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Grozījums Nr. 166
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
21. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kompetentā iestāde 
saskaņā ar 2. līdz 5. punktu regulāri 
pārskata visus atļaujas izdošanas 
nosacījumus, un lai vajadzības gadījumā 
nodrošinātu to atbilstību šai direktīvai.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kompetentā iestāde 
saskaņā ar 2. līdz 5. punktu regulāri 
pārskata visus atļaujas izdošanas 
nosacījumus un vajadzības gadījumā, lai 
nodrošinātu atbilstību šai direktīvai, šos 
nosacījumus atjaunina, ņemot vērā 
investīciju ciklus un nepieļaujot 
nesamērīgi augstu izmaksu rašanos 
attiecīgo iekārtu operatoriem.

Or. en

Pamatojums

Atjauninot atļaujas nosacījumus, jāņem vērā raksturīgie investīciju cikli, un nosacījumu 
atjaunināšana nedrīkstētu būt par iemeslu tam, ka izmaksas, kas rastos attiecīgo iekārtu 
operatoriem, būtu nesamērojami lielākas par paredzamo labvēlīgo ietekmi uz vidi. Bieži vien 
iespējas modernizēt esošās piesārņojuma samazināšanas iekārtas ir visai ierobežotas.

Grozījums Nr. 167
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
21. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 
13. panta 5. punktam publicēts lēmums par 
LPTP secinājumiem attiecībā uz iekārtas 
galveno darbību, kompetentā iestāde
nodrošina, ka:

3. Ja Komisija atbilstīgi 13. panta 
5. punktam publicē lēmumu par LPTP 
secinājumiem attiecībā uz iekārtas galveno 
darbību, dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentā iestāde piecu gadu laikā pēc 
atsauces dokumentu publicēšanas 
pārskata un vajadzības gadījumā 
atjaunina attiecīgajai iekārtai izdotās 
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atļaujas nosacījumus.
a) attiecīgās iekārtas atļaujas nosacījumi 
ir pārskatīti un vajadzības gadījumā 
atjaunināti, lai nodrošinātu atbilstību šai 
direktīvai, attiecīgā gadījumā, jo īpaši 
15. panta 3. un 4. punktam;

Šā punkta pirmo daļu piemēro arī 
jebkurai saskaņā ar 15. panta 4. punktu 
piešķirtajai atkāpei.

b) iekārta atbilst minētajiem atļaujas 
nosacījumiem.
Pārskatīšanā ņem vērā visus jaunos vai 
atjauninātos LPTP secinājumus, kas 
piemērojami iekārtai un kas pieņemti 
saskaņā ar 13. panta 5. punktu pēc 
atļaujas piešķiršanas vai pēdējās 
pārskatīšanas.

Or. de

Pamatojums

Pieci gadi ir pārāk īss laiks, lai pārskatītu nosacījumus un nodrošinātu atbilstību 
dokumentiem. Nosakot šādu laikposmu, netiek ņemti vērā investīciju cikli, kā arī tas, ka laiks 
starp lielu rūpniecisko projektu plānošanu un īstenošanu var būt daudz ilgāks nekā pieci gadi. 
Šis priekšlikums ir balstīts uz Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtās redakcijas 22. panta 
3. punktu.

Grozījums Nr. 168
Åsa Westlund

Padomes nostāja
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 
13. panta 5. punktam publicēts lēmums par 
LPTP secinājumiem attiecībā uz iekārtas 
galveno darbību, kompetentā iestāde 
nodrošina, ka:

3. Četru gadu laikā pēc tam, kad atbilstīgi 
13. panta 5. punktam publicēts lēmums par 
LPTP secinājumiem, kompetentā iestāde 
nodrošina, ka:

Or. en

(Daļēji atjaunots pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 37.)
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Pamatojums

LPTP atsauces dokumenti ir ilga procesa rezultāts, tādēļ, pieņemot lēmumu par LPTP 
secinājumiem, tas jāīsteno praksē straujāk, lai nodrošinātu pastāvīgu vides inovāciju 
dinamiku. Tādēļ ierosinātais četru gadu laikposms pēc publicēšanas ir labs kompromiss starp 
Komisijas un Padomes priekšlikumiem. Pastāv risks, ka Padomes teksts varētu pieļaut 
atšķirīgu īstenošanu dalībvalstīs, jo jēdzienu „galvenā darbība” kompetentās iestādes var 
interpretēt dažādi, līdz ar to veidotos atšķirīga attieksme pret nozares dalībniekiem un 
nevienlīdzīgas konkurences apstākļi.

Grozījums Nr. 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 
13. panta 5. punktam publicēts lēmums par 
LPTP secinājumiem attiecībā uz iekārtas 
galveno darbību, kompetentā iestāde 
nodrošina, ka:

3. Četru gadu laikā pēc tam, kad atbilstīgi 
13. panta 5. punktam publicēts lēmums par 
LPTP secinājumiem attiecībā uz iekārtas 
darbību, kompetentā iestāde nodrošina, ka:

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātā teksta grozījums.

Grozījums Nr. 170
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 13. 
panta 5. punktam publicēts lēmums par 
LPTP secinājumiem attiecībā uz iekārtas 
galveno darbību, kompetentā iestāde 
nodrošina, ka:

3. Četru gadu laikā pēc tam, kad atbilstīgi 
13. panta 5. punktam publicēts lēmums par 
LPTP secinājumiem attiecībā uz iekārtas 
galveno darbību, kompetentā iestāde 
nodrošina, ka:

Or. en
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Grozījums Nr. 171
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 
13. panta 5. punktam publicēts lēmums par 
LPTP secinājumiem attiecībā uz iekārtas 
galveno darbību, kompetentā iestāde 
nodrošina, ka:

3. Kompetentā iestāde parasti piecu gadu 
laikā pēc tam, kad atbilstīgi 13. panta 
5. punktam publicēts lēmums par LPTP 
secinājumiem attiecībā uz iekārtas galveno 
darbību, nodrošina, ka:

Or. en

Pamatojums

Principiāli paredzēt piecu gadu termiņu pārskatīto LPTP piemērošanai visās Eiropas 
rūpniecības nozarēs nevarētu būt reāli.

Grozījums Nr. 172
Frédérique Ries

Padomes nostāja
21. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Īpašos gadījumos, kad, pārskatot un 
atjauninot atļaujas nosacījumus, ir 
konstatēts, ka jaunu labāko pieejamo 
tehnisko paņēmienu ieviešanai 
nepieciešamais laiks varētu būt ilgāks 
nekā pieci gadi kopš lēmuma par LPTP 
atsauces dokumentiem publicēšanas, 
kompetentās iestādes atļaujas nosacījumu 
pārskatīšanai un atjaunināšanai var 
noteikt ilgāku laikposmu, ja šāda rīcība ir 
pamatota saskaņā ar šajā direktīvā 
noteiktajiem kritērijiem. 

Or. en
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Pamatojums

Nosakot termiņu, kura laikā panākama atbilstība atjauninātajiem LPTP secinājumiem, jāņem 
vērā attiecīgā operatora investīciju cikli, kā ierosināts Padomes priekšlikuma 21. apsvērumā.

Grozījums Nr. 173
Marianne Thyssen

Padomes nostāja
21. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Kompetentās iestādes var noteikt ilgāku 
laikposmu atļaujas nosacījumu 
pārskatīšanai un atjaunināšanai, ja šāda 
rīcība ir pamatota saskaņā ar šajā 
direktīvā noteiktajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā attiecīgajai nozarei raksturīgais investīciju atmaksāšanās periods. Tāpēc atļaujas 
jāpiešķir uz ilgāku laikposmu, lai operatoriem garantētu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 174
Esther de Lange

Padomes nostāja
21. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Pārskatīšanā ņem vērā visus jaunos vai 
atjauninātos LPTP secinājumus, kas 
piemērojami iekārtai un kas pieņemti 
saskaņā ar 13. panta 5. punktu pēc atļaujas 
piešķiršanas vai pēdējās pārskatīšanas.

Pārskatīšanā ņem vērā visus jaunos vai 
atjauninātos LPTP secinājumus, kas 
piemērojami iekārtai un kas pieņemti 
saskaņā ar 13. panta 5. punktu pēc atļaujas 
piešķiršanas vai pēdējās pārskatīšanas, kā 
arī investīciju ciklus.

Or. en
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Pamatojums

Modernizējot pastāvošās iekārtas atbilstīgi LPTP atsauces dokumentiem, jāņem vērā 
investīciju cikli. 

Grozījums Nr. 175
Andres Perello Rodriguez

Padomes nostāja
21. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Īpašos gadījumos, kad, pārskatot un 
atjauninot atļaujas, ir konstatēts, ka 
jaunu labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu ieviešanai nepieciešamais 
laiks varētu būt ilgāks nekā pieci gadi 
kopš lēmuma par LPTP atsauces 
dokumentiem publicēšanas, kompetentās 
iestādes var atļaujas nosacījumos noteikt 
ilgāku laikposmu, ja šāda rīcība ir 
pamatota saskaņā ar šajā direktīvā 
noteiktajiem kritērijiem.

Or. es

Pamatojums

Kopējās nostājas 21. apsvērums jāiekļauj priekšrakstu daļā. Atjauninot atļaujas nosacījumus, 
jāņem vērā LPTP secinājumu izmaksas un ar tiem saistītie ieguvumi, ja šie secinājumi 
uzskatāmi par ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgiem.

Grozījums Nr. 176
Elisabetta Gardini

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

Padomes nostāja Grozījums

3.a Īpašos gadījumos, kad, pārskatot un 
atjauninot atļaujas, ir konstatēts, ka 
jaunu labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu ieviešanai nepieciešamais 
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laiks varētu būt ilgāks nekā pieci gadi 
kopš lēmuma par LPTP atsauces 
dokumentiem publicēšanas, kompetentās 
iestādes var atļaujas nosacījumos noteikt 
ilgāku laikposmu, ja šāda rīcība ir 
pamatota saskaņā ar šajā direktīvā 
noteiktajiem kritērijiem.

Or. it

Pamatojums

Iekļauts 21. apsvēruma teksts, lai varētu pienācīgi ņemt vērā tehniskās un ekonomiskās 
iespējas veikt atļaujas nosacījumu atjaunināšanu, kā arī attiecīgās izmaksas un ieguvumus.

Grozījums Nr. 177
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
21. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Ja uz iekārtu neattiecas neviens LPTP 
secinājums, atļaujas noteikumus pārskata 
un, ja vajadzības gadījumā atjaunina, ja 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
attīstība ļauj ievērojami samazināt emisijas.

4. Ja uz iekārtu neattiecas neviens LPTP 
secinājums, atļaujas nosacījumus pārskata 
un vajadzības gadījumā atjaunina, ja 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
attīstība ļauj ievērojami samazināt emisijas, 
neradot nesamērīgi augstas izmaksas 
salīdzinājumā ar paredzamo labvēlīgo 
ietekmi uz vidi.

Or. en

Pamatojums

Atjauninot atļaujas nosacījumus, jāņem vērā raksturīgie investīciju cikli, un nosacījumu 
atjaunināšana nedrīkstētu būt par iemeslu tam, ka izmaksas, kas rastos attiecīgo iekārtu 
operatoriem, būtu nesamērojami lielākas par paredzamo labvēlīgo ietekmi uz vidi. Bieži vien 
iespējas modernizēt esošās piesārņojuma samazināšanas iekārtas ir visai ierobežotas.
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Grozījums Nr. 178
Åsa Westlund

Padomes nostāja
21. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) vajadzības gadījumā jāpanāk atbilstība 
jauniem vai pārskatītiem vides kvalitātes 
standartiem atbilstīgi 18. pantam.

c) ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu 
atbilstību Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 23. oktobra 
Direktīvai 2001/81/EK par valstīm 
noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju 
dažām atmosfēru piesārņojošām vielām 
vai atbilstību vides kvalitātes standartiem 
atbilstīgi 18. pantam.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2001/81/EK noteiktie mērķi attiecībā uz gaisa kvalitāti vairumā dalībvalstu, 
iespējams, netiks sasniegti, tādēļ kompetentajām iestādēm būtu vajadzīga arī iespēja pārskatīt 
un, ja nepieciešams, atjaunināt attiecīgo iekārtu atļaujas, ja tas vajadzīgs, lai nodrošinātu 
Direktīvā 2001/81/EK noteikto robežvērtību ievērošanu.

Grozījums Nr. 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
21. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) vajadzības gadījumā jāpanāk atbilstība 
jauniem vai pārskatītiem vides kvalitātes 
standartiem atbilstīgi 18. pantam.

c) ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu 
atbilstību Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 23. oktobra 
Direktīvai 2001/81/EK par valstīm 
noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju 
dažām atmosfēru piesārņojošām vielām1

vai atbilstību vides kvalitātes standartiem 
atbilstīgi 18. pantam.
1 OV L 309, 27.11.2001., 22. lpp.

Or. en
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Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 39.

Grozījums Nr. 180
Sirpa Pietikäinen

Padomes nostāja
21. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) vajadzības gadījumā jāpanāk atbilstība 
jauniem vai pārskatītiem vides kvalitātes 
standartiem atbilstīgi 18. pantam.

c) ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu 
atbilstību Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 23. oktobra 
Direktīvai 2001/81/EK par valstīm 
noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju 
dažām atmosfēru piesārņojošām vielām1

vai atbilstību vides kvalitātes standartiem 
atbilstīgi 18. pantam.
1OV L 309, 27.11.2001., 22. lpp.

Or. en

(Atjaunots pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 39.)

Pamatojums

Dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu vajadzīga iespēja pārskatīt un, ja nepieciešams, 
atjaunināt attiecīgo iekārtu atļaujas, ja tas vajadzīgs, lai nodrošinātu Direktīvā 2001/81/EK 
noteikto robežvērtību ievērošanu.

Grozījums Nr. 181
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
22. pants

Padomes nostāja Grozījums

22. pants Šis pants ir 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 
pasākumu apraksti (piemēram, 22. pantā paredzētais pamatziņojums ar kvantitatīviem 
datiem) ir pretrunā subsidiaritātes un proporcionalitātes principam.

Grozījums Nr. 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Padomes nostāja
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

2. Ja darbība saistīta ar atbilstīgu bīstamu 
vielu izmantošanu, ražošanu vai 
novadīšanu, un ņemot vērā augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņošanas iespējamību 
iekārtas uzstādīšanas teritorijā, operators 
sagatavo un iesniedz kompetentajai 
iestādei pamatziņojumu pirms iekārtas 
ekspluatācijas vai pirms tam, kad pirmo 
reizi kopš ...* ir atjaunināta iekārtas 
atļauja.

2. Ja darbība saistīta ar atbilstīgu bīstamu 
vielu izmantošanu, ražošanu vai 
novadīšanu ievērojamā daudzumā, un 
ņemot vērā augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņošanas iespējamību iekārtas 
uzstādīšanas teritorijā, operators sagatavo 
un iesniedz kompetentajai iestādei 
pamatziņojumu pirms iekārtas 
ekspluatācijas sākšanas vai pirms tam, kad 
pirmo reizi kopš ...* tiek atjaunināta 
iekārtas atļauja. 

Ja dalībvalstīs jau tiek īstenoti valsts 
līmeņa noteikumi par ūdeņu un augsnes 
aizsardzību, tās neizstrādā 
pamatziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Esther de Lange

Padomes nostāja
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

2. Ja darbība saistīta ar atbilstīgu bīstamu 
vielu izmantošanu, ražošanu vai 
novadīšanu, un ņemot vērā augsnes un 

2. Ja darbība saistīta ar atbilstīgu bīstamu 
vielu izmantošanu, ražošanu vai 
novadīšanu ievērojamā daudzumā, un 
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gruntsūdeņu piesārņošanas iespējamību 
iekārtas uzstādīšanas teritorijā, operators 
sagatavo un iesniedz kompetentajai 
iestādei pamatziņojumu pirms iekārtas 
ekspluatācijas vai pirms tam, kad pirmo 
reizi kopš ...* ir atjaunināta iekārtas 
atļauja.

ņemot vērā augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņošanas iespējamību iekārtas 
uzstādīšanas teritorijā, operators sagatavo 
un iesniedz kompetentajai iestādei 
pamatziņojumu pirms iekārtas 
ekspluatācijas sākšanas vai pirms tam, kad 
pirmo reizi kopš ...* tiek atjaunināta 
iekārtas atļauja.

Ja dalībvalstī jau tiek īstenoti noteikumi 
par ūdeņu un augsnes aizsardzību, 
kompetentajai iestādei nav pienākuma 
pieprasīt pamatziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu ieviest dubultu regulējumu, jo augsnes aizsardzība jau ir reglamentēta 
dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 184
Mairead McGuinness

Padomes nostāja
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

2. Ja darbība saistīta ar atbilstīgu bīstamu 
vielu izmantošanu, ražošanu vai 
novadīšanu, un ņemot vērā augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņošanas iespējamību 
iekārtas uzstādīšanas teritorijā, operators 
sagatavo un iesniedz kompetentajai 
iestādei pamatziņojumu pirms iekārtas 
ekspluatācijas vai pirms tam, kad pirmo 
reizi kopš ...* ir atjaunināta iekārtas 
atļauja.

2. Ja darbība saistīta ar atbilstīgu bīstamu 
vielu izmantošanu, ražošanu vai 
novadīšanu ievērojamā daudzumā, un 
ņemot vērā augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņošanas iespējamību iekārtas 
uzstādīšanas teritorijā, operators sagatavo 
un iesniedz kompetentajai iestādei 
pamatziņojumu pirms iekārtas 
ekspluatācijas sākšanas vai pirms tam, kad 
pirmo reizi kopš ...* tiek atjaunināta 
iekārtas atļauja.

Ja dalībvalstīs jau tiek īstenoti valsts 
līmeņa noteikumi par ūdeņu un augsnes 
aizsardzību, tās neizstrādā 
pamatziņojumu.

Or. en
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Pamatojums

Birokrātija, kas saistīta ar ziņojuma sagatavošanu par augsnes stāvokli, gan 
lauksaimniekiem, gan dalībvalstu iestādēm radītu lielu administratīvā darba apjomu un visai 
augstas izmaksas. Ir paredzēts, ka ar šāda ziņojuma palīdzību tiks garantēta ūdeņu un 
augsnes aizsardzība. Taču tas jau ir reglamentēts Eiropas līmenī, un augsnes aizsardzība ir 
reglamentēta dalībvalstu līmenī. Šajā gadījumā nevajadzētu ieviest dubultu regulējumu. 
Jāsvītro vārds „kvantitatīvi”. 

Grozījums Nr. 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Padomes nostāja
22. pants – 2. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Pamatziņojumā ietver informāciju, kas 
vajadzīga, lai noteiktu augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņojuma apmēru, lai to 
kvantitatīvi salīdzinātu ar stāvokli pēc
3. punktā minēto darbību pilnīgas 
izbeigšanas.

Pamatziņojumā ietver informāciju, kas 
vajadzīga, lai noteiktu augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņojuma apmēru, lai to 
salīdzinātu ar 3. punktā minēto stāvokli pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Esther de Lange

Padomes nostāja
22. pants – 2. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Pamatziņojumā ietver informāciju, kas 
vajadzīga, lai noteiktu augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņojuma apmēru, lai to 
kvantitatīvi salīdzinātu ar stāvokli pēc
3. punktā minēto darbību pilnīgas 
izbeigšanas.

Pamatziņojumā ietver informāciju, kas 
vajadzīga, lai noteiktu augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņojuma apmēru, lai to 
salīdzinātu ar 3. punktā minēto stāvokli pēc
darbības pilnīgas izbeigšanas.

Or. en
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Pamatojums

Nevajadzētu ieviest dubultu regulējumu, jo augsnes aizsardzība jau ir reglamentēta 
dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 187
Mairead McGuinness

Padomes nostāja
22. pants – 2. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Pamatziņojumā ietver informāciju, kas 
vajadzīga, lai noteiktu augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņojuma apmēru, lai to 
kvantitatīvi salīdzinātu ar stāvokli pēc
3. punktā minēto darbību pilnīgas 
izbeigšanas.

Pamatziņojumā ietver informāciju, kas 
vajadzīga, lai noteiktu augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņojuma apmēru, lai to 
salīdzinātu ar 3. punktā minēto stāvokli pēc
darbības pilnīgas izbeigšanas.

Or. en

Pamatojums

Birokrātija, kas saistīta ar ziņojuma sagatavošanu par augsnes stāvokli, gan 
lauksaimniekiem, gan dalībvalstu iestādēm radītu lielu administratīvā darba apjomu un visai 
augstas izmaksas. Ir paredzēts, ka ar šāda ziņojuma palīdzību tiks nodrošināta ūdeņu un 
augsnes aizsardzība. Taču tas jau ir reglamentēts Eiropas līmenī, un augsnes aizsardzība ir 
reglamentēta dalībvalstu līmenī. Šajā gadījumā nevajadzētu ieviest dubultu regulējumu. 
Jāsvītro vārds „kvantitatīvi”. 

Grozījums Nr. 188
Catherine Soullie

Padomes nostāja
22. pants – 2. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Pamatziņojumā ietver informāciju, kas 
vajadzīga, lai noteiktu augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņojuma apmēru, lai to 
kvantitatīvi salīdzinātu ar stāvokli pēc
3. punktā minēto darbību pilnīgas 
izbeigšanas.

Pamatziņojumā ietver informāciju, kas 
vajadzīga, lai noteiktu augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņojuma apmēru, lai to 
salīdzinātu ar 3. punktā minēto stāvokli pēc
darbības pilnīgas izbeigšanas.
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Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā pieejamos tehniskos paņēmienus, pamatziņojumā netiek sistemātiski prasīts sniegt 
kvantitatīvu salīdzinājumu attiecībā uz katru augsnes un gruntsūdeņu komponentu. Varētu 
pietikt ar kvalitatīvu analīzi.

Grozījums Nr. 189
Marianne Thyssen

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

Padomes nostāja Grozījums

Ja dalībvalstīs jau tiek īstenoti valsts 
līmeņa noteikumi par ūdeņu un augsnes 
aizsardzību, tās neprasa operatoram 
sagatavot pamatziņojumu.

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.

Grozījums Nr. 190
Christa Klaß

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

Padomes nostāja Grozījums

Ja dalībvalstīs jau tiek īstenoti valsts 
līmeņa noteikumi par ūdeņu un augsnes 
aizsardzību, tām nav jāizstrādā 
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pamatziņojums.

Or. xm

Pamatojums

Paredzētās papildu birokrātiskās prasības attiecībā uz pārvaldību un kontroli nav 
samērojamas ar iecerēto pievienoto vērtību vides aizsardzības ziņā vai ar mērķi samazināt 
visai Piesārņojuma integrētas novēršanas un kontroles direktīvai raksturīgo birokrātiju. Šajā 
gadījumā nevajadzētu ieviest dubultu regulējumu. Ūdeņu aizsardzības prasības jebkurā 
gadījumā ir noteiktas Eiropas līmenī, savukārt augsnes aizsardzību, pamatojoties uz 
subsidiaritātes principu, reglamentē dalībvalstis. 

Grozījums Nr. 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Padomes nostāja
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
iekārtā izmantotas, ražotas vai novadītas 
atbilstīgas bīstamas vielas. Ja, salīdzinot ar 
stāvokli, kas noteikts šā panta 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, iekārta radījusi 
būtisku augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojumu ar atbilstīgām bīstamām 
vielām, operators veic vajadzīgos 
pasākumus, kas attiecas uz šo 
piesārņojumu, lai tādējādi atjaunotu minēto 
augsnes stāvokli. Šajā nolūkā var ņemt 
vērā šādu pasākumu tehnisko īstenošanas 
iespēju.

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators informē kompetento iestādi un 
novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
iekārtā izmantotas, ražotas vai novadītas 
atbilstīgas bīstamas vielas. Ja, salīdzinot ar 
stāvokli, kas noteikts šā panta 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, iekārta radījusi 
augsnes un gruntsūdeņu piesārņojumu ar 
atbilstīgām bīstamām vielām, operators 
veic vajadzīgos piesārņojuma novēršanas 
pasākumus, lai tādējādi atjaunotu minēto 
stāvokli. Dalībvalstis var prasīt, lai 
operators teritoriju saved tādā kārtībā, ka 
iespējams turpināt uzlabot augsnes un 
gruntsūdeņu kvalitāti, salīdzinot ar 
pamatziņojumā noteikto stāvokli.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātā jaunā teksta grozījums. Veicot attīrīšanu, nevajadzētu pamatoties uz 
„apstiprinātu turpmāko izmantojumu”, jo reāli pēc iekārtas darbības beigām tas reti kad tiek 
īstenots. Dalībvalstīm, kurās ir spēkā tiesību akti par augsnes aizsardzību, vajadzētu dot 
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iespēju veikt tālejošākus pasākumus.

Grozījums Nr. 192
Catherine Soullie

Padomes nostāja
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
iekārtā izmantotas, ražotas vai novadītas 
atbilstīgas bīstamas vielas. Ja, salīdzinot ar 
stāvokli, kas noteikts šā panta 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, iekārta radījusi 
būtisku augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojumu ar atbilstīgām bīstamām 
vielām, operators veic vajadzīgos 
pasākumus, kas attiecas uz šo
piesārņojumu, lai tādējādi atjaunotu 
minēto augsnes stāvokli. Šajā nolūkā var 
ņemt vērā šādu pasākumu tehnisko 
īstenošanas iespēju.

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
iekārtā izmantotas, ražotas vai novadītas 
atbilstīgas bīstamas vielas. Ja, salīdzinot ar 
stāvokli, kas noteikts šā panta 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, iekārta radījusi 
būtisku augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojumu ar atbilstīgām bīstamām 
vielām, operators veic vajadzīgos 
piesārņojuma novēršanas pasākumus, lai 
teritorijā atjaunotu tādu stāvokli, kas 
atbilstu tās pašreizējam vai turpmākajam 
izmantojumam, ko kompetentā iestāde 
apstiprinājusi sākotnēji piešķirtajā 
atļaujā, ņemot vērā vides un cilvēku 
veselības iespējamos apdraudējumus. Šajā 
nolūkā var ņemt vērā šādu pasākumu 
tehnisko un ekonomisko īstenošanas 
iespēju.

Or. fr

Pamatojums

Šajā punktā ir būtiski uzsvērt, ka objektā jāatjauno tāds stāvoklis, kas atbilstu tā pašreizējam 
vai apstiprinātam turpmākajam izmantojumam, ņemot vērā iespējamos vides un cilvēku 
veselības apdraudējumus. 
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Grozījums Nr. 193
Oreste Rossi

Padomes nostāja
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
iekārtā izmantotas, ražotas vai novadītas 
atbilstīgas bīstamas vielas. Ja, salīdzinot ar 
stāvokli, kas noteikts šā panta 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, iekārta radījusi 
būtisku augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojumu ar atbilstīgām bīstamām 
vielām, operators veic vajadzīgos 
pasākumus, kas attiecas uz šo 
piesārņojumu, lai tādējādi atjaunotu minēto 
augsnes stāvokli. Šajā nolūkā var ņemt 
vērā šādu pasākumu tehnisko īstenošanas 
iespēju.

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
iekārtā izmantotas, ražotas vai novadītas 
atbilstīgas bīstamas vielas, un izstrādā 
riska analīzi. Ja, pamatojoties uz šo riska 
analīzi, ir konstatēts, ka iekārta radījusi 
būtisku augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojumu ar bīstamām vielām, 
operators veic vajadzīgos piesārņojuma 
novēršanas pasākumus, lai tādējādi 
atjaunotu minēto stāvokli. Šajā nolūkā var 
ņemt vērā šādu pasākumu tehnisko 
īstenošanas iespēju.

Or. xm

Pamatojums

Jebkuras veiktās darbības pamatā jābūt riska analīzei, un tai jāaptver attiecīgās teritorijas 
turpmākais izmantojums.

Grozījums Nr. 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
iekārtā izmantotas, ražotas vai novadītas 
atbilstīgas bīstamas vielas. Ja, salīdzinot ar 
stāvokli, kas noteikts šā panta 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, iekārta radījusi 
būtisku augsnes un gruntsūdeņu 

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
iekārtā izmantotas, ražotas vai novadītas 
atbilstīgas bīstamas vielas. Ja, salīdzinot ar 
stāvokli, kas noteikts šā panta 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, iekārta radījusi 
augsnes un gruntsūdeņu piesārņojumu ar 



PE439.995v01-00 20/80 AM\810289LV.doc

LV

piesārņojumu ar atbilstīgām bīstamām 
vielām, operators veic vajadzīgos 
pasākumus, kas attiecas uz šo 
piesārņojumu, lai tādējādi atjaunotu minēto 
augsnes stāvokli. Šajā nolūkā var ņemt 
vērā šādu pasākumu tehnisko īstenošanas 
iespēju.

atbilstīgām bīstamām vielām, operators 
veic vajadzīgos piesārņojuma novēršanas 
pasākumus, lai tādējādi atjaunotu minēto 
stāvokli. Šajā nolūkā var ņemt vērā šādu 
pasākumu tehnisko īstenošanas iespēju.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātā teksta grozījums.

Grozījums Nr. 195
Theodoros Skylakakis

Padomes nostāja
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
iekārtā izmantotas, ražotas vai novadītas 
atbilstīgas bīstamas vielas. Ja, salīdzinot ar 
stāvokli, kas noteikts šā panta 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, iekārta radījusi 
būtisku augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojumu ar atbilstīgām bīstamām 
vielām, operators veic vajadzīgos 
pasākumus, kas attiecas uz šo 
piesārņojumu, lai tādējādi atjaunotu minēto 
augsnes stāvokli. Šajā nolūkā var ņemt 
vērā šādu pasākumu tehnisko īstenošanas 
iespēju. 

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
iekārtā izmantotas, ražotas vai novadītas 
atbilstīgas bīstamas vielas. Ja, salīdzinot ar 
stāvokli, kas noteikts šā panta 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, iekārta radījusi 
būtisku augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojumu ar atbilstīgām bīstamām 
vielām, operators veic vajadzīgos 
piesārņojuma novēršanas pasākumus, lai 
tādējādi atjaunotu minēto stāvokli. Šajā 
nolūkā var ņemt vērā šādu pasākumu 
tehnisko un ekonomisko īstenošanas 
iespēju. 

Or. en

Pamatojums

Jāapsver arī īstenošanas ekonomiskā iespējamība. Lemjot par piesārņojuma likvidēšanas 
pasākumiem, jāņem vērā riski un jāizvēlas tādi pasākumi, kuri ir tehniski īstenojami un kuru 
izmaksas nav nesamērojami lielākas par paredzamo labvēlīgo ietekmi uz vidi.
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Grozījums Nr. 196
Marianne Thyssen

Padomes nostāja
22. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Ja dalībvalstīs jau tiek īstenoti valsts 
līmeņa noteikumi par ūdeņu un augsnes 
aizsardzību, tās neprasa operatoram 
novērtēt augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, kuru izraisījušas 
atbilstīgas iekārtā izmantotas, ražotas vai 
novadītas bīstamas vielas.

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.

Grozījums Nr. 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Padomes nostāja
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Neskarot pirmo daļu, pēc darbību pilnīgas 
izbeigšanas un ja augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojums objekta teritorijā rada 
būtiskus draudus cilvēku veselībai vai 
videi tādu atļautu darbību dēļ, ko operators 
veicis pirms iekārtas atļaujas pirmās 
atjaunināšanas pēc ...*, un ņemot vērā 
iekārtas teritorijas stāvokli, ko nosaka

Neskarot šā punkta pirmo daļu, pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas un ja augsnes 
un gruntsūdeņu piesārņojums objekta 
teritorijā rada draudus cilvēku veselībai vai 
videi tādu atļautu darbību dēļ, ko operators 
veicis pirms iekārtas atļaujas pirmās 
atjaunināšanas pēc ...*, un ņemot vērā 
iekārtas teritorijas stāvokli, kas noteikts
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atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam, operators veic vajadzīgās 
darbības ar mērķi savākt, kontrolēt, 
ierobežot vai mazināt attiecīgās bīstamās 
vielas, lai objekts vairs neradītu šādu 
apdraudējumu, ņemot vērā tā pašreizējo 
vai apstiprināto turpmāko izmantojumu.

atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam, operators veic vajadzīgās 
darbības ar mērķi savākt, kontrolēt, 
ierobežot vai mazināt attiecīgās bīstamās 
vielas vismaz tādā mērā, lai objekts vairs 
neradītu šādu apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātā jaunā teksta grozījums. Veicot attīrīšanu, nevajadzētu pamatoties uz 
„apstiprinātu turpmāko izmantojumu”, jo reāli pēc iekārtas darbības beigām tas reti kad tiek 
īstenots. Dalībvalstīm, kurās ir spēkā tiesību akti par augsnes aizsardzību, vajadzētu dot 
iespēju veikt tālejošākus pasākumus.

Grozījums Nr. 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Neskarot pirmo daļu, pēc darbību pilnīgas 
izbeigšanas un ja augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojums objekta teritorijā rada 
būtiskus draudus cilvēku veselībai vai 
videi tādu atļautu darbību dēļ, ko operators 
veicis pirms iekārtas atļaujas pirmās 
atjaunināšanas pēc ...*, un ņemot vērā 
iekārtas teritorijas stāvokli, ko nosaka
atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam, operators veic vajadzīgās 
darbības ar mērķi savākt, kontrolēt, 
ierobežot vai mazināt attiecīgās bīstamās 
vielas, lai objekts vairs neradītu šādu 
apdraudējumu, ņemot vērā tā pašreizējo 
vai apstiprināto turpmāko izmantojumu.

Neskarot šā punkta pirmo daļu, pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas un ja augsnes 
un gruntsūdeņu piesārņojums objekta 
teritorijā rada draudus cilvēku veselībai vai 
videi tādu atļautu darbību dēļ, ko operators 
veicis pirms iekārtas atļaujas pirmās 
atjaunināšanas pēc ...*, un ņemot vērā 
iekārtas teritorijas stāvokli, kas noteikts
atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam, operators veic vajadzīgās 
darbības ar mērķi savākt, kontrolēt, 
ierobežot vai mazināt attiecīgās bīstamās 
vielas, lai objekts vairs neradītu šādu 
apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātā teksta grozījums.
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Grozījums Nr. 199
Catherine Soullie

Padomes nostāja
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Neskarot pirmo daļu, pēc darbību pilnīgas 
izbeigšanas un ja augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojums objekta teritorijā rada 
būtiskus draudus cilvēku veselībai vai videi 
tādu atļautu darbību dēļ, ko operators 
veicis pirms iekārtas atļaujas pirmās 
atjaunināšanas pēc ... (divi gadi pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā), un ņemot vērā 
iekārtas teritorijas stāvokli, ko nosaka
atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam, operators veic vajadzīgās 
darbības ar mērķi savākt, kontrolēt, 
ierobežot vai mazināt attiecīgās bīstamās 
vielas, lai objekts vairs neradītu šādu 
apdraudējumu, ņemot vērā tā pašreizējo vai 
apstiprināto turpmāko izmantojumu.

Neskarot šā punkta pirmo daļu, pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas un ja augsnes 
un gruntsūdeņu piesārņojums objekta 
teritorijā rada draudus cilvēku veselībai vai 
videi tādu atļautu darbību dēļ, ko operators 
veicis pirms iekārtas atļaujas pirmās 
atjaunināšanas pēc ... (divi gadi pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā), un ņemot vērā 
iekārtas teritorijas stāvokli, kas noteikts
atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam, operators veic vajadzīgās 
darbības ar mērķi savākt, kontrolēt, 
ierobežot vai mazināt attiecīgās bīstamās 
vielas, lai objekts vairs neradītu šādu 
apdraudējumu, ņemot vērā tā pašreizējo vai 
turpmāko izmantojumu, ko kompetentā 
iestāde apstiprinājusi, piešķirot sākotnējo 
atļauju.

Or. fr

Pamatojums

Šajā punktā ir būtiski uzsvērt, ka objektā jāatjauno tāds stāvoklis, kas atbilstu tā pašreizējam 
vai apstiprinātam turpmākajam izmantojumam, ņemot vērā iespējamos vides un cilvēku 
veselības apdraudējumus.

Grozījums Nr. 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Padomes nostāja
22. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Ja operatoram nepieprasa sagatavot 
2. punktā minēto pamatziņojumu, pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas operators 
veic vajadzīgās attīrīšanas darbības ar 

4. Ja operatoram nepieprasa sagatavot 
2. punktā minēto pamatziņojumu, pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas operators 
veic vajadzīgās attīrīšanas darbības ar 
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mērķi savākt, kontrolēt, ierobežot vai 
mazināt attiecīgās bīstamās vielas, lai 
objekts, ņemot vērā tā eksistējošu vai 
apstiprinātu turpmāku izmantošanu, vairs 
neradītu augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma būtisku apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi, kas radies, 
veicot atļautas darbības un ņemot vērā 
iekārtas teritorijas apstākļus, kas izveidotu
atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam.

mērķi savākt, kontrolēt, ierobežot vai 
mazināt attiecīgās bīstamās vielas vismaz 
tādā mērā, lai objekts vairs neradītu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi 
augsnes un gruntsūdeņu piesārņojuma dēļ, 
kas radies, veicot atļautas darbības, un 
ņemot vērā iekārtas teritorijas stāvokli, kas 
noteikts atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātā jaunā teksta grozījums. Veicot attīrīšanu, nevajadzētu pamatoties uz 
„apstiprinātu turpmāko izmantojumu”, jo reāli pēc iekārtas darbības beigām tas reti kad tiek 
īstenots. Dalībvalstīm, kurās ir spēkā tiesību akti par augsnes aizsardzību, vajadzētu dot 
iespēju veikt tālejošākus pasākumus.

Grozījums Nr. 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
22. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Ja operatoram nepieprasa sagatavot 
2. punktā minēto pamatziņojumu, pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas operators 
veic vajadzīgās attīrīšanas darbības ar 
mērķi savākt, kontrolēt, ierobežot vai 
mazināt attiecīgās bīstamās vielas, lai 
objekts, ņemot vērā tā eksistējošu vai 
apstiprinātu turpmāku izmantošanu, vairs 
neradītu augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma būtisku apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi, kas radies, 
veicot atļautas darbības un ņemot vērā 
iekārtas teritorijas apstākļus, kas izveidotu
atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam.

4. Ja operatoram nepieprasa sagatavot 
2. punktā minēto pamatziņojumu, pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas operators 
veic vajadzīgās attīrīšanas darbības ar 
mērķi savākt, kontrolēt, ierobežot vai 
mazināt attiecīgās bīstamās vielas, lai 
objekts vairs neradītu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņojuma dēļ, kas radies, 
veicot atļautas darbības, un ņemot vērā 
iekārtas teritorijas stāvokli, kas noteikts
atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
d) apakšpunktam.

Or. en
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Padomes ierosinātā teksta grozījums. (EP pirmais lasījums, 25. panta 4. punkts.)

Grozījums Nr. 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
22. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

4.a Šo pantu interpretē saskaņā ar LESD 
191. panta 2. punktā noteiktajiem 
principiem. Turklāt dalībvalstis, veicot 
visus šā panta prasību izpildei 
nepieciešamos pasākumus, nodrošina 
pienācīgas informācijas sniegšanu 
sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Christa Klaß

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

Padomes nostāja Grozījums

Laikposmu starp diviem apmeklējumiem 
nosaka, ņemot vērā sistemātisku attiecīgo 
konkrēto iekārtu vides risku novērtējumu, 
un tas nepārsniedz vienu gadu attiecībā uz 
iekārtām, kas rada vislielāko iespējamo 
apdraudējumu, un trīs gadus — iekārtām, 
kas rada mazāko iespējamo apdraudējumu.

Laikposmu starp diviem apmeklējumiem 
nosaka, ņemot vērā sistemātisku attiecīgo 
konkrēto iekārtu vides risku novērtējumu, 
un tas nepārsniedz vienu gadu attiecībā uz 
iekārtām, kas rada vislielāko iespējamo 
apdraudējumu, un desmit gadus —
iekārtām, kas rada mazāko iespējamo 
apdraudējumu.

Or. xm

Pamatojums

7. un 8. pantā jau ir noteikts, ka iekārtas operatoram ir jāinformē iestādes par atļaujas 
nosacījumu ievērošanu, kā arī par negadījumiem un atļaujas nosacījumu pārkāpumiem, līdz 
ar to iestāžu rīcībā jau ir visa būtiskā informācija. Papildu inspekcijas gan valstu iestādēm, 
gan lauksaimniekiem radītu vienīgi lieku administratīvo slogu un palielinātu izmaksas. Tādēļ 
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ir pietiekami, ja iekārtām, kuru darbība rada mazāko iespējamo apdraudējumu, inspekciju 
veic reizi desmit gados.

Grozījums Nr. 204
Esther de Lange

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

Padomes nostāja Grozījums

Laikposmu starp diviem apmeklējumiem 
nosaka, ņemot vērā sistemātisku attiecīgo 
konkrēto iekārtu vides risku novērtējumu, 
un tas nepārsniedz vienu gadu attiecībā uz 
iekārtām, kas rada vislielāko iespējamo 
apdraudējumu, un trīs gadus — iekārtām, 
kas rada mazāko iespējamo apdraudējumu.

Laikposmu starp diviem apmeklējumiem 
vai līdzvērtīgām inspekcijas metodēm 
nosaka, ņemot vērā sistemātisku attiecīgo 
konkrēto iekārtu vides risku novērtējumu, 
un tas nepārsniedz vienu gadu attiecībā uz 
iekārtām, kas rada vislielāko iespējamo 
apdraudējumu, un piecus gadus —
iekārtām, kas rada mazāko iespējamo 
apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

Arvien vairāk tiek izmantotas jaunas inspekcijas metodes, piemēram, elektronisks monitorings 
ar mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām, un šīs metodes var izmantot kā labu alternatīvu 
objektu apmeklējumiem, tādējādi mazinot administratīvo slogu. 

Grozījums Nr. 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

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

Padomes nostāja Grozījums

Laikposmu starp diviem apmeklējumiem 
nosaka, ņemot vērā sistemātisku attiecīgo 
konkrēto iekārtu vides risku novērtējumu, 
un tas nepārsniedz vienu gadu attiecībā uz 
iekārtām, kas rada vislielāko iespējamo 
apdraudējumu, un trīs gadus — iekārtām, 
kas rada mazāko iespējamo apdraudējumu.

Laikposmu starp diviem apmeklējumiem 
nosaka, ņemot vērā sistemātisku attiecīgo 
konkrēto iekārtu vides risku novērtējumu, 
un tas nepārsniedz vienu gadu attiecībā uz 
iekārtām, kas rada vislielāko iespējamo 
apdraudējumu, un piecus gadus —
iekārtām, kas rada mazāko iespējamo 
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apdraudējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Mairead McGuinness

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

Padomes nostāja Grozījums

Laikposmu starp diviem apmeklējumiem 
nosaka, ņemot vērā sistemātisku attiecīgo 
konkrēto iekārtu vides risku novērtējumu, 
un tas nepārsniedz vienu gadu attiecībā uz 
iekārtām, kas rada vislielāko iespējamo 
apdraudējumu, un trīs gadus – iekārtām, 
kas rada mazāko iespējamo apdraudējumu.

Laikposmu starp diviem apmeklējumiem 
nosaka, ņemot vērā sistemātisku attiecīgo 
iekārtu vides risku novērtējumu, un tas 
nepārsniedz vienu gadu attiecībā uz 
iekārtām, kas rada vislielāko iespējamo 
apdraudējumu, un piecus gadus —
iekārtām, kas rada mazāko iespējamo 
apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

Inspekciju biežuma noteikšana, pamatojoties uz iespējamo apdraudējumu, un to īstenošana, 
apmeklējot objektu, lauksaimniecības uzņēmumu gadījumā ir nesamērīgi. Pašreizējā 
priekšlikumā jau ir noteikts, ka operatoram jāsagatavo ziņojums par to, kā ir ievēroti tiesību 
akti par atļaujas piešķiršanas procedūrām, kā arī nekavējoties jāziņo par jebkuru pārkāpumu. 
Līdz ar to iestāžu rīcībā vienmēr ir visa būtiskā informācija. Ir pietiekami, ja iekārtām, kuru 
darbība rada mazāko iespējamo apdraudējumu, inspekciju veic reizi piecos gados. Novērtējot 
iespējamos apdraudējumus, būtu jāņem vērā arī tādas sistēmas kā, piemēram, 
lauksaimniecības uzņēmumu apdrošināšanas sistēmas, kurās paredzētas regulāras pārbaudes 
vai inspekcijas.

Grozījums Nr. 207
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
23. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Veicot šādu ārkārtas inspekciju, 
kompetentās iestādes var pieprasīt, lai 
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operatori sniedz informāciju, kas 
vajadzīga negadījuma, starpgadījuma vai 
noteikumu neievērošanas gadījuma 
rūpīgai izvērtēšanai, tostarp ar veselības 
aizsardzību saistītos statistikas datus.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Åsa Westlund

Padomes nostāja
23. pants – 4. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) dalība Savienības vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS).

c) operatora dalība Savienības vides 
vadības un audita sistēmā (EMAS) vai 
līdzvērtīgas vides vadības sistēmas 
īstenošana.

Or. en

Pamatojums

Dalība vides vadības sistēmā var būt noderīga, lai veiktu objekta attīrīšanu un kontrolētu 
piesārņojošās vielas. Taču Eiropas Savienības vides vadības un audita sistēma (EMAS) nav 
vienīgā pastāvošā vides vadības sistēma. Lai veicinātu direktīvas īstenošanu, vajadzētu ļaut 
izmantot arī citas līdzīgas vides vadības sistēmas, piemēram, ISO.

Grozījums Nr. 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Padomes nostāja
23. pants – 4. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) dalība Savienības vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS).

c) dalība Savienības vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS) vai citā akreditētā 
rūpniecības atbilstības sistēmā, kurā tiek 
īstenotas regulāras pārbaudes vai 
inspekcijas.



AM\810289LV.doc 29/80 PE439.995v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 210
Mairead McGuinness

Padomes nostāja
23. pants – 4. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) dalība Savienības vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS).

c) dalība Savienības vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS) vai citā akreditētā 
rūpniecības atbilstības sistēmā, kurā tiek 
īstenotas regulāras pārbaudes vai 
inspekcijas.

Or. en

Pamatojums

Inspekcijas, kuru biežumu nosaka, pamatojoties uz iespējamo apdraudējumu, un kuras tiek 
veiktas, apmeklējot objektu, ir nesamērīgas attiecībā pret lauksaimniecības uzņēmumiem. 
Pašreizējā priekšlikumā jau ir noteikts, ka operatoram jāsagatavo ziņojums par to, kā ir 
ievēroti tiesību akti par atļaujas piešķiršanas procedūrām, kā arī nekavējoties jāziņo par 
jebkuru pārkāpumu. Līdz ar to iestāžu rīcībā vienmēr ir visa būtiskā informācija. Ir 
pietiekami, ja iekārtām, kuru darbība rada mazāko iespējamo apdraudējumu, inspekciju veic 
reizi piecos gados. Novērtējot iespējamos apdraudējumus, būtu jāņem vērā arī tādas sistēmas 
kā, piemēram, lauksaimniecības uzņēmumu apdrošināšanas sistēmas, kurās paredzētas 
regulāras pārbaudes vai inspekcijas.

Grozījums Nr. 211
Theodoros Skylakakis

Padomes nostāja
23. pants – 4. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) dalība Savienības vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS).

c) dalība Savienības vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS) vai citā līdzvērtīgā 
standartizētā vides vadības sistēmā.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas rūpniecībā plaši izmanto globālo vides vadības sistēmu ISO 14001. Tādēļ ir svarīgi 
tiesību aktos paredzēt iespēju uzmantot arī citas EMAS sistēmai līdzvērtīgas standartizētas 
vides vadības sistēmas.

Grozījums Nr. 212
Christofer Fjellner

Padomes nostāja
23. pants – 4. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) dalība Savienības vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS).

c) dalība Savienības vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS) vai līdzvērtīgā 
standartizētā vides vadības sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Padome ierosina, ka iestādēm, nosakot veicamo inspekciju biežumu, cita starpā jāņem vērā 
arī iekārtas dalība Eiropas vides vadības un audita sistēmā (EMAS). Tomēr dažās valstīs ir 
vairāk ierasts izmantot citas vides vadības sistēmas, piemēram, ISO 14001. Tāpēc gluži tāpat 
būtu jāņem vērā dalība citās līdzvērtīgās vides vadības sistēmās.

Grozījums Nr. 213
Richard Seeber

Padomes nostāja
23. pants – 4. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) dalība Savienības vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS).

c) dalība Savienības vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS) vai ISO 14001 
piemērošana.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājot inspekciju plānus, līdzās dalībai EMAS noteikti jāņem vērā arī tas, vai operators
piemēro ISO 14001 atbilstīgu vides vadības sistēmu. Grozījuma mērķis ir rast kompromisu 
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starp Padomes nostāju un Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 44. 

Grozījums Nr. 214
Marianne Thyssen

Padomes nostāja
23. pants – 6. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Ziņojuma projektu nosūta attiecīgajam 
operatoram un ziņojuma galīgo variantu 
trīs mēnešu laikā pēc apmeklējuma dara 
publiski pieejamu saskaņā ar noteikumiem
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2003/4/EK (2003. gada 
28. janvāris) par vides informācijas 
pieejamību sabiedrībai.

Ziņojuma projektu divu mēnešu laikā pēc 
objekta apmeklējuma nosūta attiecīgajam 
operatoram un ziņojuma galīgo variantu 
trīs mēnešu laikā pēc objekta apmeklējuma 
dara publiski pieejamu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas
2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par 
vides informācijas pieejamību sabiedrībai 
3. pantu.

Or. en

Pamatojums

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

Grozījums Nr. 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Padomes nostāja
24. pants – 1. punkts – ca daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

ca) atkāpes piešķiršana atbilstīgi 
15. panta 4. punktam.

Or. de
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Pamatojums

Iespēja piešķirt atkāpes no LPTP ir tik svarīga, ka saskaņā ar Orhūsas konvencijas prasībām 
sabiedrībai būtu jāpiedalās attiecīgo lēmumu pieņemšanas procesā. 

Grozījums Nr. 216
Åsa Westlund

Padomes nostāja
24. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

2. Pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
izdošanu, pārskatīšanu vai atjaunināšanu 
kompetentā iestāde dara sabiedrībai 
pieejamu šādu informāciju, tostarp
attiecībā uz a) un b) punktu – ar interneta 
starpniecību:

2. Pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
izdošanu, pārskatīšanu vai atjaunināšanu 
kompetentā iestāde dara sabiedrībai 
pieejamu šādu informāciju, a) līdz 
f) apakšpunktā un 3. punktā minēto 
informāciju darot pieejamu arī ar 
interneta starpniecību:

Or. en

Pamatojums

Daļēji atjaunots pirmā lasījuma 54. grozījums.
Lai informācija būtu pieejama sabiedrībai, tā visa jāpublisko internetā.

Grozījums Nr. 217
Sirpa Pietikäinen

Padomes nostāja
24. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

2. Pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
izdošanu, pārskatīšanu vai atjaunināšanu 
kompetentā iestāde dara sabiedrībai 
pieejamu šādu informāciju, tostarp 
attiecībā uz a) un b) punktu – ar interneta 
starpniecību:

2. Pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
izdošanu, pārskatīšanu vai atjaunināšanu 
kompetentā iestāde dara sabiedrībai 
pieejamu šādu informāciju, tostarp a) līdz 
f) apakšpunktā un 3. punktā minēto 
informāciju darot pieejamu arī ar 
interneta starpniecību:

Or. en
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Pamatojums

Ievērojot Orhūsas konvencijas prasības un Eiropas Parlamenta nostāju par pārredzamības 
uzlabošanu, nevajadzētu noteikt, ka tiešsaistē pieejamai jābūt tikai a) un b) apakšpunktā 
minētajai informācijai. Iedzīvotājiem iespēja piekļūt dokumentiem tiešsaistē ir ļoti svarīga, jo 
parasti nav vienkārši piekļūt vietējiem reģistriem, bet apspriešanās posma ilgums ir 
ierobežots tiesību aktos. Tāpat arī, ja informācija nebūs pieejama tiešsaistē, iedzīvotājiem, 
kuri strādā parastajā darba laikā, nebūtu iespējams iepazīties ar informāciju publiskajos 
reģistros, jo parasti tie ir atvērti tikai parastajā darba laikā.

Grozījums Nr. 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
24. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

2. Pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
izdošanu, pārskatīšanu vai atjaunināšanu 
kompetentā iestāde dara sabiedrībai 
pieejamu šādu informāciju, tostarp 
attiecībā uz a) un b) punktu – ar interneta 
starpniecību:

2. Pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
izdošanu, pārskatīšanu vai atjaunināšanu 
kompetentā iestāde dara sabiedrībai 
pieejamu šādu informāciju, tostarp a), b) 
un f) apakšpunktā minēto informāciju 
darot pieejamu arī ar interneta 
starpniecību:

Or. en

(Daļēji atjaunots EP pirmā lasījuma 54. grozījums.) (EP pirmais lasījums, 25. panta 
4. punkts.)

Grozījums Nr. 219
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
28. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

Šī nodaļa attiecas uz sadedzināšanas 
iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda ir 50 MW vai lielāka, 
neatkarīgi no tajās izmantotā kurināmā 
veida. 

Šī nodaļa attiecas uz sadedzināšanas 
iekārtām, kuru kopējā efektīvā ievadītā 
siltumjauda pārsniedz 50 MW, neatkarīgi 
no tajās izmantotā kurināmā veida.
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Or. it

Pamatojums

Šie noteikumi nebūtu jāattiecina uz iekārtām veselības aprūpes iestādēs un iekārtām, kas 
paredzētas darbināšanai ārkārtas situācijās, jo parasti to jauda drošības apsvērumu dēļ ir 
par 30–50 % lielāka nekā reāli izmantotā jauda.

Grozījums Nr. 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
28. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

Šī nodaļa attiecas uz sadedzināšanas 
iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda ir 50 MW vai lielāka, 
neatkarīgi no tajās izmantotā kurināmā 
veida.

Šī nodaļa attiecas uz sadedzināšanas 
iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda ir 20 MW vai lielāka, 
neatkarīgi no tajās izmantotā kurināmā 
veida.

Or. en

Pamatojums

Atjaunota Komisijas ierosinātā 20 MW robežvērtība. Ja šo grozījumu pieņems, tas 
piemērojams visā tekstā. Saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes novērtējumu jaudas 
robežvērtības samazināšana līdz 20 MW attiektos uz svarīgākajām emisijām un ļautu rentablā 
veidā samazināt galveno piesārņotājvielu daudzumu. Tiek lēsts, ka ar to saistītā labvēlīgā 
ietekme uz veselību naudas izteiksmē veidotu 1–2,6 miljardus eiro (neņemot vērā ekoloģiskos 
ieguvumus).

Grozījums Nr. 221
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
30. pants – 2. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Visās atļaujās iekārtām, kurās ietilpst 
sadedzināšanas iekārtas, kurām ir piešķirts 
Direktīvas 2001/80/EK 4. panta 4. punktā 
minētais izņēmums un kuras ekspluatē pēc 

Visās atļaujās iekārtām, kurās ietilpst 
sadedzināšanas iekārtas, kam ir piešķirts 
Direktīvas 2001/80/EK 4. panta 4. punktā 
minētais izņēmums un ko ekspluatē pēc 
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2016. gada 1. janvāra, ietver noteikumus, 
nodrošinot, ka šo iekārtu radītās emisijas 
gaisā nepārsniedz emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas V pielikuma 2. daļā.

2016. gada 1. janvāra, ietver noteikumus, 
nodrošinot, ka šo sadedzināšanas iekārtu 
radītās emisijas gaisā nepārsniedz emisiju 
robežvērtības, kas noteiktas V pielikuma 
1. daļā.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka šīs ir jau pastāvošas iekārtas, jāpiemēro pastāvošajām iekārtām noteiktās 
emisiju robežvērtības (V pielikuma 1. daļa), nevis jaunām iekārtām paredzētās robežvērtības 
(V pielikuma 2. daļa).

Grozījums Nr. 222
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
30. pants – 2. punkts – 1.a līdz 1.c daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Sadedzināšanas iekārtas, ko dalībvalstis 
iekļāvušas saskaņā ar 
Direktīvas 2001/80/EK 4. panta 6. punktu 
pieņemtajā emisijas samazināšanas valsts 
plānā, var no 2016. gada turpināt 
piemērot šo plānu, lai panāktu gada 
kopējā emisijas daudzuma plānoto
samazinājumu, piemērojot V pielikuma 
1. daļā noteiktās emisiju robežvērtības.
Šajā plānā iekļautajām sadedzināšanas 
iekārtām var nepiemērot prasību ievērot 
V pielikuma 1. daļā minētās emisiju 
robežvērtības vai attiecīgā gadījumā 
31. pantā minētās sēra atdalīšanas 
pakāpes vērtības.
Sadedzināšanas iekārtas atļaujā noteiktās 
sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu 
emisiju robežvērtības, kas piemērojamas 
2015. gada 31. decembrī, it īpaši saskaņā 
ar Direktīvas 2001/80/EK un 
Direktīvas 2008/1/EK prasībām, vismaz 
jāsaglabā noteiktajā līmenī.
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Or. en

Grozījums Nr. 223
Åsa Westlund

Padomes nostāja
30. pants – 7. punkts

Padomes nostāja Grozījums

7. Ja sadedzināšanas iekārtas jaudu 
palielina emisiju robežvērtības, kas 
noteiktas V pielikuma 2 daļā, attiecas uz 
iekārtas pievienoto daļu, kuru ietekmējušas 
izmaiņas, un tās nosaka attiecībā pret visas 
sadedzināšanas iekārtas kopīgo nominālo 
siltumjaudu. Ja sadedzināšanas iekārta tiek 
mainīta tā, ka tas var ietekmēt vidi, un ja 
izmaiņas skar iekārtas daļu, kuras nominālā 
ievadītā siltumjauda ir 50 MWth vai 
lielāka, V pielikuma 2. daļā noteiktās 
emisiju robežvērtības piemēro tai iekārtas 
daļai, kurā notikušas izmaiņas attiecībā uz 
visas sadedzināšanas iekārtas kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu.

7. Ja sadedzināšanas iekārtu paplašina,
emisiju robežvērtības, kas noteiktas 
V pielikuma 2. daļā, attiecas uz iekārtas 
pievienoto daļu, kuru ietekmējušas 
izmaiņas, un tās nosaka attiecībā pret visas 
sadedzināšanas iekārtas kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu. Ja sadedzināšanas 
iekārta tiek mainīta tā, ka tas var ietekmēt 
vidi, un ja izmaiņas skar iekārtas daļu, 
kuras nominālā ievadītā siltumjauda ir 
20 MW vai lielāka, V pielikuma 2. daļā 
noteiktās emisiju robežvērtības piemēro tai 
iekārtas daļai, kurā notikušas izmaiņas 
attiecībā uz visas sadedzināšanas iekārtas 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu.

Or. en

Pamatojums

Atjaunots pirmā lasījuma 57. grozījums. Šīs iekārtas ir lielākais emisiju avots, un tāpēc tās 
vajadzētu iekļaut direktīvas darbības jomā, kā to sakotnēji ierosināja Komisija. Turklāt 
20 MW robežvērtība jānosaka arī tāpēc, lai nodrošinātu atbilstību ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas direktīvai.

Grozījums Nr. 224
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
30. pants – 7. punkts

Padomes nostāja Grozījums

7. Ja sadedzināšanas iekārtas jaudu 
palielina emisiju robežvērtības, kas 

7. Ja sadedzināšanas iekārtu paplašina,
emisiju robežvērtības, kas noteiktas 
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noteiktas V pielikuma 2 daļā, attiecas uz 
iekārtas pievienoto daļu, kuru ietekmējušas 
izmaiņas, un tās nosaka attiecībā pret visas 
sadedzināšanas iekārtas kopīgo nominālo 
siltumjaudu. Ja sadedzināšanas iekārta tiek 
mainīta tā, ka tas var ietekmēt vidi, un ja 
izmaiņas skar iekārtas daļu, kuras 
nominālā ievadītā siltumjauda ir 50 MWth 
vai lielāka, V pielikuma 2. daļā noteiktās 
emisiju robežvērtības piemēro tai iekārtas 
daļai, kurā notikušas izmaiņas attiecībā uz 
visas sadedzināšanas iekārtas kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu.

V pielikuma 2. daļā, attiecas uz iekārtas 
pievienoto daļu, kuru ietekmējušas 
izmaiņas, un tās nosaka attiecībā pret visas 
sadedzināšanas iekārtas kopīgo nominālo 
ievadīto siltumjaudu. Ja sadedzināšanas 
iekārta tiek mainīta tā, ka tas var ietekmēt 
vidi, un ja izmaiņas skar iekārtas daļu, 
kuras efektīvā ievadītā siltumjauda 
pārsniedz 50 MWth, V pielikuma 2. daļā 
noteiktās emisiju robežvērtības piemēro tai 
iekārtas daļai, kurā notikušas izmaiņas 
attiecībā uz visas sadedzināšanas iekārtas 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu.

Or. it

Pamatojums

Šie noteikumi nebūtu jāattiecina uz iekārtām veselības aprūpes iestādēs un iekārtām, kas 
paredzētas darbināšanai ārkārtas situācijās, jo parasti to jauda drošības apsvērumu dēļ ir 
par 30–50 % lielāka nekā reāli izmantotā jauda.

Grozījums Nr. 225
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
30. pants – 8. punkts – a daļa

Padomes nostāja Grozījums

a) dīzeļdzinējiem; a) dīzeļdzinējiem un gāzes dzinējiem;

Or. en

Pamatojums

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex V part 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits. For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).
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Grozījums Nr. 226
Theodoros Skylakakis

Padomes nostāja
30. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) dīzeļdzinējiem; a) dīzeļdzinējiem ar energoapgādes 
sistēmu nesavienotos attālos rajonos un 
salās;

Or. en

Pamatojums

Ir plaši atzīts, ka izolētās elektrosistēmās, piemēram, ar energoapgādes sistēmām 
nesavienotās salās, tiek izmantoti šķidrās degvielas iekšdedzes dzinēji (dīzeļdzinēji).

Grozījums Nr. 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
30. pants – 9. punkts

Padomes nostāja Grozījums

9. Pamatojoties uz labākajām
pieejamajām tehniskajām metodēm, 
Komisija attiecībā uz šādām 
sadedzināšanas iekārtām pārskata, vai 
jānosaka Savienības mēroga emisiju 
robežvērtības, kā arī to, vai jāgroza 
V pielikumā noteiktās emisiju 
robežvērtības

svītrots

a) sadedzināšanas iekārtām, kuras 
minētas 8. punktā,

b) sadedzināšanas iekārtām pārstrādes 
rūpnīcās, kurās sadedzina destilēšanas 
un pārveidošanas atlikumus pēc pašu 
patēriņam veiktās jēlnaftas pārstrādes, 
– atsevišķi vai kopā ar citu kurināmo –, 
ņemot vērā pārstrādes rūpnīcu 
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energoapgādes sistēmu īpatnības;
c)  sadedzināšanas iekārtām, kurās 

sadedzina gāzi, kas nav dabasgāze;
d)  sadedzināšanas iekārtām ķīmiskās 

iekārtās, kurās kā nekomerciālu 
kurināmo savām vajadzībām izmanto 
šķidrus ražošanas atlikumus;

Komisija līdz 2013. gada 31. decembrim 
ziņo par minētās pārskatīšanas 
rezultātiem Eiropas Parlamentam un 
Padomei, attiecīgā gadījumā pievienojot 
priekšlikumu tiesību aktam.

Or. en

Pamatojums

Svītrots Padomes ierosinātais teksts (pārskatīšana). Nav pieņemami, ka uz pārstrādes 
rūpnīcām vai ķīmisko rūpniecību neattiecina III nodaļā paredzētās robežvērtības.

Grozījums Nr. 228
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
30. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

9. Pamatojoties uz labākajām pieejamajām 
tehniskajām metodēm, Komisija attiecībā 
uz šādām sadedzināšanas iekārtām 
pārskata, vai jānosaka Savienības mēroga 
emisiju robežvērtības, kā arī to, vai jāgroza 
V pielikumā noteiktās emisiju 
robežvērtības

9. Pamatojoties uz labākajām katrai 
nozarei pieejamajām tehniskajām 
metodēm, Komisija attiecībā uz šādām 
sadedzināšanas iekārtām pārskata, vai 
jānosaka Savienības mēroga emisiju 
robežvērtības, kā arī to, vai jāgroza 
V pielikumā noteiktās emisiju 
robežvērtības

Or. en
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Grozījums Nr. 229
Åsa Westlund

Padomes nostāja
30. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

9. Pamatojoties uz labākajām pieejamajām 
tehniskajām metodēm, Komisija attiecībā 
uz šādām sadedzināšanas iekārtām 
pārskata, vai jānosaka Savienības mēroga 
emisiju robežvērtības, kā arī to, vai jāgroza 
V pielikumā noteiktās emisiju 
robežvērtības

9. Pamatojoties uz labākajām pieejamajām 
tehniskajām metodēm, Komisija attiecībā 
uz šādām sadedzināšanas iekārtām var 
pārskatīt, vai jānosaka Savienības mēroga 
emisiju robežvērtības, kā arī to, vai jāgroza 
V pielikumā noteiktās emisiju 
robežvērtības, lai vajadzības gadījumā 
panāktu to atbilstību no LPTP 
izrietošajām emisiju robežvērtībām:

Or. en

Pamatojums

Grozījums Padomes ierosinātajā jaunajā pantā par pārskatīšanu.
Nav pieņemami tas, ka III nodaļā noteiktās emisiju robežvērtības varētu būt nesaistošas 
naftas rūpniecībai un ķīmiskajai rūpniecībai. Ja attiecībā uz šo nozari notiks emisiju 
robežvērtību pielāgošana, jānodrošina, lai tas norisinātos saskaņā ar LPTP.

Grozījums Nr. 230
Åsa Westlund

Padomes nostāja
30. pants – 9. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Komisija līdz 2013. gada 31. decembrim 
ziņo par minētās pārskatīšanas rezultātiem 
Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgā 
gadījumā pievienojot priekšlikumu tiesību 
aktam.

Komisija līdz 2013. gada 31. decembrim 
ziņo par minētās iespējamās pārskatīšanas 
rezultātiem Eiropas Parlamentam un 
Padomei, attiecīgā gadījumā pievienojot 
priekšlikumu tiesību aktam.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Padomes ierosinātajā jaunajā pantā par pārskatīšanu. Nav pieņemami tas, ka 
III nodaļā noteiktās emisiju robežvērtības varētu būt nesaistošas naftas rūpniecībai un 
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ķīmiskajai rūpniecībai. Ja attiecībā uz šo nozari notiks emisiju robežvērtību pielāgošana, 
jānodrošina, lai tas norisinātos saskaņā ar LPTP.

Grozījums Nr. 231
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
30. pants – 9. punkts – 2.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Līdz brīdim, kad būs veikta šajā direktīvā 
paredzētā LPTP atsauces dokumentu 
pārskatīšana, šīm iekārtām turpina 
piemērot saskaņā ar 
Direktīvu 2001/80/EK noteiktās emisiju 
robežvērtības.

Or. it

Pamatojums

Direktīvas pārstrādātās versijas priekšlikumā daudzviet ir sniegta atsauce uz 
Direktīvā 2001/80/EK noteiktajām emisiju robežvērtībām. Juridiskās noteiktības labad 
vajadzētu skaidri precizēt, kāds ir Padomes nostājas mērķis.

Grozījums Nr. 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
31. pants

Padomes nostāja Grozījums

Sadedzināšanas iekārtām, kurās 
sadedzina vietējo cieto kurināmo un kuras 
šā kurināmā īpatnību dēļ nevar izpildīt 
30. panta 2. un 3. punktā minētās sēra 
dioksīda emisiju robežvērtības, 
dalībvalstis var to vietā piemērot obligātās 
sēra atdalīšanas pakāpes vērtības, kas 
noteiktas V pielikuma 5. daļā, ievērojot 
minētā pielikuma 6. daļā noteiktos 
atbilstības noteikumus.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Grozījums Padomes ierosinātā jaunā pantā.

Grozījums Nr. 233
Åsa Westlund

Padomes nostāja
31. pants

Padomes nostāja Grozījums

Sadedzināšanas iekārtām, kurās sadedzina 
vietējo cieto kurināmo un kuras šā 
kurināmā īpatnību dēļ nevar izpildīt 
30. panta 2. un 3. punktā minētās sēra 
dioksīda emisiju robežvērtības, dalībvalstis 
var to vietā piemērot obligātās sēra 
atdalīšanas pakāpes vērtības, kas noteiktas 
V pielikuma 5. daļā, ievērojot minētā 
pielikuma 6. daļā noteiktos atbilstības 
noteikumus.

Sadedzināšanas iekārtām, kurās sadedzina 
vietējo cieto kurināmo un kuras šā 
kurināmā īpatnību dēļ nevar izpildīt 
30. panta 2. un 3. punktā minētās sēra 
dioksīda emisiju robežvērtības, dalībvalstis 
var vēlākais līdz 2017. gada 
31. decembrim to vietā piemērot 
minimālās sēra atdalīšanas pakāpes 
vērtības, kas noteiktas V pielikuma 5. daļā, 
ievērojot minētā pielikuma 6. daļā 
noteiktos atbilstības noteikumus un 
iepriekš saņemot kompetentās iestādes 
apstiprinājumu attiecībā uz 72. panta 
4. punkta a) apakšpunktā minētajiem 
tehniskajiem datiem.

Komisija, īpaši ņemot vērā labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus un ar 
SO2 emisijas samazināšanu saistītos 
ieguvumus, līdz 2013. gada 
31. decembrim izvērtē, vai ir iespējams 
piešķirt pagarinājumu attiecībā uz 
V pielikuma 5. daļā noteikto minimālo 
sēra atdalīšanas pakāpi.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums attiecībā uz jaunām Padomes ierosinātām atkāpēm.
Dalībvalstīm, kurās atrodas iekārtas, kas piemēro īpašās sēra atdalīšanas līmeņa vērtības, ir 
jāsniedz tehnisks pamatojums par to, kādēļ nav iespējams ievērot parastās emisiju 
robežvērtības.

Grozījums Nr. 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Padomes nostāja
32. pants

Padomes nostāja Grozījums

32. pants Šis pants ir svītrots.

Or. en

Pamatojums

Ja tiks īstenots valsts pārejas plāns, palielināsies emisiju daudzums. Šie noteikumi Eiropas 
Savienībā var izraisīt konkurences kropļojumus — gan tādēļ, ka dažas sadedzināšanas 
iekārtas jau ir veikušas ieguldījumus, lai spētu ievērot attiecīgās emisiju robežvērtības, gan 
arī tādēļ, ka ne visas dalībvalstis grasās īstenot valsts pārejas plānu. 

Grozījums Nr. 235
Oreste Rossi

Padomes nostāja
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim dalībvalstis var 
izstrādāt un īstenot valsts pārejas plānu, 
tajā ietverot tādas sadedzināšanas iekārtas, 
kurām atļauja pirmo reizi ir piešķirta pirms 
2002. gada 27. novembra, vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu atļaujas 
pieteikumu pirms šā datuma, ja vien šī
iekārta darbu bija sākusi pirms 2003. gada 
27. novembra. Katrai no šajā plānā 
iekļautajām sadedzināšanas iekārtām plāns 
attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem 

1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2023. gada 31. decembrim dalībvalstis var 
izstrādāt un īstenot valsts pārejas plānu, 
tajā ietverot tādas sadedzināšanas iekārtas, 
kurām atļauja pirmo reizi ir piešķirta pirms 
2002. gada 27. novembra, vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu atļaujas 
pieteikumu pirms šā datuma, ar 
nosacījumu, ka attiecīgā iekārta darbu 
sākusi ne vēlāk kā 2003. gada 
27. novembrī. Katrai no šajā plānā 
iekļautajām sadedzināšanas iekārtām plāns 
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piesārņojumu veidiem: slāpekļa oksīdi, 
sēra dioksīds un putekļi. Attiecībā uz 
gāzturbīnām plānā ietver vienīgi slāpekļa 
oksīdu emisijas.

attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem 
piesārņojumu veidiem: slāpekļa oksīdi, 
sēra dioksīds un putekļi. Attiecībā uz 
gāzturbīnām plānā ietver vienīgi slāpekļa 
oksīdu emisijas.

Or. xm

Pamatojums

Lai pāreja norisinātos bez grūtībām, vislabāk būtu, ja valstu pārejas plānu īstenošanas 
termiņš būtu 2023. gadā.

Grozījums Nr. 236
Theodoros Skylakakis

Padomes nostāja
32. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim dalībvalstis var 
izstrādāt un īstenot valsts pārejas plānu, 
tajā ietverot tādas sadedzināšanas iekārtas, 
kurām atļauja pirmo reizi ir piešķirta pirms 
2002. gada 27. novembra, vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu atļaujas 
pieteikumu pirms šā datuma, ja vien šī
iekārta darbu bija sākusi pirms 2003. gada 
27. novembra. Katrai no šajā plānā 
iekļautajām sadedzināšanas iekārtām plāns 
attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem 
piesārņojumu veidiem: slāpekļa oksīdi, 
sēra dioksīds un putekļi. Attiecībā uz 
gāzturbīnām plānā ietver vienīgi slāpekļa 
oksīdu emisijas.

1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2022. gada 31. decembrim dalībvalstis var 
izstrādāt un īstenot valsts pārejas plānu, 
tajā ietverot tādas sadedzināšanas iekārtas, 
kurām atļauja pirmo reizi ir piešķirta pirms 
2002. gada 27. novembra, vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu atļaujas 
pieteikumu pirms šā datuma, ar 
nosacījumu, ka attiecīgā iekārta darbu 
sākusi ne vēlāk kā 2003. gada 
27. novembrī. Katrai no šajā plānā 
iekļautajām sadedzināšanas iekārtām plāns 
attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem 
piesārņojumu veidiem: slāpekļa oksīdi, 
sēra dioksīds un putekļi. Attiecībā uz 
gāzturbīnām plānā ietver vienīgi slāpekļa 
oksīdu emisijas.

Or. en

Pamatojums

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
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should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons

Grozījums Nr. 237
Richard Seeber

Padomes nostāja
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim dalībvalstis var 
izstrādāt un īstenot valsts pārejas plānu, 
tajā ietverot tādas sadedzināšanas iekārtas, 
kurām atļauja pirmo reizi ir piešķirta pirms 
2002. gada 27. novembra, vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu atļaujas 
pieteikumu pirms šā datuma, ja vien šī
iekārta darbu bija sākusi pirms 2003. gada 
27. novembra. Katrai no šajā plānā 
iekļautajām sadedzināšanas iekārtām plāns 
attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem 
piesārņojumu veidiem: slāpekļa oksīdi, 
sēra dioksīds un putekļi. Attiecībā uz 
gāzturbīnām plānā ietver vienīgi slāpekļa 
oksīdu emisijas.

1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2018. gada 31. decembrim dalībvalstis var 
izstrādāt un īstenot valsts pārejas plānu, 
tajā ietverot tādas sadedzināšanas iekārtas, 
kurām atļauja pirmo reizi ir piešķirta pirms 
2002. gada 27. novembra, vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu atļaujas 
pieteikumu pirms šā datuma, ar 
nosacījumu, ka attiecīgā iekārta darbu 
sākusi ne vēlāk kā 2003. gada 
27. novembrī. Katrai no šajā plānā 
iekļautajām sadedzināšanas iekārtām plāns 
attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem 
piesārņojumu veidiem: slāpekļa oksīdi, 
sēra dioksīds un putekļi. Attiecībā uz 
gāzturbīnām plānā ietver vienīgi slāpekļa
oksīdu emisijas.

Or. en

Pamatojums

Laikposms, kas Padomes nostājā paredzēts valsts pārejas plāna īstenošanai, ir pārāk ilgs —
tas traucētu sasniegt „Tematiskajā stratēģijā attiecībā uz gaisa piesārņojumu” (CAFE) 
paredzētos Savienības mērķus gaisa kvalitātes nodrošināšanai. Grozījums ir pieņemams, jo 
Komisijas iesniegtajā priekšlikumā šāda noteikuma nebija.
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Grozījums Nr. 238
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim dalībvalstis var 
izstrādāt un īstenot valsts pārejas plānu, 
tajā ietverot tādas sadedzināšanas iekārtas, 
kurām atļauja pirmo reizi ir piešķirta pirms 
2002. gada 27. novembra, vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu atļaujas 
pieteikumu pirms šā datuma, ja vien šī
iekārta darbu bija sākusi pirms 2003. gada 
27. novembra. Katrai no šajā plānā 
iekļautajām sadedzināšanas iekārtām plāns 
attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem 
piesārņojumu veidiem: slāpekļa oksīdi, 
sēra dioksīds un putekļi. Attiecībā uz 
gāzturbīnām plānā ietver vienīgi slāpekļa 
oksīdu emisijas.

1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim dalībvalstis var 
izstrādāt un īstenot valsts pārejas plānu, 
tajā ietverot tādas sadedzināšanas iekārtas, 
kurām atļauja pirmo reizi ir piešķirta pirms 
2002. gada 27. novembra, vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu atļaujas 
pieteikumu pirms šā datuma, ar 
nosacījumu, ka attiecīgā iekārta darbu 
sākusi ne vēlāk kā 2003. gada 
27. novembrī. Katrai no šajā plānā 
iekļautajām sadedzināšanas iekārtām plāns 
attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem 
piesārņojumu veidiem: slāpekļa oksīdi, 
sēra dioksīds * un putekļi. Attiecībā uz 
gāzturbīnām un gāzes dzinējiem plānā 
ietver vienīgi slāpekļa oksīdu un oglekļa 
monoksīda emisijas.

Or. en

Pamatojums

Ja direktīvā tiek paredzētas CO emisiju robežvērtības sadedzināšanas iekārtām, kurās par 
kurināmo izmanto gāzi, tad valsts pārejas plānā jāiekļauj oglekļa monoksīds. Gāzes dzinēji 
neietilpst Lielo sadedzināšanas iekārtu direktīvā. Ja šie dzinēji arī turpmāk paliek jaunās 
direktīvas darbības jomā, ir vajadzīga iespēja iekļaut attiecīgās iekārtas valsts pārejas plānā. 

Grozījums Nr. 239
Oreste Rossi

Padomes nostāja
32. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Ierobežojumu 2016. gadam aprēķina, 
pamatojoties uz atbilstīgām emisiju 
robežvērtībām, kas noteiktas 

Ierobežojumu 2016. gadam aprēķina, 
pamatojoties uz atbilstīgām emisiju 
robežvērtībām, kas noteiktas 
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Direktīvas 2001/80/EK III līdz 
VII pielikumā, vai, attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz III pielikumā 
Direktīvā 2001/80/EK noteiktajām sēra 
atdalīšanas pakāpes vērtībām. Attiecībā uz 
gāzturbīnām izmanto emisiju robežvērtības 
slāpekļa oksīdiem, kas šādām iekārtām 
noteiktas Direktīvas 2001/80/EK 
VI pielikuma B daļā. Ierobežojumus 
2019. un 2020. gadam aprēķina, 
pamatojoties uz šīs direktīvas V pielikuma 
1. daļā noteiktajām atbilstīgajām emisiju 
robežvērtībām, vai, attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz attiecīgajām sēra 
atdalīšanas pakāpes vērtībām, kas noteiktas 
šīs direktīvas V pielikuma 5. daļā. 
Ierobežojumus 2017. un 2018. gadam 
nosaka tā, lai nodrošinātu ierobežojumu 
lineāru samazināšanos laikā no 2016. līdz 
2019. gadam.

Direktīvas 2001/80/EK III līdz 
VII pielikumā, vai, attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz Direktīvas 2001/80/EK 
III pielikumā noteiktajām sēra atdalīšanas 
pakāpes vērtībām. Attiecībā uz 
gāzturbīnām izmanto emisiju robežvērtības 
slāpekļa oksīdiem, kas šādām iekārtām 
noteiktas Direktīvas 2001/80/EK 
VI pielikuma B daļā. Ierobežojumus 
2022. un 2023. gadam aprēķina, 
pamatojoties uz šīs direktīvas V pielikuma 
1. daļā noteiktajām atbilstīgajām emisiju 
robežvērtībām, vai, attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz attiecīgajām sēra 
atdalīšanas pakāpes vērtībām, kas noteiktas 
šīs direktīvas V pielikuma 5. daļā. 
Ierobežojumus laikposmam no 2017. līdz
2021. gadam nosaka tā, lai nodrošinātu 
ierobežojumu lineāru samazināšanos laikā 
no 2016. līdz 2022. gadam.

Or. xm

Pamatojums

Lai pāreja norisinātos bez grūtībām, vislabāk būtu, ja valsts pārejas plāna īstenošanas 
termiņš būtu 2023. gadā.

Grozījums Nr. 240
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
32. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Ierobežojumu 2016. gadam aprēķina, 
pamatojoties uz atbilstīgām emisiju 
robežvērtībām, kas noteiktas 
Direktīvas 2001/80/EK III līdz 
VII pielikumā, vai, attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz III pielikumā 
Direktīvā 2001/80/EK noteiktajām sēra 
atdalīšanas pakāpes vērtībām. Attiecībā uz 
gāzturbīnām izmanto emisiju robežvērtības 
slāpekļa oksīdiem, kas šādām iekārtām 
noteiktas Direktīvas 2001/80/EK VI 

Ierobežojumu 2016. gadam aprēķina, 
pamatojoties uz atbilstīgām emisiju 
robežvērtībām, kas noteiktas 
Direktīvas 2001/80/EK III līdz 
VII pielikumā, vai, attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz Direktīvas 2001/80/EK 
III pielikumā noteiktajām sēra atdalīšanas 
pakāpes vērtībām. Attiecībā uz 
gāzturbīnām un gāzes dzinējiem izmanto 
emisiju robežvērtības slāpekļa oksīdiem un 
oglekļa monoksīdam, kas šādām iekārtām 
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pielikuma B daļā. Ierobežojumus 2019. un 
2020. gadam aprēķina, pamatojoties uz šīs 
direktīvas V pielikuma 1. daļā noteiktajām 
atbilstīgajām emisiju robežvērtībām, vai, 
attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz 
attiecīgajām sēra atdalīšanas pakāpes 
vērtībām, kas noteiktas šīs direktīvas V 
pielikuma 5. daļā. Ierobežojumus 2017. un 
2018. gadam nosaka tā, lai nodrošinātu 
ierobežojumu lineāru samazināšanos laikā 
no 2016. līdz 2019. gadam. 

noteiktas Direktīvas 2001/80/EK 
VI pielikuma B daļā. Ierobežojumus 2019. 
un 2020. gadam aprēķina, pamatojoties uz 
šīs direktīvas V pielikuma 1. daļā 
noteiktajām atbilstīgajām emisiju 
robežvērtībām, vai, attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz attiecīgajām sēra 
atdalīšanas pakāpes vērtībām, kas noteiktas 
šīs direktīvas V pielikuma 5. daļā. 
Ierobežojumus 2017. un 2018. gadam 
nosaka tā, lai nodrošinātu ierobežojumu 
lineāru samazināšanos laikā no 2016. līdz 
2019. gadam.

Or. en

Pamatojums

Ja direktīvā tiek paredzētas CO emisiju robežvērtības sadedzināšanas iekārtām, kurās par 
kurināmo izmanto gāzi, tad valsts pārejas plānā jāiekļauj oglekļa monoksīds. Lielo 
sadedzināšanas iekārtu direktīva neattiecas uz gāzes dzinējiem. Ja šie dzinēji arī turpmāk 
paliek jaunās direktīvas darbības jomā, ir vajadzīga iespēja iekļaut attiecīgās iekārtas valsts 
pārejas plānā. 

Grozījums Nr. 241
Theodoros Skylakakis

Padomes nostāja
32. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Ierobežojumu 2016. gadam aprēķina, 
pamatojoties uz atbilstīgām emisiju 
robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvas 
2001/80/EK III līdz VII pielikumā, vai, 
attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz 
III pielikumā Direktīvā 2001/80/EK
noteiktajām sēra atdalīšanas pakāpes 
vērtībām. Attiecībā uz gāzturbīnām 
izmanto emisiju robežvērtības slāpekļa 
oksīdiem, kas šādām iekārtām noteiktas 
Direktīvas 2001/80/EK VI pielikuma B 
daļā. Ierobežojumus 2019. un 2020. 
gadam aprēķina, pamatojoties uz šīs 
direktīvas V pielikuma 1. daļā noteiktajām 

Ierobežojumu 2016. gadam aprēķina, 
pamatojoties uz atbilstīgām emisiju 
robežvērtībām, kas noteiktas 
Direktīvas 2001/80/EK III līdz 
VII pielikumā, vai, attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz Direktīvas 2001/80/EK 
III pielikumā noteiktajām sēra atdalīšanas 
pakāpes vērtībām. Attiecībā uz 
gāzturbīnām izmanto emisiju robežvērtības 
slāpekļa oksīdiem, kas šādām iekārtām 
noteiktas Direktīvas 2001/80/EK VI 
pielikuma B daļā. Ierobežojumus 
2022. gadam aprēķina, pamatojoties uz šīs 
direktīvas V pielikuma 1. daļā noteiktajām 
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atbilstīgajām emisiju robežvērtībām, vai, 
attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz 
attiecīgajām sēra atdalīšanas pakāpes 
vērtībām, kas noteiktas šīs direktīvas V 
pielikuma 5. daļā. Ierobežojumus 2017. un 
2018. gadam nosaka tā, lai nodrošinātu 
ierobežojumu lineāru samazināšanos laikā 
no 2016. līdz 2019. gadam. Ja valsts 
pārejas plānā iekļautā iekārta ir slēgta vai 
tā vairs nav III nodaļas darbības jomā, tas 
nepalielina atlikušo plānā iekļauto iekārtu 
gada emisijas.

atbilstīgajām emisiju robežvērtībām, vai, 
attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz 
attiecīgajām sēra atdalīšanas pakāpes 
vērtībām, kas noteiktas šīs direktīvas 
V pielikuma 5. daļā. Ierobežojumus 
laikposmam no 2017. līdz 2021. gadam
nosaka tā, lai nodrošinātu ierobežojumu 
lineāru samazināšanos laikā no 2016. līdz 
2022. gadam. Ja valsts pārejas plānā 
iekļautā iekārta ir slēgta vai tā vairs nav 
III nodaļas darbības jomā, tas nepalielina 
atlikušo plānā iekļauto iekārtu gada 
emisijas.

Or. en

Pamatojums

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Grozījums Nr. 242
Richard Seeber

Padomes nostāja
32. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Ierobežojumu 2016. gadam aprēķina, 
pamatojoties uz atbilstīgām emisiju 
robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvas 
2001/80/EK III līdz VII pielikumā, vai, 
attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz 
III pielikumā Direktīvā 2001/80/EK
noteiktajām sēra atdalīšanas pakāpes 
vērtībām. Attiecībā uz gāzturbīnām 
izmanto emisiju robežvērtības slāpekļa 

Ierobežojumu 2016. gadam aprēķina, 
pamatojoties uz atbilstīgām emisiju 
robežvērtībām, kas noteiktas 
Direktīvas 2001/80/EK III līdz 
VII pielikumā, vai, attiecīgā gadījumā, 
pamatojoties uz Direktīvas 2001/80/EK 
III pielikumā noteiktajām sēra atdalīšanas 
pakāpes vērtībām. Attiecībā uz 
gāzturbīnām izmanto emisiju robežvērtības 
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oksīdiem, kas šādām iekārtām noteiktas 
Direktīvas 2001/80/EK VI pielikuma B 
daļā. Ierobežojumus 2019. un 
2020. gadam aprēķina, pamatojoties uz šīs 
direktīvas V pielikuma 1. daļā noteiktajām 
atbilstīgajām emisiju robežvērtībām, vai, 
attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz 
attiecīgajām sēra atdalīšanas pakāpes 
vērtībām, kas noteiktas šīs direktīvas 
V pielikuma 5. daļā. Ierobežojumus 2017. 
un 2018. gadam nosaka tā, lai nodrošinātu 
ierobežojumu lineāru samazināšanos laikā 
no 2016. līdz 2019. gadam.

slāpekļa oksīdiem, kas šādām iekārtām 
noteiktas Direktīvas 2001/80/EK 
VI pielikuma B daļā. Ierobežojumus 
2017. un 2018. gadam nosaka tā, lai 
nodrošinātu ierobežojumu lineāru 
samazināšanos laikā no 2016. līdz 
2018. gadam.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu manis iesniegtajam grozījumam, kas attiecas uz nostājas 32. panta 
1. punktu.

Grozījums Nr. 243
Oreste Rossi

Padomes nostāja
32. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Valsts pārejas plānā nosaka arī 
noteikumus par monitoringu un ziņojumu 
iesniegšanu, kas atbilst īstenošanas 
noteikumiem, kas paredzēti saskaņā ar 
41. panta b) apakšpunktu, kā arī katrai 
iekārtai paredzētus pasākumus, lai laicīgi 
nodrošinātu emisiju robežvērtību 
ievērošanu, kuras būs spēkā no 2021. gada 
1. janvāra.

4. Valsts pārejas plānā nosaka arī 
noteikumus par monitoringu un ziņojumu 
iesniegšanu, kas atbilst īstenošanas 
noteikumiem, kas paredzēti saskaņā ar
41. panta b) apakšpunktu, kā arī katrai 
iekārtai paredzētus pasākumus, lai laicīgi 
nodrošinātu emisiju robežvērtību 
ievērošanu, kuras būs spēkā no 2024. gada 
1. janvāra.

Or. xm

Pamatojums

Lai pāreja norisinātos bez grūtībām, vislabāk būtu, ja valsts pārejas plāna īstenošanas 
termiņš būtu 2023. gadā.
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Grozījums Nr. 244
Jutta Haug

Padomes nostāja
32.a pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

32.a pants
Sadedzināšanas iekārtām, kurām atļauja 
izsniegta pirms 2002. gada 27. novembra 
vai kuru operators pirms šīs dienas 
iesniedzis pilnīgu atļaujas pieteikumu, 
turklāt tās sākušas darboties ne vēlāk kā 
2003. gada 27. novembrī, kompetentā 
iestāde var piešķirt vairāk ikgadējo 
darbības stundu, nekā paredzēts 
V pielikuma 1., 2., 4. un 6. daļā, ar 
nosacījumu, ka šīm iekārtām jāpiemēro 
stingrākas emisiju robežvērtības, lai 
tādējādi gadā kopumā nodrošinātu 
līdzvērtīgu vides aizsardzību pret attiecīgo 
piesārņotājvielu.

Or. en

Pamatojums

Šis izņēmums ir paredzēts tādēļ, lai operatori, kuri savlaicīgi īstenojuši emisijas samazinošus 
pasākumus, netiktu ar atpakaļejošu spēku sodīti par ieguldījumiem, kas jau paredzēti 
stingrāku emisiju robežvērtību ievērošanai. Iekārtām, uz ko attiecas šis izņēmums, gadā 
jāpiešķir vairāk darbības stundu, ja tajās iespējams nodrošināt tādu pašu vides aizsardzības 
līmeni. Šis izņēmums ir saskaņā ar V pielikuma 1. daļas 2., 4. un 6. punktu, kā arī EP pirmajā 
lasījumā pieņemto tekstu un attiecīgo nostāju. 

Grozījums Nr. 245
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
32.a pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

32.a pants
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Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
cieto kurināmo un kurām atļauja 
izsniegta pirms 2002. gada 27. novembra 
vai kuru operators pirms šīs dienas 
iesniedzis pilnīgu atļaujas pieteikumu, 
turklāt tās sākušas darboties ne vēlāk kā 
2003. gada 27. novembrī, un kurās līdz 
…* ir ieviesti tehniskie pasākumi vai 
veikta modernizācija, lai samazinātu SO2
emisiju atbilstīgi Direktīvas 2001/80/EK 
un Direktīvas 2008/1/EK prasībām, 
kompetentā iestāde var piešķirt vairāk 
ikgadējo darbības stundu, nekā paredzēts 
V pielikuma 1. un 2. daļā. Uz šādām 
iekārtām var neattiecināt prasību ievērot 
V pielikuma 1. un 2. daļas tabulās 
minētās SO2 emisijas robežvērtības.
Emisiju robežvērtības, kas noteiktas šo 
sadedzināšanas iekārtu atļaujās, īpaši 
saskaņā ar Direktīvas 2001/80/EK un 
Direktīvas 2008/1/EK prasībām, būtu 
jāsaglabā vismaz tādā pašā līmenī, taču 
tās nedrīkst pārsniegt 400 mg/Nm³.
 _________
*OJ: šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Or. en

Pamatojums

Izņēmumi attiecībā uz pastāvošām cietā kurināmā iekārtām jāizstrādā tā, lai ar atpakaļejošu 
spēku netiktu sodīti tie operatori, kuri savlaicīgi ieviesuši vai modernizējuši emisijas 
samazinošu aprīkojumu atbilstoši Direktīvas par lielajām sadedzināšanas iekārtām prasībām. 
Tomēr attiecībā uz šādām iekārtām jāizvirza prasība sasniegt vismaz Direktīvā par lielajām 
sadedzināšanas iekārtām (III A pielikumā) noteiktās stingrākās emisiju robežvērtības, ko 
saskaņā ar Direktīvas 2001/80/EK 4. panta 1. punktu un attiecīgi 4. panta 3. punktu piemēro 
jaunām un esošām iekārtām (atbilst 400 mg/Nm3).
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Grozījums Nr. 246
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
32.a pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

32.a pants
Sadedzināšanas iekārtām, kurām atļauja 
izsniegta pirms 2002. gada 27. novembra 
vai kuru operators pirms šīs dienas 
iesniedzis pilnīgu atļaujas pieteikumu, 
turklāt tās sākušas darboties ne vēlāk kā 
2003. gada 27. novembrī, kompetentā 
iestāde var piešķirt vairāk ikgadējo 
darbības stundu, nekā paredzēts 
V pielikuma 1., 2., 4. un 6. daļā, ar 
nosacījumu, ka šīm iekārtām jāpiemēro 
stingrākas emisiju robežvērtības, lai 
tādējādi gadā kopumā nodrošinātu 
līdzvērtīgu vides aizsardzību pret attiecīgo 
piesārņotājvielu.

Or. en

Pamatojums

Izņēmumi jāizstrādā elastīgāk, proti, tā, lai ar atpakaļejošu spēku netiktu sodīti tie operatori, 
kuri savlaicīgi ieviesuši emisijas samazinošus pasākumus. Iekārtām, uz kurām attiecas šis 
izņēmums un kuras jau ievēro stingrākas emisiju robežvērtības, gadā jāpiešķir vairāk 
darbības stundu, ja tajās iespējams nodrošināt tādu pašu vides aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Padomes nostāja
33. pants

Padomes nostāja Grozījums

33. pants svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šie noteikumi Savienībā var izraisīt konkurences kropļojumus, jo tām sadedzināšanas 
iekārtām, uz krām šie noteikumi attiecas, nav jāveic ieguldījumi LPTP, lai spētu ievērot 
attiecīgās emisiju robežvērtības. Turklāt tas arī varētu nelabvēlīgi ietekmēt „Tematiskajā
stratēģijā attiecībā uz gaisa piesārņojumu” noteiktos ES vides mērķus, ko Komisija izvirzījusi 
laikposmam līdz 2020. gadam, paredzot, ka salīdzinājumā ar 2000. gada līmeni SO2 emisija 
līdz 2020. gadam samazināma par 82 % un NOx emisija — par 60 %.

Grozījums Nr. 248
Richard Seeber

Padomes nostāja
33. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2023. gada 31. decembrim sadedzināšanas 
iekārtas var atbrīvot no 30. panta 2. punktā 
minēto emisiju robežvērtību un – attiecīgā 
gadījumā – no 31. pantā minēto sēra 
atdalīšanas pakāpes vērtību ievērošanas, kā 
arī no to iekļaušanas 32. pantā minētajā 
valsts pārejas plānā, ja ir ievēroti šādi 
nosacījumi:

1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim sadedzināšanas 
iekārtas var atbrīvot no 30. panta 2. punktā 
minēto emisiju robežvērtību un – attiecīgā 
gadījumā – no 31. pantā minēto sēra 
atdalīšanas pakāpes vērtību ievērošanas, kā 
arī no to iekļaušanas 32. pantā minētajā 
valsts pārejas plānā, ja ir ievēroti šādi 
nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Pārejas posms, kas Padomes nostājā paredzēts sadedzināšanas iekārtām ar ierobežotu 
darbības laiku, ir pārāk ilgs — tas traucētu sasniegt „Tematiskajā stratēģijā attiecībā uz 
gaisa piesārņojumu” (CAFE) paredzētos Savienības mērķus gaisa kvalitātes nodrošināšanai. 
Grozījums ir pieņemams, jo Komisijas iesniegtajā priekšlikumā šāda noteikuma nebija. 

Grozījums Nr. 249
Esther de Lange

Padomes nostāja
33. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 1. Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
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2023. gada 31. decembrim sadedzināšanas 
iekārtas var atbrīvot no 30. panta 2. punktā 
minēto emisiju robežvērtību un – attiecīgā 
gadījumā – no 31. pantā minēto sēra 
atdalīšanas pakāpes vērtību ievērošanas, kā 
arī no to iekļaušanas 32. pantā minētajā 
valsts pārejas plānā, ja ir ievēroti šādi 
nosacījumi:

2020. gada 31. decembrim sadedzināšanas 
iekārtas var atbrīvot no 30. panta 2. punktā 
minēto emisiju robežvērtību un – attiecīgā 
gadījumā – no 31. pantā minēto sēra 
atdalīšanas pakāpes vērtību ievērošanas, kā 
arī no to iekļaušanas 32. pantā minētajā 
valsts pārejas plānā, ja ir ievēroti šādi 
nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Šāds grozījums vairāk atbilst citiem Eiropas mērķiem, piemēram, „Tematiskajai stratēģijai 
attiecībā uz gaisa piesārņojumu”.

Grozījums Nr. 250
Richard Seeber

Padomes nostāja
33. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) sadedzināšanas iekārtas operators līdz 
2014. gada 1. janvārim kompetentajai 
iestādei iesniedz rakstisku deklarāciju, kurā 
apņemas no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2023. gada 31. decembrim ekspluatēt 
iekārtu ne ilgāk par 20 000 darbības 
stundām;

a) sadedzināšanas iekārtas operators līdz 
2014. gada 1. janvārim kompetentajai 
iestādei iesniedz rakstisku deklarāciju, kurā 
apņemas no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim ekspluatēt 
iekārtu ne ilgāk par 20 000 darbības 
stundām;

Or. en

Pamatojums

Pārejas posms, kas Padomes nostājā paredzēts sadedzināšanas iekārtām ar ierobežotu 
darbības laiku, ir pārāk ilgs — tas traucētu sasniegt „Tematiskajā stratēģijā attiecībā uz 
gaisa piesārņojumu” (CAFE) paredzētos Savienības mērķus gaisa kvalitātes nodrošināšanai. 
Grozījums ir pieņemams, jo Komisijas iesniegtajā priekšlikumā šāda noteikuma nebija. 
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Grozījums Nr. 251
Esther de Lange

Padomes nostāja
33. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) sadedzināšanas iekārtas operators līdz 
2014. gada 1. janvārim kompetentajai 
iestādei iesniedz rakstisku deklarāciju, kurā 
apņemas no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2023. gada 31. decembrim ekspluatēt 
iekārtu ne ilgāk par 20 000 darbības 
stundām;

a) sadedzināšanas iekārtas operators līdz 
2014. gada 1. janvārim kompetentajai 
iestādei iesniedz rakstisku deklarāciju, kurā 
apņemas no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim ekspluatēt 
iekārtu ne ilgāk par 20 000 darbības 
stundām;

Or. en

Pamatojums

Šāds grozījums vairāk atbilst citiem Eiropas mērķiem, piemēram, „Tematiskajai stratēģijai 
attiecībā uz gaisa piesārņojumu”.

Grozījums Nr. 252
Theodoros Skylakakis

Padomes nostāja
33. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) sadedzināšanas iekārtas operators līdz 
2014. gada 1. janvārim kompetentajai 
iestādei iesniedz rakstisku deklarāciju, kurā 
apņemas no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2023. gada 31. decembrim ekspluatēt 
iekārtu ne ilgāk par 20 000 darbības 
stundām;

a) sadedzināšanas iekārtas operators līdz 
2014. gada 1. janvārim kompetentajai 
iestādei iesniedz rakstisku deklarāciju, kurā 
apņemas no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2023. gada 31. decembrim ekspluatēt 
iekārtu ne ilgāk par 30 000 darbības 
stundām;

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātās atkāpes ir ļoti svarīgas energoapgādes drošībai kritiskajā laikposmā no 
2016. līdz 2023. gadam, kad vienlaikus būs jāsasniedz arī „zaļās paketes” tiesību aktos 
noteiktie mērķi. Darbības stundu skaits pastāvošajām iekārtām, kurām piemēro minēto 
atkāpi, laikposmā no 01.01.2016. līdz 31.12.2023. ir jāpalielina līdz 30 000 (principā), lai 
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nodrošinātu energoapgādi, un jāņem vērā arī tas, ka uz šo bāzes slodzes iekārtu darbību 
attiecas tehniski ierobežojumi — tās nav iespējams darbināt zem minimālās slodzes vai pie 
regulāri mainīgas slodzes.

Grozījums Nr. 253
Theodoros Skylakakis

Padomes nostāja
33. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Ja sadedzināšanas iekārta, kuras kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka 
par 1500 MW, kas sāka darboties pirms 
1986. gada 31. decembra un kurā dedzina 
vietējo cieto kurināmo ar neto 
siltumietilpību zem 5800 kJ/kg, mitruma 
saturu virs 45 % no svara, kopējo mitruma 
un pelnu saturu lielāku par 60% no svara 
un kalcija oksīda saturu pelnos virs 10%, 
1. punkta a) apakšpunktā minēto darbības 
stundu skaits ir 32 000.

4. Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, 
kurās dedzina vietējo cieto kurināmo ar 
neto siltumietilpību zem 5800 kJ/kg, 
mitruma saturu virs 45 % no svara, kopējo 
mitruma un pelnu saturu lielāku par 60% 
no svara un kalcija oksīda saturu pelnos 
virs 10%, 1. punkta a) apakšpunktā minēto 
darbības stundu skaits ir 50 000.

Or. en

Pamatojums

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the 'green package' 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).
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Grozījums Nr. 254
Antonio Masip Hidalgo

Padomes nostāja
33. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

4.a Attiecībā uz tādām sadedzināšanas 
iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda pārsniedz 900 MW, kuras 
sākušas darboties pirms 1975. gada 
31. decembra un kurās par kurināmo 
izmanto maisījumu, ko veido metalurģijas 
procesā iegūtas gāzes ar zemu 
siltumietilpību un ogles, turklāt ogļu 
radītā enerģija 1,5 reizes pārsniedz gāzes 
radīto enerģiju, 1. punkta a) apakšpunktā 
minētais darbības stundu skaits ir 
32 000 stundas.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
33. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

4.a Attiecībā uz tādām sadedzināšanas 
iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda pārsniedz 900 MW, kurām 
atļauja pirmo reizi piešķirta pēc 
1987. gada 1. jūlija un kurās par 
kurināmo izmanto maisījumu, ko veido 
metalurģijas procesā iegūtas gāzes ar 
zemu siltumietilpību un ogles, turklāt ogļu 
radītā enerģija 1,5 reizes pārsniedz gāzes 
radīto enerģiju, 1. punkta a) apakšpunktā 
minētais darbības stundu skaits ir 
32 000 stundas.

Or. en
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Grozījums Nr. 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Līdz 2023. gada 31. decembrim uz 
sadedzināšanas iekārtu var attiecināt 
atbrīvojumu no atbilstības emisiju 
robežvērtībām, kas minētas 30. panta 
2. punktā, un atbrīvojumu no 31. pantā 
minētās sēra atdalīšanas pakāpes 
ievērošanas, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

1. Līdz 2018. gada 31. decembrim uz 
sadedzināšanas iekārtu var attiecināt 
atbrīvojumu no atbilstības emisiju 
robežvērtībām, kas minētas 30. panta 
2. punktā, un atbrīvojumu no 31. pantā 
minētās sēra atdalīšanas pakāpes 
ievērošanas, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Grozījums Padomes ierosinātā jaunā pantā.

Grozījums Nr. 257
Richard Seeber

Padomes nostāja
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Līdz 2023. gada 31. decembrim uz 
sadedzināšanas iekārtu var attiecināt 
atbrīvojumu no atbilstības emisiju 
robežvērtībām, kas minētas 30. panta 
2. punktā, un atbrīvojumu no 31. pantā 
minētās sēra atdalīšanas pakāpes 
ievērošanas, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

1. Līdz 2020. gada 31. decembrim uz 
sadedzināšanas iekārtu var attiecināt 
atbrīvojumu no atbilstības emisiju 
robežvērtībām, kas minētas 30. panta 
2. punktā, un atbrīvojumu no 31. pantā 
minētās sēra atdalīšanas pakāpes 
ievērošanas, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Pārejas posms, kas Padomes nostājā paredzēts sadedzināšanas iekārtām ar ierobežotu 
darbības laiku, ir pārāk ilgs, un piemērošanas joma — pārāk plaša. Tas varētu kavēt ES 
gaisa kvalitātes mērķu izpildi, kuri jo īpaši noteikti „Tematiskajā stratēģijā attiecībā uz gaisa 
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piesārņojumu” (CAFE). Grozījums ir pieņemams, jo Komisijas iesniegtajā priekšlikumā šāda 
noteikuma nebija. 

Grozījums Nr. 258
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
35. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) sadedzināšanas iekārtas kopējā nominālā 
ievadītā siltumjauda nepārsniedz 200 MW;

a) centrālapkures sistēmā ietilpstošas 
sadedzināšanas iekārtas kopējā nominālā 
ievadītā siltumjauda nepārsniedz 200 MW, 
vai iekārta ir augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārta atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
11. februāra Direktīvai 2004/8/EK par 
tādas koģenerācijas veicināšanu, kas 
balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu 
iekšējā enerģijas tirgū1;
____
1 OV L 52, 21.2.2004., 50. lpp.

Or. it

Pamatojums

Attiecībā uz centralizēto siltumapgādi jāņem vērā, ka koģenerācijas iekārtas atšķiras no 
pārējām sadedzināšanas iekārtām, jo tām ir sevišķi augsta efektivitāte (tas apstiprināts 
Sestajā vides rīcības programmā 2002.–2012. gadam) un līdz ar to — mazāk emisiju. Tādēļ, 
lai veicinātu koģenerāciju, uz visām koģenerācijas sistēmām vajadzētu attiecināt tādus pašus 
principus kā uz centrālapkures sistēmu iekārtām.

Grozījums Nr. 259
Richard Seeber

Padomes nostāja
35. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) sadedzināšanas iekārtas kopējā nominālā 
ievadītā siltumjauda nepārsniedz 200 MW;

a) sadedzināšanas iekārtas kopējā nominālā 
ievadītā siltumjauda nepārsniedz 150 MW;
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Or. en

Pamatojums

Pārejas posms, kas Padomes nostājā paredzēts sadedzināšanas iekārtām ar ierobežotu 
darbības laiku, ir pārāk ilgs, un piemērošanas joma — pārāk plaša. Tas varētu kavēt ES 
gaisa kvalitātes mērķu izpildi, kuri jo īpaši noteikti „Tematiskajā stratēģijā attiecībā uz gaisa 
piesārņojumu” (CAFE). Grozījums ir pieņemams, jo Komisijas iesniegtajā priekšlikumā šāda 
noteikuma nebija. 

Grozījums Nr. 260
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
35. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) vismaz 50 % no iekārtas ražotā derīgā
siltuma, kā vidējais apjoms piecu gadu 
laikā tvaika vai karsta ūdens veidā tiek 
piegādāts centralizētās siltumapgādes 
tīklam; and

c) vismaz 50 % no iekārtas ražotā 
lietderīgā siltuma kā vidējais apjoms piecu 
gadu laikā tvaika vai karsta ūdens veidā 
tiek piegādāts centralizētās siltumapgādes 
tīklam vai citām uz koģenerācijas principu 
balstītām komunālo pakalpojumu 
sistēmām; un

Or. it

Pamatojums

Attiecībā uz centralizēto siltumapgādi jāņem vērā, ka koģenerācijas iekārtas atšķiras no 
pārējām sadedzināšanas iekārtām, jo tām ir sevišķi augsta efektivitāte (tas apstiprināts 
Sestajā vides rīcības programmā 2002.–2012. gadam) un līdz ar to — mazāk emisiju. Tādēļ, 
lai veicinātu koģenerāciju, uz visām koģenerācijas sistēmām vajadzētu attiecināt tādus pašus 
principus kā uz centrālapkures sistēmu iekārtām.

Grozījums Nr. 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
35. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

d) tās atļaujā, kuru piemēro 2015. gada d) tās atļaujā noteiktās sēra dioksīda, 
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31. decembrī, noteiktās sēra dioksīdu, 
slāpekļa oksīdu un putekļu emisiju 
robežvērtības, it īpaši saskaņā ar Direktīvā 
2001/80/EK un 2008/1/EK noteiktajām 
prasībām, tiek saglabātas vismaz līdz 
2023. gada 31. decembrim.

slāpekļa oksīdu un putekļu emisiju 
robežvērtības, kas piemērojamas 
2015. gada 31. decembrī, it īpaši saskaņā 
ar Direktīvā 2001/80/EK un 2008/1/EK 
noteiktajām prasībām, tiek saglabātas 
vismaz līdz 2018. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Padomes ierosinātā jaunā pantā.

Grozījums Nr. 262
Richard Seeber

Padomes nostāja
35. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

d) tās atļaujā, kuru piemēro 2015. gada 
31. decembrī, noteiktās sēra dioksīdu, 
slāpekļa oksīdu un putekļu emisiju 
robežvērtības, it īpaši saskaņā ar Direktīvā 
2001/80/EK un 2008/1/EK noteiktajām 
prasībām, tiek saglabātas vismaz līdz 
2023. gada 31. decembrim.

d) tās atļaujā noteiktās sēra dioksīda, 
slāpekļa oksīdu un putekļu emisiju 
robežvērtības, kas piemērojamas 
2015. gada 31. decembrī, it īpaši saskaņā 
ar Direktīvā 2001/80/EK un 2008/1/EK 
noteiktajām prasībām, tiek saglabātas 
vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Pārejas posms, kas Padomes nostājā paredzēts sadedzināšanas iekārtām ar ierobežotu 
darbības laiku, ir pārāk ilgs, un piemērošanas joma — pārāk plaša. Tas varētu kavēt ES 
gaisa kvalitātes mērķu izpildi, kuri jo īpaši noteikti „Tematiskajā stratēģijā attiecībā uz gaisa 
piesārņojumu” (CAFE). Grozījums ir pieņemams, jo Komisijas iesniegtajā priekšlikumā šāda 
noteikuma nebija. 
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Grozījums Nr. 263
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
35. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā 2016. gada 
1. janvārī iesniedz Komisijai tādu 
sadedzināšanas iekārtu sarakstu, uz kurām 
attiecas 1. punkts, tostarp to kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu, izmantotā 
kurināmā veidu un sēra dioksīdu, slāpekļa 
oksīdu un putekļu emisiju robežvērtības. 
Turklāt attiecībā uz visām sadedzināšanas 
iekārtām, kurām piemēro 1. punktu, un 
1. punktā minētajā laikposmā dalībvalstis 
ik gadu informē Komisiju par katrā iekārtā 
saražota lietderīga siltuma daļu, kuru 
centralizētās siltumapgādes kopējos tīklos 
piegādāja kā tvaiku vai karstu ūdeni, 
izsakot to kā vidējo rādītāju par iepriekšējo 
piecu gadu laikposmu.

2. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā 2016. gada 
1. janvārī iesniedz Komisijai tādu 
sadedzināšanas iekārtu sarakstu, uz kurām 
attiecas 1. punkts, norādot to kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu, izmantotā 
kurināmā veidu un piemērojamās sēra 
dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu 
emisiju robežvērtības. Turklāt attiecībā uz 
visām sadedzināšanas iekārtām, kurām 
piemēro 1. punktu, un 1. punktā minētajā 
laikposmā dalībvalstis ik gadu informē 
Komisiju par katrā iekārtā saražotā 
lietderīgā siltuma daļu, kuru centralizētās 
siltumapgādes kopējos tīklos vai citās uz 
koģenerācijas principu balstītās 
komunālo pakalpojumu sistēmās 
piegādāja kā tvaiku vai karstu ūdeni, 
izsakot to kā vidējo rādītāju par iepriekšējo
piecu gadu laikposmu.

Or. it

Pamatojums

Attiecībā uz centralizēto siltumapgādi jāņem vērā, ka koģenerācijas iekārtas atšķiras no 
pārējām sadedzināšanas iekārtām, jo tām ir sevišķi augsta efektivitāte (tas apstiprināts 
Sestajā vides rīcības programmā 2002.–2012. gadam) un līdz ar to — mazāk emisiju. Tādēļ, 
lai veicinātu koģenerāciju, uz visām koģenerācijas sistēmām vajadzētu attiecināt tādus pašus 
principus kā uz centrālapkures sistēmu iekārtām.
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Grozījums Nr. 264
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
36. pants

Padomes nostāja Grozījums

36. pants
Oglekļa dioksīda ģeoloģiska glabāšana

svītrots

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visu tādu 
sadedzināšanas iekārtu operatori, kurās 
saražo 300 vai vairāk megavatu 
nominālās elektrības jaudas, kurai ir 
piešķirta sākotnējā būvatļauja, vai (ja 
neizmanto šo procedūru) sākotnējā 
darbības atļauja ir piešķirta pēc tam, kad 
ir stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2009/31/EK (2009. 
gada 23. aprīlis) par oglekļa dioksīda 
ģeoloģisku glabāšanu, ir izvērtējuši, vai ir 
ievēroti šādi nosacījumi:
a) ir pieejama piemērota uzglabāšanas 
teritorija,
b) ir iespējami transporta pakalpojumi, 
ņemot vērā gan tehniskus, gan 
ekonomiskus apsvērumus,
c) ir tehniski un ekonomiski lietderīgi tos 
uzlabot oglekļa dioksīda uztveršanai.
2. Ja ir izpildīti 1. punkta nosacījumi, 
kompetentā iestāde nodrošina, ka iekārtas 
teritorijā ir nodrošināta vieta 
aprīkojumam, kas vajadzīgs, lai uztvertu 
un saspiestu oglekļa dioksīdu. 
Kompetentā iestāde nosaka, vai noteikumi 
ir izpildīti, balstoties uz 1. punktā minēto 
izvērtējumu un citu pieejamu informāciju, 
it īpaši attiecībā uz vides aizsardzību un 
cilvēku veselības aizsardzību.

Or. it

Pamatojums

Būtu jāizvairās no pārklāšanās ar citām jau spēkā esošām direktīvām.
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Grozījums Nr. 265
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
38. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
V pielikuma 3. daļu veic gaisu 
piesārņojošu vielu monitoringu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
V pielikuma 3. daļu veic gaisu 
piesārņojošu vielu monitoringu. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībai ir 
pieejams sniegtās informācijas 
kopsavilkums.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Elisabetta Gardini

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

Padomes nostāja Grozījums

3.a Šajā pantā izklāstītās aprēķina 
metodes nepiemēro attiecībā uz 30. panta 
2. punktā minētajām jaukta kurināmā 
sadedzināšanas iekārtām, kurās tiek 
izmantotas tēraudrūpniecības procesā 
izdalījušās atgāzes. Šādām iekārtām 
piemēro 14. panta 6. punktu.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā atgāzu radīto spiedienu šāda veida iekārtās, nav iespējams piemērot 40. pantā 
izklāstītos aprēķina kritērijus. Tādēļ jāpiemēro 14. panta 6. punkts. 
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Grozījums Nr. 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

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

Padomes nostāja Grozījums

Atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtām, 
kurās sadedzina vietējo cieto kurināmo un 
kurām šā kurināmā īpašību dēļ nav 
iespējams ievērot VI pielikuma 4. daļā 
minētās sēra dioksīda emisijas 
robežvērtības, dalībvalstis var piemērot 
V pielikuma 5. daļā noteiktos minimālos 
sēra atdalīšanas līmeņus saskaņā ar šā 
pielikuma 6. daļā izklāstītajiem 
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2000/76/EK un Direktīvu 2001/80/EK atkritumu līdzsadedzināšana ir 
atļauta arī sadedzināšanas iekārtās, kurās par kurināmo izmanto vietējo kurināmo ar augstu 
sēra saturu. Arī Padomes kopējā nostājā ir paredzēta iespēja izmantot vietējās ogles ar 
augstu sēra saturu, tomēr tas neattiecas uz līdzsadedzināšanas iekārtām. Resursu taupīšanas 
un vienlīdzīgas attieksmes labad vajadzētu paredzēt iespēju līdzsadedzināšanas iekārtās 
izmantot vietējās ogles ar augstu sēra saturu, ievērojot V pielikumā izklāstītos noteikumus par 
atsērošanu.

Grozījums Nr. 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
72. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai ir 
pieejama informācija par šīs direktīvas 
īstenošanu, reprezentatīvi dati par emisijām 
un citiem piesārņojuma veidiem, emisiju 
robežvērtībām, labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu izmantošanu saskaņā ar 14. un 
15. pantu, un par panākumiem, kas gūti, 
izstrādājot un piemērojot jaunus 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai ir 
pieejama informācija par šīs direktīvas 
īstenošanu, reprezentatīvi dati par emisijām 
un citiem vidi ietekmējošiem faktoriem, 
informācija par emisiju robežvērtībām, 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
izmantošanu saskaņā ar 14. un 15. pantu, 
atkāpēm, kas piešķirtas saskaņā ar 
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paņēmienus saskaņā ar 27. pantu.
Dalībvalstis informāciju dara pieejamu 
elektroniskā veidā.

15. panta 4. punktu, un par panākumiem, 
kas gūti, izstrādājot un piemērojot jaunus 
paņēmienus saskaņā ar 27. pantu.

Dalībvalstis izveido un regulāri pilnveido 
valsts informācijas sistēmas, lai šā punkta 
pirmajā daļā minētā informācija 
Komisijai būtu pieejama elektroniskā 
veidā. Dalībvalstis nodrošina, ka 
sabiedrībai ir pieejams sniegtās 
informācijas kopsavilkums.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
72. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai ir 
pieejama informācija par šīs direktīvas 
īstenošanu, reprezentatīvi dati par emisijām 
un citiem piesārņojuma veidiem, emisiju 
robežvērtībām, labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu izmantošanu saskaņā ar 14. un 
15. pantu, un par panākumiem, kas gūti, 
izstrādājot un piemērojot jaunus 
paņēmienus saskaņā ar 27. pantu. 
Dalībvalstis informāciju dara pieejamu 
elektroniskā veidā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai ir 
pieejama informācija par šīs direktīvas 
īstenošanu, reprezentatīvi dati par emisijām 
un citiem piesārņojuma veidiem, 
informācija par atkāpēm, kas piešķirtas 
saskaņā ar 15. panta 4. punktu, un to 
iemesliem, par emisiju robežvērtībām, 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
izmantošanu saskaņā ar 14. un 15. pantu,
un par panākumiem, kas gūti, izstrādājot 
un piemērojot jaunus paņēmienus saskaņā 
ar 27. pantu. Dalībvalstis informāciju dara 
pieejamu elektroniskā veidā.

Or. it

Pamatojums

Komisija jāinformē par atkāpēm, ko kompetentās iestādes piešķīrušas saskaņā ar 15. pantu, 
lai, ievērojot 59. panta 4. punkta noteikumus attiecībā uz iekārtām, kurās izmanto organiskos 
šķīdinātājus, nepieļautu varbūtēju ļaunprātīgu izmantošanu.
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Grozījums Nr. 270
Richard Seeber

Padomes nostāja
72. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai ir 
pieejama informācija par šīs direktīvas 
īstenošanu, reprezentatīvi dati par emisijām 
un citiem piesārņojuma veidiem, emisiju 
robežvērtībām, labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu izmantošanu saskaņā ar 14. un 
15. pantu, un par panākumiem, kas gūti, 
izstrādājot un piemērojot jaunus 
paņēmienus saskaņā ar 27. pantu.
Dalībvalstis informāciju dara pieejamu 
elektroniskā veidā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai ir 
pieejama informācija par šīs direktīvas 
īstenošanu, reprezentatīvi dati par emisijām 
un citiem vidi ietekmējošiem faktoriem, 
informācija par emisiju robežvērtībām, 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
izmantošanu saskaņā ar 14. un 15. pantu, 
īpaši ar atkāpēm, kas piešķirtas saskaņā 
ar 15. panta 4. punktu, un par 
panākumiem, kas gūti, izstrādājot un 
piemērojot jaunus paņēmienus saskaņā ar 
27. pantu. Dalībvalstis informāciju dara 
pieejamu elektroniskā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Åsa Westlund

Padomes nostāja
72. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) par sadedzināšanas iekārtām, uz kurām 
attiecas 33.a pants, – sēra saturu 
izmantotajā vietējā cietajā kurināmajā un 
vidēji katrā mēnesī sasniegto sēra 
atdalīšanas pakāpi; and

a) par sadedzināšanas iekārtām, uz kurām 
attiecas 31. pants, – tehniskos iemeslus, 
kuru dēļ šīm iekārtām nav iespējams 
ievērot emisiju robežvērtības, kā norādīts 
33. panta 2. un 3. punktā, sēra saturu 
izmantotajā vietējā cietajā kurināmajā un 
vidēji katrā mēnesī sasniegto sēra 
atdalīšanas pakāpi; un

Or. en

Pamatojums

Grozījums attiecībā uz jaunām Padomes ierosinātām atkāpēm. Dalībvalstīm, kurās atrodas 
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iekārtas, kas piemēro īpašās sēra atdalīšanas līmeņa vērtības, ir jāsniedz tehnisks 
pamatojums par to, kādēļ nav iespējams ievērot parastās emisiju robežvērtības.

Grozījums Nr. 272
Oreste Rossi

Padomes nostāja
72. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

b) par sadedzināšanas iekārtām, kuras 
piecu gadu laikā vidēji darbojas ne vairāk 
kā 1 500 darba stundas gadā, – darba 
stundu skaitu gadā.

b) par sadedzināšanas iekārtām, kuras 
piecu gadu laikā vidēji darbojas ne vairāk 
kā 3000 darba stundas gadā, – darba stundu 
skaitu gadā.

Or. it

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka spēkstacijām, kuras enerģiju ražo slodzes maksimuma laikā, drīzāk atbilst 
3000 darbības stundas gadā.

Grozījums Nr. 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Padomes nostāja
73. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Līdz 2012. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata vajadzību 

svītrots

a) kontrolēt emisijas, ko izraisa:
i) kurināmā sadedzināšana iekārtās, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
mazāka par 50 MW, 
ii) intensīva liellopu audzēšana, 
iii) kūtsmēslu izkliedēšana un
b) noteikt I pielikumā:
i) diferencētas jaudas robežvērtības
dažādu mājputnu sugu audzēšanai;
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ii) jaudas robežvērtības dažāda veida 
mājdzīvnieku vienlaicīgai audzēšanai 
vienā iekārtā.
Tā informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par šīs pārskatīšanas rezultātiem, 
attiecīgā gadījumā pievienojot tiesību akta 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Mairead McGuinness

Padomes nostāja
73. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Līdz 2012. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata vajadzību 

svītrots

a) kontrolēt emisijas, ko izraisa:
i) kurināmā sadedzināšana iekārtās, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
mazāka par 50 MW, 
ii) intensīva liellopu audzēšana, 
iii) kūtsmēslu izkliedēšana un
b) noteikt I pielikumā:
i) diferencētas jaudas robežvērtības 
dažādu mājputnu sugu audzēšanai;
ii) jaudas robežvērtības dažāda veida 
mājdzīvnieku vienlaicīgai audzēšanai 
vienā iekārtā.
Tā informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par šīs pārskatīšanas rezultātiem, 
attiecīgā gadījumā pievienojot tiesību akta 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Šis papildu pārskatīšanas noteikums ir lieks. Ja nākotnē radīsies vajadzība pēc šāda 
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regulējuma, Eiropas Komisija jebkurā brīdī var pārskatīt direktīvu.

Grozījums Nr. 275
Christa Klaß

Padomes nostāja
73. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Līdz 2012. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata vajadzību 

svītrots

a) kontrolēt emisijas, ko izraisa:
i) kurināmā sadedzināšana iekārtās, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
mazāka par 50 MW, 
ii) intensīva liellopu audzēšana, 
iii) kūtsmēslu izkliedēšana un
b) noteikt I pielikumā:
i) diferencētas jaudas robežvērtības 
dažādu mājputnu sugu audzēšanai;
ii) jaudas robežvērtības dažāda veida 
mājdzīvnieku vienlaicīgai audzēšanai 
vienā iekārtā.
Tā informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par šīs pārskatīšanas rezultātiem, 
attiecīgā gadījumā pievienojot tiesību akta 
priekšlikumu.

Or. xm

Pamatojums

Gasturbinen können nicht immer mit Erdgas betrieben werden, sondern müssen auch mit 
Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit von Erdgas 
wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch den Einsatz selbst modernster 
Technik nur durch unverhältnismäßig hohen Ressourceneinsatz von Frischwasser und 
Ammoniak erreicht werden. Die vom Rat vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht 
denen in der Richtlinie für Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene 
Stickoxidemissionen zwischen 120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Grozījums Nr. 276
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
73. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i daļa

Padomes nostāja Grozījums

i) kurināmā sadedzināšana iekārtās, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
mazāka par 50 MW,

svītrots

Or. it

Pamatojums

Iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda nepārsniedz 50 MW, nerada ievērojamu emisiju 
daudzumu. Turklāt nav atbilstīgu LPTP atsauces dokumentu.

Grozījums Nr. 277
Marianne Thyssen

Padomes nostāja
73. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Padomes nostāja Grozījums

ii) intensīva liellopu audzēšana, svītrots

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. 
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Grozījums Nr. 278
Marianne Thyssen

Padomes nostāja
73. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iii daļa

Padomes nostāja Grozījums

iii) kūtsmēslu izkliedēšana un 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. 279
Åsa Westlund

Padomes nostāja
73. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iiia līdz iiid daļa(jauna)

Padomes nostāja Grozījums

iiia) iekārtas, kuras veic I pielikuma 
2.1. punktā un 2.2. punktā minētās 
darbības, īpaši to izraisītās dioksīnu un 
furānu emisijas; un
iiib) iekārtas, kuras veic I pielikuma 
1.1. punktā un 1.2. punktā minētās 
darbības, īpaši to izraisīto dzīvsudraba 
emisiju; un
iiic) iekārtas, kuras veic I pielikuma 
2.1. punktā, 2.2. punktā, 2.3. punktā un 
2.4. punktā minētās darbības, īpaši to 
izraisītās smago metālu un to 
savienojumu emisijas, piemēram, arsēna, 
kadmija, hroma, cianīdu, svina, niķeļa, 
vara emisijas; dioksīnu un furānu 
emisijas, perfluorogļūdeņražu, fenolu, 
policiklisko aromātisko ogļūdeņražu un 
sēra heksafluorīda emisijas; un
iiid) visas pārējās I pielikumā minētās 
iekārtas, ja Eiropas Piesārņojošo vielu un 
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izmešu pārneses reģistra dati par 
2007. pārskata gadu liecina, ka kāda no 
I pielikumā minētajām darbībām rada 
vismaz [20 %] no I pielikumā minēto 
darbību radītā kopējā emisiju apjoma. 

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātā jaunā teksta grozījums. Eiropas Drošības tīkls nodrošina svarīgu 
minimālo aizsardzību pret sliktas LPTP piemērošanas turpināšanu. Ievērojot piesārņojuma 
preventīvas novēršanas principu, Komisijai noteikti jānovērtē I pielikumā uzskaitīto darbību 
radītais kopējais emisiju apjoms un jānāk klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, lai 
kontrolētu emisijas šajās nozarēs, kuru radīto emisiju īpatsvars uz kopējā fona ir vislielākais.

Grozījums Nr. 280
Marianne Thyssen

Padomes nostāja
73. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

b) noteikt I pielikumā: svītrots
i) diferencētas jaudas robežvērtības 
dažādu mājputnu sugu audzēšanai;
ii) jaudas robežvērtības dažāda veida 
mājdzīvnieku vienlaicīgai audzēšanai 
vienā iekārtā.

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. 
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Grozījums Nr. 281
Åsa Westlund

Padomes nostāja
74. pants

Padomes nostāja Grozījums

Lai šīs direktīvas noteikumus varētu 
pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, Komisija pieņem deleģētus 
aktus saskaņā ar 76. pantu attiecībā uz 
V pielikuma 3. un 4. daļas, VI pielikuma 
2., 6., 7. un 8. daļas un VII pielikuma 5., 
6., 7. un 8. daļas pielāgošanu šādai 
zinātnes un tehnikas attīstībai.

1. Lai šīs direktīvas noteikumus varētu 
pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, Komisija, neskarot 13. panta 
5.a punktu, papildina un attiecīgā 
gadījumā pielāgo šīs direktīvas pielikumos 
izklāstītās minimālās prasības, pieņemot
deleģētus aktus saskaņā ar 76. pantu un 
veicot vismaz šādus papildinājumus un 
pielāgojumus:
a) līdz 2011. gada 31. decembrim nosaka 
emisijas robežvērtības, kā arī monitoringa 
un atbilstības prasības dioksīnu un 
furānu emisijai no iekārtām, kuras veic 
I pielikuma 2.1. punktā un 2.2. punktā 
minētās darbības;
b) līdz 2013. gada 31. decembrim nosaka 
preventīvus pasākumus, tostarp emisijas 
robežvērtības, dzīvsudraba emisijai, ko 
rada I pielikuma 1.1. punktā un 
1.2. punktā minētās darbības.
2. Pirms Komisija pieņem 1. punktā 
minētos pasākumus, tā apspriežas ar 
attiecīgās nozares pārstāvjiem un 
nevalstiskajām organizācijām, kas 
atbalsta vides aizsardzību, un sniedz 
ziņojumu par apspriežu rezultātiem un 
par to, kā tie ir ņemti vērā.

Or. en

Pamatojums

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions.
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Grozījums Nr. 282
Richard Seeber

Padomes nostāja
74.a pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

74.a pants
Minimālās prasības I pielikumā 

minētajām darbībām
1. Neskarot 74. panta noteikumus, ja 
novērtējums par to, cik lielā mērā, veicot 
I pielikumā minētās darbības, tiek 
izmantoti labākie iespējamie tehniskie 
paņēmieni, vai novērtējums par šo 
darbību vispārējo ietekmi uz vidi liecina, 
ka nepieciešama Kopienas rīcība, 
Komisija, pamatojoties uz LPTP atsauces 
dokumentiem, iesniedz tiesību akta 
priekšlikumu, lai noteiktu visā Eiropas 
Savienībā piemērojamas minimālās 
prasības attiecībā uz emisiju 
robežvērtībām un monitoringa un 
atbilstības noteikumiem. Emisiju 
robežvērtības var papildināt ar 
ekvivalentiem parametriem vai tehniskiem 
pasākumiem, ja ar šādiem ekvivalentiem 
parametriem ir iespējams nodrošināt 
līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni.
2. Izvērtējot nepieciešamību noteikt 
1. punktā minētās minimālās prasības, 
Komisija īpaši ņem vērā informāciju, ko 
dalībvalstis sniegušas saskaņā ar 
72. panta 1. punktu.
3. Pirms Komisija nāk klajā ar 1. punktā 
minēto priekšlikumu, tā apspriežas ar 
dalībvalstu ekspertiem, attiecīgās nozares 
organizācijām un nevalstiskajām 
organizācijām, kas atbalsta vides 
aizsardzību, un sniedz ziņojumu par 
apspriežu rezultātiem un par to, kā tie ir 
ņemti vērā.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir mēģinājums panākt kompromisu starp Padomes nostājas 15. panta 4. punktu 
un Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma nostājas 62. grozījumu. Tomēr pretēji 62. grozījuma 
būtībai minimālās prasības attiecībā uz I pielikumā uzskaitītajām darbībām, kā paredzēts 
spēkā esošās Direktīvas 2008/1/EK 19. pantā, ir jāpieņem atsevišķi, turklāt izmantojot 
koplēmuma procedūru. Nepieciešamība noteikt minimālās prasības galvenokārt jāizvērtē, 
balstoties uz dalībvalstu ieniegtajiem īstenošanas ziņojumiem. 

Grozījums Nr. 283
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
74.a pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

74.a pants
Prasību minimums

1. Neskarot 67. pantu, Komisija 
12 mēnešu laikā pēc 14. pantā noteiktās 
LPTP atsauces dokumenta publicēšanas, 
pamatojoties uz LPTP atsauces 
dokumentā ietvertajiem secinājumiem, 
nosaka minimālās emisiju robežvērtības, 
kā arī minimālās monitoringa un 
atbilstības prasības. Emisiju robežvērtības 
var papildināt ar ekvivalentiem 
parametriem vai tehniskiem pasākumiem, 
ja ar šādiem ekvivalentiem parametriem ir 
iespējams nodrošināt līdzvērtīgu vides 
aizsardzības līmeni.
Minimālās prasības ir vērstas pret 
attiecīgo darbību vai iekārtu būtisku 
ietekmi uz vidi, un šīs prasības nosaka, 
pamatojoties uz LPTP atbilstošajām 
emisiju robežvērtībām.
Minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 69. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
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2. Pirms Komisija pieņem 1. punktā 
minētos īstenošanas pasākumus, tā 
apspriežas ar attiecīgās nozares 
organizācijām un nevalstiskajām 
organizācijām, kas atbalsta vides 
aizsardzību, un sniedz ziņojumu par 
apspriežu rezultātiem un par to, kā tie ir 
ņemti vērā.
3. Saskaņā ar 1. un 2. punktu Komisija 
līdz 2011. gada 31. decembrim jo īpaši 
nosaka emisiju robežvērtības, kā arī 
monitoringa un atbilstības prasības 
dioksīnu un furānu emisijām no 
iekārtām, kuras veic I pielikuma 2.1. un 
2.2. punktā minētās darbības.
Dalībvalstis vai to kompetentās iestādes 
var noteikt stingrākas dioksīna un furāna 
emisiju robežvērtības.
Minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar 69. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Elisabetta Gardini

Padomes nostāja
80. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

Dalībvalstis pieņem normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai,
vēlākais līdz ...* izpildītu 2. pantā, 3. panta 
10) līdz 13), 17) līdz 22), 25) līdz 29) un 
33) līdz 35) punktā, 4. panta 2. un 
3. punktā, 5. panta 1. punktā, 7., 8. un 
10. pantā, 11. panta e) un h) punktā, 
12. panta 1. punkta e) un h) apakšpunktā, 
13. panta 7. punktā, 14. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta ii) punktā, 14. panta 
1. punkta d), e) f) un h) apakšpunktā, 

Dalībvalstis pieņem normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai, 
vēlākais līdz 2016. gada 1. janvārim 
izpildītu 2. pantā, 3. panta 10) līdz 13), 
17) līdz 22), 25) līdz 29) un 33) līdz 
35) punktā, 4. panta 2. un 3. punktā, 
5. panta 1. punktā, 7., 8. un 10. pantā, 
11. panta e) un h) punktā, 12. panta 
1. punkta e) un h) apakšpunktā, 13. panta 
7. punktā, 14. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta ii) punktā, 14. panta 
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14. panta 2. līdz 7. punktā, 15. panta 2. līdz 
5. punktā, 16., 17. un 19. pantā, 21. panta 
2. līdz 5. punktā, 22. un 23. pantā, 
24. panta 2., 3. un 4. punktā, 27., 28. un 
29. pantā, 30. panta 3., 4., 7., 8. un 
9. punktā, 31., 32., 33., 34., 35. un 
36 pantā, 38. pantā, 40. panta 2. un 
3. punktā, 41., 42. un 43. pantā, 45. panta 
1. un 2. punktā, 57. panta 1. punktā, 
58. pantā, 59. panta 5. punktā, 63. pantā, 
70. panta 2. un 3. punktā, 71., 72. un 
79. pantā, kā arī I pielikuma 1. daļā un 
1.4. punktā, 2.5. punkta b) apakšpunktā, 
3.1., 4. un 5. punktā, 6.1. punkta 
c) apakšpunktā, 6.4. punkta 
b) apakšpunktā, 6.9., 6.10. un 6.11. punktā, 
II pielikumā, III pielikuma 12. punktā, 
V pielikuma 1. daļas b) punktā, 4. daļas 
2.2., 2.4., 3.1. un 3.2. punktā, 6. daļas 
2.5. un 2.6. punktā, VI pielikuma 8. daļas 
1.1. punkta d) apakšpunktā, VII pielikuma 
4. daļas 2. punktā, 5. daļas 1. punktā, 
7. daļas 3. punktā, VIII pielikuma 1. daļas 
1. punktā un 2. punkta c) apakšpunktā, 
2. daļas 2. un 3. punktā un 3. daļā noteiktās 
prasības.

1. punkta d), e), f) un h) apakšpunktā, 
14. panta 2. līdz 7. punktā, 15. panta 2. līdz 
5. punktā, 16., 17. un 19. pantā, 21. panta 
2. līdz 5. punktā, 22. un 23. pantā, 
24. panta 2., 3. un 4. punktā, 27., 28. un 
29. pantā, 30. panta 3., 4., 7., 8. un 
9. punktā, 31., 32., 33., 34., 35. un 
36. pantā, 38. pantā, 40. panta 2. un 
3. punktā, 41., 42. un 43. pantā, 45. panta 
1. un 2. punktā, 57. panta 1. punktā, 
58. pantā, 59. panta 5. punktā, 63. pantā, 
70. panta 2. un 3. punktā, 71., 72. un 
79. pantā, kā arī I pielikuma 1. daļā un 
1.4. punktā, 2.5. punkta b) apakšpunktā, 
3.1., 4. un 5. punktā, 6.1. punkta 
c) apakšpunktā, 6.4. punkta 
b) apakšpunktā, 6.9., 6.10. un 6.11. punktā, 
II pielikumā, III pielikuma 12. punktā, 
V pielikuma 1. daļas b) punktā, 4. daļas 
2.2., 2.4., 3.1. un 3.2. punktā, 6. daļas 
2.5. un 2.6. punktā, VI pielikuma 8. daļas 
1.1. punkta d) apakšpunktā, VII pielikuma 
4. daļas 2. punktā, 5. daļas 1. punktā, 
7. daļas 3. punktā, VIII pielikuma 1. daļas 
1. punktā un 2. punkta c) apakšpunktā, 
2. daļas 2. un 3. punktā un 3. daļā noteiktās 
prasības.

Dalībvalstis minētos noteikumus piemēro 
no tās pašas dienas.

Dalībvalstis minētos noteikumus piemēro 
no tās pašas dienas.

Kad dalībvalstis pieņem minētos 
noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo 
direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to 
oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka 
paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

Kad dalībvalstis pieņem minētos 
noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo 
direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to 
oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka 
paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

* OV: divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. it

Pamatojums

Jaunie noteikumi visu veidu iekārtām jāsāk piemērot vienā un tajā pašā dienā. Turklāt ar šo 
grozījumu ir novērsta nesaskaņa saistībā ar 81. panta 1. punktā noteikto 
Direktīvas 2001/80/EK atcelšanas dienu.
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