķirt 
šādas atkāpes. Šis noteikums paredz, ka lēmums par tādu emisiju robežvērtību noteikšanu, 
kuras atšķiras no emisiju robežvērtībām, kas saistītas ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
izmantošanu, jāpieņem dalībvalstīm, ja vien tās var detalizēti pamatot šādas atšķirības. 
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Grozījums Nr. 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, tās 
atrašanās vietu un vietējos vides apstākļus, 
var noteikt emisiju robežvērtības, kuras 
atšķiras no tām, ko nosaka atbilstīgi 3. 
punktam.

4. Atkāpjoties no 3. punkta, emisiju 
robežvērtībās, kas noteiktas I pielikuma 
6.6 punktā minētajām iekārtām, jāņem 
vērā praktiski apsvērumi, kas piemēroti 
šīm iekārtām, kā arī šādu pasākumu 
izmaksas un ieguvumi no tiem.
Kompetentā iestāde atsevišķos gadījumos, 
pamatojoties uz vides un ekonomisko 
izmaksu un ieguvumu novērtējumu un 
ņemot vērā attiecīgās iekārtas tehniskos 
parametrus, tās atrašanās vietu un vietējos 
vides apstākļus, var noteikt emisiju 
robežvērtības, kuras atšķiras no tām, ko 
nosaka atbilstīgi 3. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Mairead McGuinness

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, tās 
atrašanās vietu un vietējos vides apstākļus, 
var noteikt emisiju robežvērtības, kuras 
atšķiras no tām, ko nosaka atbilstīgi 3. 
punktam.

4. Atkāpjoties no 3. punkta, emisiju 
robežvērtībās, kas noteiktas I pielikuma 
6.6 punktā minētajām iekārtām, jāņem 
vērā praktiski apsvērumi, kas piemēroti 
šīm iekārtām, kā arī šādu pasākumu 
izmaksas un ieguvumi no tiem. 
Kompetentā iestāde atsevišķos gadījumos, 
pamatojoties uz vides un ekonomisko 
izmaksu un ieguvumu novērtējumu un 
ņemot vērā attiecīgās iekārtas tehniskos 
parametrus, tās atrašanās vietu un vietējos 
vides apstākļus, var noteikt emisiju 
robežvērtības, kuras atšķiras no tām, ko 
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nosaka atbilstīgi 3. punktam.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 96/61/EK 9. pantā iekļautajai atkāpei ir jāpaliek spēkā. Emisiju mērīšana lopu 
fermās, īpaši ārā esošās tērauda konstrukcijās, ir ļoti dārga. Turklāt tehniski ir ļoti 
problemātiski kvantificēt vai uzraudzīt atmosfēru piesārņojošās vielas.  Noteikt emisiju 
robežvērtības pēc būtības mainīgām bioloģiskām norisēm ir nedz iespējami, nedz praktiski.  
Tā vietā šīs robežvērtības ir jāaizstāj ar citiem tehniskiem paņēmieniem, kas ļauj netieši 
piemērot direktīvu un uzraudzīt piemērošanu.

Grozījums Nr. 140
Esther de Lange

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentā 
iestāde atsevišķos gadījumos, pamatojoties 
uz vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, tās 
atrašanās vietu un vietējos vides apstākļus, 
var noteikt emisiju robežvērtības, kuras 
atšķiras no tām, ko nosaka atbilstīgi 3. 
punktam.

Atkāpjoties no 3. punkta un neskarot 
18. pantu, kompetentā iestāde atsevišķos 
gadījumos, pamatojoties uz vides un 
ekonomisko izmaksu un ieguvumu 
novērtējumu un ņemot vērā attiecīgās 
iekārtas tehniskos parametrus, tās atrašanās 
vietu un vietējos vides apstākļus, var 
noteikt emisiju robežvērtības, kuras 
atšķiras no tām, ko nosaka atbilstīgi 3. 
punktam.

Or. en

Pamatojums

Pieļaujamas ir tikai labi pamatotas atkāpes no LPTP atsauces dokumentiem. Jaunām 
iekārtām un iekārtu paplašināšanai atkāpēm nav pamata.
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Grozījums Nr. 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Kompetentā iestāde pamato pirmās daļas 
piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu.

Kompetentā iestāde atļaujas izsniegšanas 
nosacījumu pielikumā dokumentē pirmās 
daļas piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu, un dara šo 
informāciju pieejamu Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Sirpa Pietikäinen

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Kompetentā iestāde pamato pirmās daļas 
piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu.

Kompetentā iestāde atļaujas izsniegšanas 
nosacījumu pielikumā dokumentē pirmās 
daļas piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu, un dara šo 
informāciju pieejamu Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais elastīgums atkāpju noteikšanai ir jāierobežo, un atkāpēm ir jābalstās uz 
skaidriem kritērijiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus ražotājiem un 
veicinātu inovācijas vides jomā.
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Grozījums Nr. 143
Åsa Westlund

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Kompetentā iestāde pamato pirmās daļas 
piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu.

Kompetentā iestāde atļaujas izsniegšanas 
nosacījumu pielikumā dokumentē pirmās 
daļas piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu, un dara šo 
informāciju pieejamu Komisijai.

Or. en

Pamatojums

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Grozījums Nr. 144
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Kompetentā iestāde pamato pirmās daļas 
piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu.

Kompetentā iestāde atļaujas izsniegšanas 
nosacījumu pielikumā dokumentē pirmās 
daļas piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu, un publicē 
atļaujas izsniegšanas nosacījumus un 
pielikumu internetā.

Or. de
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Pamatojums

Saskaņā ar 15. panta 4. punktu nosakot atšķirīgas emisiju robežvērtības, ir jānodrošina pēc 
iespējas lielāka pārredzamība.

Grozījums Nr. 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Kompetentā iestāde pamato pirmās daļas 
piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu.

Kompetentā iestāde atļaujas izsniegšanas 
nosacījumu pielikumā dokumentē pirmās 
daļas piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu, un dara šo 
informāciju pieejamu Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Daļēji atjaunots pirmā lasījuma 32. grozījums. Kritērijiem, saskaņā ar kuriem piešķir atkāpes 
no LPTP, jābūt skaidriem un precīziem, lai ES izvairītos no nepiemērošanas un masveida 
atkāpšanās no atļauju izsniegšanas nosacījumiem. Šāda masveida novirzīšanās radītu 
nelīdzvērtīgus konkurences apstākļus ražotājiem iekšējā tirgū, pasliktinot ES iedzīvotāju 
veselību un atstājot negatīvas sekas uz vidi.

Grozījums Nr. 146
Edite Estrela

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Kompetentā iestāde pamato pirmās daļas 
piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu. 

Kompetentā iestāde licences nosacījumiem 
pievienota dokumenta veidā parāda
pirmās daļas piemērošanu, ietverot 
izvērtējuma rezultātus un piemēroto 
nosacījumu izmantojuma pamatojumu. 
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Or. pt

Pamatojums

Atbrīvojumu piemērošanā jāiesaista sabiedrība, ja notiek sabiedriska licence piešķiršanas 
apspriešana atbilstīgi 24. panta 1. punktam. Turklāt svītrota atsauce uz 13. panta 5.b punktu 
tādēļ, ka, ja emisiju robežvērtības tiks noteiktas citām nozarēm, Komisija ierosinās 
nepieciešamās izmaiņas šajā pantā. Šī situācija tiks risināta tāpat kā apstākļi, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas V līdz VIII pielikums. 

Grozījums Nr. 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Kompetentā iestāde pamato pirmās daļas 
piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu.

Kompetentā iestāde pamato pirmās daļas 
piemērošanu, ietverot izvērtējuma 
rezultātus un piemēroto nosacījumu 
izmantojuma pamatojumu. Iemesli, 
ievērojot komercnoslēpumu, ir pieejami 
Komisijai un dalībvalstīm.

Or. fr

Pamatojums

Jāizvairās no vārda „atkāpšanās”, jo tas vedina domāt, ka pastāv iestāde, kura var piešķirt 
šādas atkāpes. Šis noteikums paredz, ka lēmums par tādu emisiju robežvērtību noteikšanu, 
kuras atšķiras no emisiju robežvērtībām, kas saistītas ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
izmantošanu, jāpieņem dalībvalstīm, ja vien tās var detalizēti pamatot šādas atšķirības. 
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Grozījums Nr. 148
Edite Estrela

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Emisiju robežvērtības attiecīgā gadījumā 
tomēr nepārsniedz emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas V līdz VIII pielikumā.

svītrots

Or. pt

Pamatojums

Atbrīvojumu piemērošanā jāiesaista sabiedrība, ja notiek sabiedriska licence piešķiršanas 
apspriešana atbilstīgi 24. panta 1. punktam. Turklāt svītrota atsauce uz 13. panta 5.b punktu 
tādēļ, ka, ja emisiju robežvērtības tiks noteiktas citām nozarēm, Komisija ierosinās 
nepieciešamās izmaiņas šajā pantā. Šī situācija tiks risināta tāpat kā apstākļi, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas V līdz VIII pielikums. 

Grozījums Nr. 149
Oreste Rossi

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Emisiju robežvērtības attiecīgā gadījumā 
tomēr nepārsniedz emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas V līdz VIII pielikumā.

svītrots

Or. it

Pamatojums

3. apakšpunkts ir pretrunā 1. apakšpunktam.
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Grozījums Nr. 150
Åsa Westlund

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Emisiju robežvērtības attiecīgā gadījumā
tomēr nepārsniedz emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas V līdz VIII pielikumā.

Emisiju robežvērtības tomēr nepārsniedz 
obligātās prasības, tostarp emisiju 
robežvērtības, kas noteiktas saskaņā ar 
13. panta 5.b punktu vai attiecīgā 
gadījumā šīs direktīvas pielikumos.
Dalībvalstis nepiemēro atkāpi, ja tas 
vajadzīgs atbilstības panākšanai ar 
Direktīvu 2001/81/EK par valstīm 
maksimāli pieļaujamo emisiju.
Jebkurā gadījumā nevajadzētu radīt 
ievērojamu piesārņojumu, un kopumā 
būtu jāpanāk augsts vides aizsardzības 
līmenis.
Dalībvalstis nodrošina, lai attiecīgajai 
sabiedrības daļai savlaicīgi tiktu 
nodrošinātas reālas iespējas piedalīties 
šāda lēmuma pieņemšanā, kurš attiecas 
uz šajā punktā minētās atkāpes 
piešķiršanu.

Or. en

Pamatojums

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.
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Grozījums Nr. 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Emisiju robežvērtības attiecīgā gadījumā
tomēr nepārsniedz emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas V līdz VIII pielikumā.

Emisiju robežvērtības tomēr nepārsniedz 
obligātās prasības emisiju robežvērtībām, 
kas noteiktas saskaņā ar 13. panta 
5.b punktu vai attiecīgā gadījumā šīs 
direktīvas pielikumos.
Apsverot iespēju piešķirt atkāpes, 
dalībvalstis nodrošina, ka netiek 
pārsniegti Direktīvā 2001/81/EK 
dalībvalstīm noteiktie maksimāli 
pieļaujamie emisiju līmeņi.  
Jebkurā gadījumā nevajadzētu radīt 
ievērojamu piesārņojumu, un kopumā 
būtu jāpanāk augsts vides aizsardzības 
līmenis.
Dalībvalstis nodrošina, lai attiecīgajai 
sabiedrības daļai savlaicīgi tiktu 
nodrošinātas reālas iespējas piedalīties 
šāda lēmuma pieņemšanā, kurš attiecas 
uz šajā punktā minētās atkāpes 
piešķiršanu.

Or. en

Pamatojums

Daļēji atjaunots pirmā lasījuma 32. grozījums. Kritērijiem, saskaņā ar kuriem piešķir atkāpes 
no LPTP, jābūt skaidriem un precīziem, lai ES izvairītos no nepiemērošanas un masveida 
atkāpšanās no atļauju izsniegšanas nosacījumiem. Šāda masveida novirzīšanās radītu 
nelīdzvērtīgus konkurences apstākļus ražotājiem iekšējā tirgū, pasliktinot ES iedzīvotāju 
veselību un atstājot negatīvas sekas uz vidi. 
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Grozījums Nr. 152
Sirpa Pietikäinen

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Emisiju robežvērtības attiecīgā gadījumā
tomēr nepārsniedz emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas V līdz VIII pielikumā.

Emisiju robežvērtības tomēr nepārsniedz 
obligātās prasības, tostarp emisiju 
robežvērtības, kas noteiktas saskaņā ar 
13. panta 5.b punktu vai attiecīgā 
gadījumā šīs direktīvas pielikumos.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais elastīgums atkāpju noteikšanai ir jāierobežo, un atkāpēm ir jābalstās uz 
skaidriem kritērijiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus ražotājiem un 
veicinātu inovācijas vides jomā.

Grozījums Nr. 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Emisiju robežvērtības attiecīgā gadījumā
tomēr nepārsniedz emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas V līdz VIII pielikumā.

Emisiju robežvērtības tomēr nepārsniedz 
emisiju robežvērtības, kas noteiktas 
pielikumos.

Kompetentās iestādes šo punktu 
nepiemēro, ja pastāv risks, ka netiks 
ievēroti vides kvalitātes standarti, un 
jebkurā gadījumā nodrošina, ka jebkāda 
novirzīšanās nerada nopietnu ietekmi uz 
vietējo vidi.
Dalībvalstis nodrošina, lai attiecīgajai 
sabiedrības daļai savlaicīgi tiktu 
nodrošinātas reālas iespējas piedalīties 
šāda lēmuma pieņemšanā, kurš attiecas 
uz šajā punktā minētās atkāpes 
piešķiršanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 154
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Emisiju robežvērtības attiecīgā gadījumā
tomēr nepārsniedz emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas V līdz VIII pielikumā.

Šīs emisijas robežvērtības tomēr 
nepārsniedz obligātās prasības emisiju
robežvērtībām, kas noteiktas saskaņā ar 
13. panta 5.b punktu vai attiecīgos 
gadījumos V līdz VIII pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 15. panta 4. punktu nosakot atšķirīgas emisiju robežvērtības, ir jānodrošina pēc 
iespējas lielāka pārredzamība.

Grozījums Nr. 155
Richard Seeber

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Emisiju robežvērtības attiecīgā gadījumā
tomēr nepārsniedz emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas V līdz VIII pielikumā.

Šīs emisiju robežvērtības  tomēr 
nepārsniedz emisiju robežvērtības, kas 
noteiktas V līdz VIII pielikumā vai 
attiecīgā gadījumā pieņemtas saskaņā ar 
74.a pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir mēģinājums panākt kompromisu starp Padomes nostājas 15. panta 4. punktu 
un Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma nostājas 32. un 62. grozījumu. Līdz ar to 4. punkta 
izmantošana jāierobežo, ļaujot to darīt tikai izņēmuma gadījumos, kas netika vai kurus 
nevarēja pienācīgi ņemt vērā 13. pantā minētajā procesā, pārskatot LPTP atsauces 
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dokumentus. 

Grozījums Nr. 156
Esther de Lange

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 3.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Atkāpi nepiemēro iekārtām vai iekārtu 
paplašināšanai, kurām piešķirta atļauja 
pēc 77. panta 1. punktā minētā datuma.

Or. en

Pamatojums

Pieļaujamas ir tikai labi pamatotas atkāpes no LPTP atsauces dokumentiem. Jaunām 
iekārtām un iekārtu paplašināšanai atkāpēm nav pamata.

Grozījums Nr. 157
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 3.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai attiecīgajai 
sabiedrības daļai savlaicīgi tiktu 
nodrošinātas reālas iespējas piedalīties 
šāda lēmuma pieņemšanā, kurš attiecas 
uz šajā punktā minētās atkāpes 
piešķiršanu. Katru gadu dalībvalstis 
sniedz Komisijai informāciju par 
piešķirtajām atkāpēm. Komisija šos 
ziņojumus publicē internetā.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 15. panta 4. punktu nosakot atšķirīgas emisiju robežvērtības, ir jānodrošina pēc 
iespējas lielāka pārredzamība.
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Grozījums Nr. 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 4. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kurās noteikti vērā ņemamie kritēriji šā 
punkta piemērošanai.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Jāizvairās no vārda „atkāpšanās”, jo tas vedina domāt, ka pastāv iestāde, kura var piešķirt 
šādas atkāpes. Šis noteikums paredz, ka lēmums par tādu emisiju robežvērtību noteikšanu, 
kuras atšķiras no emisiju robežvērtībām, kas saistītas ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
izmantošanu, jāpieņem dalībvalstīm, ja vien tās var detalizēti pamatot šādas atšķirības. 

Grozījums Nr. 159
Edite Estrela

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 4. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kurās noteikti vērā ņemamie kritēriji šā 
punkta piemērošanai.

svītrots

Or. pt

Pamatojums

Atbrīvojumu piemērošanā jāiesaista sabiedrība, ja notiek sabiedriska licence piešķiršanas 
apspriešana atbilstīgi 24. panta 1. punktam. Turklāt svītrota atsauce uz 13. panta 5.b punktu 
tādēļ, ka, ja emisiju robežvērtības tiks noteiktas citām nozarēm, Komisija ierosinās 
nepieciešamās izmaiņas šajā pantā. Šī situācija tiks risināta tāpat kā apstākļi, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas V līdz VIII pielikums. 
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Grozījums Nr. 160
Sirpa Pietikäinen

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 4. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kurās noteikti vērā ņemamie kritēriji šā 
punkta piemērošanai.

Dalībvalstis nepiemēro atkāpi, ja tas 
vajadzīgs atbilstības panākšanai ar 
Direktīvu 2001/81/EK par valstīm 
maksimāli pieļaujamo emisiju.
Jebkurā gadījumā nevajadzētu radīt 
ievērojamu piesārņojumu, un kopumā 
būtu jāpanāk augsts vides aizsardzības 
līmenis.
Dalībvalstis nodrošina, lai attiecīgajai 
sabiedrības daļai savlaicīgi tiktu 
nodrošinātas reālas iespējas piedalīties 
tāda lēmuma pieņemšanas procesā, kas 
attiecas uz šajā punktā minētās atkāpes 
piešķiršanu.
Ne vēlāk kā līdz *, Komisija, izmantojot 
76. pantā minētos deleģētos aktus, pieņem 
īpašus kritērijus šajā punktā minētās 
atkāpes piešķiršanai.
* OV: viens gads pēc direktīvas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais elastīgums atkāpju noteikšanai ir jāierobežo, un atkāpēm ir jābalstās uz 
skaidriem kritērijiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus ražotājiem un 
veicinātu inovācijas vides jomā.
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Grozījums Nr. 161
Åsa Westlund

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 4. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kurās noteikti vērā ņemamie kritēriji šā 
punkta piemērošanai.

Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā, izmantojot 76. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisija pieņem 
īpašus kritērijus šajā punktā minētās 
atkāpes piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Grozījums Nr. 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 4. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kurās noteikti vērā ņemamie kritēriji šā 
punkta piemērošanai.

Līdz … *, Komisija, izmantojot 76. pantā 
minētos deleģētos aktus, pieņem īpašus 
kritērijus šajā punktā minētās atkāpes 
piešķiršanai.
_____________
* OV: viens gads pēc direktīvas stāšanās 
spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 4. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Komisija var izstrādāt pamatnostādnes, 
kurās noteikti vērā ņemamie kritēriji šā 
punkta piemērošanai.

Ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā, izmantojot 76. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisija pieņem 
īpašus kritērijus šajā punktā minētās 
atkāpes piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

Daļēji atjaunots pirmā lasījuma 32. grozījums. Kritērijiem, saskaņā ar kuriem piešķir atkāpes 
no LPTP, jābūt skaidriem un precīziem, lai ES izvairītos no nepiemērošanas un masveida 
atkāpšanās no atļauju izsniegšanas nosacījumiem. Šāda masveida novirzīšanās radītu 
nelīdzvērtīgus konkurences apstākļus ražotājiem iekšējā tirgū, pasliktinot ES iedzīvotāju 
veselību un atstājot negatīvas sekas uz vidi.

Grozījums Nr. 164
Sirpa Pietikäinen

Padomes nostāja
15. pants – 4. punkts – 5. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Kompetentās iestādes atkārtoti izvērtē šā 
punkta pirmo daļu, veicot atļaujas 
nosacījumu pārskatīšanu atbilstīgi 21. 
pantam.

Atkāpes termiņš nepārsniedz piecus 
gadus, un kompetentās iestādes atkārtoti 
izvērtē šā punkta pirmo daļu, veicot 
atļaujas nosacījumu pārskatīšanu atbilstīgi 
21. pantam.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais elastīgums atkāpju noteikšanai ir jāierobežo, un atkāpēm ir jābalstās uz 
skaidriem kritērijiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus ražotājiem un 
veicinātu inovācijas vides jomā.
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Grozījums Nr. 165
Marianne Thyssen

Padomes nostāja
16. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Ja dalībvalstīs jau tiek īstenoti noteikumi 
par ūdeņu un augsnes aizsardzību, 
dalībvalstis neliek operatoram veikt 
periodisku monitoringu.

Or. en

Pamatojums

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


